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Modern Yang
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Terpercaya

Melindungi dan menyelamatkan kelestarian
sumberdaya hayati perikanan;
Mendukung keberhasilan program usaha perikanan
dan ketahanan pangan nasional;
Mengembangkan dan meningkatkan teknologi
perkarantinaan nasional dalam rangka
meningkatkan daya saing melalui sertifikasi
karantina sesuai standard internasional;
Memfasilitasi kelancaran perdagangan/pemasaran
produk‐produk perikanan;
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui
sumberdaya manusia yang profesional;
Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam
penyelenggaraan perkarantinaan.
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DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DARI

redaksi
“ Catch Your Magic Moment”
Haloo semua, jumpa lagi di TAHUN YANG BARU yang penuh NUANSA
BARU ini. Sebelumnya “ Selamat Datang di Tahun 2009” . Kami nyakin
Anda telah SIAP dengan TANTANGAN dan KEJUTAN BARU yang akan
menghampiri Anda di tahun ini bukan, untuk itu pesan kami hanya SIAP‐
KAN DIRI!
Dalam rangka Hari Kartini, tak lupa kami mengetenggahkan Peranan para
Srikandi di lingkup Pusat Karantina Ikan sebagai wujud apresiasi kami
hingga rasanya tak salah kami hadirkan dua sosok wanita yang bercokol
di puncak tertinggi untuk jajaran Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan.
Mari kita jumpai Woro Nur dan Erita yang memimpin Unit Pelaksana Tek‐
nis yang berlokasi di pelabuhan, bagaimana mereka memainkan per‐
anannya disana? Simak cerita mereka di rublik profil kita kali ini… “ Se‐
lamat Hari Ibu”
Tak lupa kami ucapkan “ Terima Kasih dan Selamat Jalan untuk Pimpinan
Redaksi Infokarikan yang lama yakni Bapak Dikry Novel Shatrie , S.Pi.
M.Si dan Selamat Datang untuk Bapak Supardi, A.Pi ”
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Last but not least, dihari bahagia ini kami hadirkan beberapa bait lagu
dari Group Van Halen sebagai kado istimewa kami di awal tahun, tahun
2009 ini.
Don't wanna wait 'til tomorrow
Why put it off another day?
One by one, little problems
Build up and stand in our way,
One step ahead, one step behind it
Now ya gotta run to get even
Make future plans, I'll dream about yesterday, hey
Come on turn, turn this thing around
(Right now)
Hey! It's your tomorrow
Come on, it's everything
Catch your magic moment
Do it right here and now
It means everything
Memang kata‐kata diatas hanya untaian lagu semata tapi jika Anda men‐
yelaminya akan anda temukan semangat didalamnya, semoga lagu terse‐
but bisa memberi kita semua semangat untuk bangkit meski badai ban‐
yak menerjang kita beberapa tahun belakangan ini. MARI RAPATKAN
BARISAN!!!
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Peranan Srikandi di
Karantina Ikan
Dalam perjalanan sejarah pendirian serta
pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya di
lapangan peranan wanita dalam tubuh
Karantina Ikan tidak bisa dilepaskan begitu
saja. Disadari atau tidak peranannya san‐
gat besar dan berpengaruh hingga tak da‐
pat dipandang sebelah mata, Mereka
mengisi hampir semua lini yang ada,
bekerja dan berkarir dengan penuh tang‐
gung jawab dan totalitas tinggi namun ti‐
dak melupakan kodratnya sebagai Istri dan
Ibu dari buah hati tercinta dirumah. ……..

LEBIH DEKAT DENGAN
FRANKLIN “SI KURA
-KURA BRAZIL”

PENYAKIT
VIRAL
PADA
UDANG
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Sorotan
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TeknikMetoda 29
PENINGKATAN KINERJA

Produksi antibody anti Pili
Aeromonas Salmonicida sebagai
rapid diagnostic
Metode atau cara untuk
mendeteksi Ikan Mas (Cyprinus
carpio L.) yang terinfeksi bakteri
A. salmonicida secara cepat,
tepat, akurat, spesifik dan
sensitif selama ini belum
diketemukan, oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian
untuk memproduksi antibodi yang berasal dari pili A.
salmonicida. ......
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DAN KESEJAHTERAAN
PEGAWAI KARANTINA
IKAN DI INDONESIA

Kita semua menyadari,
bahwa peningkatan
kesejahteraan pegawai
yang bersumber dari
keuangan negara harus
dilengkapi dengan
pertangungjawaban yang
jelas sesuai ketentuan yang
berlaku......

SURAT

pembaca
ProfilEksklusif

08

Ir. Woro Nur Endang Sariati, MP
“Malah saya bersama dengan Bu Erita
sangat berharap terjadi penambahan
kepala UPT perempuan karna
perempuan dipercaya bisa bekerja lebih
tekun, teliti dan sabar dari laki –laki”
ungkapnya menginggat Karantina Ikan
yang dinamis hingga membutuhkan lebih
banyak uluran tangan‐tangan
perempuan guna melebarkan sayapnya.

Dra. Erita
“Saya selalu mensiasati untuk bertemu
keluarga minimal 2 kali dalam sebulan
pada saat akhir pekan atau jika ada
undangan untuk rapat ke Jakarta
pulangnya saya berusaha
menyempatkan diri untuk mampir ke
Aceh dulu, menengok anak‐anak”
ujarnya.

PERLUKAH MENGKAJI
PASAL 31 UU NO 16 TAHUN
1992 ?KAJIAN DARI BAHASA
HUKUM UNTUK MENUJU
KEPASTIAN HUKUM

DAFTAR

Tanggapan pada rubrik opini volume V
no.3 Nopember 2008 dalam tulisan
“PERLUKAH MENGKAJI PASAL 31 UU
NO 16 TAHUN 1992 ? KAJIAN DARI
BAHASA HUKUM UNTUK MENUJU
KEPASTIAN HUKUM.

4

Uraian dalam kajian tersebut menurut
kami sudah tepat tapi tidak sesuai
sasaran dan kapasitas karena didasarkan
pada fakta yang terjadi dan pendapat
penulis, dalam mengalisa persoalan
hukum harus dilengkapi teori‐teori,
konsep‐konsep maupun asas‐asas
hukum yang relevan serta dilengkapi
pula dengan pandangan ‐ pandangan
para sarjana yang berpengaruh.
Selanjutnya dilengkapi dengan
pembenaran konstitusional maupun
yuridis sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang –
undangan dan instrumen hukum. Ilmu
hukum adalah Sui Generis yang harus
memahami dan dipahami.
Kita semua sepakat optimis dalam
rangka penegakkan hukum ( Law
Inforcement) penyelenggaran Karantina
Ikan menuju terwujutnya kepastian
hukum, mungkin lebih relevan jika
yang dikaji masalah implementasi
konsep‐konsep penegakkan hukum .
Terima kasih semoga tanggapan ini
disampaikan ke pembaca infokarikan
agar tidak menimbulkan salah
pengertian dan keragu‐raguan dalam
bertugas.
ARIF HARIYANTO,SH
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Dalam perjalanan sejarah pendirian serta pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya
di lapangan peranan wanita dalam tubuh Karantina Ikan tidak bisa dilepaskan
begitu saja. Disadari atau tidak peranannya sangat besar dan berpengaruh hingga
tak dapat dipandang sebelah mata, Mereka mengisi hampir semua lini yang ada,
bekerja dan berkarir dengan penuh tanggung jawab dan totalitas tinggi namun
tidak melupakan kodratnya sebagai Istri dan Ibu dari buah hati tercinta dirumah.
Pastinya tidak mudah memang memainkan peran ganda tersebut, butuh kekuatan
mental,pintar membagi waktu dan professional hingga harus kita akui bahwa
banyak diantara perempuan tersebut telah mampu menghadirkan berjuta warna
dalam tubuh Karantina Ikan sendiri.
Meski kenyataan yang harus
kita akui sekarang bahwa komposisi
antara perempuan dan laki‐laki
memang masih tidak balance,
contohnya liat saja pada jajaran
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Karantina Ikan seluruh Indonesia
masih didominasi kaum laki‐laki.
Memang disana sudah sejak lama
berjokol nama Woro Nur Endang
dan Erita, namun tetap saja
komposisinya masih dibawah 5 %.
Sementara di tingkat nasional, liat
saja di Senayan, jajaran dewan
memutuskan bahwa komposisi
anggota dewan yang bercokol di
senaya antara laki‐laki dan
perempuan minimal 70% Vs 30 %.
Hal ini membuktikan bahwa
masyarakat Indonesia mulai sadar
bahwa kinerja perempuan tidak bisa
dipandang sebelah mata, apalagi jika
kita melihat sekarang ini terjadi iklim
dimana perempuan lebih
mendominasi baik di dunia
Pemerintahan maupun
Perekonomian.
Lalu bagaimana dengan
Karantina Ikan memandang
Perempuan? Apakah dengan tidak

balancenya komposisi antara laki‐
laki dan perempuan itu, berarti
Karantina Ikan masih memandang
sinis kinerja perempuan? Kami rasa
jawabannya bukan masalah tidak
menghargai atau memandang sinis
kehadiran dan kinerjanya, melainkan
banyak perempuan di Karantina Ikan
itu sendiri yang kurang menghargai
peranan dan kinerjanya sendiri
hingga belum optimal dalam
mempresentasikan diri membuat
performanya tenggelam dibawah
bayang‐bayang performa laki‐laki.
Mungkin hal ini salah satunya
akibat kurangnya rasa percaya diri
dalam memandang kemampuan
yang dimilikinya selain itu juga
masih banyak diantara mereka
masih merasa bahwa kedudukan laki
‐laki lebih pantas berada diatas
perempuan dalam berbagai segi
kehidupan termasuk dalam
berkarier pastinya, namun
kenyataannya Perempuan bekerja
lebih unggul karena memiliki passion
dan terbiasa memainkan peran
jamak sehingga selain sukses
membesarkan karier, mereka pun
dituntut sukses membina keluarga.

Perempuan dan lelaki itu
sama saja, menjejak di bumi yang
sama, yang berbeda hanyalah jenis
kelaminnya.” Penegasan Pramoedya
Ananta Toar dalam karyanya Mereka
yang Dilumpuhkan ini boleh jadi
yang melecut kaum perempuan
untuk berkiprah. Jutaan perempuan
kini sudah sangat maju. Mereka
menekuni banyak bidang dengan
posisi yang tinggi. Dari orang nomor
satu di perusahaan besar sampai
pemimpin Negara. Artinya, kaum
perempuan pun sanggup
mengemban tugas dan tanggung
jawab besar.
Ruang bagi kaum perempuan
untuk mengaktualisasi dari kini
memang semakin terbuka lebar.
Kesempatan yang sama di dunia
pendidikan membuat makin banyak
kaum perempuan terdidik yang
melek bahwa dunia luas terbentang
di depannya. Memang, tak bisa
dimungkiri, di berbagai penjuru
masih banyak keterbelakangan dan
kepapaan yang membelenggu kaum
perempuan. Semangat emansipasi
Raden Ajeng Kartini lewat berbagai
pemikirannya yang terangkum
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dalam Door Duisternis tot Licht atau
Habis gelap Terbitlah Terang tentu
harus terus digaungkan untuk
mengentaskan kaum perempuan
dari keterpinggiran. Termasuk,
menggaungkan keberhasilan kaum
perempuan yang niscaya akan
menginspirasi kebangkitan kaum
perempuan lainnya.
Terlepas dari masih adanya
cerita duka kaum Hawa, dari waktu
ke waktu sejarah mencatat banyak
perempuan yang memilih terjun
sebagai entrepreneur. Ikatan Wanita
pengusaha Indonesia (Iwapi) saat ini
memiliki sekitar 16 ribu anggota di
seluruh Indonesia. Angka ini belum
menghimpun jutaan perempuan
pengusaha kecil dan menengah yang
menyebar di berbagai pelosok
negeri. Sementara Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)
DKI Jakarta memiliki 150 perempuan
pengusaha.
Dunia memang mengakui
kedigdayaan perempuan di
panggung bisnis. Ranah bisnis yang
digeluti kaum Hawa ini pun tidak lagi
sekedar yang bersentuhan dengan
dunia yang sudah akrab dan identik
dengan mereka. Hampir semua
sector industri kini mereka jelajahi.
Termasuk, merambah ruang bisnis
yang selama ini didominasi kaum
Adam.
Ada sebuah milis yang sangat
aktif dan menarik, namanya
komunitas.BundaBiz.com.
Anggotanya sekitar 500 orang,
hampir semua anggota milis ini
adalah kaum ibu yang pernah
menjadi pekerja kantoran mereka
memang sudah mengembangkan
minat dan bakat entrepreneur.
Lewat jejaring maya ini mereka
saling berkenalan, bertukar

informasi, dan diskusi mengenai
beragam bisnis. Mulai dari promosi
online, memisahkan uang usaha
dengan uang rumah tangga, mencari
pinjaman untuk modal usaha,
memilih bentuk badan usaha hingga
membangun jejaring yang efektif.
Diskusi‐diskusi di milis ini
memang sangat inspiratif, sehingga
mampu memupuk subur minat,
bakat dan keberanian para istri dan
ibu ini meninggalkan pekerjaan
kantor mereka, serta mulai
membangun usaha yang digerakkan
dari rumah. Mereka memang layak
dijuluki sebagai “bukan bunda biasa”
karena mampu menjalankan
fitrahnya (sebagai istri dan ibu)
secara sempurna tanpa kehilangan
waktu untuk berkarya.
Dengan kata lain, memainkan
peran jamak (multitasking) secara
sempurna; sukses menjadi istri, ibu
sekaligus berkarier. Mereka inilah
para wanita karier atau sama artinya
dengan momtrepreneur, meminjam
istilah Mba Betty Yanti Sundari.
Ketua Daarul Ummahat Pesantren
Daarul tauhid dalam buku kecinya
“Muslimah Goes to CEO”.
Teh Betty memberi 8 tip
memulai usaha, yakni:
keberanian;motivasi dan
keyakinan;tekun dan sabar; jujur
dan terpercaya;pantang
menyerah;kreatif dan inovatif;tidak
bosan untuk belajar dan evaluasi. Ia
juga menekankan pentingnya
jejaring. Bahkan melengkapi
bukunya dengan tip membangun
jejaring dan data jejaring wirausaha
yang bisa digandeng.
Momtrepreneur sebenarnya
bukan hal baru. Sejak dulu
perempuan sudah terbiasa menjadi
wirausaha. Para pengusaha batik
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dari lingkungan keraton adalah
perempuan. Bu Bei dan Bu
Menggung. Peran Pak bei dan Pak
Menggung sebatas memfasilitasi,
dengan harta yang menjadi modal
wirausaha, dengan nama besar dan
jejaring.
Ini terjadi pula pada B.R.A
Mooryati Soedibjo dan Martha
Tilaar. Moor membesarkan kedua
anaknya dan Mustika Ratu,
sementara B.R.M Soedibjo berkarier
di Departemen Pekerjaan Umum.
Martha pun membesarkan anak‐
anaknya sambil pengembangkan
Martina Berto selagi sang suami,
Prof. DR.H.A.R Tilaar meniti
kariernya di Bappenas. Dan kedua
wanita perkasa ini mampu
menjalankan peran jamaknya
dengan sukses. Anak‐anak mereka
sukses, perusahaan mereka pun
menggurita.
Sedang di lingkup Pusat
Karantina Ikan sendiri, sebut saja
dua nama yakni Woro Nur Endang
dan Erita, mereka adalah contoh
dimana Karantina Ikan telah
memandang bahwa keberadaan
Perempuan itu penting dan
kinerjanya bisa disejajarkan dengan
laki‐laki pada umumnya, apalagi
keduanya sekarang bertugas
didaerah yang memerlukan tangan‐
tangan besi seorang laki‐laki yakni di
Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang
dan Pelabuhan Teluk Nibung. Bisa
dikatakan keduanya bekerja
disarang penyamun, namun meski
menjadi “ perempuan di sarang
penyamun” mereka tak merasakan
gangguan yang berarti. Yang
menggembirakan, kedua perempuan
ini mengaku tak ada diskriminasi
gender yang mereka rasakan, malah
kadang mereka merasa

Erita (kanan) Kepala SKI Kelas I Teluk Nibung, dan Woro Nur Endang (kiri) Kepala SKI Kelas I Tg. Emas Semarang
diuntungkan. Misalnya pada saat
melakukan koordinasi dengan
Stakeholder yang bermasalah,
kiatnya mereka hanya perlu sedikit
kelembutan yang terarah. Meski
mendapat kemudahan kecil seperti
itu, baik Woro maupun Erita
mengaku penilaian karya dan kinerja
mereka sama sekali tak dibedakan
dari para pria. Bidang pekerjaan
yang mereka geluti pun tak semata
bidang yang menggunakan otak dan
kelembutan, melainkan pula
merambah pula ke bidang yang
mengandalkan otot dan kekuatan.
Selain itu, di bidang industri
kelautan yang didominasi para pria
berotot, kita tahu ada kiprah Susi
Pujiastuti dan Esther Satiyono yang

membina para nelayan, serta
menanggani ekspor hasil laut hingga
Amerika Serikat, Australia dan
Jepang.
Namun yang tak kalah
menarik, ternyata kebanyakan
pengusaha wanita ini menampik
untuk membangun skala usaha yang
terlalu besar. “Bagaimanapun kami
harus mengutamakan peran kami
sebagai ibu dan istri,” kata Woro
yang diangguki rekannya Erita. Ia tak
ingin anak‐anaknya lebih dekat
dengan pembantu atau baby sister
ketimbang dengan ibunya sendiri. “
Anak tak Cuma tumbuh pada hari
Sabtu‐Minggu, maka setiap hari
kami harus bisa mendampingi
pertumbuhan anak‐anak,” ia

menandaskan.
Woro benar. Seorang wanita
karier ataupun momtrepreneur
memang harus pandai memainkan
peran jamak dan membatasi diri
agar bisa sukses paripurna; sukses
berkeluarga, sukses juga berkarir
dan berwirausaha, jika sudah
berkomitmen, meskipun yang
dirambah dunia laki‐laki, ia harus
total dan mengikuti aturan main
yang berlaku.
Mari kita simak sepak terjang
kedua wanita ini selengkapnya pada
rublik profil yang ada, Selamat Hari
Kartini!. (Red & dari berbagai
sumber)
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WORO NUR
ENDANG
SARIATI
“Saatnya KARANTINAWATI Untuk BANGKIT!”
Karantina Ikan tidak mempermasalahkan perbedaan gender
dalam susunan Organisasi & kegiatan Operasionalnya, diberbagai
lini di dalamnya Laki‐laki atau Perempuan memiliki kesempatan
yang sama dalam mengembangkan sayap kariernya. Mulai dari staff
sampai pejabatnya harus siap turun ke lapangan, dari area Bandara
& Pelabuhan Besar sampai berkejaran dengan ‘pengusaha nakal’
rela dilakukannya.
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engan semangat, wanita
berusia 42 tahun ini memasuki
ruang kantornya. “ Maaf saya
membuat bapak menunggu beberapa
hari, karna saya ada Rapat Kerja di
Makassar” katanya sembari
menyorongkan tangan kepada Tim
Redaksi yang sudah stand by beberapa
hari di Semarang.
Untuk wanita paruh baya,
genggamannya masih terasa sangat
kukuh dan penuh semangat. Ia lalu
duduk di bangku kerjanya
membelakangi tembok dengan
mengenakan seragam kebesaran
Karantina Ikan, ia terlihat sosok wanita
yang sederhana namun berkharisma.
Itulah Woro Nur Endang Sariati yang
sekarang menjabat sebagai Kepala
Balai Karantina Ikan Kelas II Tanjung
Emas‐Semarang, Jawa Tengah.
Ketika wawancara ini
berlangsung, baru hitungan bulan ia
menjabat sebagai Kelapa BKI Kls II
Tanjung Emas hingga kepada Redaksi ia
mengakui bahwa dirinya masih pada
tahap penyesuaian baik terhadap
lingkungan dan TUPOKSI dari jabatan
barunya ini. Meski demikian ia sudah
memiliki gambaran secara garis besar
mengenai apa saja langkah‐langkah
yang harus ia kembangkan disini.
Dimana seiring dengan
perubahan tatanan organisasi yang
terjadi di Tanjung Emas dari Stasiun
menjadi Balai menuntutnya untuk
bekerja lebih keras lagi dari
sebelumnya, menginggat tanggung
jawabnya pasti semakin besar dengan
cakupan yang lebih luas pula dari
jabatan sebelumnya. Apalagi sudah
dua tahun belakangan ini, Pelabuhan
Tanjung Emas menjadi pilot project
pemberlakuan Indonesia Nasional
Windows (INSW) hingga ia merasa
pembenahan kedalam organisasinya
terutama masalah Sumber Daya

