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SMART FISHERIES VILLAGE 

PERKUAT KEMANDIRIAN DESA

Dalam rangka memperkuat 

kemandirian desa yang berbasis usaha 

perikanan, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) melalui Badan Riset 

dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 

Perikanan (BRSDM) mengembangkan 

Smart Fisheries Village (SFV). 

SMART disini merupakan singkatan 

dari Sustainable, Modernization, 

Acceleration, Regeneration, dan 

Technology. SFV merupakan konsep 

pembangunan desa perikanan dan 

satuan kerja yang berbasis pada 

penerapan benih unggul, teknologi 

informasi komunikasi dan manajemen 

tepat guna, keberlanjutan, serta 

meningkatkan ekonomi yang berada 

di tengah-tengah program kampung 

perikanan budidaya dan Desa Inovasi/

Desa Mitra.  SFV juga merupakan 

model pengembangan desa perikanan 

pintar secara terintegrasi dengan 

berkolaborasi bersama banyak pihak 

terkait yaitu pemerintah pusat dan 

daerah, akademisi, industri, serta 

masyarakat, SFV juga merupakan 

wujud akselerasi program prioritas 

yang digaungkan Menteri KP 

Sakti Wahyu Trenggono, yakni 

pembangunan kampung perikanan 

budidaya berbasis kearifan lokal.

SMART FISHERIES VILLAGE 

STRENGTHENS VILLAGE AUTONOMY

To strengthen the fisheries business 

- based village autonomy, the Ministry 

of Marine Affairs and Fisheries of 

Republic of Indonesia (MMAF), 

through the Agency for Marine 

and Fisheries Research and Human 

Resources (AMAFRAD), developed the 

Smart Fisheries Village (SFV). SMART 

refers to Sustainability, Modernization, 

Acceleration, and Technology. SFV is 

a concept for the development of a 

fisheries village and work unit based 

on the application of superior seeds, 

information and communication 

technology, appropriate management, 

sustainability, and economic growth 

in conjunction with the aquaculture 

village program and Innovation Village/

Partner Village. SFV is also a model for 

the integrated development of a smart 

fisheries village through collaboration 

with numerous associated 

stakeholders, including the central 

and regional governments, academia, 

industry, and the community. The 

Ministry of Marine Affairs and Fisheries 

of Republic of Indonesia, Sakti Wahyu 

Trenggono, echoes SFV as a means 

of accelerating the development of 

aquaculture villages based on local

wisdom.
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bisa menjadi tempat praktik bagi para 

peserta didik, bisa juga menjadi tempat 

pelatihan bagi masyarakat. Para pelaku 

usaha mendapat pendampingan oleh 

para penyuluh perikanan setempat. 

Diharapkan dengan program ini 

berharap pelatihan SFV ini dapat 

memotivasi masyarakat di desa sekitar 

Patra Tani untuk menjadi icon kawasan 

SFV. 

Program SFV dapat mengubah 

wajah kampung perikanan menjadi 

lebih berdaya saing karena kegiatan 

ekonomi di dalamnya menjadi lebih 

beragam, seperti adanya spot wisata 

hingga produksi produk UMKM.

practice as well as a training center 

for the community. Business actors 

receive assistance from local fisheries 

extension officers. It is intended that 

the SFV training program will inspire 

village community Patra Tani to 

become SFV icons.

SFV program can change the image 

of the fisheries village to be more 

competitive because its economic 

activities become more diverse such 

as tourist spots and the production of 

Micro, Small and Medium Enterprises 

(MSME) products.

Jakarta,        November 2022

Kepala BRDSM Kelautan dan Perikanan, 

(Head of Marine and Fisheries Research 

and Human Resources,)

Balai Riset Perikanan Perairan Umum 

dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) 

turut andil dalam kegiatan SFV berbasis 

UPT. Hal ini diimplementasikan dengan 

mengembangkan Instalasi Perikanan 

Rawa yang terletak di Kecamatan 

Muara Belida, Kabupaten Muara 

Enim, Provinsi Sumatera Selatan. 

Hal ini dilakukan guna mendukung 

peningkatan produktifitas perikanan 

khususnya ikan-ikan perairan umum 

dan kemandirian BRPPUPP.

Dalam mempersiapkan desa yang 

mandiri, BRPPUPP mempersiapkan 

SDM unggul untuk mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi desa yang 

berprinsip nilai ekologi atau lingkungan 

lestari berbasis digital. Selain itu, 

dapat memberikan percontohan bagi 

perkembangan perikanan budidaya 

air tawar berbasis kearifan lokal, dan 

memberikan informasi sumber daya 

perikanan darat. Tentunya program 

ini dapat berjalan dengan baik melalui 

sinergitas berbagai pihak, baik dari 

swasta, kementerian, pemerintah 

daerah, lembaga terkait, serta 

stakeholder lain. 

SFV juga merupakan tempat 

peningkatan kapasitas SDM kelautan 

dan perikanan melalui pendidikan, 

pelatihan, penyuluhan, dan inkubasi 

bisnis, yang dilakukan secara terpadu 

dan terintegrasi. Sebagai contoh, SFV 

Research Institute for Inland 

Fisheries and Extension (RIIFE) 

took part in Technical Service Unit 

(UPT)-based SFV activities. This 

was implemented by developing a 

Swamp Fisheries sub-institute located 

in Muara Belida District, Muara Enim 

Regency, South Sumatra Province. The 

support is given to increase fisheries 

productivity, particularly in inland 

waters, while also ensuring BRPPUPP 

autonomy. 

To realize the village autonomy, RIIFE 

prepares superior human resources to 

actualize village economic growth with 

principles of digital-based ecological 

or sustainable environmental values. 

