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I. PENDAHULUAN
Potensi untuk pengembangan usaha perikanan budidaya di
Indonesia sangat besar. Bila potensi ini dikelola dengan baik,
akan dapat menjadi andalan sumber pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan,
kenaikan produksi ikan dalam kolam air tawar cukup pesat
yaitu berkisar 11 persen setiap tahun. Hal ini menunjukkan ada
gairah besar di masyarakat untuk mengembangkan usaha
budidaya ikan air tawar. Tentunya pertumbuhan produksi ini
mengacu pada permintaan pasar yang terus meningkat. 
 Produksi budidaya ikan air tawar didominasi oleh ikan mas,
lele, patin, nila, dan gurame. Lima jenis ikan tersebut
menyumbang lebih dari 80 persen dari total produksi.

Agar kegiatan usaha budidaya ikan dapat berlangsung
sepanjang tahun dengan produksi maksimal, diperlukan
kontinuitas benih ikan baik dalam jumlah maupun mutu.
Dengan demikian produksi budidaya ikan dapat lebih terjamin
dalam memenuhi kebutuhan pasar.

Berkembangnya isu-isu inasional akhir-akhir ini, menimbulkan
tantangan multi dimensi yang harus dihadapi dalam
pengembangan usaha perikanan budidaya, antara lain :
(1) perdaganganan yang sangat kompetitif,
(2) ketatnya persyaratan mutu dan keamanan pangan untuk
pengiriman domestik 
(3) tuntutan konsumen dalam negeri terhadap mutu,
penganekaragaman jenis, dan bentuk produk
(4) tuntutan untuk melaksanakan tatacara budidaya ikan yang
bertanggung jawab dan berkelanjutan (responsible and
sustainable aquaculture).



Untuk melaksanakan kegiatan usaha perikanan budidaya yang
berkelanjutan, maka penerapan tata cara budidaya yang
bertanggung jawab harus dimulai dari kegiatan pembenihan.
Dalam hal ini, selain jumlah yang mencukupi, mutu benih juga
merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha
budidaya. Benih yang bermutu dicirikan antara lain:
pertumbuhan cepat, seragam, sintasan tinggi, adaptif terhadap
lingkungan pembesaran, bebas parasit dan tahan terhadap
penyakit, efisien dalam menggunakan pakan serta tidak
mengandung residu bahan kimia dan obat-obatan yang dapat
merugikan manusia dan lingkungan. Untuk itu perlu dibuat
suatu pedoman tentang Cara Pembenihan Ikan Yang Baik
(CPIB) yang dapat digunakan sebagai acuan bagi para pelaku
usaha pembenihan ikan dalam menghasilkan benih yang
bermutu dan pelaku pembesaran ikan dalam menghasilkan
ikan yang berkualitas.
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Lokasi untuk unit usaha pembenihan ikan, harus berada di
daerah yang terbebas dari banjir, pengikisan daerah pantai
serta terhindar dari cemaran limbah industri, pertanian,
pertambangan dan pemukiman. Kelayakan lokasi tersebut
dimaksudkan untuk menghindari risiko kerugian dan
kegagalan operasional suatu unit pembenihan akibat adanya
kontaminasi cemaran dari lingkungan sekitar. Pembenihan
ikan sebaiknya tidak terletak dekat dengan kawasan budidaya.
Hal ini dimaksudkan untuk menghindari risiko terjadinya
infeksi penyakit pada induk dan benih di unit pembenihan
apabila di kawasan budidaya tersebut terjadi wabah penyakit
ikan. Bagi unit pembenihan yang berdekatan dengan kawasan
budidaya harus memiliki sarana pengolahan dan sterilisasi air.
Untuk lebih menjamin kelancaran kegiatan operasional, maka
lokasi unit pembenihan ikan harus berada di daerah yang
mudah dijangkau serta tersedia sarana dan prasarana
penunjang seperti jaringan listrik, sarana komunikasi dan
transportasi.

II. CPIB
A. PERSYARATAN CPIB 

 lokasi Pembenihan1.

2. Sumber Air
Persyaratan air yang digunakan dalam proses produksi benih
harus layak dan sesuai dengan kebutuhan hidup dan
pertumbuhan ikan yang dipelihara (sesuai SNI). Kualitas dan
kecukupan sumber air akan berdampak langsung terhadap
mutu benih ikan dan keberlangsungan usaha pembenihan.
Sumber air yang digunakan untuk proses produksi benih ikan
harus tersedia sepanjang tahun serta bebas cemaran
mikroorganisme pathogen, bahan organik dan bahan kimia.
Bagi unit pembenihan yang memperoleh air dari sumber air
yang keruh, maka unit pembenihan tersebut harus memiliki
sarana filtrasi/pengendapan air.



Kelayakan fasiltas bangunan bagi unit pembenihan ikan dalam
rangka penerapan CPIB antara lain: a. Ruang laboratorium,
pada unit pembenihan ikan berfungsi sebagai tempat untuk
melakukan kegiatan pengukuran kualitas air dan untuk
pengamatan biologi. Keberadaannya harus terpisah dengan
ruangan lain serta terjaga kebersihannya. b. Ruang mesin
(pompa, genset dan blower) pada unit pembenihan ikan
berfungsi untuk melindungi peralatan- peralatan dari
pengaruh negatif udara pantai (sifat korosif), serta melindungi
dari tindakan orang yang tidak bertanggung jawab. Ruang
tersebut dibuat secara terpisah antara satu peralatan mesin
dengan yang lainnya. c. Bangsal panen dan pengemasan
pada unit pembenihan ikan berfungsi untuk melakukan
kegiatan pemanenan dan pengemasan benih. Bangsal panen
harus terpisah dari ruang kegiatan proses produksi serta
dijaga kebersihannya.
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LUntuk menjamin keberhasilan usaha pembenihan ikan maka
unit pembenihan harus memiliki tenaga kerja yang kompeten,
berdedikasi tinggi serta jumlah sesuai kebutuhan.
Pengalokasian tenaga kerja harus disesuaikan dengan
pembagian kegiatan dalam unit pembenihan tersebut.