Manusia yang ada adalah langkah
pertama yang menjadi concern‐nya.
Pembenahan kedalam pastinya
bukan hanya soal SDM tapi juga
terhadap sarana dan prasarana
pendukung lainnya, terutama di
laboratorium yang merupakan dapur
operasionalnya namun bukan berarti
prioritas tertumpu pada laboratorium
saja karna sebagai pemimpin ia
menyadari juga harus memikirkan segi
manajemen dan administrasi
organisasi secara umum. “mudah‐
mudahan dengan bantuan tim yang
ada, kami bisa selangkah lebih maju
dan siap mensukseskan pelaksanaan
INSW di Tanjung Emas ini” ujarnya
penuh semangat.
Jika kita menilik perjalanan
kariernya menuju posisi Kepala Balai
jelas tidak mudah, kesulitan itu pasti
berlipat‐lipat untuk seorang wanita
yang berperan ganda dalam keluarga
namun itulah yang membuatnya lebih
unggul dibanding kebanyakkan wanita
di lingkup Pusat Karantina Ikan.
Prestasi ibu dua orang anak ini tidak
membuatnya besar kepala.
Menurutnya banyak Karantinawati
dikalangan Karantina Ikan yang
memiliki kemampuan setara dengan
dirinya. Hanya mungkin kursi Kepala
UPT Perempuan memang amat
terbatas meski Karantina Ikan tidak
memiliki landasan baku terutama
masalah gender untuk Kepala UPT
yang berada dibawahnya.
“Malah saya bersama dengan
Bu Erita sangat berharap terjadi
penambahan kepala UPT perempuan
karna perempuan dipercaya bisa
bekerja lebih tekun, teliti dan sabar
dari laki –laki” ungkapnya menginggat
Karantina Ikan yang dinamis hingga
membutuhkan lebih banyak uluran
tangan‐tangan perempuan guna
melebarkan sayapnya. Inggat tidak

sampai ada pepatah mengatakan ; “
dari suksesnya seorang laki‐laki pasti
terdapat dukungan perempuan di
belakangnya” dan Karantina Ikan juga
sama seperti itu, masih perlu banyak
sentuhan ‘perempuan’ tambahnya lagi.
Untuk itulah, kepada Redaksi ia
mengutarakan bahwa dirinya sangat
mengharapkan akan banyak lagi
kesempatan bagi Perempuan di lingkup
Pusat Karantina Ikan sepertihalnya
yang terjadi pada Perempuan
Indonesia pada umumnya. Dimana
Perempuan Indonesia telah banyak
mengalami perubahan pola pikir yang
sangat baik hingga jauh berbeda dari
keberadaan Perempuan satu atau dua
dekade yang lalu dimana dahulu
terdapat mitos yang mendarah daging
bahwa keberadaan perempuan tidak
akan jauh dari dapur dan mengurus
semua masalah rumah tangga, intinya:
‘perempuan hanya akan lari ke dapur
saja’. Keadaannya sekarang memang
telah berubah drastis dimana
perempuan telah berhasil
mendominasi di berbagai lini
kehidupan dan jenjang karier mulai dari
yang berprofesi pemulung sampai
presiden.
Guna mengakomodir fenomena
emansipasi Perempuan ini, baiknya
Karantina Ikan mulai memikirkan
penambahan porsi kepala UPT bagi
Perempuan. Dan kepada para
Karantinawati di seluruh Indonesia ia
berpesan :
“ Bekerjalah dengan sepenuh
hati, tunjukkanlah potensi yang ada di
dalam diri kita hingga satu saat tanpa
kita sadari dengan sendirinya akan
terlihat ke permukaan meski anda
bekerja di ujung dunia sekalipun. Karna
mutiara yang hitam legam sekalipun
akan tetap memancarkan
kilaunya” (STA)

InfoKarikan Edisi 6 Vol. 1 | Januari—April2009 | 9

PROFIL

eksklusif

ERITA
“ Patahkan Dominasi Laki‐laki di Karantina Ikan”
Women can’t lead without men but men have to this day
considered themselves capable of leading with out women. Women
would always take men into consideration. That’s the difference
(Vigdis‐Islandia)
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PROFILeksklusif
Sosoknya pipih. Bobotnya mungkin
tak sampai 60 kilogram. Tinggi satu
setengah meter. Tapi nyalinya, jangan
tanya. Situasi genting di Aceh dan hiruk
pikuk kerasnya kehidupan di pelabuhan
Teluk Nibung, ditempuhnya tenang.
Hampir dua dekade hidupnya habis
mengabdi di Karantina Ikan. Dialah Erita,
47 tahun. Ditengah hari terik penuh
silang‐sengkarut korupsi dan skandal,
ternyata negeri ini masih memiliki orang‐
orang yang bekerja dengan sepenuh hati.
Erita adalah jendela kecil yang
indah, sekaligus perkasa, di tengah hiruk
dunia yang maskulin. Dia satu dari ribuan
contoh yang menunjukkan betapa
perempuan mampu melakukan tugas‐
tugas musykil, yang bukan mustahil bisa
bikin jeri lelaki dengan otot gempal.
Seperti halnya dengan Woro Nur
Endang yang bertugas di Tanjung Emas,
Semarang. Baru dua bulan ia bertugas di
Pelabuhan Teluk Nibung ini, hingga
semuanya masih perlu adaptasi. Meski
segudang rencana dan harapan telah
memenuhi isi kepala, sebagai langkah
awal, ia telah melakukan koordinasi ke
dalam baik dengan tim yang ada beserta
kepala UPT yang sebelumnya hingga dari
sanalah ia memperoleh gambaran untuk
berbagai hal yang harus dilakukan
bersama kedepannya.
Meski secara geografis dan kultur,
tempat tugasnya yang baru ini tidak beda
jauh dengan sebelumnya di Aceh. Malah
keadaan di Aceh bisa terbilang jauh dari
‘confort zone’ menginggat bertahun
lamanya provinsi itu dilanda konflik
militer yang berkepanjangan. Hingga
suasananya lebih sering ‘mencekam’
daripada damainya apalagi dengan
adanya tragedy Tsunami membuat
keadaan dan kehidupan menjadi semakin
keras lagi, meski sekarang sudah tidak
ada lagi konflik senjata antar militer dan
GAM. Sementara di Teluk Nibung ini,
dalam keseharian kita hanya akan

berkutat dengan suasana hiruk
pikuk pelabuhan serta kerasnya para
pengguna jasa. Hingga kedua
tempat ini memerlukan tingkat
kerjasama dan kewaspadaan yang
tinggi pula.
Namun bagi Erita, situasi yang
demikian tidak membuatnya patah
arang. Pastinya dengan segala rasa
dan gundah gulana ia bisa
memantapkan hati untuk
melangkahkan kaki menuju tempat
tugasnya, mengambil segala resiko
dengan penuh pengabdian.
Beruntung bahwa keluarga selalu
mendukungnya dan menyertainya
dengan doa meski harus terpisah
oleh jarak. “ sebagai Perempuan dan
Ibu dari dua anak yang masih kecil‐
kecil ini, pertama saya merasa
sangat berat sekali meninggalkan
anak‐anak di Aceh bersama suami,
namun inilah keputusan yang
terberat yang pernah kami putuskan
bersama, dimana kami harus
terpisah jarak yang cukup jauh”
ujarnya mengenang.
Itulah konsekuensi logis yang
harus dihadapinya, Erita sadar betul
bahwa sebagai PNS dirinya terikat
sumpah hingga harus rela
ditempatkan dimana dan kapan
saja, kadang tanpa terduga.
Akhirnya dia dituntut harus pandai
membagi waktunya, antara karier
dan keluarga yang selalu menuntut
kehadirannya dengan tuntutan porsi
yang seimbang pula.
“ saya selalu mensiasati untuk
bertemu keluarga minimal 2 kali
dalam sebulan pada saat akhir
pekan atau jika ada undangan untuk
rapat ke Jakarta pulangnya saya
berusaha menyempatkan diri untuk
mampir ke Aceh dulu, menengok
anak‐anak” ujarnya.
Itulah suka duka yang

mengiringi perjalanan kariernya,
meski ia merasa bahwa kariernya
berjalan sewajarnya namun ia
sangat menikmati setiap moment
yang menyertainya.
Lalu bagaimana seorang Erita
memandang posisi dan keberadaan
perempuan di Karantina Ikan ?. Ia
memandang positif atas kehadiran
perempuan di dalam lingkup
Karantina Ikan hanya mungkin
dominasinya masih kurang
dibanding laki‐laki yang ada, ia
merasa bahwa penting untuk
Karantina Ikan untuk memberi
kebebasan terhadap perempuan
dalam mengembangkan kwalitas
pendidikan,pengetahuan diri dan
kesempatan untuk bersaing secara
sehat dengan laki‐laki. ”Hingga
nantinya akan banyak Perempuan
di Karantina Ikan yang menjabat
sebagai Kepala UPT” ujarnya penuh
harap.
Mungkin Erita ada benarnya,
secara logika jika mutiara
pendidikan dan terbukanya
kesempatan terhadap
Karantinawan dan Karantinawati
sudah berada pada level yang sama,
maka proses penjenjangan karier ke
atas pun akan lebih setara. Kalau ini
dapat diterima oleh banyak pihak,
bukan tidak mungkin akan muncul
pejabat‐pejabat tinggi Negara dari
kalangan Karantinawati. Atau
minimal profesi sebagai
Karantinawati tak akan lagi menjadi
mahluk aneh dan langka di
Indonesia seperti sekarang ini,
dimana tak banyak yang mengerti
dan mengenal profesi Karantinawan
beserta seragam kebesarannya itu.
Inilah yang mungkin perlu kita
cermati bersama, mungkin masih
ada perlakuan istimewa terhadap
(Continued on page 49)

InfoKarikan Edisi 6 Vol. 1 | Januari—April2009 | 11

SOR

otan

PENINGKATAN KINERJA DAN
KESEJAHTERAAN PEGAWAI
KARANTINA IKAN DI
INDONESIA

Ade Samsudin, SE, S.Pi, MP.

Pencapaian visi Terwujudnya
Karantina Ikan Modern, Tangguh,
Profesional dan Terpercaya
sebagaimana ditetapkan dalam
Rencana Strategis 2005‐2009 Puskari
dan UPT Karantina Ikan di seluruh
Indonesia, secara bertahap dapat
dicapai dengan sukses. Karantina
Ikan Modern terwujud melalui
peningkatan prasarana dan sarana
gedung kantor, gedung
laboratorium, aplikasi sisterkaroline,
dan tersedianya alat dan bahan
laboratorium sesuai standar
internasional. Karantina Ikan yang
Tangguh terwujud dengan
dilengkapinya peraturan
perundangan tentang karantina ikan
yang memadai, sehingga petugas
karantina dapat melaksanakan
tindak karantina ikan dengan jelas,
tegas dan penuh percaya diri.
Profesional dan Terpercaya dapat
dicapai melalui peningkatan
kemampuan SDM dalam
mengadopsi teknik dan metode
pemeriksaan HPI/HPIK sesuai
standar internasional, sehingga hasil
uji laboratorium dan sertifikasi
kesehatan ikan dapat dipercaya
sebagai jaminan kualitas dalam
perdagangan komoditi non migas
Indonesia di pasar internasional
maupun domestik.
Tingkat keberhasilan dalam

pencapaian visi tersebut bervariasi,
karena pengaruh lokasi,
kemampuan manajerial, daya serap
SDM, dan respon masyarakat
terhadap eksistensi karantina ikan di
masing‐masing lokasi UPT berbeda.
Oleh karena itu perlu adanya
penyamaan persepsi, bahwa untuk
mencapai visi karantina ikan yang
lebih sukses dapat ditempuh, antara
lain melalui: 1) Peningkatan kinerja,
optimalisasi sumberdaya, dan
peningkatan kesejahteraan pegawai
karantina ikan; 2) Menerapkan
dengan sepenuh hati, bahwa semua
fungsi bagian dalam organisasi
karantina ikan, meliputi
administrasi, operasional lapangan
dan laboratorium berperan sama
penting dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi karantina ikan; 3)
Pengembangan koperasi Puskari dan
UPT melalui pemanfaatan peluang
usaha yang profitable untuk
meningkatkan kesejahtearaan
pegawai karantina ikan.
Dalam rapat penyusunan
program dan rencana kerja tanggal
31 Maret ‐ 4 April 2008, disepakati
bersama oleh Puskari dan seluruh
UPT untuk mencantumkan berbagai
kegiatan disertai honor panitia
pelaksana dalam RKA‐KL 2009
(sekarang telah menjadi DIPA 2009).
Harapan yang diinginkan adalah
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meningkatnya kesejahteraan
pegawai, sehingga dapat
meningkatkan semangat kerja untuk
melaksanakan kegiatan administrasi,
operasional dan pelayanan kepada
masyarakat menjadi lebih baik,
tertib dan profesional.
Kita semua menyadari, bahwa
peningkatan kesejahteraan pegawai
yang bersumber dari keuangan
negara harus dilengkapi dengan
pertangungjawaban yang jelas
sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai contoh: 1) dalam
pelaksanaan kegiatan pengelolaan
BMN dan penyusunan laporannya,
maka untuk pertanggungjawaban
perlu dilengkapi laporan (output
kegiatan) berupa: rekap kegiatan
bulanan, foto kopi SK KPA, rencana
pemeliharaan, laporan pelaksanaan
pemeliharaan, foto‐foto kegiatan,
catatan koreksi atasan langsung,
data pengadaan BMN, dan print out
laporan BMN; 2) kegiatan rapat
perlu dilengkapi dengan foto kopi SK
KPA, notulen rapat, daftar hadir dan
foto kegiatan; 3) kegiatan
pengambilan sampel perlu
dilengkapi dengan: petunjuk teknis
kegiatan, fotokopi SK KPA, SPPD,
laporan pengambilan sampel,
laporan hasil pemeriksaan
laboratorium, dan foto kegiatan.
Peningkatan kinerja dan
kesejahteraan pegawai disertai
pertanggung jawaban yang jelas
diharapkan menjadi embrio
pelaksanaan remunerasi untuk
kesejahteraan pegawai karantina
ikan, sebagaimana halnya sudah
dilaksanakan dibeberapa
Departemen/Lembaga Non
Departemen lain yang ada di negeri
ini.

SORotan

Jemy Vestius Confindo
(Master Of Sience in
Engineering Management Tufts
University, AS, ini kini bertugas
sebagai Master Trainer pada Telkom
Center, Bandung. Bidang yang diajar
Member of Society Competitive
Intelligence Professional (SCIP),
200A hingga need analysis)

To The Next
Level
Ujian ke Tingkat Berikutnya

Pandawa Lima sudah mencapai
tingkatan tanpa tanding. Pasca perang
Bhatara Yuddha yang maha dasyat.
Pandawa Lima memimpin Hastina Pura
dengan penuh kedamaian dan
kemakmuran. Setelah anak‐anak mereka
siap mengambil alih pimpinan kerajaan
dan tidak ada lagi misi yang harus
diemban, maka Pandawa Lima ditambah
Drupadi, istri dari si sulung Yudistira,
membulatkan tekad untuk mendaki
puncak Himalaya. Tujuan para Pandawa
tidak lain adalah untuk memasuki
kahyangan dengan raga mereka karena
Himalaya diyakini merupakan pintu
gerbang tempat para dewa menginjakkan
kaki untuk pertama kalinya di muka bumi.
Bila impian mereka bisa terwujud, maka
hal itu akan menjadi sebuah pencapaian
tertinggi bagi seorang manusia di mata
para dewata.
Berbekal kekuatan fisik dan kesaktian yang
tiada tanding di muka bumi, di tambah kekuatan
cinta dari Drupadi, keenam insan itu pun memulai
pendakiannya. Di kaki gunung, seekor anjing
menghampiri mereka. Serta merta keempat
anggota membiarkan anjing itu mengekor di
belakangnya. Pendakian pun dimulai.
Gunung Himalaya adalah gunung tertinggi di
dunia dan memberikan ujian yang benar‐benar
tangguh bahkan untuk para Pandawa sekali pun.
Namun satu hal yang tidak disadari oleh para
Pandawa dan Drupadi adalah bahwa ujian yang
harus mereka hadapi dalam pendakian itu
bukanlah ujian kekuatan fisik namun ujian
kekuatan bathin. Drupadi adalah yang pertama
menghadapi ujian itu. Perempuan cantik yang
sudah menjadi istri Yudistira berpuluh‐puluh tahun
itu pun tak kuasa melanjutkan pendakian. Ia tewas.
Penyebab Drupadi tidak diperkenankan
memasuki khayangan secara raga adalah karena ia
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tidak pernah dengan tulus
mencintai Yudistira. Dengan
kecantikan yang dimilikinya Drupadi
lebih mencintai Arjuna dan merasa
layak bersanding dengannya.
Si kembar Nakula dan Sadewa
adalah yang berikutnya. Dua
anggota Pandawa yang sebenarnya
merupakan anak dari Dewi Madrid
an bukan anak dari Kunti itu pun
tewas. Mereka merasa paling
terampil dibandingkan anggota
Pandawa lainnya. Sayangnya,
perasaan itu membuat mereka tidak
layak memasuki khayangan secara
raga. Paling tidak, itulah keputusan
para dewa selaku dewan juri dalam
pendakian ini. Makan, tinggalah
Arjuna, Bima, Yudistira dan sang
anjing. Sejak awal, Arjuna dan Bima
memang mengambil start dengan
bergerak paling cepat meninggalkan
Yudistira jauh di belakang. Arjuna
dan Bima memang yang paling sakti
dan paling tangguh di antara
anggota Pandawa lainnya.
Namun apa dikata, dewa
berkehendak lain. Arjuna tak kuasa
melanjutkan pendakian dan ia pun
harus tereliminasi. Perasaan sebagai
anggota Pandawa yang paling
ganteng, paling gagah dan paling
sakti membuat Arjuna tidak bisa
lulus ke tingkat berikutnya.
Tinggalah Bima, Yudistira dan sang
anjing. Bima selama ini dikenal
sebagai anggota Pandawa yang
paling tangguh. Hal ini
dibuktikannya dengan menjadi
anggota Pandawa yang paling
banyak menewaskan Kurawa dalam
perang Bhatara Yuddha termasuk
Duryudana dan Dursasana, dua
anggota Kurawa yang tertua dan
terkuat. Bahkan, keberhasilan Bima
menaklukkan begitu banyak Kurawa

telah mengakibatkan pamannya
yaitu Prabu Destarata yang tak lain
adalah ayah dari para Kurawa
menaruh dendam kepadanya dan
bermaksud menggunakan ilmu Labur
Geni agar Bima luluh menjadi abu.
Namun untuk urusan mendaki
Himalaya, ukuran kelulusan yang
digunakan para dewa bukanlah
kekuatan dan kesaktian fisik
melainkan kemurnian hati. Untuk
urusan ini, BIma memang terenggah‐
engah dibandingkan Yudistira yang
tiba‐tiba saja menajdi lebih kuat.
Bima yang sejak awal memimpin di
depan, sekarang harus tertatih‐tatih
menyusul di belakang. Setelah
mengerahkan seluruh kemampuan‐
nya, akhirnya Bima pun
menghembuskan nafasnya yang
terakhir.
Tinggalah Yudistira dan sang
anjing. Yudistira tentu saja bukan
manusia tanpa cacat. Kerajingannya
terhadap judi telah membuat
kerajaan Indraprastha yang
dibangun para Pandawa dengan
susah payah harus digadaikan
kepada para Kurawa dan selanjutnya
para Pandawa pun harus diusir ke
hutan. Bahkan, akibatnya
ketidakmampuannya mengendalikan
diri tersebut. Yudistira hampir saja
mengakibatkan Drupadi
dipermalukan kalau saja dewata
tidak turun menolong sehingga
Drusasana yang ditugaskan
menelanjangi Drupadi di muka
umum pun kelelahan karena pakaian
itu menjadi tidak ada ujungnya.
Namun Yudistira adalah manusia
yang tahu apa yang menjadi batu
sandungannya untuk bisa lulus ke
tingkat berikutnya. Meskipun cerdas
dan bijak, ia selalu berkata jujur dan
rendah hati sehingga kereta yang
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ditungganginya tidak pernah
menyentuh tanah, kecuali sekali
yakni pada saat ia menipu Dorna
dengan mengiyakan kematian
Aswatama, putera kesayangan sang
mahaguru tersebut. Namun
kebohongan Tudistira itu
merupakan strategi yang dibuat
oleh Batara Kresna adar Dorna
patah semangan dan bisa
dikalahkan.
Setelah berjuang sendirian
ditemani sang anjing, Yudistira pun
akhirnya tiba di puncak Himalaya
dan diperkenankan masuk ke
kahyangan secara raga. Sang anjing
yang semula hendak diusir oleh para
angota Pandawa lainnya ternyata
adalah Dewa Dharma yang
menyamar untuk menilai kemurnian
para anggota Pandawa dan Drupadi.
Di dalam kahyangan, Yudistira pun
diajak berkeliling oleh pemimpin
swarga yaitu Batara Indra. Hal
pertama yang dilihatnya adalah
para Kurawa dan paman mereka,
Sangkuni yang telah banyak
menyengsarakan Pandawa di muka
bumi sedang bersantai‐santai
menikmati keindahan kahyangan
ditemani para bidadari. Yudistira
pun menyapa mereka dengan tulus.
Pemandangan berikutnya
sungguh menakjubkan, Yudistira
menyaksikan para adik‐adiknya
sedang disiksa dan dihukum.
Padahal selama di dunia mereka
telah berusaha sekuat tenaga
membela untuk membela
kebenaran dan keadilan. Namun
Yudistira tidak memprotes
keputusan dewata tersbut. Bahkan
ia menyanggupi tinggal di neraka
asalkan bisa mendampingi adik‐
adiknya. Dewa Indra pun bertanya,
mengapa ia tidak mempertanyakan