In addition, it can serve as a model 

for the development of freshwater 

aquaculture based on local expertise 

and provide information on inland 

fisheries resources. Obviously, this 

program can run smoothly with the 

collaboration of multiple stakeholders, 

including those from the corporate 

sectors, ministries, local governments, 

relevant institutions, and other 

interested parties.

SFV also functions as a location 

that integrates education, training, 

extension, and business incubation to 

develop the capacity of marine and 

fisheries human resources (HR). SFV 

can serve as a location for students

Dr. I Nyoman Radiarta 
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Profil Patra Tani
Freddy Supriyadi
Taufiq Hidayah
Ahmad Saiyani

Instalasi Perikanan Rawa Patra Tani 
terletak di Desa Patra Tani, Kecamatan Muara 
Belida, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi 
Sumatera Selatan sekitar 42 km dari Kota 
Palembang. Sejarah instalasi yang memiliki 
lahan seluas 50 Ha merupakan milik PT. 
Patratani (anak perusahaan Pertamina) yang 
diserahkan ke Sub Balai Penelitian Perikanan 
Darat Badan Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian, Departemen Pertanian untuk 
kolam penelitian beserta fasilitas penunjang 
yang dibangun dari dana Proyek Swamp II 
sekitar tahun 1985. 

Sejak terbentuk Departemen Kelautan 
dan Perikanan pada tahun 1999 dan sampai 
saat menjadi Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, Instalasi Perikanan Rawa Patra Tani 
dikelola oleh Balai Riset Perikanan Perairan 
Umum dan Penyuluhan Perikanan sebagai 
wahana riset perikanan rawa banjiran. Pada 
tahun 2007-2008 Instalasi Perikanan Rawa 
Tani dilakukan pengembangan, berupa 
renovasi gedung kantor, dan beberapa 
kolam.

Pada tahun 2021-2022 Instalasi Patra 
Tani mendapat dukungan dari SEAFDEC/
IFRDMD dan Kementerian Kehutanan  
untuk program Special Area for Conservation 
and Fish Refugia (SPEECTRA) dan 2022 
mendapat dukungan dari project I-FISH-
FAO berupa bantuan benih ikan, mesin 
pembuat pakan dan peralatan pendukung. 
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Berdasarkan fungsinya Instalasi Perikanan 
Patra Tani dapat berfungsi sebagai :
1. Konservasi Lahan

a. Carbon Pool
b. Water Reservoir

2. Konservasi SDA
a. Biodiversity “rich”
b. Spawning and Refugia of Fish

3. Perubahan Iklim Global
a. Climate-Carbon (prevent gas CO2       

emission)
b. Mitigasi Kebakaran Lahan

4. Lab. Lapang Riset Ekosistem Rawa
5. Tempat Wisata (Sport Fishing, Edu-

tourism)
6. Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
7. Budidaya Ikan (Pembesaran, Pakan 

Mandiri).

Fungsi lain dari instalasi perikanan 
rawa Patratani sejak awal sampai saat ini 
difungsikan untuk pengembangan ikan 
spesifik lokal, utamanya patin, baung, gabus, 
tembakang dan ikan rawa lainnya.

Pada tahun 2022 Instalasi Patra Tani 
dicanangkan oleh Badan Riset dan 
Sumberdaya Manusia Kelautan dan 
Perikanan, Kementerian Kelautan dan 
Perikanan menjadi Kawasan Smart Fisheries 
Village (SFV) dalam bidang fokus Konservasi 
dan Eduwisata.
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Konservasi Ikan 
Perairan Darat 
Aroef Hukmanan Rais
Subagdja

Perairan darat merupakan suatu 
wilayah tergenang air pada suatu daratan 
yang berbentuk badan air tetap atau 
bergerak yang terdiri dari wilayah sungai, 
waduk, danau, paparan banjir, dan wilayah 
genangan lainnya. Luas ekosistem perairan 
darat Indonesia tercatat total seluas 54 
juta hektar yang terbagi menjadi 0,05 juta 
hektar wilayah waduk, 1,8 juta hektar wilayah 
danau, 12 juta hektar merupakan sungai dan 
paparan banjiran, dan 39,5 juta merupakan 
wilayah rawa pasang surut (Kartamihardja et 
al., 2017). Selain luasnya wilayah perairan darat 
Indonesia, potensi dari jumlah sumberdaya 
air Indoenesia yang cukup besar yaitu 
dengan 7.977 daerah aliran sungai (DAS), 
1.144 Sungai, 312 Bendungan, 332 Danau, dan 
sejumlah 5.004 embung dan genangan 
lainnya (Direktorat Sumberdaya Air, 2021). 

Dalam pemanfaatannya sumberdaya 
periaran darat Indonesia tentu saja wilayah 
perairan tersebut tidak hanya diperuntukan 
sebagai wilayah untuk perikanan. Berbagai 
aktivitas masyarakat juga dilakukan dan 
bersentuhan langsung dengan badan air 
terutama sungai dan danau. Aktivitas tersebut 
meliputi kegiatan pertanian termasuk 
pengairan lahan, kehutanan, peternakan, 
pariwisata, industri dan transportasi (Kolding 
& Zwieten, 2014). Berbagai kegiatan tersebut 
tentunya memberikan sejumlah tekanan 
terhadap kualitas badan perairan sehingga 
menambah resiko terhadap sumberdaya 
ikan yang semakin terancam punah akibat 
adanya penangkapan yang tidak ramah 
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Disamping itu kurang dirasakannya 
hasil keberadaan wilayah konservasi itu 
menjadikan masyarakat tidak memiliki rasa 
memiliki dan bertanggung jawab akan 
kelestarian sumberdaya didalamnya. 