3. Tenaga Kerja

4. Kelayakan Fasilitas
Kelayakan fasilitas suatu unit pembenihan ikan menjadi faktor
yang cukup penting dalam penerapan CPIB, karena kelayakan
fasilitas akan mempengaruhi operasional unit pembenihan
secara optimal. Kelayakan fasilitas dimaksud adalah
kesesuaian ketersediaan fasilitas/sarana pembenihan yang
mencakup jumlah, kondisi dan kemampuan (daya dukung).

5. Bangunan



Unit pembenihan ikan yang memperoleh air dari perairan
umum (laut, sungai, saluran irigasi), diharuskan memiliki
sarana pengendapan, filtrasi dan bak tandon (sesuai SNI), yang
berfungsi untuk mengendapkan, menyaring dan menyimpan
air, sehingga diperoleh air yang bermutu dalam jumlah yang
cukup. Unit pembenihan ikan yang memperoleh air dari sumur
dan mata air langsung, tidak diharuskan memiliki sarana
filtrasi.
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d. Tempat penyimpanan pakan pada unit pembenihan ikan
berfungsi untuk menjaga agar kualitas pakan tetap baik serta
terhindar dari kontaminan. Tempat penyimpanan pakan harus
terpisah dengan tempat penyimpanan barang lain seperti
obat-obatan, bahan kimia maupun peralatan serta terjaga
kebersihannya. Tempat penyimpanan pakan harus tertutup
serta terkontrol kondisinya. e. Tempat penyimpanan bahan
kimia dan obat-obatan pada unit pembenihan ikan berfungsi
untuk menjaga agar kualitas obat- obatan dan bahan kimia
tetap baik, serta menghindari kontaminasi dengan sarana
produksi lainnya. Tempat penyimpanan obat-obatan dan
bahan kimia harus terpisah dari tempat penyimpanan barang
lain, terjaga kebersihannya serta terkontrol kondisinya.     
 f. Tempat penyimpanan peralatan pada unit pembenihan
ikan berfungsi untuk menyimpan peralatan agar terjaga
kebersihannya. Tempat penyimpanan peralatan harus terpisah
dari tempat penyimpanan barang lain seperti obat, bahan
kimia dan pakan. g. Kantor/ruang administrasi pada unit
pembenihan ikan berfungsi untuk melakukan kegiatan
pencatatan administrasi dan penyimpanan dokumen serta
transaksi jual beli atau menerima tamu.

6. Sarana Filtrasi, Pengendapan dan        
.....Bak Tandon
 



Bak/kolam pemeliharaan induk berfungsi sebagai tempat
untuk memelihara induk guna proses pematangan gonad,
yang pada beberapa spesies ikan juga berfungsi sebagai bak
pemijahan. Bak/kolam pemeliharaan induk harus terbuat dari
material yang kokoh, kedap air dan mudah dibersihkan.
Bentuk, jumlah dan volume bak/kolam induk harus
disesuaikan dengan sifat biologi dan persyaratan sebagaimana
SNI masing-masing komoditas.
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7. Bak Karantina 
Bak karantina berfungsi sebagai tempat pemeliharaan
sementara induk baru yang akan digunakan, guna mencegah
masuknya penyakit bawaan induk baru yang berasal dari luar.
Bak karantina ditempatkan pada ruang yang terpisah dari bak
untuk proses produksi. Bak karantina harus terbuat dari
material yang kokoh, kedap air dan mudah dibersihkan. Jumlah
dan volume bak karantina disesuaikan dengan kebutuhan unit
pembenihan.

8. Bak/kolam pemeliharaan induk

Wadah pemijahan dan penetasan berfungsi sebagai tempat
untuk memijahnya induk dan menetaskan telur. Wadah harus
ditempatkan pada ruang khusus yang terkontrol kondisinya.
Wadah harus terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan
serta mempunyai konstruksi/bentuk yang memudahkan
pemanenan

Bak/kolam pemeliharaan benih berfungsi sebagai tempat
untuk memelihara larva sampai menjadi benih ukuran siap
tebar. Bak/kolam pemeliharaan harus terbuat dari bahan yang
mudah dibersihkan, tahan terhadap bahan kimia pembersih
serta mempunyai konstruksi/bentuk yang memudahkan
pemanenan.

9. Wadah pemijahan dan penetasan

10. Bak/kolam pemeliharaan benih



Kelayakan fasilitas mesin/peralatan kerja yang ada di unit
pembenihan ikan, merupakan suatu keharusan dalam rangka
menunjang keberhasilan operasional unit pembenihan.
Kelayakan fasilitas tersebut antara lain :
a. Peralatan produksi di setiap ruang pemeliharaan harus
tersedia dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan. Material
peralatan produksi tidak membahayakan/menimbulkan
dampak negatif terhadap benih yang dipelihara, terjaga
kebersihannya serta mudah dioperasionalkan.

Wadah penampungan benih berfungsi sebagai tempat
penampungan sementara benih dalam jumlah banyak untuk
dikemas lebih lanjut, dengan media air yang bersih dan cukup
oksigen serta memudahkan dalam pemanenan dan
pengemasan.
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11. Bak kultur pakan hidup
Bak kultur pakan hidup berfungsi sebagai tempat
pengembangbiakan pakan hidup (plankton) dalam jumlah
massal. Bak harus ditempatkan terpisah, tidak mudah
terkontaminasi, mudah dibersihkan serta mempunyai
konstruksi/bentuk yang memudahkan pemanenan

12. Wadah penampungan benih

Tersedianya sarana pengolah limbah di unit pembenihan
merupakan suatu keharusan, dalam rangka menetralkan
limbah yang berasal dari unit karantina, unit produksi dan unit
laboratorium. Sarana pengolah limbah dapat berupa bak,
kolam peresapan maupun saluran. Sarana pengolah limbah
merupakan tempat perlakuan terakhir dari proses penetralan
limbah sebelum dibuang keluar lingkungan unit pembenihan.