SORotan
hadiah bagi Kurawa dan hukuman
menghadapi dimensi ujian mereka
bagi para Pandawa? Yudistira pun
masing‐masing. Bagi seorang yang
menjawab dengan bijak, sebaik apa
sombong, ujiannya adalah
pun para Pandawa, pasti ada
kerendahan hati. Bagi seorang yang
kesalahan yang pernah mereka
tamak, ujiannya adalah
lakukan. Sebaliknya, seburuk apa
pengetahuan. Untuk bagian yang
kedua ini, tidak semua anggota
pun para Kurawa, pasti ada
Pandawa menyadarinya. Drupadi
kebaikan
tidak menyadari bahwa ujian
yang pernah mereka lakukan.
baginya adalah cinta. Demikian pula
Hukuman bagi para Pandawa tidak
hanya Nakula, Sadewa, Arjuna dan
ada apa‐apanya dibandingkan
Bima yang tidak menyadari bahwa
kesenangan yang akan mereka
rasakan nanti. Sebaliknya,
ujian baginya adalah perasaan
kesenangan para Kurawa tidak ada
mereka sendiri yang menilai bahwa
apa‐apanya disbanding dengan
mereka adalah yang tercepat,
hukuman yang akan mereka alami.
terbaik dan terkuat diantara
Indra pun sangat senang dengan
anggota Pandawa lainnya. Yang
jawaban Yudistira dan kemudian
ketiga, berbeda dengan Ujian Akhir
Nasional, ujian kenaikan tingkat
adik‐adiknya dibebaskan serta
atau fit and profer test, ujian dalam
derajat mereka dinaikkan
kehidupan ini tidaklah kita ketahui
dihadapan para dewa.
saatnya demikian pula tidaklah kita
Dari cuplikan akhir kisah
ketahui siapa atau apa yang menguji
Mahabarata ini, kita bisa
kita. Disinilah Yudistira
mempelajari tiga hal. Yang pertama,
menunjukkan
untuk setiap tingkatan
kehidupan, manusia
kemurniannya, ia
mengalami ujian. Bagi
tidak perduli apakah
Tentu saja pada
anak sekolah dasar, ada
dasarnya kita tidak itu hanya seekor
ujian untukmasuk ke
senang diuji. Namun anjing, ia tetap
sekolah menengah. Bagi
memperlakukannya
kita pun harus
karyawan perusahaan,
dengan hormat.
menyadari bahwa
ada ujian untuk
Demikian pula saat
dipromosikan. Demikian
ketidaksenangan itu dewata
pula dalam dimensi‐
pun sesungguhnya memperlihatkan
ketidakadilan
dimensi kehidupan. Ada
merupakan suatu
dengan
ujian untuk menjadi
ujian.
menunjukkan para
orang sukses, ada ujian
Kurawa yang sedang
untuk menjadi terkenal,
bersenang‐senang dan sebaliknya
dan ada pula ujian untuk menjadi
para Pandawa disiksa. Yudistira
orang bijak. Untuk pembelajaran
tetap bersikap rendah hati, bijak
yang pertama ini semua anggota
Pandawa menyadarinya. Mereka
dan yakin terhadap keadilan para
paham betul bahwa untuk bisa
dewa.
masuk ke kahyangan secara raga,
Saya jadi teringat kisah sebutir
mereka harus menaklukkan puncak
mutiara. Mutiara yang sangat indah
Himalaya. Yang kedua, setiap orang
dan mahal harganya, sesungguhnya

adalah kumpulan calcium carbonate
dan conchiolin yang dikeluarkan
kerang ketika ada benda asing
masuk ke tubuhnya. Setiap kali
benda asing masuk ke tubuh kerang,
kerang akan merasa kesakitan.
Untuk menahan rasa sakit itu,
kerang mengeluarkan kedua zat
tersebut. Proses menyakitkan ini
terjadi berulang‐ulang sampai
akhirnya terbentuklah mutiara yang
sangat indah. Tanpa rasa sakit
tersebut, kerang tidak akan bisa
menghasilkan mutiara yang indah.
Hal yang sama terjadi pula dengan
emas dan besi. Semakin tinggi suhu
pembakaran emas, maka semakin
murni emas yang dihasilkan. Dan
semakin panas suhu pada besi
ditempa, semakin kuat pula besi itu
jasinya.
Satu hal yang perlu kita
waspadai adalah api yang
memurnikan kita dan besi yang
menempa kita, kerap kali adalah hal
‐hal kesil yang kita abaikan selama
ini. Sebuah sara kecil dari teman
kita, sebuah pertanyaan dari
bawahan kita, sebuah inisiatif dari
pesaing kita, sebuah ejekan dari
lawan kita, sebuah teguran dari
atasan kita, sebuah komplain dari
pelanggan kita, sebuah keluhan dari
istri kita, dan sebuah tangisan dari
anak kita mungkin adalah api
pemurni dan besi tempa bagi kita.
Bila hal‐hal tersebut kita abaikan,
maka kita tidak akan pernah
mencapai the next level dalam
hidup kita. Apakah Anda bercita‐cita
atau bahkan berencana mencapai
tingkat yang lebih tinggi? Perhatikan
sekeliling Anda! Sssst…..! Ujian bagi
Anda sedang berlangsung.
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puskari

PERSIAPAN World
Ocean Confrence
MANADO
AMERIKA SERIKAT Dukung Konferensi
Kelautan Dunia.
Manado, Kedutaan Besar
Amerika Serikat di Jakarta
menyatakan dukungannya dan siap
membantu penyelenggaraan
Konferensi Kelautan Dunia atau
World Ocean Conference (WOC) di
Manado, Sulawesi Utara, pada mei
mendatang. Sikap kooperatif AS
juga ditujukan untuk pertemuan
tingkat tinggi Negara‐negara yang
tergabung dalam segitiga terumbu
karang kawasan Asia Pasifik.
Demikian terungkap antara
Duta Besar AS untuk Indonesia
Cameron Hume dan Gubenur Sulut
SH Sarundajang di Menado, Jum’at
(27/3)
“Dubes AS bahkan
menawarkan bantuan untuk
menghubungi sejumlah pejabat
gubenur organisasi nonpemerintah,
dan pemangku kepentingan
kelautan di negaranya untuk dating
ke Manado,” kata Sarungdajang
kepada wartawan.
Sebelum bertemu Sarundajang,
Dubes Cameron Hume berkeliling
meninjau sejumlah lokasi
pelaksanaan WOC dan Pertemuan
Inisiatif Segitiga Terumbu Karang

(CTI Summit) di Manado antara lain
gedung konvensi international
berkapasitas 3.000 orang.
Menurut panitia daerah WOC,
Haneke Mandagi, Cameron terkesan
dengan Grand Kawanua yang
pembangunannya cukup apik.
Tempat ini antara lain dilengkapi
sistem pengamanan berstandar
international bagi peserta dan
kepala Negara yang hadir. Grand
Kawanua itu juga dilengkapi fasilitas
hotel berbintang lima serta landasan
helicopter.
Cameron memuji kemajuan
pembangunan infrastruktur WOC
yang begitu cepat disbanding ketika
ia dating pertama kali ke Manado
September 2008 “Hanya lima bulan
bisa seperti ini” katanya dikutip
Haneke.
Kepada wartawan, Cameron
sendiri tidak memberi jawaban atas
pertanyaan seputar kehadiran
pejabat dari negaranya di WOC dan
CTI “ saya cuma jalan‐jalan di
Manado” katanya.
Dalam agenda panitia terdapat
jadwal pertemuan bilateral antara
Pemerintah AS dan Indonesia saat
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WOC berlangsung. As dan Australia
merupakan mitra enam Negara
kelompok CTI.

Menaikkan posisi tawar
Konferensi Kelautan Dunia dan
CTI Summit di Manado 11 – 15 Mei
2009, diantaranya dimaksudkan
untuk menaikkan posisi tawar
Indonesia di dunia, khususnya posisi
tawas sebagai salah satu Negara
kelautan terbesar di dunia, bersama
lima Negara lainnya.
Segitiga terumbu karang dunia,
yang besar ada di wilayah Indonesia,
menyimpan potensi laut terbesar di
dunia. Sementara itu, Negara‐
negara maju banyak menikmati
manfaatnya tetapi perhatian dunia
kurang.

Berdasarkan data
WWF‐Indonesia, tingkat
keasaman laut saat ini
mencapai 30 persen dan
terus naik hingga
mengancam kehidupan
terumbu karang. Garis
pantai pun terus
berkurang karena
kenaikan muka laut akibat
perubahan iklim.
“Indonesia harus mengambil
langkah untuk melindungi potensi
lautnya, termasuk melalui
konferensi danpertemuan di
Manado mendatang” kata Wakil
Sekretaris Nasional WOC Gelwyn
Jusuf di Jakarta.

BERITApuskari
Thailand, ibarat surga kedua
bagi orang Indonesia setelah
Singapura. Bagaimana tidak, tingkat
kunjungan warga Indonesia ke
negeri ini selalu mengalami
peningkatan dalam setiap tahunnya.
Tak masalah rupiah terkuras demi
kepuasan berbelanja, berwisata dan
bersantap, bahkan Thailand
sekarang mulai dilirik untuk akses
kesehatan dan layanan pendidikan.

seluruh penjuru dunia sebagai pasar
yang murah meriah dengan kwalitas
barang yang cukup baik. Sebenarnya
pasar ini tak ubahnya kawasan Blok
M di Jakarta, namun disini
kenyamanan berbelanja masih
terjaga, berjalan‐jalan sore di pasar
ini sangat menyenangkan selain
murah, bisa cuci mata Gratis pula
karena disini anda bisa menyaksikan
berbagai macam gaya dan aksi dari

yang dilakukan, dapat kami ambil
kesimpulan bahwa tidak semua king
project berjalan maksimal dalam
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang berada di
sekeliling proyek yang
dikembangkan tersebut. Namun
lepas dari itu, banyak dampak
positif yang ditimbulkannya karena
masyarakat, khususnya yang berada
di pedesaan yang umumnya hidup

Oleh-Oleh dari International
Training Course on Sufficency
Economy di Thailand.
Kesan itulah yang muncul
selama mengunjungi Negeri Gajah
Putih itu, selama tiga minggu atas
Fellowship Award dari Thailand
International Cooperation
Development Agency (TICA).
Negeri berpenduduk ……. juta
jiwa itu mampu memikat sedikitnya
satu juta turis asal Indonesia setiap
tahunnya. Padahal, harga barang
dan tariff jasanya kadang lebih tinggi
dari standar hidup rata‐rata di
Indonesia. Hal itu, antara lain,
karena Thailand berhasil
menawarkan beragam hal yang dia
miliki dan menata kawasan
wisatanya secara apik dan nyaman.
Dan yang paling penting adalah
mereka BERANI tampil dengan
strategi promosi yang tepat sasaran.
Chatutak Market atau biasa
dikenal dengan Sunday/Week‐end
Market, misalnya, sudah sejak lama
populer dikalangan wisatawan dari

Thailand Pop Generation yang modis
dan trendy.
Sementara tujuan dari Training
ini sendiri memang dikhususkan,
untuk membahas dan
mempromosikan bagaimana
ekonomi kerakyatan yang
diterapkan di berbagai proyek yang
dilakukan Kerajaan (king project)
dapat tumbuh dan berkembang,
membantu Pemerintah dalam
mendorong perekonomian Nasional
Thailand kearah yang lebih baik,
memberi kesejahteraan masyarakat
lokal, khususnya yang berada di
daerah pedesaan.
Untuk itu dalam training ini
banyak melakukan kunjungan
lapangan ke berbagai proyek yang
dikembangkan oleh Raja di berbagai
provinsi, khususnya mengunjungi 7
(tujuh) provinsi yang menjadi basis
terbesar untuk pelaksanaan King
Projects. Dan, dari semua kunjungan

di level bawah dan berprofesi
sebagai petani cukup termotivasi
untuk mengembangkan
kemampuan diri dan tingkat
kesejahteraannya secara mandiri
hingga banyak proyek‐proyek yang
dikembangkan sekarang
berdasarkan pada inisiatif
masyarakat lokal setempat.
Dan proyek‐proyek ini sedikit
banyak telah memberi peran
penting dalam kemajuan ekonomi
nasional Thailand, hal ini pula yang
telah mengantarkan Thailand
menjadi salah satu Negara peng‐
ekspor beras terbesar di dunia,
menyedihkan bukan menginggat
lahan garapan yang mereka miliki
sangat jauh tertinggal jika
dibandingkan dengan apa yang
Indonesia miliki. Harus kita akui
dengan berat hati bahwa Negara
kita mulai tertinggal jauh di
berbagai sektor dari Negara Gajah

InfoKarikan Edisi 6 Vol. 1 | Januari—April2009 | 17

Putih ini, tidak hanya Agrikultur dan
Pariwisata bahkan sekarang Thailand
sedang mengembangkan sayapnya
menjadi destinasi layanan
Pendidikan dan Kesehatan untuk
kawasan Asia Tenggara dengan
maksud menyaingi pendahulunya
yakni Singapura dan Malaysia. Lalu
bagaimana dengan Indonesia???
Bukan maksud menyanjung
Negara lain, namun itulah pil pahit
yang harus kita telan bersama‐sama.
Negara lain memang sangat jeli
melihat dan menjual segala potensi
yang ada padanya, mengemasnya
menjadi lebih menarik dan berani
berpromosi dengan penuh percaya
diri meski yang mereka miliki hanya
sedikit tidak sebanyak potensi yang
di miliki Indonesia namun buktinya
mereka toh bisa lebih unggul.
Mungkin karena sedikit itulah,
mereka bisa lebih fokus dan
maksimal dalam pengelolaan dan

manajemen potensi Sumber Daya
yang dimilikinya. Sementara bagi
Indonesia, mungkin potensi yang
banyak itu telah membutakan mata
kita, dimana saking banyaknya
membuat kita tidak pernah bisa
melihat dan menghargainya lagi,
padahal bagi orang lain hal itu
sangat berharga dan tak ternilai
jumlahnya. Hal inilah yang membuat
kita lebih percaya orang asing untuk
mengelola dan memamfaatkannya
dibanding anak cucu kita sendiri,
kita seperti tidak punya rasa
percaya diri yang tinggi untuk
berkata bahwa yang di miliki
Indonesia lebih baik. Sungguh Ironis
bukan?
Semoga dengan semakin
banyaknya orang Indonesia yang
berpergian dan bersekolah keluar
negeri, akan dapat membawa
mereka pada kesadaran bahwa
Negara kita jauh lebih kaya dan
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besar jika dibandingkan Negara apa‐
pun di dunia ini. Hingga akan lahir
rasa kecintaan terhadap Tanah Air,
dan mendorong mereka untuk
kembali dan bekerja keras u‐ntuk
Ibu Pertiwi.
Last but not least, semoga akan
banyak pula Sumber Daya Non
Teknis di lingkup Pusat Karantina
Ikan yang mendapat kesempatan
mengikuti berbagai training dalam
rangka meng‐upgrade pengetahuan
dan kemampuannya baik yang
diselenggarakan di Dalam maupun
Luar Negeri. Karantina Ikan memang
merupakan institusi teknis, namun
peran SDM non teknis juga sangat
besar dan penting dalam
menjalankan roda organisasi
Karantina Ikan selama ini hingga
keberadaan dan pengembangannya
sangatlah wajib diperhatikan.