Sumatera Selatan memiliki potensi 
pengembangan sumberdaya perikanan 
melalui pemanfaatan rawa banjiran yang 
memiliki 60% luasan dari total wilayah 
provinsi. Hal ini perlu menjadi kesadaran 
Bersama akan potensi wilayah banjiran ini 
untuk mendukung kelestarian sumberdaya 
perikanan dimasa mendatang. Berdasarkan 
karakteristik rawa banjiran di wilayah 
Sumatera Selatan dapat difungsikan sebagai 
wilayah suaka, dan sumber benih (plasma 
nutfah) guna meningkatkan produksi apabila 
memenuhi beberapa karakter di bawah ini 
(A. D. Utomo, 2014): 

1. Kedalaman cukup, tidak mengalami 
kekeringan pada saat musim kemarau

2. Luasan yang ideal pada beberapa 
tipe suaka (i) Suaka tipe lebung luas 
minimal 0,5 ha namun jumlahnya 
harus banyak dan menyebar. Jenis 
ikan yang menghuni yaitu kelompok 
ikan rawa antara lain: Betok (Anabas 
testudineus), Keli (Clarias melanoderma), 
Sepat (Trichopodus pectoralis), Gabus 
(Channa striata) dan lain lain. (ii) Suaka 
tipe sungai, panjangminimal 1 km dan 
harus ada lubuk sungai dan goa. Jenis 
ikan yang menghuni yaitu kelompok 
ikan sungai antara lain Lais (Kryptopterus 
krytptopterus), Baung (Hemibagrus 

nemurus), Jelawat (Leptobarbus 
hoevenii), Guramy (Ospronemus 
guramy), Tapa (Wallago leeri), Lampam 
(Barbonymus schwanenfeldii) dan lain 
lain. (iii) Suaka tipe danau rawa (oxbow-
lake) luas minimal 20 ha, jenis ikan 
yangmenghuni yaitu kelompok ikan 
sungai (white fish) dan kelompok ikan 
rawa (black fish).

3. Kualitas air harus baik, tidak ada 
pencemaran. Banyak tersedia pakan 
alami seperti: Perifiton, serangga air, 
benthos, plankton. Sehingga ikan dapat 
tumbuh dan berkembang dengan baik.

4. Disekitar suaka harus banyak terdapat 
hutan rawa dan vegetasi air lainnya 
sebagai tempat mencari pakan 
(feeding ground), tempat asuhan 
anak ikan (nursery ground), tempat 
pemijahan (spawning ground). Jenis 
vegetasi hutan rawa yang penting 
yaitu: putat (Barringtonia acutangula), 
mentangis (Ixora mentangis), menyawai 
(Elaeocarpus submonoceras), melayak 
(Croton californicus). Pohon tersebut tidak 
tinggi (2- 6 m) saat air besar (banjir) pohon 
tersebut akan tengelamsampai kedaun 
sehingga merupakan habitat ikan yang 
baik. Vegetasi lain berupa semak yaitu 
jenis Kumpe (Greminae).

5. Mempunyai fluktuasi air yang besar (2- 
5m), saat air besar musimpenghujan 
ikan dapat menyebar ke segalam 
penjuru perairan mengikuti gerakan air 
menuju hutan rawa untuk melakukan 
pemijahan. Sedangkan saat air surut 

lingkungan, dan aktivitas destruktif lainnya 
(Robin L et al., 2010). Salah satu usaha dalam 
pelestarian sumberdaya tersebut dilakukan 
perlakuan konservasi baik terhadap spesies 
dan ekosistemnya. 

Konservasi merupakan salah satu 
bentuk pengelolaan perikanan, dimana 
menurut FAO definisi pengelolaan perikanan 
adalah sebuat proses integral dari proses 
pengumpulan data dan informasi, analisis, 
perencanaan, monitoring, pengalokasian 
sumberdaya ikan, pengaturan, pengawasan 
dan penegakan peraturan (Firdaus & Sari, 
2017). Keberadaan wilayah konservasi 
sangatlah penting untuk dapat memastikan 
tetap tersedianya wilayah yang dilindungi 
baik sebagian atau secara penuh agar 
sumberdaya perikanan tetap terjaga. Hal ini 
sesuai dengan amanat Undang undang 
Nomor 31 Tahun 2004, yang telah dirubah 
pada Undang undang Nomor 45 Tahun 
2009 pasal 2 tentang ketentuan pengelolaan 
perikanan yang diantaranya berdasarkan 
atas azas kelestarian dan pembangunan 
yang berkelanjutan.

Konservasi Sumberdaya Ikan Perairan 
Darat

Konsep pelestarian dan konservasi terbagi 
dua secara garis besar, yaitu konservasi 
wilayah dan konservasi jenis. Pada konservasi 
wilayah, didasarkan pada suatu wilayah 
yang diidentifikan sebagai daerah dengan 
peranaan penting bagi suatu ekosistem 
yang didalamya terdapat beranekaragam 

tumbuhan dan hewan yang perlu dilindungi 
keberadaan dan kehidupannya. Hal ini 
dicontohkan dengan wilayah konservasi 
seperti Taman Nasional “Berbak-Sembilang”, 
Sedangkan konsevasi berdasarkan jenis, 
adalah didasarkan pada suatu habitat spesies 
endemic yang hidup pada wilayah tertentu, 
sehingg untuk menjaga keberlanjutan 
populasinya diperlukan perlindungan 
atau konservasi wilayah habitat khusunya. 
Konservasi model ini dilakukan di Danau 
Kepayang, Kalimantan Barat dalam upaya 
konservasi ikan red arwana (Scleropages 
formosus), atau wilayah konservasi di Cibulan, 
Kuningan yang mengkonservasi ikan Dewa 
(Tor sp.). 