13. Sarana pengolah limbah

14. Mesin dan peralatan kerja



Kelayakan sarana biosecurity merupakan keharusan dalam
penerapan CPIB di unit pembenihan ikan, khususnya guna
mendukung proses produksi benih bermutu di unit
pembenihan tersebut. Sarana yang diperlukan untuk
penerapan biosecurity tersebut antara lain :
a. Pagar pada unit pembenihan bertujuan untuk secara fisik
membatasi keluar dan masuknya manusia, hewan dan
kendaraan yang dapat membawa organisme pathogen ke
dalam lingkungan unit pembenihan. Pagar dapat terbuat dari
material seperti besi, tembok, bambu atau material lainnya
yang kokoh dan rapat.
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b. Bahan dan peralatan panen, Bahan dan peralatan untuk
pemanenan dan pengemasan benih harus tersedia dalam
jumlah yang cukup sesuai kebutuhan. Peralatan panen harus
terbuat dari bahan yang tidak membahayakan /menimbulkan
dampak negatif terhadap benih yang dipanen, mudah
dibersihkan serta mudah didapat.
c. Peralatan mesin harus tersedia dalam jumlah dan daya
yang cukup sesuai kebutuhan unit pembenihan. Peralatan
mesin harus selalu dirawat secara berkala dan terjaga
kebersihannya. Mesin harus diletakkan pada tempat yang
tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi benih ikan
yang dipelihara.
d. Peralatan laboratorium harus tersedia dalam jumlah yang
cukup sesuai kebutuhan pengamatan minimal unit
pembenihan. Peralatan laboratorium harus selalu dirawat dan
dikalibrasi secara berkala. Peralatan laboratorium harus
diletakkan/disimpan di tempat yang aman dan terhindar dari
kontaminasi bakteri pathogen.

15. Sarana Biosecurity
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b. Sekat antar unit produksi, untuk menghindari kontaminasi
maka antar unit produksi harus terpisah secara fisik, baik
melalui penyekatan maupun ruangan/bangunan tersendiri.
Sekat antar ruang dapat terbuat dari tembok, papan, triplek
atau anyaman bambu yang dilapisi plastik.
c. Sarana sterilisasi kendaraan di pintu masuk unit
pembenihan, Pada pintu masuk utama unit pembenihan,
harus disediakan sarana sterilisasi bagi roda kendaraan yang
akan masuk ke dalam lingkungan unit pembenihan. Sarana
celup roda umumnya terbuat dari semen/beton dengan
ukuran luas dan kedalaman disesuaikan dengan lebarnya jalan
serta kendaraan. Sarana celup dibuat di bagian dalam atau di
belakang pagar pintu gerbang lingkungan unit pembenihan.
Bahan sterilisasi yang aman digunakan antara lain adalah
cairan Kalium Permanganat (KMnO4).
d. Sarana sterilisasi alas kaki (foot bath) merupakan tempat
untuk sterilisasi alas kaki personil yang akan masuk ke dalam
ruang produksi. Sarana sterilisasi alas kaki dapat terbuat dari
bak semen maupun bahan lain dengan ukuran sesuai ukuran
pintu masuk. Sarana sterilisasi berada di depan pintu masuk
ruang produksi. Bahan sterilisasi yang aman digunakan antara
lain adalah cairan klorin, Kalium Permanganat (KMnO4),
Timsen® atau Khloramin T (Halamid)®. Penggunaan bahan
sterilisasi disesuaikan dengan spesifikasi bahan.
e. Sarana sterilisasi tangan merupakan tempat untuk
sterilisasi tangan personil yang akan masuk ruang produksi.
Sarana sterilisasi tangan dapat berupa wastafel atau alat
penyemprot yang ditempatkan di depan pintu masuk ruang
produksi. Bahan sterilisasi yang umum dipakai adalah cairan
alkohol 70 % atau sabun antiseptik.
f. Pakaian dan perlengkapan kerja personil unit produksi
merupakan pakaian dan perlengkapan yang khusus digunakan
oleh personil di ruang produksi, pakaian harus selalu bersih.
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I. Manajemen induk
Tujuan manajemen induk adalah untuk menghasilkan benih
ikan yang bermutu. Induk yang digunakan dalam pembenihan
ikan harus merupakan induk yang memenuhi persyaratan
sesuai dengan SNI. Beberapa tahapan kegiatan yang harus
dilakukan dalam manajemen induk adalah (1) Pemilihan induk;
(2) Karantina induk; (3) Pemeliharaan induk.

I.I. Pemilihan induk
Induk yang digunakan harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
a. Umur dan ukuran siap pijah sesuai SNI;
b. Bebas penyakit dan tidak cacat;
c. Merupakan induk unggul hasil pemuliaan atau domestikasi;
d. Kejelasan asal usul induk. Induk yang berasal dari dalam
negeri harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal (SKA),
sedangkan untuk induk yang berasal dari luar negeri harus
dibuktikan dengan surat keterangan bebas pathogen
berdasarkan uji kesehatan oleh pihak karantina dan dilengkapi
dengan dokumen :
(1) Rekomendasi impor dari Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya,
(2) Certificate of Origin dari negara asal, dan
(3) Certificate of Health dari negara asal.