BERITA

upt

Kepiting

HASIM, S.Pi & ANTON PANJI M, S.Pi

Salah satu komoditi unggulan
Masyarakat Kalimantan Timur dan peran
serta Balai Karantina Ikan
Kelas I Sepinggan Balikpapan
Ingat kepiting, akan teringat
Balikpapan‐Kaltim, Kepiting
merupakan salah satu pengerak
roda perekonomian bagi
masyarakat Kalimantan timur dari
sub sektor perikanan,selain itu juga
penyumbang devisa Negara yang
dapat diperhitungkan dan peran
serta Balai Karantina Ikan Kelas I
Sepinggan‐Balikpapan

Kalimantan Timur terkenal
dengan sumber daya alam yang
melimpah yaitu kayu,batu bara,
minyak dan gas,yang seolah‐olah
dalam pikiran kita tak akan habis
kekayaan yang ada di sana dan
itulah penggerak perekonomian
Kalimantan Timur namun di balik itu
ada yang dilupakan yaitu kekayaan
alam dari sub sektor perikanan yang

paling diunggulkan yaitu Kepiting.
Kepiting bagi masyarakat di
pulau Jawa merupakan kata biasa di
dengar ditelinga dan dapat di
temukan di hampir disemua daerah
perairan yang ada di sana, namun
bagi masyarakat Kalimantan Timur
adalah anugerah yang patut
disyukuri dan dibanggakan karena
dengan adanya kepiting yang
melimpah masyarakat Kalimantan
timur baik dipedalaman maupun di
perkotaan dapat hidup dengan
berkecukupan untuk kebutuhan
sehari‐hari walaupun sesungguhnya
biaya kehidupan rata‐rata di
Kalimantan Timur sangat tinggi.
Produksi kepiting di perairan
Kalimantan Timur terkenal dengan 2
musim yaitu musim konda dan
musim nyorong (bahasa daerah ),
Musim konda artinya musim surut
air ini berarti kepiting susah untuk di
tangkap oleh para nelayan dan
musim nyorong artinya musim air
pasang tertinggi kepiting mudah
ditangkap. (antara musim ini perlu
penelitian lebih lanjut ). Jarak antara
musim konda dan musim nyorong
adalah 4 hari begitu juga sebaliknya
sehingga para nelayan dan
pembisnis kepiting di Kalimantan
Timur dalam menjalankan usahanya
dengan cara disimpan di
penampungan sehingga pada saat
musim konda berlangsung kepiting
tetap tersedia.
Pemasaran kepiting yang luas
dan terbuka juga ditunjang dengan
komoditi kepiting yang banyak dari
alam membuat pelaku bisnis
berdatangan untuk berinvestasi
dibidang tersebut, sehingga tidak
heran pada saat ini kalau berkunjung
ke salah satu kota di Kalimantan
Timur yaitu kota Balikpapan banyak

InfoKarikan Edisi 6 Vol. 1 | Januari—April2009 | 19

BERITAupt
penjual kepiting di beberapa
restoran yang merupakan menu
unggulan bahkan di pinggir‐pinggir
jalan dan di pasar‐pasar tradisional
akan mudah di dapat.
Sesuai dengan peraturan per
Undang‐undangan Perikanan bahwa
Ikan adalah Biota perairan yang
daur hidupnya seluruh atau
sebagian di dalam air dan bagian‐
bagiannya dalam keadaan hidup
atau mati ( UU Nomor 16 tahun
1992 tentang karantina Ikan,Hewan
dan Tumbuhan ) maka dalam hal ini
Balai Karantina Ikan Kelas I
sepinggan Balikpapan merupakan
unit pelaksana teknis dari
Departemen Kelautan dan Perikanan
wajib mencegah masuk dan
keluarnya hama penyakit ikan
diKalimantan Timur.
Balai Karantina Ikan Kelas I
Sepinggan Balikpapan telah
melakukan pencegahan terhadap
hama peyakit ikan terbukti dengan
di tempatkan pejabat PHPI di
beberapa entripoint yang disebut
dengan Wilayah Kerja yang saat ini
terdiri dari 5 Wilayah Kerja yaitu
Wilayah kerja Bontang,Wilayah kerja
Samarinda ,Wilayah Kerja
Penyebrangan Kariangau serta
Wilayah kerja Pelabuhan semayang
yang meliputi kantor Pos Besar kota
Balikpapan, Pelabuan Rakyat
Kampung Baru dan Wilayah Kerja
Berau. Selain dari menempatkan
PHPI di Wilayah Kerja. Balai
Karantina Ikan Kelas I Sepinggan
Balikpapan dalam melaksanakan
pencegahan HPI/HPIK adalah
melakukan pemantauan HPI/HPIK
selama dua kali dalam setahun yaitu
pada musim hujan dan musim
kemarau tujuannya adalah untuk
mengetahui sejauh mana

pekembangan HPI/HPIK di
Kalimantan Timur.
Balikpapan adalah merupakan
pintu gerbang Kalimantan Timur itu
dibuktikan dengan adanya Bandara
Internasional Sepinggan
Balikpapan,yang didalamnya ada
unsur CIQ (Custom, Imigrasi dan
Quarantine) yang salah satunya
Instansi Balai Karantina Ikan Kelas I
Sepinggan Balikpapan. Tentunya
Kota Balikpapan dan masyarakat
merasa terbantu dengan adannya
Balai Karantina Ikan Kelas I
Sepinggan Balikpapan dalam
pelaksanaan pencegahan HPI/HPIK
terhadap komoditi perikanan
khususnya komoditi kepiting dalam
hal pencegahan HPI/HPIK (Hama
Penyakit Ikan/ Hama Penyakit Ikan
Karantina) sehingga kepiting yang
masuk dan keluar dari Balikpapan
aman bagi lingkungan budidaya.
Sumber kepiting yang masuk
dari daerah Kalimantan Timur ke
Balikpapan yaitu dari daerah Tanah
grogot, Kota bangun, Kota
Samarinda, Kutai Kartanegara,
Handil dan Kota Tarakan.
Pengiriman komoditi kepiting dari
kota Balikpapan antar daerah
maupun ekspor dari tahun ke tahun
semakin meningkat. Pengiriman
antar area ( Domestik ) meliputi
Jakarta, Surabaya, Denpasar, Batam
dan Jogyakarta rata‐rata pengiriman
dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel
3.
Pengiriman Internasional
( Ekspor ) meliputi Singapura,
Taiwan Malaysia dan Hongkong rata
‐rata dapat dilihat pada Tabel 1.
(Sumber dari Balai Karantina Ikan
Kelas I Sepinggan Balikpapan ).
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Tabel 1. Ekspor Kepiting Tahun 2005-2007
melalui BKI Sepinggan Balikpapan

Tahun

Ekor

Frekuensi

2005

2.322.225

1.820

2006

2.231.042

1.764

2007

2.110.445

1.926

Jumlah

6.663.722

5.510

Rata‐rata
per tahun

2.221.241

1.836

Sumber : Wasdatin BKI Sepinggan

Tabel 2. Lalulintas Domestik Masuk Kepiting Tahun
2005-2007 Melalui BKI Sepinggan Balikpapan

Tahun

Ekor

Frekuensi

2005

257.259

834

2006

260.543

758

2007

357.498

467

Jumlah

875.300

2.059

Rata‐rata
per tahun

291.776

686

Sumber : Wasdatin BKI Sepinggan

Tabel 3. Lalulintas Domestik Keluar Kepiting Tahun
2005-2007 Melalui BKI Sepinggan Balikpapan

Tahun

Ekor

Frekuensi

2005

3.706.407

14.670

2006

2.231.042

12.792

2007

2.449.814

14.275

Jumlah

8.387.263

41.737

Rata‐rata
per tahun

2.795.754

13.912

Sumber : Wasdatin BKI Sepinggan
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Kepala Balai memberikan pemaparan pencapaian kinerja

R. Gatot Perdana

Dialog dan Pengarahan SEKJEN DKP
di BKI Kelas I Ngurah Rai

U

sai meninjau Balai Budidaya
Sangeh Propinsi Bali pada
tanggal 30 Maret lalu,
bapak Sekjen DKP menyempatkan
diri mengunjungi BKI Kelas I Ngurah
Rai guna berdialog dan memberi
pengarahan berkaitan dengan
langkah‐langkah pencapaian
kemajuan khususnya di Ngurah Rai.
Dalam acara tersebut beliau
didampingi Staf Khusus Menteri KP,
bapak Moersoetidarno, Kepala Dinas
Perikanan Propinsi Bali serta
Direktur Kapal APi Ditjen Tangkap
DKP.
Acara diawali dengan
pemaparan tentang kondisi terkini
pencapaian kinerja dan kegiatan‐
kegiatan yang telah dilaksanakan di
Ngurah Rai oleh Kepala Balai, dan

selanjutnya acara pengarahan dan
dialog dengan pegawai karantina
ikan Ngurah Rai.
Beberapa Highlight bapak
Sekjen pada forum tersebut adalah
antara lain :
Banyak titik‐titik pemasukan
dan pengeluaran di wilayah
Indonesia yang belum
seluruhnya terisi oleh SDM
tenaga karantina ikan,
misalnya didaerah terpencil,
oleh karena itu kemungkinan
rotasi/penempatan ke daerah
tersebut bisa saja dilakukan.
Mengembangkan kerjasama
dengan institusi pendidikan/
perguruan tinggi yang ada
didaerah dimana UPT
beroperasional. Mis:

pencegahan Invasive Alien
Spesies yang masuk ke
wilayah Bali.
Kerjasama antara Karantina
Ikan, Dinas Perikanan
Propinsi dan Kabupaten serta
UPT DKP lainnya akan
memperkuat posisi tawar
DKP. Memperkuat ekonomi
dan sosial masyarakat melalui
pengembangan sektor
kelautan dan perikanan.
Data menunjukkan bahwa
pendapatan daerah di
Propinsi Bali yang berasal dari
sektor perikanan menduduki
posisi jauh diatas sektor
pariwisata, hal ini
menandakan bahwa sektor
perikanan mempunyai peran
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yang sangat besar terhadap
perkembangan ekonomi di
Bali. Oleh karena itu perlu
selalu di perhatikan oleh
Pemda Bali.

Bapak Sekjen beramah tamah dengan staf BKI Ngurah Rai

Disamping itu bapak Sekjen
memberikan kesempatan kepada
staf karantina ikan Ngurah Rai untuk
memberikan masukan dan
pertanyaan yang berkaitan dengan
hal‐hal teknis dan administrasi
sehingga secara langsung dapat
direspon guna kemajuan dan
peningkatan peran karantina ikan
khususnya di wilayah Propinsi Bali.

PISAH SAMBUT PEJABAT DI
BALAI KARANTINA IKAN
KELAS II TANJUNG PRIOK
Widarto, BKI Kls II Tj Priok

D

i Balai Karantina Ikan Kelas
II Tanjung Priok, secara
rutin dilakukan kegiatan
pertemuan antara kepala Balai
dengan seluruh staf pendukung
yang ada, baik yang bersifat
bulanan ataupun per triwulan.
Maksud diadakan pertemuan
tersebut yakni tak lain untuk
mengevaluasi permasalahan yang
ada baik masalah operasional
maupun administrasi perkantoran,
termasuk membahas tentang
rencana kerja yang akan atau
sedang berjalan pada tahap
berikutnya. Pertemuan seperti ini
dirasa perlu ditingkatkan terus

menginggat dampak yang
ditimbulkannya, dimana hubungan
antara bawahan dan atasan menjadi
lebih dekat dengan jalinan
komunikasi yang baik dan efektif.
Dan seiring dengan berjalannya
waktu, pastinya telah terjadi
banyak kemajuan dan perubahan di
Balai Karantina Ikan Kelas II Tanjung
Priok. Tidak hanya merubah status
kelembagaan, fasilitas sarana dan
prasana namun juga personil yang
datang dan pergi. Seperti menjelang
akhir tahun 2008 yang lalu, terjadi
pergantian Kepala Balai, dari Bapak
Hari Maryadi ke bapak Rusnanto
yang sebelumnya bertugas untuk
UPT Entikong di Kalimantan Barat.
Hampir bersamaan dengan
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terjadinya perubahan pimpinan,
pembangunan fisik gedung yang
diperuntukan sebagai Laboratorium
BKI Kelas II Tajung Priok yang
beralamat di : Jl. Swa Sembada
Timur VIII No. 64 RT04/RW05
Kelurahan Kebon Bawang,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta
Utara selesai sudah. Dan baru pada
31 Januari 2009 yang lalu, dilakukan
acara syukuran gedung tersebut
sekaligus pisah sambut pejabat
eselon IV yakni bapak Yokanan, S.Pi
yang diangkat menjadi Kepala Seksi
Pelayanan pada BKI Kls II Tanjung
Emas Semarang untuk selanjutnya
posisi jabatan sub bagian Tata
Usaha diamanahkan kepada bapak
Rd. Ferry Ichwan Priatna, A.Pi.,
S.Sos., MM., yang semula menjabat
sebagai Kepala Stasiun Karantina
Ikan Kelas II Jeffman Sorong. Ada
yang datang dan pergi, sementara
jabatan lainnya juga mengalami
perubahan pimpinan, dimana untuk
Kepala Seksi Pelayanan dijabat oleh
Uhen Ruhenda, S.Pi., MP dan Kepala
Seksi Pengawasan, Data dan

Informasi dijabat oleh H. Obing Hobir As’ari, S.Pi., MP.
Pada kesempatan ini juga digunakan sebagai
sarana pemaparan program dan rencana kerja kegiatan
operasional maupun administrasi untuk satu tahun
kedepan oleh masing‐masing pejabat struktural.
Diharapkan dengan adanya koordinasi ini dapat
melahirkan sinergi yang positif antar semua unsur

terkait dalam menjalankan roda organisasi yang ada di
BKI Kls II Tanjung Priok, sehingga semuanya bisa saling
mengisi dan berkerjasama dengan baik hingga
pengelolaan unsur 3M (Man, Money and Material) bisa
berjalan seimbang sebagaimana yang diharapkan
bersama.

POTENSI KELAUTAN DAN
PERIKANAN DI KALIMANTAN
TIMUR

Potensi produksi sumberdaya ikan di Kalimantan Timur diperkirakan
sebesar ± 339.998 ton pertahun dengan rincian sebagai berikut :
Perairan laut
: 139.200 ton dimanfaatkan sekitar 40,94 %. Perairan
Umum
: 69.348 ton dimanfaatkan sekitar 20,40 % Budidaya
tambak
: 122.450 ton dimanfaatkan sekitar 36,02 % Budidaya
air tawar
: 9.000 ton dimanfaatkan sekitar 2,64 %.
Sumber : Indonesia Tanah Airku (2007)

K

alimantan Timur merupakan
propinsi terluas di Indonesia,
dengan luas wilayah kurang
lebih 245.237,80 km2 atau sekitar
satu setengah kali Pulau Jawa dan
Madura atau 11 % dari total luas
wilayah Indonesia. Propinsi ini
berbatasan langsung dengan negara
tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah
dan Serawak, Malaysia Timur.
Secara administratif, Provinsi
Kalimantan Timur terbagi menjadi 9
kabupaten dan 4 kota dengan
Samarinda sebagai ibukota provinsi.
Sektor kelautan dan perikanan
menjadi sektor unggulan bagi
pertumbuhan ekonomi. Potensi
sumberdaya ikan yang cukup besar
di antaranya Wilayah ZEEI (Zone
Ekonomi Ekskfusif Indonesia) di Laut
Sulawesi seluas 297.813 km dan
lahan yang potensial terdiri dari
perairan umum 72.241.088 ha,
budidaya laut 45.960 ha, dan
budidaya air payau 192.124 ha.
Perkembangan produksi ikan
tangkapan laut, produksi perikanan
tambak dan produksi prikanan
perairan umum mengalami
peningkatan dari tahun 2005 – 2006
tercatat produksi ikan tangkapan
laut tahun 2005 sebesar 99.691 ton
meningkat menjadi 101.187 ton
pada tahun 2006 dengan rata–rata
pertumbuhan pertahun sebesar 1,50
%. Produksi perikanan darat tahun
2005 sebesar 49.719 ton meningkat
menjadi 50.465 ton pada tahun
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Bandara Sepinggan, Balikpapan
2006 dengan rata–rata
pertumbuhan pertahun sebesar 1,50
%. Produksi ikan perairan umum
tahun 2005 sebesar 30.580 ton
meningkat menjadi 30.964 ton pada
tahun 2006 dengan rata – rata
pertumbuhan sebesar 1,26 %
pertahun.
Ekspor hasil perikanan
Kalimantan Timur sebagian besar ke
negara Jepang dan ke beberapa
negara tujuan seperti Amerika,
Hongkong, Malaysia, Singapura serta
beberapa negara Eropa. Jenis
komoditi yang diekspor adalah :
udang beku (bentuk olahan headless
& peeled) yang terdiri dari udang
windu (Giant Tiger Prawns) dan
udang putih (Banana Prawns),

udang segar, ikan segar yaitu ikan
tenggiri (Indo‐pasific king mackerels
dan Narrow barred‐king mackerels),
ikan hidup yaitu ikan betutu (Sleeper
Gobies), ikan kerapu (Groupers),
lobster (Panulirid spiny lobsters)
serta kepiting (Mud crabs and Swim
crabs); labi‐labi (Tortoise), kura‐kura
(River and lake turtle), serta cacing
laut / sea worm (Morphysa
sanguena) dan lain‐lain.
Dengan wilayah seluas
245.237,80 km2 diperlukan upaya‐
upaya untuk mencegah masuk dan
tersebarnya hama dan penyakit ikan
ke Kalimantan Timur. Hal tersebut
menjadi salah tupoksi dari Balai
Karantina Ikan Kelas I Sepinggan
Balikpapan dengan menempatkan
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petugas PHPI di entry point yang
ada.
Kalimantan Timur memiliki 6
(enam) entry point sebagai tempat
keluar masuknya komoditi kelautan
dan perikanan baik untuk domestik
maupun internasional. Adapun
keenam entry point tersebut adalah
Bandara Sepinggan, Pelabuhan
Semayang, Pelabuhan Sungai
Samarinda, Pelabuhan Lok Tuan
Bontang, Pelabuhan Kalimarau
Berau dan Penyebrangan Kariangau.
Keenam entry point tersebut harus
dijaga guna mencegah masuk dan
tersebarnya hama dan penyakit ikan
di wilayah Kalimantan Timur.

RAGAM

kasus
INDUK UDANG VANNAMEI ASAL USA POSITIF IMNV
DIMUSNAHKAN DI LAMPUNG
Menindaklanjuti hasil pemeriksaan laboratorium
dengan metode PCR di Balai Besar Karantina Ikan
Soekarno‐Hatta Tangerang nomor 01.KI‐
370.01.0.1.2009 /125 tanggal 25 Desember 2008 yang
menyatakan bahwa Induk Udang Vannamei sebanyak
1.210 ekor asal Hawaii negara bagian Amerika Serikat
(USA) milik PT. Maju Tambak Sumur yang masuk pada
19 Desember 2008 dengan terindikasii Positif
Infention Mio Necrosis Virus (IMNV) pada Induk
Jantan dan Betina.

Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, akhirnya
pemusnahan dapat dilakukan pada awal tahun 2009
dengan lancar oleh Herman Mude, A.Pi dan Rio Benni,
A.Md, dihadiri langsung oleh pemilik PT. Maju Tambak
Sumur sendiri sebagai pemilik barang beserta pihak‐
pihak terkait lannya. Selamat dan terima kasih atas kerja
keras teman‐teman di Stasiun Karantina Ikan Kelas I
Panjang, Lampung dalam menuntaskan kasus ini.
(Herman & Rio, Lampung)

Petugas Mendata Kondisi Induk Udang

Proses Pemusnahan Induk Dengan Cara Pembakaran

Induk Udang Dimasukkan Ke Lubang Galian

Penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Oleh Pemilik Perusahaan
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IKAN

ologi

LEBIH DEKAT DENGAN FRANKLIN

“SI KURA-KURA BRAZIL”
DIAH, BKI Kls II Tj Perak‐SBY

Dikhalayak umum si kura‐kura brazil ini dinamakan dengan kura‐
kura hijau atau Green Turtle, sedangkan dikalangan anak‐anak
lebih akrab dengan sebutan Franklin. Jenis kura‐kura ini banyak
disukai karena bentuknya unik, jinak, lucu, warnanya indah serta
untuk memeliharanya cukup mudah.
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IKANologi
Klasifikasinya adalah; kingdom
Animalia, phylum Chordata, kelas
Reptilia, subkelas Anapsida, Ordo
Testudines, famili Emydidae, Genus
Trachemys dan species Trachemys
scripta.
Tubuh Kura‐kura dilindungi oleh
sejenis pelat tulang yang
membentuk cangkang serupa Batok
yang menempel di ‘Punggung’nya
(bony shell), ada dua pelindung bagi
tubuh kura‐kura. Bagian atas, berupa
Karapas dan bagian bawah tubuhnya
di sebut Plastron. Kemudian setiap
bagiannya ini terdiri dari dua lapis.
Lapis luar umumnya berupa sisik‐
sisik besar dan keras, dan tersusun
seperti genting; sementara lapis
bagian dalam berupa lempeng‐
lempeng tulang yang tersusun rapat
seperti tempurung.
Perbedaan kura‐kura brazil
jantan dan betina dapat diamati
dari :
(1) ukuran ekor, ukuran jantan
lebih panjang dan betina lebih
besar,
(2) kura ‐ kura jantan mempunyai
lekukan pada plastronnya,
lekukan ini akan tepat dengan
bagian belakang kura‐kura
betina sedangkan kura‐kura
betina memiliki plastron yang
datar atau cembung,
(3) saat membuahi betina posisi
jantan itu sendiri berada diatas
betina dan sering kali
mencengkram cangkang atas
atau karapas betina dengan
dengan cakarnya, kemudian
mengaitkan ekornya hingga
lubang kloaka jantan bertemu
dengan kloaka betina, serta
(4) untuk membuahi telur betina,
kura‐kura jantan
menyembunyikan organ

seksualnya di dalam kloaka atau
saluran pembuangan. Seringkali
lusinan telur berkembang
secara internal dan biasanya
diletakkan dan dikubur dalam
tanah.