Permasalah mengenai wilayah 
pelestarian dan suaka akan perikanan di 
Indonesia adalah dikarenakan luasanya yang 
tidak sebanding dengan luasan perairan 
yang ada dan secara bio-ekologis tidak 
memenuhi syarat, banyak yang mengalami 
pendangkalan, dan kondisinya yang jauh 
dari akses pengawasan sehingga menjadi 
wilayah tertutup yang tidak terawat dan 
ditumbuhi gulma (Kasim et al., 2017). Wilayah 
konservasi di Indonesia biasanya hanya 
dibiarkan secara alami tumbuh, dan hanya 
diberikan pemberian batas-batas akan 
Kawasan, yang masih rentan akan pencurian 
dan perusakan. Masalah pengawasan, dan 
pemanfaatan lahan di wilayah konservasi 
juga menjadikan hal ini rawan akan adanya 
pencurian dan perusakan, mengingat 
jauhnya dari pengawasan masyarakat. 
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musim kemarau ikan kembali ke suaka.
6. Suaka harus berhubungan dengan 

perairan lain, tidak tertutup, terdapat jalur 
ruaya berupa kanal sehingga benih ikan 
dapat menyebar ke perairan sekitarnya.

7. Dalam pengelolaan suaka harus ada 
partisipasi masyarakat setempat.

Beberapa jenis wilayah yang dapat 
dijadikan wilayah konservasi di Sumatera 
Selatan dapat dikategorikan kedalam tiga 
tepe suaka, yaitu suaka tipe lebung, suaka 
tipe sungai sungai kecil dan tipe danau 
rawa (Agus Djoko Utomo, 2016). Ketiga 
tipe memiliki ke khususan karakteristik 
dan memiliki potensinya masing masing. 
Beberapa penjelasan mengenai tipe – tipe 
suaka yang sesuai di buat di wilayah perairan 
Sumatera Selatan adalah sepeti pada Table 1.

Usaha konservasi wilayah masih sangat 
diperlukan untuk memberikan ruang hidup 
dan berkembang sumberdaya ikan perairan 
darat dari tekanan lingkungan yang terus 
bertambah. Memberikan kesempatan ikan 
melewati siklus hidupnya dalam wilayah 
tertutup dan terlindungan memberikan 
kemungkinan sumberdaya ikan tetap 
lestari. Pemahaman, dan dukungan akan 
pentingnya keberadaan wilayah konservasi 
sangat diperlukan oleh seluruh stakeholder 
baik masyarakat, pemerintah, dan juga pihak 
yang berkepentingan dalam pemanfaatan 
sumberdaya perairan darat.

a. Tipe Lebung

b. Tipe Sungai

c. Tipe Danau Rawa

Pada suaka tipe lebung, kanal merupakan bagian yang 

penting sebagai jalur ruaya, pada saat air mulai naik (awal 

musim penghujan) ikan cepat menyebar lewat kanal, 

sedangkan saat mulai surut (awal musim kemarau) ikan cepat 

menuju suaka lewat kanal. Sebaiknya suaka tipe lebung harus 

ada kanal yang menghubungkan suaka dengan sungai, agar 

cepat terisi air dari sungai saat air naik. Tumbuhan Kumpe 

(graminae) merupakan bagian yang penting bagi suaka tipe 

lebung, karena merupakan tempat pemijahan dan mencari 

makanan bagi ikan lebak (black fish).

Pada suaka perikanan tipe sungai, lubuk sungai merupakan 

bagian yang penting karena saat kemarau merupakan 

tempat bagi ikan sungai (white fish) yang berukuran besar. 

Pada lubuk sungai sebaiknya juga ada Goa yang merupakan 

tempat persembunyaian induk induk ikan yang berukuran 

besar. Vegetasi air seperti hutan rawa di tepi sungai merupakan 

bagian yang penting karena sebagai tempat mencari 

makanan (feeding ground) dan tempat pemijahan (spawning 

ground) bagi ikan ikan tersebut.

Pada suaka tipe Danau-rawa, kanal atau anak sungai 

merupakan bagian yang penting sebagai jalur ruaya, pada 

saat air mulai naik (awal musim penghujan) ikan cepat 

menyebar lewat kanal atau anak sungai, sedangkan saat 

mulai surut (awal musim kemarau) ikan cepat menuju suaka 

lewat kanal. Sebaiknya suaka tipe Danau Rawa harus ada kanal 

yang menghubungkan suaka dengan sungai, agar cepat terisi 

air dari sungai saat air naik.

Tabel 1. Tipe Suaka Perairan Banjiran di Sumatera Selatan (Agus Djoko Utomo, 2016). 

Tipe Suaka                                                                 Deskripsi
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Potensi 
Pengembangan 
Instalasi Patra Tani 
BRPPUPP Sebagai 
Kawasan Eduwisata
Melfa Marini
Sevi Sawestri

Instalasi BRPPUPP Patra Tani sebagai 
kawasan Smart Fisheries Village (SFV) untuk 
kegiatan Konservasi Ikan Lokal Perairan Darat 
dan Eduwisata berdasarkan Surat Keputusan 
BRSDM KP No. 478 Tahun 2022.

Smart Fisheries Village (SFV) merupakan 
konsep pembangunan desa perikanan 
yang berbasis penerapan teknologi informasi 
komunikasi dan manajemen tepat guna 
berkelanjutan untuk meningkatkan 
ekonomi masyarakat desa (BRSDM KP, 2022).