B. PROSES PRODUKSI
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I.II Karantina induk
induk yang berasal dari tempat lain atau berasal dari luar
negeri, harus dilakukan tindakan karantina terlebih dahulu
sebelum digunakan dalam proses produksi benih, dengan cara
melakukan pengamatan terhadap kondisi dan kesehatan
induk. Tujuan perlakuan karantina adalah untuk menemukan
dan mengidentifikasi pathogen potensial yang dibawa oleh
induk baru tersebut. Perlakukan karantina dapat dilakukan
dengan cara uji stress dan uji sanding. Apabila ditemukan
penyakit/pathogen yang dapat disembuhkan, maka induk
harus diberi perlakuan pengobatan dengan cara dan bahan
yang direkomendasikan. Sedangkan apabila ditemukan
penyakit/pathogen yang tidak dapat disembuhkan maka induk
harus dimusnahkan.
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I.III. Pemeliharaan induk
Beberapa hal penting yang harus dilakukan dalam melakukan
penanganan dan pemeliharaan induk antara lain adalah
sebagai berikut:
a. Kondisi ruangan dan wadah pemeliharan harus disesuaikan
dengan persyaratan teknis bagi induk, dengan tujuan agar
gonad induk dapat berkembang serta dapat terjadi
perkawinan dan fertilisasi dengan baik;
b. Selama pemeliharaan induk, harus dilakukan pengelolaan
air dengan baik yang bertujuan agar air media dalam bak
pemeliharaan memenuhi persyaratan mutu air bagi
pemeliharaan induk;
c. Pakan yang diberikan kepada induk harus sesuai dengan
kebutuhan induk baik dalam jenis, dosis, frekuensi pemberian,
serta kandungan nutrisi, yang sesuai bagi perkembangan
gonad dan kualitas telur. Pakan harus bebas dari bahan kimia
dan obat-obatan yang dilarang serta bebas kontaminan.
Penggunaan pakan induk yang berupa pakan buatan harus
memperhatikan aturan pakai dan tanggal kadaluwarsa
sebagaimana tercantum pada label pengemas pakan. Pakan
induk harus disimpan dalam wadah/tempat yang bersih,
terhindar dari kontaminan serta pengaruh sekitar yang
mempercepat pembusukan;
d. Induk yang terinfeksi suatu penyakit dapat diobati dengan
bahan kimia dan obat-obatan yang direkomendasikan dan
atau terdaftar di DKP, dengan memperhatikan aturan pakai
serta tanggal kadaluwarsa sebagaimana tercantum pada label
pengemas obat. Bahan kimia dan obat-obatan harus disimpan
di tempat yang bersih dan terhindari dari pengaruh yang
mempercepat kerusakan;
e. Pengamatan terhadap perkembangan gonad dan kesehatan
induk harus dilakukan dengan baik secara periodik;
f. Selama proses pemijahan dan penetasan telur harus
dilakukan penanganan dengan baik.
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II. Manajemen Benih
Unit pembenihan yang hanya melakukan pemeliharaan
larva/nauplius menjadi benih/postlarva maka larva/nauplius
harus diperoleh dari unit pembenihan yang telah lulus
sertifikasi CPIB/sistem mutu perbenihan atau diperoleh dari
UPT Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
Beberapa hal penting yang harus dilakukan dalam setiap
tahapan pemeliharaan benih adalah:
a. Aklimatisasi benih harus dilakukan sebelum benih ditebar ke
dalam wadah pada tahapan pemeliharaan benih berikutnya.
b. Selama pemeliharaan benih harus dilakukan manajemen air
dengan baik agar air media pemeliharaan memenuhi
persyaratan mutu air bagi pemeliharaan benih;
c. Pakan yang diberikan kepada benih baik pakan hidup
maupun pakan buatan harus sesuai dengan jenis, dosis dan
frekuensi pemberian pakan, serta kandungan nutrisi yang
diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan. Pakan tersebut
harus bebas dari bahan kimia dan obat obatan yang dilarang
serta kontaminan. Penggunaan pakan buatan harus
memperhatikan aturan pakai dan tanggal kadaluwarsa
sebagaimana tercantum pada label pengemas pakan. Pakan
buatan harus disimpan di tempat khusus sebagaimana
petunjuk pada label pengemas atau petunjuk teknis guna
menghindari kontaminan serta terjaga kualitasnya.
d. Benih yang terinfeksi suatu penyakit dapat diobati dengan
bahan kimia dan obat-obatan yang direkomendasikan dan
atau terdaftar di DKP, dengan memperhatikan aturan pakai
serta tanggal kadaluwarsa sebagaimana tercantum pada label
pengemas obat. Bahan kimia dan obat-obatan harus disimpan
di tempat yang bersih dan terhindari dari pengaruh yang
mempercepat kerusakan.
e. Perkembangan, aktivitas dan kesehatan benih harus
dimonitor secara rutin baik melalui pengamatan visual
maupun mikroskopis.
28
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III. Manajemen Air
Air sebagai media hidup ikan merupakan sarana yang vital
dalam proses produksi benih. Oleh karena itu air yang akan
digunakan untuk media pemeliharaan induk, penetasan telur,
pemeliharaan benih dan kultur pakan alami harus memenuhi
standar baku mutu air, yaitu bersih, bebas hama dan parasit
serta organisme pathogen. Untuk memperoleh standar baku
air tersebut dapat dilakukan melalui proses pengendapan,
filtrasi dan perlakuan air (water treatment) baik secara fisik,
kimiawi maupun biologi. Pada pembenihan yang sumber
airnya berasal dari perairan umum yang keruh, pengendapan
air mutlak diperlukan, kemudian dilakukan filtrasi dan
perlakuan air dengan tujuan untuk mengeliminasi organisme
pathogen dan mereduksi kandungan logam berat. Bahan yang
digunakan untuk perlakuan air antara lain klorin, ozon, karbon
aktif, UV, EDTA, HCl dan Natrium tiosulfat (Na2(S2O3).5H2O).

IV. Panen
Beberapa hal penting yang harus dilakukan dalam pemanenan
benih adalah:
a. Benih yang dipanen harus pada umur dan ukuran sesuai
SNI; b. Panen dilakukan dengan hati-hati, cepat dan cermat;
c. Peralatan panen yang digunakan harus bersih, steril dan
sesuai dengan kebutuhan panen;
d. Sebelum benih dipanen, harus dilakukan pengecekan mutu
benih terlebih dahulu, antara lain melalui: (1) Pemeriksaan
visual; (2) Pemeriksaan mikroskopis; (3) Pengecekan infeksi
organisme pathogen; (4) Khusus udang dilakukan PCR untuk
mendeteksi adanya virus; (5) Khusus untuk komoditas ekspor,
perlu dilakukan pengecekan residu antibiotik.
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V. Pengemasan dan distribusi benih
Setelah benih dipanen dan ditampung, selanjutnya dilakukan
pengemasan benih. Kemasan benih ikan harus menjamin
bahwa benih dapat sampai di tempat tujuan dengan aman,
terhindar dari kontaminan dan mempertahankan sintasan
benih yang tinggi. Untuk itu beberapa hal yang harus dilakukan
dalam pengemasan benih adalah sebagai berikut:
a. Peralatan untuk pengemasan yang digunakan harus bersih
dan steril, dengan ukuran dan jumlah yang sesuai dengan
jumlah benih yang akan dipanen. Kepadatan benih yang
dikemas tergantung dari jenis ikan, umur, ukuran dan waktu
tempuh.
b. Bahan pengemasan yang dapat dipakai adalah kantong
plastik sebagai wadah benih, air dan oksigen, kardus atau
styrofoam sebagai pengaman bagi transportasi jarak jauh.
Untuk menurunkan metabolisme benih dan mengurangi
aktivitas benih dapat dilakukan dengan cara pemberian es
batu maupun bahan anestesi yang direkomendasikan.
c. Distribusi benih dapat dilakukan melalui darat, air maupun
udara.