Wadah pemeliharaan yang
minimalis dapat digunakan berupa
aquarium kecil yang tidak didekorasi
selain batu yang digunakan untuk
tempat berjemur, filter tidak perlu
asal air diganti setiap hari. Kura‐kura
ini memang mengotori air dengan
mengoyak makanan dengan
cakarnya, juga membuang
kotorannya sendiri di dalam
aquarium. Oleh sebab itu kwalitas
air cepat menjadi buruk dan
perubahan ini dapat berbahaya.
Makanan untuk kura‐kura brazil
perlu bervariasi seperti jangkrik,
cacing tanah, keong air, ikan cere,
buah‐buahan (tomat, papaya dan
pisang), sayuran (wortel dan hindari
bayam karena mengganggu
pencernaan), makanan komersil dan
suplemen vitamin (misalnya: vitamin
A, B, D3, E). Perlunya memberikan
makanan yang bervariasi akan

menghasilkan pertumbuhan yang
baik dan kondisi sehat.
Kondisi kura‐kura brazil yang
sering dijumpai diantaranya yaitu :
Menolak Makanan
Kura‐kura menolak makanan yang
sebelumnya mereka sangat suka
memakannya. Kura‐kura brazil
memang rewel dan kadang‐kadang
mereka hanya mau sesuatu yang
lain daripada yang lain. Kadang‐
kadang masalahnya adalah karena
diberikan sesuatu yang dia lebih
suka tetapi tidak mendapatkannya
dan kura‐kura ini terus menunggu
sampai diberi makanan itu lagi. Jika
kura‐kura menolak untuk satu jenis
makanan, coba berikan makanan
lainnya. Selama kura‐kura masih
makan sesuatu maka tidak perlu
dikhawatirkan, yang perlu dicurigai
jika kura‐kura sakit dan menolak
segala jenis makanan yang
diberikan.
Mata bengkak
Mata bengkak dan kura ‐ kura terus
menutup matanya, mata
mengeluarkan cairan putih, kulit
terlihat merah dan mentah, ini
disebabkan infeksi bakteri. Infeksi ini
dipicu karena lingkungan yang kotor.
Solusinya dengan mengganti airnya
lebih sering, naikan suhu menjadi 23
‐30°C. Jaga air untuk tetap bersih
dan bersihkan matanya dengan air
distilasi / air garam / standard
sulfamethiazine. Lakukan pada pagi
dan malam hari.
Luka
Luka atau plaque‐like furry yang
disebabkan oleh sel‐sel mati
disekitar mulut. Kemungkinan
menolak untuk diberi makan dan
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mata kemungkinan juga
membengkak. Ini bisa ditemukan
bakteri gram negatif dan menular.
Kondisi ini serius membutuhkan
pengobatan yang cepat. Mulut dan
sel – sel yang mati dibersihkan
dengan cairan povidone‐iodine
beberapa kali dalam sehari.
Antibiotik spesifik gram negatif
efektif untuk mengobatinya. Tangani
kura ‐ kura yang terinfeksi dengan
seksama dan pisahkan dengan kura‐
kura lainnya secepatnya. Keadaan
seperti ini biasanya dapat segera
diatasi jika terdeteksi secara dini.
Hidung Meler
Hidung meler, mulutnya tidak benar‐
benar tertutup rapat atau berbunyi,
berenangnya miring ke satu sisinya,
lesu dan tidak mau makan. Solusi
untuk kondisi seperti ini ; tutup
ruangan dengan rapat untuk
menghindari kotoran udara. Jaga
airnya untuk tetap hangat, inilah
faktor yang paling penting untuk
kura‐kura untuk dapat memerangi
infeksi ini. Jika memiliki lebih dari
satu kura‐kura, pisahkan yang sakit
dari yang lainnya, karena infeksi ini
menular.
Infeksi Jamur
Infeksi jamur tempurung. Kura‐kura
seperti memiliki lapisan putih pada

tempurungnya, bisa dicurigai adanya
infeksi jamur. Untuk mengatasi
infeksi jamur, mandikan kura‐kura
dengan air garam selama 30 menit
setiap hari. Perubahannya terlihat
dalam 2 hari dan akan sembuh
dalam 10 hari.
Lemahnya Tempurung
Lemahnya daerah tempurung atas
atau bawah dengan kemungkinan
pecahnya pembuluh darah.
Kemungkinan terciumnya bau yang
tidak sedap dari daerah sekeliling.
Daerah yang terkena dapat
menyebar dengan cepat.
Ini mungkin disebabkan; infeksi
bakteri pada tissue yang berasal dari
trauma atau penyakit tertentu.
organisma gram‐negatif biasanya
penyebabnya. Solusinya: untuk
daerah sekeliling yang terdeteksi
harus dibersihkan secara rutin
dengan cairan povidone iodine, sel‐
sel yang mati dibersihkan secara
perlahan dan kura‐kura ini
dipisahkan secepatnya dengan yang
lainnya. Antibiotik yang dioleskan
langsung dapat digunakan. Gejala
seperti ini kebanyakan disebabkan
oleh lokalisasi luka trauma, seperti
terbakar oleh pemanas/heater atau
goresan yang disebabkan oleh batu
tajam yang ada di aquarium atau
cakaran oleh kura‐kura lain.
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Sembelit
Sembelit (susah buang air besar)
adalah pada makanannya. Ini sangat
mudah dilihat. Jika diperhatikan
waktu pemberian makan dan kura‐
kura tidak buang air besar,
kemungkinan mengalami sembelit.
Seringnya buang air besar
tergantung pada seringnya
pemberian makan dan jenis
makanan yang dimakan. Jika tingkah
laku kura‐kura menendang‐nendang
ekornya dengan kaki belakangnya
dan tidak ada gerakan perutnya
beberapa saat, ini dapat ditebak
adanya sembelit. Solusinya yaitu
kura‐kura diwadahkan dengan air
yang lebih hangat daripada air yang
ada di aquariumnya. Suhu yang lebih
hangat akan mempengaruhi gerakan
proses perutnya. Jika tidak terjadi
apa‐apa, maka tunggulah 5 jam lalu
cobalah sekali lagi. Variasikan
makanannya, jangan memberi
makan yang selalu sama setiap kali.
Memelihara kura – kura brazil
ini memanglah gampang – gampang
susah, tapi dengan memperhatikan
kondisi ‐ kondisi tersebut diatas
niscaya kura – kura brazil yang akan
anda pelihara mempunyai kondisi
sehat dan pertumbuhan akan
terlihat baik.

TEKNIK

&metoda

Journal Corner

Produksi
antibody anti
Pili Aeromonas

Salmonicida

sebagai rapid
diagnostic
PENDAHULUAN
Aeromonas salmonicida
merupakan salah satu penyakit ikan
golongan bakteri yang termasuk
dalam kategori Hama dan Penyakit
Ikan Karantina (HPIK) golongan II
dan berdasarkan Undang – Undang
RI No. 16 Tahun 1992 bahwa Hama
dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK)
adalah semua hama dan penyakit
ikan yang ditetapkan pemerintah
untuk dicegah masuknya ke dalam
dan tersebarnya di dalam wilayah
negara Republik Indonesia (Pusat
Karantina Pertanian, 1997).
A. salmonicida merupakan
penyebab penyakit furunculosis.
Bakteri ini terutama menyerang
pada Ikan Salmon, akan tetapi dapat
juga menyerang ikan air tawar
seperti Ikan Koki (Carrasius auratus),
Ikan Koi, Ikan Mas (Cyprinus carpio)
dan Ikan Lele (Clarias sp.).
Faktor virulensi A. salmonicida
ditentukan oleh extracellular
products produced (ECP) (Ellis, 1981)
yang ditunjukkan dengan memiliki

Gambar TEM bakteri Aeromonas yang memperlihatkan pili (rambur
tipis) dan flagella (rambut tebal)
(NOAA Fisheries Service)

lapisan tambahan (A‐layer) pada
permukaan luar membran sel (Uday,
1978 dalam Cipriano, et.al., 2001).
Secara struktur, A. salmonicida
dilengkapi dengan elemen terluar
tubuhnya yang berupa: pili dan
outer membrane protein (OMP)
(Storm, 2002). A. salmonicida
mempunyai pili tipe IV yang
merupakan faktor virulensi pada
Rainbow Trout (Oncorhynchus
mykiss) (Massada, et.al., 2002). Pili
merupakan komponen bakteri yang
mempunyai struktur berbentuk
batang, merupakan tonjolan protein
yang keluar dari permukaan bakteri
dan berikatan dengan molekul
permukaan hospes (Salyers and
Whitt, 2002). Pili terdapat pada
elemen terluar bakteri yang
berfungsi untuk melakukan
perlekatan pada sel inang yang
diperankan molekul adhesinya
(Wizeman et al.,1999) dan
ditambahkan oleh Schuch dan
Muray, (2000) dalam Maftuch; dkk.,
(2004) bahwa bagian pili yang
terletak diujung telah diketahui
berfungsi untuk perlekatan bakteri
diperantarai oleh kesesuaian pili dan

reseptor sel inang yang umumnya
berupa karbohidrat.
Spesifikasi antigen berbasis
molekul adhesi pili A. salmonicida
perlu dilakukan karakterisasi untuk
mendapatkan antigen spesifik
dengan Bobot Molekul (BM)
tertentu dalam kilodalton (kDa),
sehingga akhirnya dapat dihasilkan
antibodi anti pili
A.
salmonicida sebagai rapid diagnostic
yang dapat mendeteksi ikan mas
yang terinfeksi A. salmonicida.
Metode atau cara untuk
mendeteksi Ikan Mas (Cyprinus
carpio L.) yang terinfeksi bakteri A.
salmonicida secara cepat, tepat,
akurat, spesifik dan sensitif selama
ini belum diketemukan, oleh karena
itu perlu dilakukan suatu penelitian
untuk memproduksi antibodi yang
berasal dari pili A. salmonicida.
Adapun perumusan masalah yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut: (1) Jenis
protein pili A. salmonicida manakah
yang merupakan protein
hemaglutinin dengan titer
tertinggi ?, (2) Apakah protein
hemaglutinin pili A. salmonicida titer
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tertinggi merupakan protein
adhesin ? (3) Apakah protein
adhesin pili A. salmonicida
merupakan protein immunogenik
yang dapat digunakan untuk
pembuatan antibodi?, (4) Apakah
antibodi anti pili A. salmonicida yang
diproduksi dari serum mencit balb/c
dapat merespon antigen A.
salmonicida yang menginfeksi untuk
Ikan Mas (Cyprinus carpio L.)?
Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk:
(1) Mengetahui jenis protein pili A.
salmonicida yang merupakan
protein hemaglutinin dengan
titer tertinggi,
(2) Mengetahui protein
hemaglutinin pili A. salmonicida
titer tertinggi merupakan protein
adhesin,
(3) Mengetahui protein adhesin pili
A. salmonicida merupakan
protein immunogenik yang dapat
digunakan untuk pembuatan
antibodi, dan
(4) Mengetahui antibodi anti pili A.
salmonicida yang diproduksi dari
serum Mencit Balb/c dapat
merespon antigen A. salmonicida
yang menginfeksi untuk Ikan Mas
(Cyprinus carpio L.).
Manfaat penelitian dari ini
adalah dapat menghasilkan antibodi
anti pili A. salmonicida yang dapat
digunakan untuk mendeteksi secara
cepat, tepat, akurat, spesifik dan
sensitif pada Ikan Mas yang
terinfeksi A. salmonicida.

METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di
Laboratorium Bakteriologi Stasiun
Karantina Ikan Kelas I Tanjung Perak

Surabaya dan Laboratorium
Biomedik Fakultas Kedokteran
Universitas Brawijaya.
Waktu pelaksanaannya yaitu
penelitian tahap pertama pada
bulan Juni 2007 hingga Desember
2008 dan tahap kedua pada bulan
Febuari sampai dengan Juni 2008.
Materi Penelitian
Hewan uji yang digunakan
dalam penelitian yaitu ikan mas
(Cyprinus carpio) yang berukuran ±
20 cm berasal dari BBI (Balai Benih
Ikan) Punten Malang dan Mencit
Balb/c (Rattus novergicus) berasal
dari Pusvetma Surabaya berumur 2
– 3 minggu.
Kultur murni A. salmonicida
berasal dari Balai Uji Standar
Karantina Ikan (BUSKI) diisolasikan
dari ikan mas yang terinfeksi
A. salmonicida.
Metode Penelitian
Penelitian dilakukan sebanyak 3
tahap yaitu :.
1. Penelitian tahap pertama
merupakan uji pendahuluan yang
meliputi : identifikasi bakteri dan
uji postulat koch.
2. Penelitian tahap kedua
merupakan tahap eksplorasi.
Metode penelitian pada tahap
kedua meliputi: kultur bakteri A.
salmonicida, isolasi protein
hemaglutinasi pili bakteri, Sodium
Dodecyl Sulfate Polyacrylamid Gel
Electrophoresis (SDS‐PAGE),
elektroelusi dan dialisa, uji
hemaglutinasi protein pili bakteri,
isolasi sel epitel enterosit ikan, uji
adhesi dan hambat adhesi.
3. Penelitian tahap ketiga
merupakan tahap karakterisasi/
pembuktian. Metode penelitian
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pada tahap kedua ini meliputi :
imunisasi mencit balb/c dengan
protein adhesi pili A. salmonicida,
metode isolasi antibodi dari
serum mencit balb/c,
karakterisasi antibodi anti pili
dengan metode dot blotting dan
pemeriksaan darah ikan dengan
metode immunositokimia.
Metode analisa data statistik
yang digunakan untuk mengetahui
berat molekul protein pili A.
salmonicida dan mengetahui pola
perubahan indeks adhesi dikaitkan
dengan perubahan dosis. Dilakukan
dengan menggunakan analisa
regresi.
Prosedur Penelitian
Kegiatan – kegiatan penelitian
dilakukan berdasarkan prosedur
meliputi: sterilisasi bahan dan
peralatan, identifikasi bakteri, uji
postulat koch, kultur bakteri A.
salmonicida, isolasi protein pili A.
salmonicida, Sodium Dedocyl Sulfate
Polyacrylamide Gel Electrophoresis
(SDS‐PAGE), elektroelusi dan dialisa,
isolasi protein hemaglutinin pili
bakteri, uji hemaglutinasi, isolasi sel
epitel enterosit ikan, uji adhesi dan
hambat adhesi, imunisasi mencit
balb/c dengan protein adhesi pili A.
salmonicida, isolasi antibodi dari
serum mencit balb/c, uji
immunokimia; karakterisasi antibodi
anti pili A. salmonicida dengan
metode dot blotting dan
pemeriksaan darah ikan dengan
Immunositokimia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Bakteri
Identifikasi bakteri bertujuan
untuk membuktikan kebenarannya

TEKNIK&metoda
bahwa bakteri yang digunakan
adalah Aeromonas salmonicida dan
tidak terkontaminasi oleh bakteri
lain.
Berdasarkan hasil pengujian,
bahwa dapat diidentifikasi kultur
murni bakteri yang digunakan pada
penelitian ini adalah A. salmonicida
subspesies achromogenes. Hasil
identifikasi tersebut didasarkan pada
kunci identifikasi menurut Inglis et
al. (1993) dan Austin and Austin
(2007),
Uji Postulat Koch
Uji Postulat Koch ini dilakukan
pada ikan koi (Cyprinus carpio) dan
menunjukkan gejala – gejala klinis
sebagai berikut; terjadinya
haemorrhage pada permukaan kulit,
warna kulit ikan menjadi pucat dan
mengalami furunculosis. Gejala klinis
yang tampak pada uji postulat koch
ini menurut Kordi (2004) sudah
merupakan sebagian tanda ‐ tanda
yang timbul akibat ikan yang
terinfeksi A. salmonicida. Sehingga
uji postulat koch disini dapat
menjelaskan penyebab ikan mas
yang diinfeksi A. salmonicida dan
mengakibatkan penyakit
furunkulosis.
Uji Hemaglutinasi Protein Whole
Cell A. salmonicida
Tujuan dilakukannya uji
hemaglutinasi Whole Cell adalah
untuk membuktikan protein yang
dilakukan dalam penelitian ini
bersifat hemaglutinin atau tidak,
karena pada umumnya protein
hemaglutinin juga merupakan
protein adhesin.
Antigen yang digunakan dalam
penelitian ini berupa protein Whole
Cell A. salmonicida yang diencerkan

dengan dosis 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,
1/32, 1/64, 1/128, 1/256 dan 1/512,
sedangkan untuk reseptornya
berupa eritrosit Ikan Mas.
Hasilnya menunjukkan bahwa
tingkat pengenceran 1/2 merupakan
titer positif, berarti bahwa whole cell
merupakan protein hemaglutinin
yaitu dengan adanya reaksi antara
antigen dengan reseptornya atau
ditandai dengan reaksi aglutinasi
positif. Maka dapat diketahui bahwa
A. salmonicida mengandung protein
hemaglutinin yang merupakan
protein adhesin.
Fraksinasi Pita Protein Pili A.
salmonicida dengan SDS‐PAGE dan
Purifikasi Pita Protein Pili A.
salmonicida
Untuk mendapatkan bagian
protein spesifik pili A. salmonicida
dilakukan isolasi protein pili dengan
proses pencukuran atau
pemotongan pili. Kemudian
dilakukan Fraksinasi dengan SDS‐
PAGE untuk menghasilkan enam pita
protein spesifik pili A. salmonicida
yang terseparasi yaitu 66,27 kDa,
46,55 kDa, 39,01 kDa, 24,00 kDa,
20,11 kDa dan 9,08 kDa.
Kemudian keenam pita protein
spesifik pili A. salmonicida yang
ditemukan selanjutnya dipurifikasi
dengan proses elektroelusi dan
dialisa.
Uji Hemaglutinasi Pita Protein Pili
A. salmonicida
Hasil uji hemaglutinasi
menunjukkan bahwa larutan protein
pili A. salmonicida hasil dialisat
semuanya memberikan reaksi
hemaglutinasi positif (ditandai
dengan aglutinasi positif). Protein

BM 9,08 kDa mempunyai titer positif
tertinggi yaitu pada dosis
pengenceran 1/16, dibandingkan
dengan BM 66,27 kDa dan 46,55
kDa dimana kedua protein tersebut
mempunyai titer positif dengan dosis
pengenceran sampai 1/8. Sedangkan
untuk BM 20,11 kDa yang
mempunyai titer positif dengan dosis
pengenceran sampai 1/4 dan
kemudian BM 24,00 kDa mempunyai
titer positif dengan dosis
pengenceran sampai 1/2. Untuk
penelitian selanjutnya hanya di
konsentrasikan pada salah satu pita
protein pili yaitu BM 46,55 kDa.
Uji Adhesi Protein Pili A.salmonicida
pada Sel Epitel Enterosit Ikan Mas
Untuk menguji apakah protein
hemaglutinin BM 46,55 kDa A.
salmonicida yang ditemukan
merupakan protein adhesin, maka
dilakukan uji adhesi bakteri dengan
menggunakan sel epitel enterosit
ikan mas sebagai media perlekatan.
Sebagai blocker digunakan protein
hemaglutinin BM 46,55 kDa A.
salmonicida dengan berbagai dosis
pengenceran (1, 1/5, 1/10, 1/20,
1/40, 1/80 dan 1/160) yang
disalutkan pada sel epitel enterosit
Ikan Mas.
Sel epitel enterosit yang sudah
disalutkan oleh protein pili
hemaglutinasi A. salmonicida BM
46,55 kDa dan menunjukkan bahwa
masih terdapat A. salmonicida yang
menempel pada sel epitel enterosit,
namun jumlahnya semakin
berkurang dibandingkan dengan
yang tanpa disalutkan protein pili
Hemaglutinasi BM 46,55 kDa. Selain
itu juga protein pili Hemaglutinasi
BM 46,55 kDa A. salmonicida
bersifat blocker yaitu mampu
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PENGENCERAN PROTEIN ADHESI BM 46,15 kDa PILI A. salmonicida