Patra Tani Sebagai Kawasan Eduwisata
Instalasi perikanan rawa di Desa Patra 

Tani merupakan aset UPT BRPPUPP 
yang terletak di Kecamatan Muara Belida, 
Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra 
Selatan, dengan luas lahan ±50 Ha. 
Pemanfaatan Instalasi tersebut sebagai 
kawasan eduwisata perikanan perairan darat 
merupakan pilihan alternatif yang stategis, 
mengingat Indonesia kaya akan lahan 
rawa yang sebagian besar berada di Pulau 
Sumatra, Kalimantan, dan Irian. Berbagai 
jenis ikan perairan darat khususnya rawa 
banjiran ditemukan di kawasan ini, sehingga 
wisatawan dengan berkunjung ke lokasi ini 
sudah dapat mengenal keunikan ekosistem 
dan keragaman jenis-jenis ikan rawa banjiran 
khususnya di Sumatra Selatan.  

Konsep Eduwisata SFV Patra Tani
Eduwisata adalah suatu program dimana 

para wisatawan melakukan kegiatan wisata 
yang mengutamakan unsur pendidikan 
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pada tempat tertentu dan memiliki tujuan 
utama berupa pengalaman belajar secara 
langsung. Menurut Yoeti (1996), terdapat 
tiga hal yang perlu diperhatikan dalam 
mengembangkan objek wisata, yaitu:
1. Adanya “something to see” yaitu daerah 

tersebut harus memiliki daya tarik wisata 
atau atraksi wisata yang berbeda dengan 
yang dimiliki daerah yang lain.

2. Adanya “something to do” yaitu daerah 
tersebut memiliki fasilitas yang dapat 
membuat wisatawan betah tinggal lebih 
lama di tempat itu.

3. Adanya “something to buy” yaitu objek 
wisata tersebut harus memiliki sesuatu 
yang bisa dibeli oleh wisatawan sebagai 
sebuha kenang-kenangan atau cindera 
mata/souvenir.

Eduwisata SFV Patra Tani menawarkan 
sebuah rangkaian kegiatan wisata di 
ekosistem rawa banjiran yang disertai 
pengkayaan edukasi. Program eduwisata ini 
menggunakan metode experiential learning 
dimana para wisatawan mendapatkan 
pengetahuan dan keterampilan melalui 
pengalaman-pengalaman langsung di alam.

Potensi Eduwisata SFV Patra Tani
Kawasan SFV Patra Tani menawarkan 

gambaran mini suatu ekosistem rawa 
banjiran di Indonesia beserta potensi 
sumberdaya alamnya, seperti flora dan fauna. 
Adapun program eduwisata Patra Tani 
memiliki beberapa versi paket aplikasi yang 
nantinya akan disesuaikan dengan minat 

para wisatawan, yaitu pengenalan eksistem 
rawa banjiran dan ikan lokal, permainan 
tangkap ikan, penebaran ikan lokal, 
pemberian pakan ikan, penanaman pohon, 
ecoprinting, camping ground dan lain-lain. 
Beberapa program eduwisata tersebut 
telah dirangkum dalam ke-4 jenis pilihan 
paket, yaitu Paket Iwak, Paket Lebak, Paket 
Siru, dan Paket Belayar. Sebagai kawasan 
yang rentan akan terkena bencana alam, 
para wisatawan juga akan diajak menjaga 
kelestarian sumberdaya agar tetap lestari dan 
berkelanjutan. 

Kawasan SFV Patra Tani
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Budidaya Ikan 
Lokal Sumatera 
Selatan
Ike Trismawanti
Arif Wibowo
Tumiran 
Marson

Indonesia merupakan negara mega 
biodiversitas kedua untuk dunia perikanan 
setelah negara brasil. Total jenis ikan perairan 
umum dan laut nusantara ini mendekati 
kisaran 20-25% dari populasi ikan seluruh 
dunia. Hal ini diperkuat dengan pernyataan 
Nelson (2006) bahwa jumlah total ikan di 
dunia mencapai 40.000 jenis. Hal ini dapat 
dilihat pada laman www.fishbase.org, hingga 
2014 sudah mencapai 32.800 jenis ikan yang 
berhasil dideskripsikan diantaranya terdapat 
1.218  jenis ikan air tawar di Indonesia. Tingginya 
biodiversitas atau keanekaragaman hayati 
merupakan kekayaan bagi negara Indonesia 
yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya 
untuk kesejahteraan rakyat. Provinsi Sumatera 
Selatan merupakan salah satu provinsi yang 
mempunyai potensi sumberdaya perikanan 
yang cukup besar. 

Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan 
Propinsi Sumatera Selatan (2001), luas 
perairan umum Sumatera Selatan mencapai 
2,5 juta Ha terdiri 43 % lebak, 31 % sungai 
besar serta anaknya, 11 % danau dan 15 % 
rawa. Dari perairan perairan umum tersebut 
terkandung berbagai jenis ikan yang bernilai 
ekonomis penting, baik jenis-jenis ikan 
konsumsi maupun jenis-jenis ikan hias. 
Berdasarkan hasil penelitian Balai Riset 
Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan 
Perikanan (BRPPUPP) bahwa Sumatera 
Selatan memiliki keanekaragaman 
jenis ikan air tawar dan yang
telah terdokumentasi sebanyak 154 jenis, 
namun diyakini masih banyak jenis ikan 
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sesuai dengan kondisi lahan masing-masing 
daerah (Muslim, 2012).