C. PENERAPAN BIOSECURITY
Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan dalam
suatu usaha pembenihan ikan adalah kemampuan dalam
mengendalikan masuknya dan berkembangnya organisme
pathogen pada unit pembenihan tersebut. Hal ini hanya dapat
dipenuhi melalui penerapan biosecurity yang sistematis dan
konsisten. Penerapan biosecurity dapat dilakukan secara fisik
melalui : (1) Pengaturan tata letak, (2) Pengaturan akses masuk
ke lokasi unit pembenihan, (3) Sterilisasi wadah, peralatan dan
ruangan, (4) Sanitasi lingkungan, dan (5) Pengolahan limbah
hasil kegiatan pembenihan.
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I. Pengaturan Tata Letak
Pengaturan tata letak yang baik di suatu unit pembenihan
dapat mencegah menyebarnya oganisme pathogen dan
kontaminasi bahan kimia yang tidak diinginkan dari satu area
ke area lainnya. Oleh karena itu harus dilakukan pengaturan
tata letak sub unit pembenihan berdasarkan alur produksi,
dilakukan pemagaran/penyekatan dan pengaturan
penyimpanan sarana produksi pada tempat yang sesuai
dengan fungsinya masing- masing.
a. Pengaturan berdasarkan alur produksi
Yang dimaksud dengan pengaturan tata letak berdasarkan alur
produksi adalah menata tata letak serta aliran input di masing-
masing sub unit secara berurutan mulai dari sub unit
karantina, induk, pemijahan dan penetasan, pemeliharaan
benih, penyediaan pakan hidup, sampai pemanenan benih
sehingga mencegah kontaminasi pathogen antar sub unit.
b. Pemagaran dan penyekatan
Untuk membatasi masuknya orang yang tidak berkepentingan
dan hewan yang berpotensi membawa organisme pathogen
dan pencemar ke dalam unit pembenihan, maka harus
dilakukan pemagaran keliling pada bagian terluar dari batas
lokasi unit pembenihan tersebut. Demikian pula pemagaran
atau penyekatan antara area sub unit produksi yang satu
dengan lainnya mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya
kontaminasi silang.
c. Penyimpanan
Untuk membatasi masuknya orang yang tidak berkepentingan
dan hewan yang berpotensi membawa organisme pathogen
dan pencemar ke dalam unit pembenihan, maka harus
dilakukan pemagaran keliling pada bagian terluar dari batas
lokasi unit pembenihan tersebut. Demikian pula pemagaran
atau penyekatan antara area sub unit produksi yang satu
dengan lainnya mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya
kontaminasi silang.
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II. Pengaturan akses masuk ke lokasi
Masuknya personil, kendaraan, bahan dan peralatan ke lokasi
unit pembenihan dapat menjadi sumber transmisi organisme
pathogen masuk ke unit pembenihan. Pengaturan akses
masuk ke lokasi unit pembenihan dapat dilakukan dengan
membatasi akses masuk hanya satu pintu dan menyediakan
sarana sterilisasi. Demikian pula untuk masing-masing sub unit
produksi sebaiknya melalui satu pintu dengan menyediakan
sarana sterilisasi.

III. Sterilisasi wadah, peralatan dan ruangan
Selain melakukan pengaturan tata letak dan akses masuk dari
luar ke lokasi unit pembenihan, hal yang sangat penting dalam
penerapan biosecurity adalah dengan melakukan sterilisasi
lingkungan dalam unit pembenihan yang meliputi sterilisasi,
wadah pemeliharaan, peralatan kerja dan ruangan/bangsal
tempat bekerja. Tujuan sterilisasi ini adalah untuk
mengeliminasi semua organisme pathogen yang berpotensi
menyebabkan penyakit yang dapat merugikan usaha
pembenihan.

a. Desinfeksi wadah pemeliharaan
Pemakaian wadah pemeliharaan yang terus menerus tanpa
perlakuan desinfeksi akan menjadi sumber penyakit yang
dapat berkembang dari siklus pemeliharaan yang satu ke
siklus pemeliharaan berikutnya. Pencucian wadah
pemeliharaan dengan desinfektan harus dilakukan setelah
digunakan dan setiap memulai pemeliharaan baru untuk
memastikan bahwa sumber penyakit tidak berkembang dari
siklus pemeliharaan sebelumnya. Jenis desinfektan yang
digunakan harus berupa bahan yang direkomendasikan dan
memperhatikan prosedur penggunaan dan penetralannya.
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b. Desinfeksi peralatan dan sarana produksi
Peralatan dan sarana yang digunakan dan berhubungan
langsung dengan air media pemeliharan dapat menjadi media
berkembangnya organisme pathogen. Oleh karena itu
peralatan operasional yang digunakan harus didesinfeksi baik
sebelum maupun setelah digunakan dalam operasional
pembenihan. Sedangkan sarana pipa pengairan dan aerasi
harus diberi desinfektan dan dikeringkan setiap selesai satu
siklus produksi. Selain menggunakan bahan desinfektan dapat
dibantu dengan penjemuran sinar matahari.

c. Sterilisasi ruangan produksi
Sterilisasi ruangan atau bangsal pembenihan bertujuan
memutus siklus hidup organisme yang tidak dikehendaki,
dilakukan pada lantai, dinding, atap dan sudut-sudut ruangan
yang sulit dibersihkan dengan cara fumigasi atau
penyemprotan bahan desinfektan oksidatif yang
direkomendasikan.