Gambar 1. Hasil analisa regresi antara indeks
adhesi dengan berbagai dosis pengenceran
protein pili Hemaglutinasi BM 46,55 kDa A.
salmonicida

Imunisasi dan Produksi Antibodi
Immunogen yang digunakan
untuk imunisasi mencit balb/c
adalah protein pili hemaglutinasi A.
salmonicida 46,55 kDa. Menurut
Yuwono dan Sundari (1995) dosis
standar untuk protein HA yang biasa
digunakan untuk imunisasi antara 50
– 100 μl, dan dalam penelitian

1

1/200

1/400

1/600

1/800

Gambar 2. Hasil Dot Blot protein pili BM 46,55 kDa pili A. salmonicida dengan
antibodi anti pili A. salmonicida dihasilkan dari serum mencit balb/c

digunakan dosis 75 μl.
Penyuntikan atau imunisasi
mencit balb/c dilakukan pada
daerah intraperitonial. Penyuntikan
dilakukan sebanyak tiga kali yaitu
penyuntikan minggu pertama
(antigen+adjuvant complete),
minggu kedua (antigen+adjuvant
incomplete) dan minggu ketiga
(antigen + adjuvant incomplete).
Produksi antibodi dilakukan pada
hari ke empat setelah penyuntikan
minggu ketiga.
Darah mencit diambil pada
bagian jantungnya dan dipindahkan
ke tabung eppendorf dan
sentrifugasi, bagian serumnya
dipindahkan ke tabung eppendorf
yang baru dengan menggunakan
mikropipet, serum darah mencit
merupakan antibodi anti pili A.
salmonicida dan warna dari antibodi
ini bening kekuningan.
Karakterisasi Antibodi Anti Pili
A. salmonicida dengan Metode Dot
Blotting
Antibodi anti pili A. salmonicida
diencerkan dengan dosis 1/200,
1/400, 1/600 dan 1/800.
Karakterisasi antibodi anti pil A.
salmonicida yang diproduksi dari
mencit dengan metode dot blot
memunculkan reaksi warna biru
keunguan pada membran NC.
Walaupun pada titer pengenceran
terendah 1/800 warna biru
keunguan agak berkurang, tetapi
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masih tampak terlihat jelas. Ini
menandakan adanya reaksi antigen
A. salmonicida BM 46,55 kDa,
antibodi primer anti pili A.
salmonicida, antibodi sekundernya
berupa anti mouse IgG biotin yang
dilabel dengan substrat TMB. Lihat
pada Gambar 2.
Secara analisa regresi seperti
yang ditampilkan pada Gambar 33.
menunjukkan bahwa nilai koefisien
regresi (r) sebesar 0,91, hal ini
berarti bahwa pengenceran titer
antibodi memberikan pengaruh
positif terhadap nilai mean
ketebalan warna hasil dot blotting
atau dengan kata lain adanya
hubungan keterkaitan antara titer
antibodi anti pili A. salmonicida
dengan nilai mean ketebalan warna
hasil dot blotting yang sangat
signifikan yaitu mencapai 91%.
PROFIL DOT BLOT MENGGUNAKAN ANTIBODI
ANTI PILI A. salmonicida 46,55 kDa
180
148.38

160
140
NILAI MEAN

menghambat penempelan A.
salmonicida pada sel epitel enterosit
Ikan Mas.
Hubungan yang ditampilkan
pada Gambar 1 menunjukkan
bahwa nilai koefisien regresi (r)
sebesar 0,97, hal ini berarti bahwa
pengenceran dosis protein pili HA
BM 46,55 kDa A. salmonicida
memberikan pengaruh positif
terhadap jumlah bakteri A.
salmonicida yang melekat pada sel
epitel enterosit ikan atau dengan
kata lain adanya hubungan
keterkaitan antara pengenceran
dosis protein pili HA BM 46,55 kDa
A. salmonicida dengan jumlah
bakteri A. salmonicida yang sangat
signifikan yaitu mencapai 97%.
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Gambar 3.Grafik hasil Dot Blot protein
pili BM 46,55 kDa A. salmonicida
dengan menggunakan antibodi
primer anti pili A. salmonicida dari
serum mencit balb/c

1

TEKNIK&metoda
Pemeriksaan Darah Ikan dengan
Metode Immunositokimia
Pemeriksaan ini dilakukan
dengan tujuan untuk mendeteksi
keberadaan A. salmonicida pada
Ikan Mas. Pewarnaan untuk
hapusan darah ikan menggunakan
larutan giemsa dilakukan untuk
mengetahui bagian – bagian dari
pada sel darah (Gambar 4),
sedangkan sebagai pengujiannya
digunakan metode
immunositokimia pada hapusan
darah ikan mas dengan antibodi anti
pili A. salmonicida, antibodi
sekunder (anti mouse IgG biotin)
yang dilabel dengan substrat SA‐
HRP dan diberikan kromogen DAB
(Gambar 5).

Gambar 5. Uji immunositokimia pada
sel darah menunjukkan reaksi
negatif

a

Gambar 4. Pewarnaan sel darah
menggunakan giemsa

Sel darah yang diwarnai dengan
larutan giemsa berwarna biru
memperlihatkan ekspresi berwarna
biru tua pada inti dan sitoplasma
berwarna biru muda.
Gambar 5 merupakan ekspresi
dari uji immunositokimia pada sel
darah yang menunjukkan hasil
negatif (tidak terinfeksi), ditandai
dengan inti berwarna ungu pekat
dan sitoplasma berwarna ungu
muda.

b
Gambar 6. Gambaran sel darah dengan
uji immunositokimia; (a) ikan yang
diinfeksi A. salmonicida dan (b) ikan
tanpa diinfeksi A. salmonicida

Sel darah merah ikan mas yang
diinfeksi dengan A. salmonicida
dilakukan uji immunositokimia
menunjukkan adanya ekspresi
warna coklat pada bagian
sitoplasma (teridentifikasinya

antigen A. salmonicida pada sel
darah tersebut), tetapi tidak seluruh
sel dalam satu lapang pandang
menampakkan reaksi tersebut pada
bagian sitoplasma. Hal ini
menunjukkan bahwa A. salmonicida
belum menyebar secara merata
keseluruh tubuh melalui sel darah
(Gambar 6a). Sedangkan pada
Gambar 6b merupakan sel darah
merah ikan mas yang tidak
diinfeksikan A. salmonicida atau
merupakan ikan mas kondisi normal
dan dilakukan uji immunositokimia,
hasilnya menunjukkan tampak
warna coklat pada bagian
sitoplasma. Hal ini berarti bahwa A.
salmonicida juga teridentifikasi pada
ikan mas tersebut.
Pewarnaan dengan
menggunakan larutan giemsa hanya
dapat menunjukkan bagian – bagian
dari sel darah merah ikan dan untuk
mendeteksi keberadaan suatu
antigen pada sel darah dilakukan uji
immunositokimia. Hasil dari uji
immunositokimia terdapatnya
warna coklat pada bagian sitoplasma
sel darah ikan yaitu terjadinya ikatan
komlplek antar antigen (sel darah
Ikan Mas yang terinfeksi
A.salmonicida) dengan antibodi
primer (antibodi anti pili A.
salmonicida BM 46,55 kDa dengan
titer pengenceran 1/800), antibodi
sekunder (antimouse IgG biotin)
berlabel enzim SA‐HRP dengan
kromogen DAB. Hal ini
menggambarkan suatu pembuktian
keberadaan antigen (bakteri A.
salmonicida) dapat direspon secara
baik oleh antibodi anti pili A.
salmonicida yang diproduksi pada
penelitian ini.
Berdasarkan pembuktian –
pembuktian diatas bahwa antibodi
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yang dihasilkan dari penelitian dapat
digunakan dan valid untuk
mendeteksi Ikan Mas yang terinfeksi
A. salmonicida.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
Protein pili A. salmonicida yang
merupakan protein hemaglutinin
dengan titer tertinggi adalah
Protein BM 9,08 kDa pada dosis
pengenceran 1/16, kemudian BM
66,27 kDa dan 46,55 kDa dimana
kedua protein tersebut
mempunyai titer positif dengan
dosis pengenceran sampai 1/8.
Pita protein pili BM 46,55 kDa
yang dipilih untuk tujuan produksi
antibodi.
Protein pili Hemaglutinasi BM
46,55 kDa A. salmonicida
merupakan protein adhesin.
Protein adhesin pili A. salmonicida
merupakan protein immunogenik
yang dapat digunakan untuk
pembuatan antibodi
Antibodi anti pili A. salmonicida
yang diproduksi dari serum mencit
balb/c dapat merespon antigen A.
salmonicida yang menginfeksi
untuk Ikan Mas (Cyprinus
carpio L.).
Saran
Saran yang diberikan pada akhir
penelitian ini adalah sebagai berikut :
Perlu dibuktikan lebih lanjut untuk
protein hemaglutinin pili BM 9,08
kDa yang merupakan titer
hemaglutinasi tertinggi
merupakan imunogen kuat atau
lemah,

Perlu dilakukan produksi antibodi
tanpa melakukan penambahan
media Thiaproline Carbonat
Glutamat (TCG) yang dapat
memperkaya pili protein bakteri.
Perlu dilakukan penelitian untuk
memproduksi antibodi
monoclonal spesifik pili A.
salmonicida,
Perlu dilakukan pembuatan
antibodi lainnya yang merupakan
bakteri Hama dan Penyakit Ikan
Karantina (HPIK).
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KOM

tek

Sekilas Tentang
Sistem Informasi
Geografis (SIG)
Geographic Information System
(GIS) atau Sistem Informasi
Geografis (SIG) diartikan sebagai
sistem informasi yang digunakan
untuk memasukkan, menyimpan,
memangggil kembali, mengolah,
menganalisis dan menghasilkan data
bereferensi geografis atau data
geospatial, untuk mendukung
pengambilan keputusan dalam
perencanaan dan pengelolaan
penggunaan lahan, sumber daya
alam, lingkungan transportasi,
fasilitas kota, dan pelayanan umum
lainnya.
Komponen utama SIG adalah
sistem komputer, data geospatial
dan pengguna, seperti diperlihatkan
pada Gambar 1.1.
Sistem komputer untuk SIG
terdiri dari perangkat keras
(hardware), perangkat lunak
(software) dan prosedur untuk
penyusunan pemasukkan data,
pengolahan, analisis, pemodelan
(modelling), dan penayangan data
geospatial. Sumber‐sumber data

geospatial adalah peta digital, foto
udara, citra satelit, tabel statistik
dan dokumen lain yang
berhubungan.
Sistem Komputer untuk SIG
Sistem komputer biasanya terdiri
dari perangkat keras (hardware) dan
perangkat lunak (software).

Perangkat Keras
Terdiri dari beberapa komponen.
Central processing unit (CPU)
CPU menjalankan program
komputer dan mengendalikan
operasi seluruh komponen.
Biasanya digunakan CPU untuk
komputer pribadi (PC/personal
computer), atau work station
pada sebuah jaringan komputer.
Memory
Memory Utama:adalah bagian
paling esensi pada komputer
seluruh data dan program

berada pada memori utama
untuk akses yang lebih cepat.
Dibutuhkan setidaknya memori
berkapasitas 64 MB untuk SIG
berbasis PC.
Memory Tambahan: digunakan
data berukuran besar baik
permanen maupun semi‐
permanen, dengan akses lebih
rendah dibanding memori
utama. Dikenal juga sebagai
media penyimpanan data,
seperti harddisk, disket (floppy
disk), pita magnetis atau cakram
padat optis (CD‐ROM). Untuk
harddisk dibutuhkan setidaknya
yang berkapasitas 1 GB.
Alat Tambahan (Peripherals)
Alat Masukan (Input Devices) :
key board, mouse, digitizers,
pemindai (scanner), kamera
digital, workstation
fotogrametris digital.
Alat Keluaran (Output devices) :
monitor berwarna, printer,
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Gambar 1.2 Komponen
Perangkat Keras/
Hardware dalam SIG

Gambar 1.1 Komponen Kunci dalam SIG

plotter berwarna, perekam film,
dll.
Contoh‐contoh komponen
perangkat keras SIG diperlihatkan
pada Gambar 1.2.

Tabel 1.3. Beberapa
Vendor SIG

Perangkat Lunak
Terdiri atas sistem operasi, compiler
dan program aplikasi.
Sistem Operasi (Operating System /
OS) : mengendalikan seluruh operasi
program, juga menghubungkan
perangkat keras dengan program
aplikasi.
Untuk PC : MS‐DOS (IBM PCs) dan
WINDOWS adalah sistem operasi
yang banyak digunakan.
Untuk Workstation : UNIX dan VMS
adalah OS yang dominan.
Compiler : menerjemahkan program
yang ditulis dalam bahasa komputer
pada kode mesin sehingga CPU
mampu menjalankan program yang
harus dieksekusi.
Program Aplikasi : Kini, banyak
vendor (perusahaan pembuat
software) menyediakan software
SIG seperti pada daftar dalam Tabel
1.3.

Aplikasi Web
GIS Puskari
Aplikasi Web GIS (Geographical
Information System) Pusat
Karantina Ikan , untuk selanjutnya
disingkat WebGIS adalah suatu
aplikasi Sistem Informasi Geografi
yang berbasis web. WebGIS adalah
suatu aplikasi Server sistem
Informasi Geografi untuk Sistem
Informasi Monitoring Sebaran
Penyakit Ikan di lingkungan Pusat
Karantina Ikan.
Aplikasi WebGIS dibuat
menggunakan konsep berbasis WEB
atau internet application sehingga
dalam menjalankannya harus
melalui web browser seperti
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Internet Explorer atau Mozilla
Firefox.
Aplikasi Web dibangun dengan
menggunakan database Postgress
8.3 & PostGIS 1.3. Dalam database
Postgress & PostGIS, data disimpan
dalam tabel‐tabel. Dimana di antara
masing‐masing tabel memiliki
hubungan (relationship/relasi).
Relasi antara masing‐masing tabel
tersebut berfungsi untuk menjaga
validitas data.
Untuk map server yang
digunakan pada aplikasi Web GIS ini
adalah MapServer 4 dan Google
Map. Sedangkan untuk Web Server

KOMtek
menggunakan Apache 2, dan bahasa
pemrograman menggunakan PHP
5.0.
WEBGIS Pusat Karantina Ikan ini
terdiri dari dua bagian utama, yaitu
management information system
(MIS) dan map viewer (GIS). Bagian
MIS merupakan bagian yang terdiri
dari modul‐modul yang berfungsi
untuk mengumpulkan, memasukan,
merubah, mengelola data‐data non
spasial sehingga diperoleh informasi
geografis yang diharapkan.
Sedangkan viewer merupakan
sebuah aplikasi yang terdiri dari
beberapa fungsi antara lain
menampilkan peta secara digital
dengan kemudahan‐kemudahan
navigasi peta, seperti navigasi untuk
memperbesar (zoom in), zoom out,
navigasi data, pencetakan, dan lain
lain.

Modul – modul yang
terdapat dalam Web GIS
ini antara lain :

Modul Unit
Modul unit pada aplikasi ini
adalah modul yang berfungsi
menampilkan unit‐unit kerja/
pelaksana teknis berdasarkan
kategori dilingkungan Puskari pada
peta digital dan juga informasi‐
informasi yang terkait dengan unit‐
unit tersebut.
Untuk Melihat profil masing‐
masing unit, pilih point‐point lokasi ,
atau pilih dari daftar unit‐unit pada
bagian kanan aplikasi, maka akan
tampil popup informasi, lalu klik
menu profil, maka pada bagian
penampil data laporan akan terlihat
profil dari unit yang dipilih.

Modul Pencarian
Adalah modul yang diperuntukan
untuk melakukan pencarian data
HPI/HPIK berdasarkan nama
penyakit atau nama organisme.
Hasil pencarian dapat tertampil
pada peta. Modul ini adalah
modul default yang tampil pada
aplikasi SIG HPI/HPIK ini, atau
dapat juga ditampilkan dengan
memilih menu “Pencarian” pada
kotak selector di bagian kanan atas
aplikasi. Pencarian terbagi atas:
Pencarian Berdasarkan Nama
Penyakit
Pencarian Berdasarkan Nama
Organisme

Data Hasil Pencarian
Setelah proses pencarian
dilakukan ,dan ditemukan data
HPI/HPIK dalam database maka
system akan, menampilkan hasil
pencarian pada bagian penampil
data laporan dengan tab “Data
Hasil Pencarian”, data ditampilkan
dalam klasifikasi tipe data, seperti
Hasil Pemantauan, Hasil Ujicoba,
Data Penelitian, dan data dari
KEPMEN.

Modul Data Hasil
Pemantauan
Adalah modul yang
diperuntukan untuk melihat data‐
data HPI/HPIK hasil pemantauan,
untuk menampilkan modul ini
dengan memilih menu “Data Hasil
Pemantauan” pada kotak selector di
bagian kanan atas aplikasi.
Data hasil pemantauan dapat
dikelompokkan menjadi:
Data Berdasarkan Batas

Administratif
Data dapat dikelompokan atau
dipilih hingga kategori wilayah
terkceil sampai dengan
kecamatan, bila data
pemantauan tersebut tersedia.
Data Berdasarkan Unit‐unit
Kerja
Data dapat dikelompokan atau
dipilih berdasarkan wilayah
kerja unit‐unit pelaksanan
teknis karantina ikan.

Modul Data Hasil
Penelitian
Adalah modul yang
diperuntukan untuk melihat data‐
data HPI/HPIK hasil penelitian,
untuk menampilkan modul ini
dengan memilih menu “Data Hasil
Penelitian” pada kotak selector di
bagian kanan atas aplikasi.

Modul Data Hasil
Ujicoba
Adalah modul yang
diperuntukan untuk melihat data‐
data HPI/HPIK hasil ujicoba, untuk
menampilkan modul ini dengan
memilih menu “Data Hasil Ujicoba”
pada kotak selector di bagian kanan
atas aplikasi.