Ada banyak  jenis ikan lokal Sumatera 
Selatan yang potensial untuk dibudidayakan 
antara lain ikan belida lopis, putak, baung, 
gabus, tembakang, seluang, keli, betok, 
dan sebagainya. Balai Riset Budidaya 
Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan 
bekerja sama dengan PT. Kilang Pertamina 
Internasional mulai tahun 2020 sampai 
dengan 2022 untuk pengembangan 
budidaya ikan lokal agar tetap 
berkesinambungan di alam dimana hasil 
budidaya ikan tersebut dilanjutkan ketahap 
selanjutnya yakni pembesaran dan ada yang 
ditebarliarkan di alam.  Ikan lokal yang kami 
budidaya adalah Belida lopis (Chitala lopis), 
Ikan Baung (Mystus nemurus) dan Ikan 
Tembakang (Helostoma temminckii).

1.   Ikan Belida (Chitala lopis)
Ikan Belida dipelihara di kolam di Mariana 

dengan luas 8 x 12 x 1,5 m. Pemijahan masih 
dilakukan secara alami dengan membuat 
kolam seperti di habitatnya yakni membuat 
rumpon yang terbuat dari ranting pohon, 
memasukkan tumbuhan air (Apu-apu, 
Teratai), menaruh shelter yang terbuat dari 
kayu sebagai tempat menempelkan telur 
ikan Belida (Gambar 1). Sampling ikan belida 
dilakukan setiap dua bulan sekali. Hal ini 
dikarenakan untuk menghindari stress 
pada ikan Belida yang bisa menyebabkan 
kematian pada ikan. Pada saat sampling di 
kolam induk ikan Belida ditemukan telur 

belida yang menempel di shelter sehingga 
dipanen dan ditetaskan didalam akuarium 
dengan menggunakan shelter. Jumlah telur 
ikan Belida yang panen sekitar 378 butir. 
Perkembangan embriogenesis setelah dicek 
dimikroskop sudah berbentuk larva sehingga 
penetasan telur hanya butuh waktu 2 hari. 
Daya tetas telur ikan Belida sebesar 64%. Suhu 
dan pH selama penetasan telur berturut-
turut berkisar antara 31 - 35ºC dan 7,5 - 7,8.

air tawar yang belum teridentifikasi (Bahri, 
2007). Perairan darat merupakan habitat 
bagi beragam jenis ikan air tawar sebagai 
penyedia plasma nutfah untuk sumber 
protein hewani. Sektor perikanan perairan 
darat memiliki kontribusi besar serta memiliki 
peranan sangat penting khususnya dalam 
mendukung ketahanan pangan dan mata 
pencaharian bagi masyarakat.

Penangkapan ikan di alam oleh 
nelayan semakin meningkat sehingga 
menyebabkan ikan perairan umum 
semakin berkurang bahkan beberapa 
jenis ikan mendekati ambang punah. 
Program kementerian Kelautan dan 
Perikanan  yang di landasi PermenKP no. 
47 tahun 2021 tentang Kampung Perikanan 
Budidaya sangat mendukung dalam 
mengembangkan komoditas unggulan 
dan/atau komoditas lokal endemik untuk 
mencegah kepunahan; mewujudkan 
kegiatan usaha perikanan budidaya yang 
terhubung mulai dari sarana prasarana 
produksi budidaya, sarana prasarana pasca 
panen, pengembangan skala usaha para 
Pelaku Usaha, dan pasar; meningkatkan 
produksi dan produktivitas perikanan 
budidaya; meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan Pembudi Daya Ikan; dan 
meningkatkan partisipasi masyakarat lokal. 
Sebagai wujud akselerasi program prioritas 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 
melalui Badan Riset dan Sumber Daya 
Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) 
tengah mengembangkan Smart Fisheries 

Village (SFV) dalam rangka memperkuat 
kemandirian desa yang berbasis usaha 
perikanan. Smart Fisheries Village (SFV) 
merupakan konsep pembangunan desa 
perikanan dan satuan kerja yang berbasis 
pada penerapan benih unggul, teknologi 
informasi komunikasi dan manajemen tepat 
guna, keberlanjutan, serta meningkatkan 
ekonomi yang berada di tengah-tengah 
program kampung perikanan budidaya dan 
Desa Inovasi/Desa Mitra. Balai Riset Perikanan 
Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan 
Palembang salah satu lokasi SFV yang 
dimaksudkan tersebut sehingga diharapkan 
kedepan hal ini sangat mendukung 
keberlanjutan ikan lokal di alam.

Budidaya Ikan Lokal
Pembudidayaan ikan menurut Undang- 

Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 
2004 Tentang Perikanan adalah kegiatan 
untuk memelihara, membesarkan, dan atau 
membiakan ikan serta memanen hasilnya 
dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk 
kegiatan yang menggunakan kapal untuk 
memuat, mengangkut, menyimpan, 
mendinginkan, menangani, mengolah, 
dan atau mengawetkanya. Secara 
umum budidaya terbagi dalam tahapan 
pembenihan, pembesaran hingga panen. 
Sistem budidaya ikan di lahan rawa Sumatera 
Selatan terbagi menjadi 4 jenis yaitu sistem 
kolam tadah hujan, sistem empang/
penculture, sistem karamba/sangkar dan 
sistem tebat payo/paye. Keempat sistem 
budidaya ikan ini mempunyai karakteristik 
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2.   Ikan Baung (Mystus nemurus)
Produksi ikan baung di Sumatera Selatan 

selama ini didapatkan dari hasil tangkapan 
di perairan darat dengan metode lelang 
perairan yang dimulai sekitar tahun 1630 
(Muslimin & Suadi, 2018). Ikan ini juga memiliki 
kandungan proksimat protein (5,33 mg/g) dan 
lemak (3,3%) (Gultom et al., 2015). Pemijahan 
ikan Baung dilakukan secara buatan. Teknik 
pembenihan ikan baung menggunakan 
beberapa langkah berikut ini: 

a. Seleksi induk jantan dan betina
b. Persiapan bak induk dan akuarium 

untuk inkubasi induk
c. Persiapan akuarium untuk penetasan 

telur
d. Persiapan akuarium untuk 

pemeliharaan larva
e. Penyuntikan induk
f. Stripping induk betina
g. Pengambilan sperma induk jantan
h. Pencampuran telur-sperma dan 

penyebaran telur di akuarium 
penetasan. 