IV. Sanitasi Lingkungan Pembenihan
Lingkungan yang mempunyai sanitasi yang baik dapat
memperkecil peluang berkembangnya organisme pathogen.
Upaya sanitasi lingkungan pembenihan ini harus didukung
oleh tersedianya fasilitas pendukung kebersihan yang
memadai, antara lain: peralatan kebersihan, tempat sampah
dan toilet. Di masing-masing sub unit produksi harus tersedia
tempat sampah tertutup dan selalu dibersihkan setiap hari.
Toilet ditempatkan terpisah dari unit produksi benih dengan
septic tank berjarak minimal 10 meter dari sumber air. Toilet
harus dilengkapi dengan sabun antiseptik.
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V. Pengolahan limbah
Air yang digunakan untuk pemeliharaan induk dan benih,
setelah tidak dipakai dan dibuang akan membawa bahan kimia
atau bahan biologi yang dipakai dalam proses produksi yang
berpotensi mencemari lingkungan perairan sekitarnya. Oleh
karena itu, air buangan dari proses produksi ini sebelum
sampai ke perairan umum atau lingkungan sekitarnya harus
diolah terlebih dahulu agar menjadi netral kembali. Untuk
maksud ini maka setiap unit pembenihan harus mempunyai
bak/petak pengolah limbah untuk bahan organik,
mikroorganisme dan bahan kimia.

VI. Pengaturan personil/karyawan
Dalam penerapan biosecurity di suatu unit pembenihan,
pengaturan personil/karyawan menjadi sangat penting agar
penerapan biosecurity dapat berjalan efektif dan aman bagi
personil/karyawan yang terlibat di dalamnya dan berkomitmen
untuk melaksanakannya. Upaya pengaturan dimulai dengan
pemahaman bahwa personil/karyawan yang terlibat dalam
proses pemeliharaan/produksi mempunyai potensi menjadi
pembawa organisme pathogen. Cara yang dapat dilakukan
dalam pengaturan personil/karyawan tersebut antara lain
adalah sebagai berikut :
a. Pakaian dan perlengkapan kerja
Pakaian dan perlengkapan kerja personil/karyawan yang tidak
bersih dapat menjadi sumber kontaminan atau agen transmisi
organisme pathogen bagi benih ikan yang dipeliharanya, dan
dapat pula mempengaruhi kesehatan personil/karyawan yang
memakainya. 
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Untuk sterilisasi dan melindungi kesehatan personil/karyawan
maka pemakaian sepatu boot merupakan keharusan selama
dalam bekerja. Setiap personil/karyawan sebaiknya
menggunakan sarung tangan dan menggunakan penutup
hidung bila bekerja dengan bahan kimia dan obat- obatan.

b. Sterilisasi alas kaki dan tangan
Pada saat memasuki sub unit produksi, karyawan sebaiknya
untuk melakukan sterilisasi alas kaki dan tangannya sebelum
dan setelah melakukan pekerjaan. Dalam melakukan
pekerjaan di unit pembenihan seringkali digunakan bahan
kimia, bahan biologi dan obat obatan yang dapat berpotensi
berbahaya bagi personil/karyawan yang terlibat di dalamnya.
Agar bahan tersebut tidak meracuni personil/karyawan maka
sebaiknya bagi personil/karyawan untuk cuci tangan/kaki
segera setelah selesai melakukan pekerjaan.
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D. MANAJEMEN PERSONIL
Sumberdaya manusia merupakan elemen organisasi yang
sangat penting karena menjadi pilar penyangga utama
sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan
visi, misi dan tujuannya. Untuk itu suatu unit usaha
pembenihan harus menetapkan personil dengan
kompetensi/kualifikasi atas dasar pendidikan, pelatihan,
ketrampilan/pengaturan teknik dan pengalaman yang
diperlukan dalam melaksanakan fungsi unit pembenihan
tersebut yang antara lain terdiri atas: (1) Pimpinan Unit /Ketua
Kelompok (2) Pengendali mutu produksi, (3) Pelaksana
produksi, dan (4) Pelaksana administrasi.

I. Pimpinan unit/ketua kelompok
Pimpinan unit pembenihan skala besar atau ketua kelompok
pembenihan skala kecil adalah orang yang bertanggung jawab
terhadap seluruh proses pengelolaan unit pembenihan.

II. Pengendali mutu produksi
Untuk menangani, mengendalikan dan mengkoordinasikan
mutu produksi dalam menerapkan CPIB pada suatu unit
pembenihan skala besar atau kelompok unit pembenihan
skala kecil, diperlukan seorang Manajer Pengendali Mutu
(MPM) yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya. Dalam melaksanakan tugasnya
MPM tidak boleh merangkap sebagai manajer produksi. Tugas
MPM adalah sebagai berikut :
a. Bertanggung jawab pada perencanaan dan harus
memastikan bahwa unit pembenihan memenuhi persyaratan
CPIB;
b. Bertanggung jawab memberikan pemahaman dan
memastikan semua personil unit pembenihan dapat
melaksanakan CPIB;
c. Bertanggung jawab dalam melaksanakan CPIB secara
konsisten;
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III. Pelaksana produksi
Pelaksana Produksi yaitu personil yang menangani proses
produksi di unit pembenihan skala besar atau kelompok
pembenihan skala kecil, yang sebaiknya terdiri atas:
a. Personil yang menangani manajemen induk;
b. Personil yang menangani manajemen benih;
c. Personil yang menangani analisa kualitas air;
d. Personil yang menangani produksi pakan hidup;
e. Personil yang menangani manajemen kesehatan ikan;
f. Personil yang menangani mekanik (permesinan, perlistrikan
dan perbengkelan).

IV. Pelaksana administrasi
Pelaksana administrasi merupakan personil yang bertugas
sebagai berikut :
a. Pembelian bahan;
b. Keuangan dan pembukuan; dan
c. Persuratan dan kearsipan.