Modul Data KEPMEN
Adalah modul yang
diperuntukan untuk melihat data‐
data HPI/HPIK berdasarkan
KEPMEN, untuk menampilkan
modul ini dengan memilih menu
“Data KEPMEN” pada kotak selector
di bagian kanan atas aplikasi.
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Tampilan modul Unit

Tampilan modul Pencaharian Hama dan Penyakit Ikan
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KOMtek
Tampilan modul hasil pemantauan

Tampilan modul KEPMEN Hama dan Penyakit Ikan
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PENYAKIT

ikan

Sejarah Penyakit Viral pada
Udang di Indonesia

PENYAKIT
VIRAL PADA
UDANG
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Dalam budidaya udang intensif,
pengetahuan tentang berbagai
macam penyakit perlu dikuasai oleh
para teknisi / praktisi tambak. Secara
garis besar penyakit udang
dibedakan menjadi 2 kelompok,
yaitu penyakit yang disebabkan oleh
infeksi / parasite dan non infeksi.
Diantara penyakit infeksi yang paling
sering menimbulkan kegagalan dan
kerugian yang sangat besar adalah
penyakit viral. Yaitu penyakit yang
disebabkan oleh serangan virus. Baik
yang bersifat acute yang
menyebabkan kematian massal
maupun kronis, yang menyebabkan
kematian secara bertahap. Penyakit
viral telah memporak porandakan
perudangan di Taiwan 1987 karena
serangan Monodon Baculovirus
(MBV). Di Indonesia sendiri, penyakit
viral yang disebabkan oleh MBV
sudah terdeteksi sejak 1986 di
Sidoarjo (Poernomo, pers com).
Kemudian mewabah sejak 1989 –
1993. Pada th 1993 akhir – awal
1994 terjadi serangan Yellow Head
Disease (YHD) yang disebabkan oleh
Yellow Head Virus (YHV). Kamatian
bisa mencapai 100% dalam 3 hari.
Menurut Rukyani dalam Subasinghe
et.al.(2001) YHD dilaporkan terjadi di
Tangerang Jawa Barat dan Gresik
Jawa Timur. Selanjutnya WSSV
(White Spot Syndrome Virus) atau
SEMBV (Systemic Ectodermal and
Mesodermal Baculovirus) dilaporkan
menyerang udang di Jawa Barat
(Tangerang, Serang dan Karawang)
pada pertengahan 1994 dan
kemudian menyebar ke seluruh
pantai utara Jawa. Berbagai upaya
telah dilakukan oleh para petambak
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maupun para peneliti. Namun
berbagai kendala terasa amat berat
dalam menganggulangi penyakit
WSSV yang memiliki inang sangat
banyak. Salah satu upaya untuk
menekan serangan WSSV adalah
dengan menerapkan sedikit / tanpa
ganti air dengan sistem daur ulang.
Saat awal masuk air dilakukan
sterilisasi dengan desainfektan (20 –
30 ppm kaporite 60%) kemudian
tidak melakukan pergantian air dari
luar. Air buang tambak didaur ulang
kembali secara biologis dengan
menggunakan biofilter berupa
kekerangan ikan dan rumput laut
atau ikan saja.
Selanjutnya diintroduksikan
udang vanname. Awalnya udang ini
terkenal sangat bandel. Bahkan
beberapa informasi dari praktisi
tambak, udang windu yang
terserang WSSV kemudian langsung
ditebar vanname tanpa buang air
dan persiapan, dapat panen dengan
hasil yang memuaskan.
Namun pada tahun 2003 (3
tahun setelah diperkenalkan)
penyakit TSV memporak porandakan
kembali perudangan nasional.
Selanjutnya petambak
diperkenalkan benur SPF untuk
menekan serangan kasus penyakit.
Awalnya benur SPF diproduksi oleh

Biru Laut Katulistiwa kemudian
diikuti oleh CP Bahari. Keduanya
berlokasi di Lampung. Selanjutnya
benur SPF diproduksi di daerah lain.
Saat ini bahkan Mr Leonardo Bong
Tiro telah mengadakan kerja sama
dengan hatchery‐hatchery di daerah
untuk menyediakan benur SPF.
Hasilnya sungguh luar biasa. Tidak
kalah hasilnya di tambak
dibandingkan dengan benur yang
berasal dari 2 hatchery besar
tersebut.
Permasalahan keterbatasan
benur sudah mulai teratasi, namun
muncul kasus penyakit baru yang
disebabkan oleh serangan virus.
Akibat serangan virus ini, terjadi
kematian secara bertahap. Sehingga
menyebabkan penurunan produksi
udang secara nasional. Berdasarkan
hasil pemeriksaan oleh BBAP Jepara
pada pertengahan 2006 diketahui
bahwa penyebab kematian secara
bertahap adalah virus IMN
(Infectious Myonecrosis Virus).
Tanda‐tanda yang sama juga
ditemukan di Lampung. Namun
diantara yang terdetreksi dengan
tanda‐tanda mirip IMNV ada yang
negatif IMNV. Belakangan baru
diketahui bahwa tanda‐tanda klinis
yang mirip dengan IMNV tetapi hasil
uji PCR negatif IMNV adalah

penyakit yang disebabkan oleh
Penaeus vannamei Noda virus
(PvNV) Sebagaimana yang dijelaskan
oleh Prof. Kamiso (pers. Com). Flegel
dalam meeting Asia Regional
Advisory Group on Aquatic Animal
Health (2007) menjelaskan bahwa
penyakit PvNV pertama ditemukan
di Belize tahun 2004. tanda‐
tandanya susah dibedakan dengan
IMNV. Informasi tersebut juga
dikutip oleh Shrimp News
International, 1 Februari 2008.
adalagi penyakit yang mirip IMNV
tetapi negatif IMNV dan disebut
Muscle cram Syndrome.
Selanjutnya dijelaskan bahwa
masih ada virus baru yang belum
teridentifikasi. Gejala penyakit yang
ditimbulkan virus tersebut adalah
terjadinya perubahan bentuk pada
bagian ruas tubuh (abdomen) tetapi
rostrum tidak bengkok dan hasil cek
PCR negatif IHHNV. Tadinya diduga
kuat penyababnya adalah IHHNV.
Penyakit tersebut dinamakan ASDD
(Abdominal segment deformity
disease). dalam tulisan ini diuraikan
beberapa penyakit virus yang
diketemukan menyerang udang.
Baik pada udang hasil budidaya
maupun hasil tangkapan dari alam.

IHHNV (Infectous Hypodermal and Mesodermal Necrosis Virus)
Nama lain : runt‐deformity syndrome (RDS)
Penyebab : virus IHHN (Infectous Hypodermal and
Mesodermal Necrosis), kelompok systemic parvovirus,
famili Parvoviridae, ukuran diameter rata‐rata 22 nm,
single stranded DNA (ssDNA)
Penyebaran :
Amerika : Amerika Serikat bag tenggara, Mexico,

America Tengah, Ecuador, Peru, Brazil, dan
sejumlah pulau Caribbean.
Central Pacific: Hawaii, Guam, Tahiti, and New
Caledonia
Asia and Indo‐Pacific: Singapore, Philippines,
Thailand, Malaysia dan Indonesia.
Virus ini menyebabkan pertumbuhan udang
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terhambat, sehingga terjadi perbedaan ukuran yang
nyata dalam satu populasi . Tingkat serangan bisa
mencapai lebih dari 30% tetapi tidak menimbulkan
kematian pada udang vaname, sedangkan pada rostris
dapat menimbulkan kematian yang tinggi (90 – 100%)
pada udang kecil. Pada udang windu, penyakit IHHN
tidak menyebabkan pertumbuhan lambat maupun
kematian. Dapat terjadi multi infeksi dengan virus jenis
lain.
Inang: Litopenaeus stylirostris, L. vannamei, L.

occidentalis, Farfantepenaeus californiensis, P.
monodon, P. semisulcatus, and Marsupenaeus
japonicus.
Tanda‐tanda klinis : pertumbuhan lambat pada
vaname, bagian rostrum bengkok, permukaan tubuh
menjadi cacat (kasar).
Organ yang diserang : insang, jantung, ventral nerve
cord, ganglia, antennal gland, lymphoid organ,
epidermis.

WSSV (White Spote Syndrom Virus)
Nama lain : WSBV (White Spote Baculovirus), SEMBV
(Systemic Ectodermal and Mesodermal Baculovirus).
HHNBV = baculoviral hypodermal & hematopoietic
necrosis; Shrimp Explosive Epidermic Disease (SEED);
China virus disease. RV‐PJ = rod‐shaped nuclear virus of
Penaeus japonicus.
Penyebab : Virus white spot (WSV), double‐stranded
DNA (dsDNA), kelompok Nimavirus, genus Whispovirus,
and family, Nimaviridae. Virion memiliki ukuran cukup
besar (80‐120 x 250‐380 nm), bentuk batang hingga
lonjong.
Penyebaran :
HHNBV ‐ China.
RV‐PJ ‐ Japan, China, and Korea.
SEMBV ‐ Thailand.
WSBV group ‐ Indonesia, Taiwan, Vietnam,
Malaysia, India, and Texas (U.S.).
Tahun 1992 – 1993 WSSV terdeteksi di Jepang,
China kemudian secara cepat menyebar ke Asia dan
Indo‐Pasific.
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Pada tahun 1995 ditemukan di belahan barat, pada
udang P. setiferus yang dibudidayakan di tambak, di
Texas bagian selatan. Ada kemungkinan penyakit
tersebut tertular dari pabrik yang mengolah produk
udang yang diimpor dari negara‐negara di Asia.
Inang : Hampir semua kelompok udang dan kepiting
(crustacea)
Tanda‐tanda klinis.
Berdasarkan pengalaman penulis, awalnya serangan
WSSV ditandai dengan adanya peningkatan nafsu
makan yang sangat tinggi dan selanjutnya pakan turun
secara drastis lebih dari 50%, secara tiba‐tiba terjadi
kematian udang dalam kondisi penuh makanan. Tingkat
kematian sangat tinggi dan dalam waktu yang sangat
singkat tingkat (3 – 7 hari) kematian hampir mendekati
100%.
Udang yang mati terdapat bintik‐bintik putih pada
bagian carapace (bagian penutup insang). Bintik putih
semakin jelas pada sample udang besar sedangkan
pada udang kecil umur 2 – 3 minggu agak sulit diamati
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secara visual. Tanda‐tanda klinis pada serangan‐
serangan berikutnya, disertai dengan perubahan warna
tubuh udang yang menjadi kemerah‐merahan
(sehingga disebut juga ”red disease”) nafsu makan
udang menurun, tampak beberapa ekor udang
mengambang di permukaan. Setelah udang sampai di
tepi pematang, udang langsung mati. Dalam waktu 2

minggu kematian mencapai 100%. Sedangkan pada
tingkat serangan kronis, perubahan warna tubuh udang
yang menjadi kemerah‐merahan selanjutnya diikuti
dengan penempelan protozoa (Zoothamnium,
Vorticella, dll.), kemudian nafsu makan menurun
sehingga udang menjadi lemah dan mati. Seringkali
terjadi komplikasi dengan vibrio.

TSV (Taura Syndrom Virus)
Nama lain : Taura Syndrome (TS) disease, penyakit ekor merah (red tail disease).
Penyebab :
Taura Syndrome virus (TSV), ss RNA, termasuk kelompok picornavirus
famili Dicistroviridae, genus Crypavirus, morphology (icosahedron , diameter 30‐32 nm)
Penyebaran :
Ditemukan di wilayah Amerika. Pertama kali dilaporkan terjadi serangan di tambak dekat muara Sungai Taura,
dekat Guayaquil, Equador pada bulan Juni 1992.
Selanjutnya menyebar ke wilayah lain di Amerika : Sebagian besar di pertambakan Equador (sejak 1992),
Tumbes, bagian Peru (sejak 1993), Pantai Pasific dan Carribean, Colombia (sejak 1993/94), Teluk Fonseca,
Honduras dan El Salvador (sejak 1994), Guatemala (1994), Brazil (1994), Nicaragua (1995), Sonora, Sinaloa,
Chiapas, and Guerrero, Mexico (1995), dan Amerika Serikat: Texas (1995), Hawaii (1994), and Florida (1994).
Pada tahun 1998, TSV telah terdeteksi pada udang vaname yang sedang diperkenalkan di China.
Di Indonesia, penyakit ini dilaporkan menyerang udang vaname tahun 2003 di daerah banyuwangi, Situbondo,
Jawa Timur selanjutnya menyebar ke wilayah lain seperti bali, lombok dan sekitarnya.
Inang : cukup luas dan tidak diketahui pasti.
Di belahan barat TSV dilaporkan menyerang udang L. stylirostris, L. setiferus, and L. schmitti, Farfantepenaeus
aztecus and Fa. Duorarum,
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Sedang kan di belahan timur dilaporkan menyerang Fenneropenaeus chinensis, P. monodon, and Marsupenaeus
japonicus.
Dilaporkan bahwa TSV juga ditemukan pada bernacle (jawa: tirem) yang hidup di tambak.
Tanda‐tanda klinis :
1. Ujung ekor berwarna merah (warna ganda) sehingga dinamakan “red tail disease”, kaki renang berwarna
kemerahan, usus kosong, disertai dengan adanya bercak hitam pada kulit, kulit lembek (lunak/keropos), serangan
terutama terjadi saat moulting.
2. Disertai kematian secara bertahap atau massal.
3. Tingkat serangan bisa mencapai 40% hingga lebih dari 90%, tergantung tingkat serangan.
4. Udang yang terserang ada peluang untuk sembuh (recovery) yang disertai dengan bercak kehitaman (melanisasi)
pada kulit, bercak hitam akan hilang setelah moulting berikutnya tetapi virus tetap ada. Sehingga bersifat sebagai
carrier (pembawa) dan suatu saat bisa kambuh lagi.

YHV (yellow Head Virus)
Nama lain : Yellow‐head disease (YHD), Gill‐Associated virus (GAV), Lymphoid Organ Virus (LOV).
Penyebab : virus Yellow‐Head, ssRNA, bentuk batang, ukuran panjang 150 – 200 nm, diameter 40 – 50 nm,
termasuk Famili Roniviridae, Genus Okavirus.
Penyebaran : Pertama kali dilaporkan terjadi serangan YHD di Thailand pada tahun 1993. dan menyebar ke
Indonesia, Malaysia, China, dan Filipina.
Inang : Udang windu, dan udang – udang air payau seperti Palaemon styliferus and Acetes sp.
F. merguiensis and Metapenaeus ensis, L. vannamei, L. stylirostris, L. setiferus, F. aztecus, and F. duorarum
diketahui lebih tahan terhadap serangan YHD.
Tanda‐tanda klinis :
Diawali dengan peningkatan nafsu makan selama beberapa hari sebelumnya, kemudian tidak mau makan.
Beberapa ekor udang yang mau mati, terlihat ngambang di permukaan dan pinggir kolam dengan warna bagian
kepala udang kuning pucat. Hari kedua penyebaran sangat cepat dan hari ketiga tidak makan sama sekali yang
disertai kematian yang sangat banyak (massal). Dalam waktu 3 hari kematian bisa mencapai 100%.
Udang yang terserang YHD ditandai bagian kepala udang (Chepalothorax) berwarna kekuningan (sehingga disebut
“Yellow‐head disease”), usus kosong, insang berwarna kekuningan hingga kecoklatan, hepatopancreas kuning
pucat.
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Terserang YHD

Normal

Insang udang yang terserang YHD

BP (Baculovirus Penaid)
Nama lain : Baculovirus disease, nuclear polyhedrosis
disease, PIB ("polyhedral inclusion body") virus disease,
Baculovirus penaei (BP) virus disease. Baculovirus penaei
virus (BP) or PvSNPV.

BP pada hepatopancreas L.vannamei

Penyebab : virus Baculovirus penaei (type‐A baculovirus),
kelompok enteric baculovirus, ss‐DNA, famili
Baculoviridae, memiliki ukuran bervariasi tergantung
geografis. Virion pada P. marginatus dari Oahu, Hawaii
rata‐rata 286 nm, virions dari Ecuador pada P. vannamei
337 nm, dan dari Florida P. aztecus and P. duorarum 330
nm.
Penyebaran : tersebar luas baik pada udang alam
maupun budidaya di Amerika mulai dari Teluk Mexico
bagian utara hingga Caribbean selatan, bagian selatan Bahia,
Brazil tengah. Pada pantai Pacific meliputi Peru hingga

Mexico. Juga ditemukan pada udang alam di Hawaii
Inang : F. duorarum, F. aztecus, Trachypeanaeus similes, L. setiferus, F. marginatus, F. aztecus, L. vannamei and
Feneropenaeus. penicillatus , L. schmitti, Fe. paulensis, dan F. subtilis. Protrachypene precipua
Tanda‐tanda klinis : Nafsu makan turun, pertumbuhan lambat, permukaan tubuh dan insang kotor atau terdapat
epicomensal. Berpengaruh sangat besar terutama pada hatchery. Di tambak terjadi pada tambak yang
menerapkan padat tebar tinggi. Pengamatan dengan mikroskop langsung pada hepatopancreas terdapat
tetrahedral occlusion.
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MBV (Monodon Baculovirus)
Nama lain : Penaeus monodon‐type baculovirus,
PmSNPV dan P. plebejus baculovirus (PBV strain dari
MBV yang ditemukan di Australia)
Penyebab : virus MBV (PmSNPV), kelompok occluded
enteric baculovirus, Famili Baculoviridae, ukuran
Penyebaran :
MBV‐type baculovirus tersebar secara luas pada
udang penaid di belahan timur dan telah dilaporkan
di Negara‐negara Indo‐Pasific China (termasuk
Taiwan), Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand,
Indonesia, Australia, Sri Langka dan India. Di Timur
Tengah ditemukan di Kuwait, Oman dan Israel. Ti
tempat lain, MBV juga ditemukan di Italy, Kenya,
and Gambia in West Africa.
Di belahan barat MBV telah diamati pada udang
penaid impor di Tahiti dan Hawaii, Mexico, Ecuador,
Brazil, Puerto Rico, dan Amerika Serikat bagian
tenggara.
Inang : P. monodon, F. merguiensis, P. semisulcatus, F.
indicus, P. plebejus, F. penicillatus, P. esculentus, dan P.
kerathurus, serta kemungkinan L. vannamei.
Tanda‐tanda klinis : berdasarkan pengamatan penulis
tahun 1989, udang yang terserang MBV di tambak,
hepatopancreas berwarna pucat keabu‐abuan,
menyusut dan akhirnya mengeras. Usus kosong. Udang
yang mau mati, tampak mengambang dipermukaan

kemudian menepi di pinggir kolam dan akhirnya
mati. Serangan MBV tampak serius pada tahun 1990,
terutama pada benur yang ditebar di tambak. Banyak
kasus benur tidak muncul setelah 1 bulan ditebar.
Udang yang positif terserang MBV dan tidak
terselamatkan, langsung ditebar udang putih (P.
Indicus, atau P. Merguiensis) dari alam, hasilnya
sangat memuaskan. MBV menyerang pada berbagai
umur (kecuali, telur, naupli, zoea‐1 dan zoea‐2). Pada
kolam pembesaran, serangan terjadi terutama pada
tambak‐tambak intensif atau yang menerapkan
padat tebar tinggi.
Organ yang diserang terutama hepatopancreas
dan usus.
Pengamatan dengan menggunakan mikroskop
dengan pewarnaan Malachyte Green tampak
adanya occlusion body (seperti pada gambar).
Serangan MBV di tahun‐tahun berikutnya tidak
seganas tahun 1990‐an. Udang yang terserang
MBV kemudian diikuti dengan serangan
pathogen lain seperti vibrio dan epicomensal
(foulling) protozoa pada permukaan kulit dan
insang sehingga udang menjadi lemah dan mati.
Udang yang terinfeksi MBV masih bisa tumbuh
dan panen. Akan tetapi pertumbuhannya lebih
lambat.

Sample udang terserang MBV, pengamatan hepatopancreas (wet mount) tanpa pewarnaan, dengan
pewarnaan MG pembesaran lemah, dengan pembesaran kuat.
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IMNV (Infectious Myonecrosis Virus)
Nama lain : (di Indonesia dikenal dengan sebutan penyakit MIO)
Penyebab : virus IMN, dsRNA, Famili Totiviridae, Genus Myonecvirus, ukuran 40 nm.
Penyebaran : pertama kali ditemukan di Brazil tahun 2003. Gejala yang sama juga ditemukan di negara lain. Di
Indonesia dilaporan pada pertengahan 2006 di Situbondo, di Indonesia kasus ini ditemukan di Jawa Timur,
Lampung dan Bali. Kemungkinan juga di tempat lain.
Inang : awalnya ditemukan pada L. vannamei, ujicoba secara laboratorium ternyata dapat menular pada L.
Stylirostris, P. Monodon. Kemungkinan bisa menyerang pada udang penaid yang lain.
Tanda‐tanda klinis :
1. Udang yang terserang penyakit ini tampak terjadi kerusakan pada jaringan otot (daging). Otot abdominal
berwarna putih / buram terutama bagian samping (distal abdominal), beberapa ekor disertai dengan warna
kemerahan pada ekot dan ruas tubuh bagian belakang (biasanya ruas ke 5 dan 6). Terjadi kematian secara
bertahap. Diduga pemicunya adalah stress lingkungan seperti perubahan suhu, salinitas, penanganan
(sampling, kontrol anco, dll), perubahan plankton atau plankton yang merugikan (blue green algae,
dinoflagellata), senyawa beracun (nitrit, amonia), kekeruhan (koloid anorganik / suspensi tanah).
2. Dapat menyebabkan kematian hingga 20% pada udang vaname, tetapi pada udang windu (P. monodon) dan
udang biru (L. stylirostris) tidak menyebabkan kematian (Flegel, 2005). Umumnya menyerang udang yang
berukuran 5 gram ke atas (mulai umur 50 hari). Berdasarkan informasi para praktisi kematian selama
pemeliharaan karena kasus ini bisa mencapai 30 – 40%.
3. Pada udang windu (P. Monodon) tidak bisa diamati secara visual karena kulitnya tebal dan gelap, tetapi
berdasarkan pengamatan histologi ternyata terjadi kerusakan pada jaringan otot.
Organ yang di serang Hepatopancreas.
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PvNV (Penaeus vannamei Nodavirus)
Nama lain : ‐ (MPP = mati pelan‐pelan)
Penyebab : virus PvNV atau Vannamei nodavirus.
Penyebaran : Dilaporkan pertama kali di Belize pada tahun 2004. Kemungkinan sudah terdapat di Indonesia tetapi
belum ada laporan secara resmi.
Inang : L. vannamei.
Tanda‐tanda klinis : mirip sekali dengan serangan IMNV (secara umum dan secara histologi susah dibedakan
dengan IMNV). Tetapi negatif IMNV (test PCR). Berdasarkan pengalaman penulis, kolam yang terserang penyakit
dengan tanda‐tanda mirip sekali dengan IMNV tetapi setelah dilakukan cek PCR beberapa kali ternyata negatif
IMNV. Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli (Prof. Kamiso) beliau menyebutkan bahwa penyakit tersebut
kemungkinan PvNV.