Seleksi induk berdasarkan jenis 
kelaminnya dilakukan secara fisiologis 
melalui ciri genital pada bagian perut 
bawah ikan baung. Induk jantan memiliki 
papila yang memanjang hingga sirip analis 
dan induk betina memiliki saluran genital 
diantara sirip perut atau sirip pelvic dipangkal 
sirip analis, bila telurnya dikeluarkan maka 
memiliki warna jernih kecoklatan. Induk yang 
telah berada dalam bak induk dikeluarkan. 
Induk awal yang digunakan adalah induk 

betina untuk diinjeksi dengan hormon GnRH 
dengan dosis total 0,8 ml/kg yang dibagi 
menjadi dua dosis. Dosis pertama sebanyak 
30% dari dosis total dilanjutkan dengan 
injeksi kedua dengan interval 6-10 jam. Dosis 
kedua penyuntikan dengan hormon GnRH 
sebanyak 70% dari dosis total. 

Dosis ini dipisahkan agar efikasi 
kematangan gonad dapat maksimal. Induk 
betina yang telah diinjeksi dipisahkan ke 
dalam akuarium terpisah. Injeksi hormon 
dengan kemiringan antara 30-45 derajat. 
Pengambilan sperma induk jantan ikan 
baung dilakukan setelah injeksi induk betina. 
Induk jantan dianastesi dengan air yang telah 
diberikan es batu selama 5-10 menit hingga 
ikan tidak bergerak. 

Pengambilan sperma dilakukan dengan 
euthanasia induk jantan yang dipotong 
bagian perutnya untuk mengkoleksi 
kantong sperma. Pengenceran sperma 
dilakukan dengan pemotongan kantong 
sperma menggunakan dissecting set yang 
telah diberikan alas petridish ditambah 
dengan NaCl secukupnya. Sperma yang telah 
homogen ditambahkan dengan aquades 
secukupnya dan cairan diambil tanpa sisa 
guntingan kantong sperma. 

Sperma dicampur dengan telur 
dan diaduk dengan bulu ayam hingga 
homogen. Telur yang telah dicampur sperma 
disebarkan ke dalam akuarium inkubasi telur 
yang telah diberi aerasi (Muslimin et.al., 2021). 

Kolam Pemeliharaan.

Sampling ikan belida.

Telur, larva, dan indukan ikan belida.
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Penetasan dilakukan berlangsung selama ± 
48 jam setelah telur menetas menjadi larva 
dibiarkan selama 3 hari karena masih tersedia 
cadangan makanan (yolk sack). 

Pemberian pakan pada larva ikan baung 
harus sesuai dengan bukaan mulut dan 
waktu yang tepat. Pemberian pakan larva 
baung dengan menggunakan Artemia yang 
telah dikultur selama 24 jam. Pemberian 
pakan Artemia dilakukan selama 2 minggu 
setelah itu dilanjutkan dengan pemberian 
Cacing Sutera dan pellet halus.

Ikan baung (Mystus nemurus).
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Dukungan 
Penyuluh untuk 
Program Smart 
Fisheries Village 
di Patra Tani
Nurwanti
Dina Muthmainnah
Ni Komang Suryati

Penyuluhan merupakan upaya-upaya 
yang dilakukan untuk mendorong terjadinya 
perubahan perilaku pada individu, kelompok, 
komunitas, ataupun masyarakat agar mereka 
tahu, mau, dan mampu menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi. Penyuluhan 
perikanan adalah pendidikan non formal 
yang ditujukan kepada masyarakat perikanan 
untuk meningkatkan pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap dalam bidang 
perikanan. Kegiatan penyuluhan diharapkan 
mendorong terwujudnya masyarakat 
perikanan menuju kehidupan lebih layak, 
berusaha yang lebih menguntungkan, dan 
kehidupan yang lebih sejahtera (Hanan dkk, 
2013). Nurmalia dkk (2013) menjelaskan bahwa 
Penyuluh Perikanan memiliki peran yang 
sangat strategis dalam upaya peningkatan 
perekonomian masyarakat khususnya di 
bidang kelautan dan perikanan, karena 
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawabnya merupakan tenaga yang banyak 
berhubungan langsung dengan pelaku 
utama dan pelaku usaha perikanan di 
lapangan. 

Penyuluh perikanan menjadi salah satu 
faktor penentu keberhasilan pencapaian 
visi dan misi Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP). Salah satu program 
dari KKP melalui BRSDM KP adalah 
pengembangan Smart Fisheries Village 
(SFV) yang diterapkan di Instalasi Perikanan 
Rawa Patra Tani, Balai Riset Perikanan 
Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan. 
Peran penyuluh sebagai sumber daya 
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manusia internal menjadi sangat penting 
dalam mendampingi dan melakukan 
monitoring terkait kegiatan pelatihan di 
kawasan SFV ini. Penyuluh perikanan 
mendampingi kelompok di lapangan untuk 
memaksimalkan potensinya dalam usaha 
perikanan agar terkelola dengan baik untuk 
mendukung SFV ini.