V. Pelaksana pemasaran
Pelaksana pemasaran merupakan personil yang bertanggung
jawab dalam mempromosikan dan memasarkan hasil produksi
benih.
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E. DOKUMEN DAN REKAMAN

I. Pengertian, fungsi dan manfaat dokumentasi
Dokumentasi merupakan dasar penerapan CPIB untuk
menjamin konsistensi mutu benih yang dihasilkan.
Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan,
pengolahan dan penyimpanan informasi yang berhubungan
dengan CPIB. Jumlah dokumentasi yang dibutuhkan bersifat
fleksibel artinya sesuai dengan besar kecilnya unit pembenihan
dan tingkat kerumitan proses serta kompetensi sumberdaya.

Fungsi dokumentasi adalah sebagai acuan dalam penerapan
dan pengembangan CPIB, menumbuhkan kepercayaan
pelanggan terhadap konsistensi mutu benih yang dihasilkan
dan keamanan penggunaan bahan dalam proses produksi.
Manfaat utama dari dokumentasi adalah :
a. Kemudahan dalam mengakses informasi tentang proses
produksi dan mutu benih yang dihasilkan;
b. Dapat diperoleh bukti objektif kesesuaian pelaksanaan
proses produksi benih terhadap persyaratan-persyaratan CPIB;
c. Kemudahan dalam melakukan ketertelusuran (traceability).

Persyaratan dokumentasi yang baik dalam CPIB adalah sebagai
berikut :
a. Sederhana, ringkas, jelas dan langsung mengenai sasaran;
b. Sesuai dengan tingkat keahlian dan pengalaman dari
pengguna; c. Data dan informasi mudah diakses;
d. Memungkinkan orang lain untuk meneruskan pekerjaan
yang belum selesai;
e. Menerangkan persyaratan yang harus dipenuhi;
f. Membantu melatih orang yang belum berpengalaman;
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II. Jenis dokumen CPIB
Jenis dokumentasi CPIB yang dipersyaratkan terdiri atas
Standar Prosedur Operasional (SPO), formulir dan rekaman.

a Standar prosedur operasional
Standar Prosedur Operasional dalam CPIB adalah dokumen
yang memberikan petunjuk baku tentang pengoperasian suatu
proses kerja yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang
dalam satu unit pembenihan yang fungsi tugasnya dapat
mempengaruhi kegiatan efektivitas produksi. Tujuan
pembuatan prosedur adalah untuk memastikan proses
berjalan secara terkendali dan sistem pengendalian dijalankan
secara konsisten. Dengan adanya SPO, siapapun yang
melaksanakan proses produksi akan memperoleh hasil yang
sama. Standar Prosedur Operasional yang dimiliki dan
diterapkan di unit pembenihan ikan antara lain terdiri atas:
a. Manajemen induk;
b. Manajemen benih;
c. Manajemen air;
d. Manajemen pakan hidup;
e. Manajemen pemberian pakan;
f. Manajemen penggunaan obat ikan;
g. Manajemen penggunaan bahan kimia;
h. Pemeriksaan kualitas air (logam berat dan parameter
kualitas air
i. Pemeriksaan kesehatan induk dan benih;
j. Manajemen biosecurity;
k. Sanitasi lingkungan pembenihan;
l. Manajemen pemanenan benih;
m. Manajemen pengemasan dan distribusi benih.
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b. Formulir
Formulir adalah sarana yang digunakan untuk merekam data
penerapan CPIB. Fungsi formulir adalah untuk mengumpulkan
dan mengkomunikasikan data dan informasi dalam format
tertentu. Manfaat penggunaan formulir adalah sebagai berikut:
a. Menjamin semua data yang dibutuhkan dapat ditampilkan;
b. Menjaga konsistensi data yang dihasilkan;
c. Memberikan petunjuk data yang harus dimasukkan.

Dalam pembuatan formulir, beberapa hal yang harus
diperhatikan adalah sebagai berikut :
a. Identitas formulir (nama, nomor, status revisi)
b. Format formulir didesain sesuai dengan kebutuhan
informasi c. Cara pengisian dan ruang isian data : • Gunakan
keterangan yang jelas dan deskriptif; • Tulis instruksi yang jelas
dan singkat; • Ditulis tangan atau diketik; • Sediakan ruang
yang cukup untuk menulis informasi.
d. Formulir dapat diperbanyak dengan mutu yang tetap baik;
e. Formulir yang tidak dapat dipakai lagi harus dimusnahkan;
f. Jumlah formulir yang dibuat sesuai dengan jumlah rekaman
yang dibutuhkan.
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c. Rekaman
Rekaman sebagai salah satu dokumen yang merupakan bukti
objektif dari suatu unit pembenihan untuk menunjukkan
efektivitas implementasi CPIB. Rekaman dapat berupa arsip
surat menyurat, formulir yang sudah diisi, daftar periksa, hasil
uji, dan laporan. Manfaat rekaman adalah untuk memudahkan
dalam ketertelusuran penerapan CPIB. Beberapa
catatan/rekaman yang harus dikendalikan, yaitu :
a. Pengadaan sarana produksi benih; b. Manajemen induk;
c. Manajemen benih;
d. Manajemen air;
e. Manajemen pakan hidup;
f. Manajemen pemberian pakan;
g. Manajemen penggunaan obat ikan;
h. Manajemen penggunaan bahan kimia;
i. Pemeriksaan kualitas air (Cd, Pb , Hg dan parameter kualitas
air);
j. Pemeriksaan kesehatan induk dan benih;
k. Manajemen biosecurity;
l. Sanitasi lingkungan pembenihan;
m. Manajemen pemanenan benih;
n. Manajemen pengemasan dan distribusi benih. Unit
pembenihan bebas mengembangkan catatan-catatan/rekaman
lain yang mungkin diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian
dari proses-proses, produk dan persyaratan CPIB.
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MENGENAL KANDUNGAN GIZI IKAN
IKAN terdiri dari ikan air tawar dan ikan laut. Keduanya adalah
makanan sumber protein yang sangat penting untuk
pertumbuhan tubuh. Ikan mengandung 18 % protein terdiri
dari asam-asam amino esensial yang tidak rusak pada waktu
pemasakan. Kandungan lemaknya 1-20 % lemak yang mudah
dicerna serta langsung dapat digunakan oleh jaringan tubuh.
Kandungan lemaknya sebagian besar adalah asam lemak tak
jenuh yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan dapat
menurunkan kolesterol darah.