HPV (Hepatoprancreatic Parvovirus)
Nama lain : ‐
Penyebab : virus HPV, ssDNA, kelompok enteric parvovirus, Famili Parvoviridae, ukuran 22 – 24 nm.
Penyebaran : HPV ditemukan pada udang budidaya dan udang alam Australia, pada udang budidaya di muara
sungai Kuning (Yellow Sea) China, Korea, Taiwan, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Kenya, Kuwait, dan
Israel. Pada tahun 1987 HPV ditemukan pada udang di Asia yang diimpor dan dibudidayakan di Amerika Selatan
pada tambak udang vaname. Pada tahun 1990 ditemukan menyerang udang vaname dan rostris di sepanjang
pantai Pasific Mexico sebelah barat, induk vaname alam dari pantai El Savador.
Inang :Feneropenaeus merguiensis, P. semisulcatus, F. chinensis (=orientalis), P. esculentus, P. monodon, M.
japonicus, F. penicillatus, L. vannamei, dan L. stylirostris. Penyakit ini juga ditemukan pada udang air tawar,
Macrobrachium rosenbergii.

ASDD (Abdominal segment deformity disease)
Penyakit kelainan pada ruas abdomen atau “Abdominal segment deformity disease (ASDD)” telah dilaporkan
menyerang udang vaname di Thailand dan Indonesia. Penampakan udang yang terserang adalah mirip dengan
serangan IHHNV tetapi tidak menghambat pertumbuhan dan rostrum tidak bengkok. Test PCR untuk IHHNV
negatif, begitu pula dengan test RT‐PCR dinyatakan negative terhadap IMNV, PvNV, LSNV. Beberapa partikel
seperti virus ditemukan pada otot (daging) dan syaraf ventral (ventral nerve cord). Merupakan penyakit baru dan
penyebabnya berasal dari spesies carrier alam asli dari Asia. Tidak mempengaruhi survival rate tetapi penampilan
udang menjadi jelek dan harganya lebih murah.
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(Continued from page 11)

perempuan di Karantina Ikan yang
semestinya sudah dihilangkan
karena terkadang semua itu hanya
soal budaya saja. Misalnya,
perempuan dibebas tugaskan dari
Piket bandara pada malam hari.
Sadarkah dengan demikian, secara
tidak langsung kita telah mematikan
kesempatan mereka untuk mencari
‘pengalaman perempuan’.
“Pengalaman Perempuan”
adalah sebuah istilah kunci yang
memperlihatkan bagaimana
perempuan yang hidup pada
masyarakat berbudaya patrikal,
dikondisikan untuk selalu terbiasa
mendahulukan saudara, kakak atau

adik laki‐lakinya dibandingkan
dirinya sendiri. Mereka pun selalu
diminta mengayomi dan berkorban
untuk keluarga.
Namun dengan ‘pengalaman
perempuan’ ini juga mereka
menampilkan diri dalam dunia
publik secara berbeda. Mereka lebih
memprihatinkan masalah‐masalah
yang nyata dan dekat dalam hidup
seperti pendidikan, kesehatan ibu
dan anak, dan persoalan sosial
lainnya. Buat mereka hal‐hal itu jauh
lebih penting ketimbang masalah
terorisme, perang melawan
separatis dan isu‐isu panas lainnya.
Dalam memaknai kebijakkan
politik dan ekonomi pun mereka
seringkali menggunakan ‘wajah

feminim’. Disana rasa kebersamaan,
solidaritas dan kerjasama lebih
menonjol ketimbang affiliansi karier,
partai maupun ideologi politik.
Mari kita akui saja “politik
dengan wajah maskulin” yang berciri
arena pertempuran seperti kalah‐
menang. We‐They, dan kuat‐lemah,
sudah gagal dalam menyelesaikan
persoalan bangsa ini. “ Women can’t
lead without men but men have to
this day considered themselves
capable of leading with out women.
Women would always take men into
consideration. That’s the difference”
begitu Vigdis, mantan Presiden
Islandia, pernah berkata. HIDUP
KARANTINAWATI ! (e‐arbay)

B.I.O.D.A.T.A
Nama:

Nama:

Ir. Woro Nur Endang Sariati, MP

Dra. Erita

Tempat dan Tanggal Lahir:

Tempat dan Tanggal Lahir:

Boyolali/ 02 Mei 1967

Tanjung Balai / 11 Juli 1962

Pendidikan Terakhir:

Pendidikan Terakhir :

S2/Universitas Gadjah Mada

S1/Universitas Andalas

Jabatan Struktural:

Jabatan Struktural:

Kepala BKI Kls II Tanjung Emas, Semarang. Kepala SKI Kls II Teluk Nibung Tanjung
Jawa – Tengah.
Balai Asahan.
Masa Kerja:

Masa Kerja:

16 Tahun 3 bulan

18 tahun 3 bulan

Perjalanan Karier :
Ka. Pos KI Cirebon. 2002 – 2005
Ka.SKI Kls II Adi Sucipto Yogyakarta, 2005 – Januari 2009
Ka. BKI Kls II Tanjung Emas. Januari 2009 – Sekarang.

Perjalanan Karier:
Ka. Pos KI Sultan Iskandar Muda (SIM), 2002 – 2005
Ka. SKI Kls II Sultan Iskandar Muda (SIM). 2005 – 2009
Ka. SKI Kls II Teluk Nibung, Januari 2009 – Sekarang.
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MADURA, finally I am coming! Tiga kata yang
sempat terucap dalam hati ketika kapal
penyebrangan yang membawa saya, sandar di
pelabuhan Kamal-Madura. Tidak kurang dari
setengah jam waktu yang dibutuhkan untuk
menyebrangi selat Madura ini, untuk mencapai
madura bisa dilakukan melalui pelabuhan
Penyebrangan Tanjung Perak – Surabaya dan
Pelabuhan Penyebrangan Jangkar di Situbondo,
keduanya masuk wilayah Jawa Timur.

"Lebbi Bagus Pote Tollang, atembang Pote Mata".
lebih baik mati (putih tulang) daripada malu (putih mata).
Itulah peribahasa yang berlaku disana, hingga masyarakat madura terkenal sangat keras dalam
mempertahankan harga dirinya. Suka yang pada tahun 2004 diprediksi berjumlah 10 juta jiwa ini
memang terkenal sebagai suku yang senang meratau seperti suku minangkabau di Sumatera Barat
sana, mereka merantau karena keadaan wilayahnya yang tidak baik untuk bertani.
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Dan, jika anda bermaksud mengelilingi pulau ini rute
yang disarankan adalah pergi melalui Tanjung Perak
menyebrang ke Bangkalan dan kembali ke Pulau Jawa
melalu Kalianget, Sumenep juga menggunakan kapal
penyebrangan ke pelabuhan Jangkar, Situbondo.
Hanya waktu yang digunakan untuk melakukan
penyebrangan
antara
Kalianget
–
Jangkar
memerlukan waktu lebih lama yakni 4 jam dibanding
penyebrangan Tj Perak – Bangkalan yang hanya
makan waktu 1 jam saja. Dan waktu ideal yang
diperlukan untuk jelajah Pulau Madura dari Barat
hingga Timur yakni minimal 4 Hari.
Sayangnya situasi politik pada saat peliputan
ini berlangsung sangat tidak mendukung, dimana
ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) disana tidak
berjalan lancar, sangat rusuh hingga harus
Dilakukan pemilihan ulang.
Agak kurang nyaman memang, jika pada saat
berpergian berlangsung harus berhadapan dengan
situasi keamanan dan politik yang kurang mendukung,
hingga bukan tidak mungkin agenda jalan‐jalan kita
jadi terhambat karenanya. Selain suhu politik makin
panas, admosfer jalanan juga kadang makin sumpek
dengan banyaknya ‘baleho caleg’ yang menjamur
dimana‐mana, memenuhi setiap sudut kota.
Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau‐pulau
sekitarnya sperti Gili Raja, Pulau Sapudi, Pulau Raas
dan Kangean. Selain itu, populasinya juga menyebar
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ke ujung timur Pulau jawa yakni dari pasuruan sampai
utara Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso serta
timur Probolinggo yang jumlahnya paling banyak,
Selain itu, suku ini juga banyak dijumpai di provinsi
lain seperti Kalimantan, tepatnya di Sampit dan
Sambas.
Mereka umumnya senang berdagang dan
cukup dominant di pasar‐pasar. Selain itu banyak yang
bekerja menjadi nelayan, buruh, pengumpul besi tua
dan barang‐barang ronsokan lainnya. Gaya bicaranya
tak kalah terkenalnya, selalu blak‐blakan serta sifat
yang keras dan mudah tersinggung namun jangan
salah mereka juga terkenal sangat hemat, disiplin dan
rajin bekerja. Contohnya, untuk naik haji, orang
madura pasti menyisihkan sedikit penghasilannya
untuk simpanan naek haji. Selain itu mereka dikenal
memiliki tradisi Islam yang kuat, sekalipun kadang
melakukan ritual Pethik Laut atau Rokat Tasse (sama
dengan larung Sesaji) .
Dahulu, madura terbagi menjadi empat
Karesidenan, dan wilayah ex Karesidenan itu tersusun
atas :
Kabupaten Bangkalan
Kabupaten Pamekasan
Kabupaten Sampang
Kabupaten Sumenep
Dari keempat Karesidenan ini tidak hanya

SERBA
menyimpan cerita sejarah yang panjang, tapi juga
menyimpan sejuta pesona alam yang masih asri dan
bersahabat dengan alam. Tanahnya yang subur
menghasilkan tembakau dengan kwalitas terbaik,
ladang garam bak permadani putih serta lautnya
yang luas menjadi penyumbang kehidupan bagi
seluruh warganya. Dari wisata ziarah, alam, kuliner,
sejarah dan budaya sampai api abadi dengan mudah
dapat anda temukan disini, tinggal aturlah waktu
yang tersedia dengan cermat dan tepat menginggat
lokasi wisata yang satu dengan yang lainnya kadang
sangat jauh.
Sosok Pulau ini jelas terlihat dari pelabuhan
Tanjung Perak, sejengkal saja dari Surabaya, ibukora
Jawa Timur tepaptnya sekitar 30 menit naik ferry.
Nuansa Islami tertangkap melalui pemandangan
mesjid Kamal di pesisirnya. Para marinir biasa
menggunakannya sebagai ajang olah stamina dengan
berenang melintasinya. Namun namanya kerap
hanya diasosiasikan dengan sate dan lelaki sangar
beroakaian khas Madura. Pulau penghasil tembakau
dan garam yang jelita dan kaya budaya ini, sering kali
luput dari bagian cerita‐cerita Nusantara.
Anda yang biasa bolak‐balik ke Surabaya,
baik untuk berlibur atau berniaga, tidakkah terlintas
dibenak untuk menyebrang sedikit saja ke Pulau
mungil bernama Madura? Kenapa tidak? Karena
tidak tahu apa yang disana atau karena kesan ‘brutal’
yang diberikannya? Apapun alasannya, ini saatnya

serbi

untuk merangkul Pulau Madura, mengetahui asal‐
usulnya dan mulai menyayanginya. Karena Madura,
sama sekali bukan sekedar sate dan lelaki berkumis
seram.

Madunya Bendoro Gong
Alkisah, di tahun‐tahun awal masehi,
terdapat sebuah Negara Mendangkamulan pimpinan
Raja Sanghjangtunggal, yang mempunyai anak gadis
bernama Bendoro Gung. Suatu ketika, Bendoro Gung
didapati hamil. Sang ayah berulang kali menanyakan
hal lhwal kemahilannya, namun Bendoro mengaku tak
tahu apa sebabnya ia hamil,. Murkalah sang raja.
Dipanggilnya pepatihnya, Pranggulang, untuk
membunuh anaknya ditenggah hutan, dan
Pranggulang tidak boleh kembali ke kerajaan kalau
tidak membawa bukti bahwa Bendoro Gung sudah
dibunuh.
Setibanya di hutan, Pranggulang menghunus
pedangnya ke leher gadis itu, tapi saat ujung pedang
hampir mengenai lehernya pedang tersebut jatuh ke
tanah. Tiga kali patih raja ini mencoba menebas
kepala Bendoro, namun tak berhasil. Pranggulang
akhirnya yakin bahwa kehamilan Bendoro bukanlah
akibat perbuatannya sendiri. Karena itu, ia memilih
untuk tidak kembali ke kerajaan dan membiarkan
Bendoro hidup. Ia pun merubah namanya menjadi

InfoKarikan Edisi 6 Vol. 1 | Januari—April2009 | 53

SerbaSerbi
Kyai Poleng (poleng belakangan dikenal sebagai kain
tenun Madura). Lalu, ia membuat ghitek atau rakit dan
menghanyutkan Bendoro di atas ghitek tersebut,
hingga ke pulau kecil yang dinamakan ‘Madu Oro’ atau
madunya Bendoro. Inilah asal usul nama Pulau Madura.

Cahaya Raden Sagoro
Tak lama kemudian,Bendoro melahirkan bayi
laki‐laki yang diberi nama Raden Sagoro (sagoro artinya
laut). Sejak kelahirannya, para nelayan yang banyak
berlayar di sekitar pulau sering melihat cahaya terang
memancar dari kediaman Raden Sagoro di kawasan
Gunung Geger, yang kini terletak di Kabupaten
Bangkalan. Nelayan‐nelayan inipun kerap berlabuh
untuk berdoa disana. Konon, doa‐doa permohonan
yang dihaturkan dihadapan raden Sagoro selalu
terkabulkan. Karena itu, Pulau Madura kian lama kian
ramai. Bahkan sampai sekarang, Madura menjadi pusat
penziarahan di jawa Timur. Berbagai tempat yang
dianggap keramat, baik yang berhubungan dengan
kisah Raden Sagoro atau tidak, berbondong‐bondong
didatangi rombongan penziarah dari berbagai penjuru
Nusantara.

cerita, Raden Sagoro bersama Nenggolo sang
tombak sakti, akhirnya berhasil membantu
kakeknya.
Raja
Sanghjangtunggal,
dalam
peperangan melawan Cina. Nenggolo dan
Aluqoropun diwariskan turun temurun dan tercatat
sempat menjadi milik Raja Arosbaya. Hingga kini,
khabarnya kedua tombak itu masih disimpan di
Museum Cakraningrat sebagai pusaka Bangkalan.

Kebanggaan Madura

Nenggolo & Aluqoro

Kisah diatas hanya satu dari begitu banyak
legenda di madura, yang kini terbagi atas empat
kabupaten yaitu, bangkalan, Sampang, Pamekasan
dan Sumenep. Setiap wilayah kebaupaten ini
sepertinya punya legenda dan versi masing‐masing
mengenai asal‐usul tanah Madura. Sangat jelas
terasa kebanggaan mereka akan pulau ini, Tatanan
kekerabatan pun teramat erat. Sejauh apapun
mereka menyatakan diri sebagai orang Madura dan
akan selalu kembali ke Madura. Kebanggan ini
melahirkan watak‐watak terus terang dan to the
point, tanpa basa‐basi, jujur dan penuh suka cita.
Mungkin ini sebabnya tutur bahasa orang Madura
tidak sehalus saudara‐saudaranya di tanah Jawa. Ini
pula yang menyebabkan mereka kadang terlihat
kasar ‘ seradak‐seruduk’ dan agak menyeramkan.

Raden Sagoro tumbuh menjadi pemuda
berparas tampan dan berbudi mulia, serta dikaruniai
kesaktian yang luar biasa. Suatu saat, Kyai Poleng
menyuruhnya menangkap dua ekor ular raksasa yang
kerap muncul di tepi pantai. Ketika kedua ular itu
ditangkap dan dibanting ke tanah, mereka berubah
menajdi dua batang tombak, Neggolo dan Alugoro. Kyi
Poleng lalu perpesan agar tombak Aluqoro disimpan
saja di rumah. Sedangkan Neggolo harus selalu dibawa
kemana‐mana, terutama saat berperang. Singkat

Pengaruh Cina paling terasa di Kabupaten
Sumenep. Kawasan pecinannya yang dinamis di
sepanjang Jl. Halim Perdana Kusuma menjadi bukti
nyata keterlibatan Cina dalam sejarah pembangunan
di Madura. Sumenep juga memiliki tata krama yang
lebih ‘halus’ ketimbang wilayah lainnya. Konon
penduduk Sumenep memang merupakan keturunan
raja‐raja Cakraningrat yang sempat berkuasa di
Madura, dengan pusat kerajaan di Keraton
Sumenep. Namun sekarang, justru Pamekasan yang
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menyandang ibukota ‘ karesidenan’. Sedangkan
Bangkalan dan Sampang adalah kawasan yang
menyimpan banyak sekali kisah sejarah dan
legenda, serta dipercaya sebagai penziarahan
yang ampuh untuk mengabulkan doa.
Kami nyakin anda semakin penasaran
dan tak sabar bisa menikmati keindahan alam
Madura dan mengenal budayanya secara lebih
dalam, untuk itu tak ada salahnya untuk mulai
merancang perjalanan liburan anda kesana.
Apalagi dengan adanya jembatan SURAMADU,
akan memudahkan akses transportasi dan
lumayan menghemat biaya. Jadi tunggu apalagi,
hayo liburan ke Madura!
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kita

Dalam merayakan Hari Kartini, tidak ada salahnya Anda memanjakan keluarga dengan masakan
istimewa. Menu baru, dirasa pass untuk dicoba dan dinikmati bersama bersama keluarga terkasih
dirumah. Dan kepiting, dirasa pass untuk menjadi menu sajian istimewa anda, untuk itu kali ini kami
sengaja menampilkan kepiting, Selamat hari Kartini dan selamat menikmati hidangan istimewa!

Kepiting Asam Pedas
Bahan :
1 bh kepiting besar ( 2‐3 ukuran sedang juga
boleh, cuci lalu rebus )
3 bh cabe merah, haluskan
1 bh bawang bombay, iris memanjang atau ring
2 siung bawang putih, cincang halus
2 cm jahe, parut atau cincang halus
2 bh tomat, cincang kasar
2 sdm saus tomat botolan
1 sdt garam
1 sdm air jeruk nipis
100 ml air
2 sdm minyak untuk menumis
2 sdm daun bawang untuk taburan
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Cara membuat :
Belah dua kepiting lalu pukul‐pukul
cangkangnya sampai retak supaya bumbu
menyerap kedalam daging
Tumis bawang bombay sampai layu lalu
masukan bawang putih
Masukan cabe merah, tomat cincang, aduk rata
dan tuangi sebagian air
Tambahkan saos tomat, air jeruk nipis dan
garam, masukan kepiting rebusnya
Tuangi sisa air dan masak sampai bumbu
menyerap kedalam kepiting
Angkat taburi dengan irisan daun bawang,
sajikan hangat
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