Selain itu, SFV juga merupakan tempat 
peningkatan kapasitas SDM kelautan dan 
perikanan melalui pendidikan, pelatihan, 
penyuluhan, dan inkubasi bisnis, yang 
dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. 
Sebagai contoh, SFV bisa menjadi 
tempat praktik bagi para peserta didik, 
bisa juga menjadi tempat pelatihan bagi 
masyarakat. Para pelaku usaha mendapat 
pendampingan oleh para penyuluh 
perikanan setempat. Fokus kegiatan 
penyuluhan adalah pada pengembangan 
sumber daya manusia, sedangkan fokus 
sasarannya adalah pada pemberdayaan 
pelaku utama dan pelaku usaha. Melalui 
penyuluhan diharapkan dapat terwujud 
peningkatan wawasan, pengetahuan, 
keterampilan dan sikap, baik teknis maupun 
non teknis untuk pengembangan usahanya 
(Slamet, 2010). 

Beberapa pelatihan yang sudah 
dilaksanakan dengan pendampingan dan 
juga narasumber dari penyuluh perikanan 
antara lain kegiatan Sosialisasi Literasi 
Perbankan untuk mendukung Program 
Smart Fisheries Village UPT di Desa Patra Tani 

Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara 
Enim yang diselenggarakan pada tanggal 
18 Agustus 2022. Kegiatan yang didampingi 
penyuluh perikanan ini menghadirkan 
narasumber dari PT. Bank Mandiri Tbk dan 
Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim. 

Kemudian pada tanggal 9 September 
2022 diksanakan kegiatan Sosialisasi dan 
Pelatihan Pembentukan Desa Wisata untuk 
mendukung Program Smart Fisheries 
Village di Desa Patra Tani Kecamatan Muara 
Belida Kabupaten Muara Enim dengan 
menghadirkan narasumber dari Dinas 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Muara 
Enim.

Kegiatan pelatihan lainnya yang 
dilaksanakan untuk mendukung Program 
Smart Fisheries Village di Desa Patra Tani 
Kecamatan Muara Belida Kabupaten 
Muara Enim ini yaitu kegiatan Pelatihan 
Pembenihan dan Pembesaran Ikan yang 
dilakukan selama 2 Hari pada tanggal 14-15 
September 2022. Pelatihan ini menghadirkan 
narasumber dari Penyuluh Perikanan, Dinas 
Perikanan Kab. Muara Enim, dan juga Praktisi 
yang memberikan wawasan mengenai 
Pembenihan dan Pembesaran Ikan.
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Selanjutnya kegiatan Pelatihan Alih 
Teknologi Pasca Panen Hasil Olahan 
Perikanan dalam Pengembangan Smart 
Fisheries Village di Desa Patra Tani Kec. 
Muara Belida Kabupaten Muara Enim juga 
dilaksanakan selama 3 Hari pada Tanggal 12 
s.d 14 Oktober 2022 dengan peserta pelatihan 
dari kelompok pengolahan dan pemasaran, 
penyuluh perikanan, instruktur, pegawai 

di instalasi Patra Tani, dan juga masyarakat 
sekitar Patra Tani. Untuk mendukung 
program SFV ini salah satunya dengan 
memberikan Pelatihan Alih Teknologi 
Pasca Panen Hasil Olahan Perikanan yang 
dilaksanakan oleh Tim dari Balai Besar Riset 
Pengolahan Produk dan Bioteknologi 
Kelautan dan Perikanan dengan didampingi 
oleh Penyuluh Perikanan.

Smart Fisheries Village (SFV) atau Desa 
Perikanan Cerdas dikembangkan dalam 
rangka membangun desa perikanan yang 
berbasis penerapan teknologi informasi 
komunikasi dan manajemen tepat guna 
berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi 
masyarakat desa. SFV juga dikembangkan 
dalam rangka mengoptimalkan 
pemanfaatan dan penggunaan aset Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Badan Riset dan 
Sumber Daya Manusia Kelautan dan 
Perikanan yang salah satunya adalah Instalasi 
Perikanan Rawa Pasang Surut Patra Tani 
yang berlokasi di Desa Patra Tani.

Kegiatan budidaya perikanan untuk 
mendukung SFV ini dilakukan oleh Pokdakan 
binaan penyuluh perikanan dengan 
menggunakan konsep pembangunan 
perikanan tepat guna di Instalasi Perikanan 
Rawa Pasang Surut Patra Tani. Dengan 
konsep ini dapat menjadi salah satu modal 
kedepannya untuk mensukseskan program 
SmartFisheries Village (SFV).

Untuk mendukung kegiatan budidaya 
perikanan juga dilakukan kegiatan Pelatihan 
Pembuatan Pakan Ikan Berbasis Bahan 
Baku Lokal untuk mendukung Program 
Smart Fisheries Village di Desa Patra Tani 
Kecamatan Muara Belida Kabupaten 
Muara Enim yang dilaksanakan pada 
tanggal 5 Oktober 2022. Dengan pelatihan 
ini diharapkan dapat mendorong pelaku 

utama dan pelaku usaha perikanan untuk 
peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia dalam rangka penyediaan alternatif 
pembuatan pakan ikan berbasis bahan baku 
lokal akan membantu produktivitas kegiatan 
budidaya sekaligus dapat mengangkat/
menggali keunggulan kompetitif dari 
setiap daerah untuk pemanfaatan bahan 
baku lokal sebagai input produksi pakan 

ikan memberikan manfaat baik secara 
ekonomi, sosial secara berkelanjutan untuk 
mendukung upaya ketahanan pangan. 
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