Macam-macam ikan mengandung jumlah lemak yang
bervariasi, ada yang lebih berlemak dan ada yang kurang
berlemak. Lemak merupakan salah satu unsur besar dalam
ikan, unsur lainnya adalah protein, vitamin, dan mineral.
Banyak yang telah menyadari makan ikan dari laut dan air
tawar lebih baik nilai gizinya, namun untuk masyarakat di
pesisir biasanya hanya gemar makan ikan laut. Begitupun
sebaliknya, masyarakat di daerah yang jauh dari laut atau
bahkan tidak ada laut, biasanya jarang mengkonsumsi ikan
laut. Di daerah yang memiliki sungai, empang, dan danau
tersebut banyak ikan air tawar yang tidak kalah nilai proteinnya
dan juga bermanfaat untuk pertumbuhan tubuh.

Seiring perkembangan ilmu dan teknologi, kini masyarakat
pesisir juga sudah mulai bisa ikut menikmati ikan air tawar dari
hasil budidaya di kolam. Rasanya lezat dan juga kandungan
gizinya sama-sama tinggi.



Kandungan protein ikan lebih tinggi dari protein serealia di
kacang-kacangan, setara dengan daging, sedikit dibawah
telur.
Protein ikan sangat mudah dicerna, sehingga baik bagi
balita yang sistem pencernaannya belum sesempurna
orang dewasa.
Protein ikan mengandung berbagai asam amino dalam
bentuk yang mendekati asam amino didalam tubuh
manusia. Komposisi asam amino protein ikan juga lebih
lengkap dibanding bahan makanan lain, salah satunya
taurin, sangat bermanfaat merangsang pertumbuhan sel
otak balita.

Ikan sering disebut sebagai makanan untuk kecerdasan. Ikan
sebagai makanan sumber protein yang tinggi. Kalau dalam
menu sehari-hari kita menghidangkan ikan, maka kita
memberikan sumbangan yang tinggi pada jaringan tubuh kita.
Absorpsi protein ikan lebih tinggi dibandingkan daging sapi,
ayam, dan lain-lain. Mengapa demikian?

Daging ikan mempunyai serat-serat protein lebih pendek
daripada serat-serat protein daging sapi atau ayam. Oleh
karena itu ikan dan hasil produknya banyak dimanfaatkan oleh
orang-orang yang mengalami kesulitan pencernaan sebab
mudah dicerna. Vitamin yang ada dalam ikan juga bermacam-
macam, yaitu vitamin A, D, Thiamin, Riboflavin,dan Niacin. Ikan
juga mengandung mineral yang kurang lebih sama banyaknya
dengan mineral yang ada dalam susu seperti kalsium,
phosphor, akan lebih tinggi dibandingkan dengan susu. Ada
dua kelompok vitamin dalam ikan yaitu larut dalam air dan
larut minyak. Yang larut dalam minyak yaitu vitamin A dan D,
yaitu dalam minyak ikan.

Kandungan gizi yang terdapat pada ikan antara lain: 

A. Protein
1.

2.

3.
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Asam lemak ikan merupakan asam lemak essensial yang
sifatnya tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh sangat
bermanfaat untuk mempertahankan kesehatan tubuh dan
menjaga kestabilan kadar kolesterol.

Vitamin A banyak terdapat pada minyak hati ikan
bermanfaat mencegah kebutaan pada anak.
Vitamin D selain terdapat dalam daging ikan, juga pada
telur serta minyak hati ikan. Vitamin ini penting bagi
pertumbuhan dan kekuatan tulang.
Vitamin B 6 membantu metabolisme asam amino dan
lemak serta mencegah anemia dan kerusakan syaraf.
Vitamin B12 bermanfaat dalam pembentukan sel-sel darah
merah, membantu metabolisme lemak, dan melindungi
jantung juga kerusakan syaraf.

Zat besi jauh lebih mudah diserap tubuh ketimbang dari
sumber lain seperti serealia atau kacang-kacangan. Zat besi
membantu mencegah terjadinya anemia.
Yodium mencegah terjadinya penyakit gondok serta
hambatan pertumbuhan anak, bahkan juga
kecerdasannya.
Selenium berperan membantu metabolisme tubuh dan
sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal
bebas, antioksidan bisa mencegah terjadinya penyakit
degeneratif seperti jantung koroner.
Seng membantu kerja enzim dan hormon.
Fluor menguatkan serta menyehatkan gigi anak.

B. Lemak
1.

C. Vitamin
1.

2.

3.

4.

D. Mineral
1.

2.

3.

4.
5.
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  • Kalori                : 130
  • Protein (gr)       : 18.3
  • Lemak (gr)        : 5.8 
  • Kolesterol (mg) : 67 
  • Zat besi (mg).   : 1.3 

  • Kalori                : 112
  • Protein (gr)       : 21.4
  • Lemak (gr)        : 2.3
  • Kolesterol (mg) : 33
  • Zat besi (mg).   : 0.9

IKAN TENGGIRI 

IKAN MAS

Kandungan gizi beberapa jenis ikan per 100 gr diantaranya
sebagai berikut:

IKAN KEMBUNG 

IKAN TONGKOL IKAN KAKAP

  • Kalori                : 111
  • Protein (gr)       : 24
  • Lemak (gr)        : 1 
  • Kolesterol (mg) : 46 
  • Zat besi (mg).   : 0.7

IKAN LELE

  • Kalori                : 84
  • Protein (gr)       : 14.8
  • Lemak (gr)        : 2.3 
  • Kolesterol (mg) : 58 
  • Zat besi (mg).   : 0.3 

IKAN MUJAIR 

  • Kalori                : 84
  • Protein (gr)       : 18.2
  • Lemak (gr)        : 0.7 
  • Kolesterol (mg) : 44
  • Zat besi (mg).   : 0.4

30
SUMBER: 

DAFTAR KOMPOSISI

BAHAN PANGAN



REFERENSI

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN No.35/PERMEN-
KP/2016 Tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik 

SNI 8035-2014-9 Cara Pembenihan Ikan yang Baik

Daftar Komposisi Pangan Indonesia (DKPI)-Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia


