


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 
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Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui 
sumberdaya manusia yang profesional; 

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam 
penyelenggaraan perkarantinaan. 
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DARIredaksi 

S elamat datang di Tahun 2008. Tahun yang sama-sama kita harap-
kan dapat menumbuhkan kembali semangat dan harapan 
menuju situasi dan perkembangan lebih baik lagi. Empat bulan 
telah kita lalui, pastinya kuartal pertama ini bisa menjadi langkah 

awal Anda dalam menentukan langkah serta nasib Anda pada kuartal 
selanjutnya di tahun ini. Apakah akan tumbuh kearah yang lebih baik 
atau malah sebaliknya akan anda temukan berjuta tantangan di depan 
mata, WHO KNOWS??? Tak ada yang dapat kami sarankan kepada anda 
semua selain menjaga semangat karena semangat selalu menjadi api 
pematik yang ampuh dalam melahirkan seribu kemungkinan dan hara-
pan. So, Keep Spirit Guys!!! 

 Dengan Celebrating 100 years of national awakening, Kami mengawali 
tahun ini dengan menampilkan SOMETHING NEW, SOMETHING DIFFERENT 
dengan memberi kesempatan kepada Karantinawan seluruh Indonesia untuk 
menjadi KONTRIBUTOR DAERAH kami. Hal ini tak lain untuk BANGKIT 
membangun kekuatan demi membesarkan MEDIA milik kita bersama ini menjadi 
penuh warna, lebih segar, luas dan lebih dalam hingga bisa lebih BERWARNA 
KARANTINA pastinya. Bagi teman-teman yang masih belum bergabung, kami 
masih membuka lebar-lebar pintu rumah Redaksi. Karena dengan Semangat 
Kalianlah Kami semua bisa terus menjumpai Anda dari Sabang sampai Merauke. 
So, We Are Very Welcome To Our Regional Contributor’s.  Are the Next???  
 Kali ini dengan sangat bangga, kami tampilkan kehadapan Anda 
satu sosok yang dinanti yakni Kepala Pusat Karantina untuk Profil Ekse-
kutif dan UPT Balai Karantina Ikan SMB II Palembang sebagai profil UPT. 
Dilengkapi dengan berbagai informasi kegiatan-kegiatan yang digelar 
oleh Saudara-saudara kita diberbagai wilayah, sebagai Media Publikasi 
yang bernaung dibawah Institusi Pemerintah kami merasa wajib mendu-
kung program yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah lainnya 
sepertinya “Visit Indonesia Year’ yang merupakan salah satu program 
kerja Nasional Pemerintah Indonesia untuk tahun 2008 ini. Bukan tidak 
mungkin, Departemen Kelautan dan Perikanan akan kebagian ‘kue keun-
tungan’ bila Program VIY 2008 ini menulai sukses karena banyak potensi 
wisata bahari dan dasar laut yang tersebar di Negeri ini yang memiliki 
nilai jual tinggi. Tentunya rublik Intermezzo akan selalu membawa Anda 
bertualang menjelajahi Bumi Pertiwi dengan sejuta pesonanya ini, kali ini 
kami Anda melihat potensi bawah laut Indonesia yang tak ada tandin-
gannya di dunia.  
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REGIONALCONTRIBUTOR 
  

  

 

Muh. Irfan Rais 
SKI Kls Mutiara, Palu. 
 
Pada beberapa edisi Infokarikan yang 
lalu, pria yang gemar membaca ini se-
lalu setia mengirimkan berita terkini 
dari UPTnya dan sekarang ia memu-
tuskan bergabung dengan Infokarikan 
dengan maksud yang sudah bisa kita 
tebak tentunya, yakni tak lain ia ingin 
menyebarluaskan kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan oleh SKI Kls II Mutiara, 
Palu kepada teman-teman Karantina-
wan seluruh Indonesia sekaligus bisa 
menjadi ajang silahturahmi ujar pria 
kelahiran 28 Maret 1978 ini penuh se-
mangat. 

Zaenal Arifin, A.Md.  
BKI Ngurah Rai-Denpasar, Bali. 

 
Biasa disapa Arief, sehari-hari ber-
tugas sebagai Staff Administrasi di 

BKI Ngurah Rai-Denpasar, untuk 
ngoresan dan assiment pertama-

nya di Infokarikan ia mengirimkan 
berita mengenai Aktivitas UPT BKI 

Ngurah Rai pada saat kunjungan 
Sekjen DKP dan aktivitas positif 

rutin yang dilakukan UPT tersebut. 
Arief yang lahir pada 02 April 1977 
ini bergabung dengan Infokarikan 

untuk menyalurkan bakat menulis-
nya dan berharap Infokarikan 

menjadi sebuah media informasi 
yang bermanfaat. 

Tina Herlina, S.Pi,  
SKI Kls II Fatmawati, Bengkulu. 

 
Yang satu ini pastinya sudah tidak asing lagi diha-

dapan Anda, sebab tulisannya sudah seringkali 
hadir pada beberapa edisi Infokarikan. Masih tetap 

mengetenggahkan referensi Metode, untuk edisi 
kali ini ia hadir dengan menggetengahi Hematologi 

Ikan yang dirasa pass dijadikan metode alternatif 
dalam mendiagnosa Penyakit Ikan. Lalu bagaimana 
menurut Anda? Tina begitu ia akrab dipanggil, ber-
gabung dengan INFO KARIKAN selain memang ge-

mar menulis, berharap media ini bisa menjadi 
ajang komunikasi dan sumber informasi bagi para 

petugas karantina ikan di seluruh Indonesia. 

Dafiq 
SKI Kls II Entikong, Kalimantan Barat 
 

Meski edisi kali ini merupakan kesempatan yang pertama 
bagi pria kelahiran 31 Januari 1985 ini dalam menyum-
bangkan tulisannya, kali ini ia tampil dengan membawa 
khabar tentang pelanggaran yang terjadi di UPT tempat-
nya bertugas. Bagi Redaksi Infokarikan sendiri keikutser-
taan  Dafiq dalam jajaran Redaksi sangatlah kami hargain 
karena kami disini sangat memerlukan berita dan infor-
masi yang up to date yang terjadi dan berkembang di 
Ujung Timur Perbatasan Ibu Pertiwi ini. Disanalah tem-
patnya bertugas dan tentu ia menguasai medan hingga 
pada saat liputan kami mengenai Kalimantan Barat 
Dafiqlah yang membantu dan menemani kami dengan 
setia. 
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SuratPembaca 

 Philipus M. Hadjon BUKAN Guru 
Besar Hukum Administrasi 
UNAIR  

  
 
Pada  Infokarikan Vol 4 No 3 Desember 2007 hal 19 Kolom Opini tertulis 
Philipus M Hadjon, seorang Guru Besar Hukum Administrasi dari Fakultas 
Hukum Airlangga. Seharusnya ia adalah seorang Guru Besar Tata Negara 
dan Hukum Administrasi dari Fakultas Hukum Airlangga. (Biodata : Prof. 
Dr. Phillipus M Hadjon, SH, lahir di Larantuka, Flores Tahun 1945. 
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UNAIR pada 
tahun 1973. Setelah mengikuti Sandwich Program di Leiden 1984, 
memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum tahun 1985 di 
Universitas Airlngga. Dan sebagai Dosen Terbang di Universitas Udayana-
Bali mata kuliah Teori Hukum ). Demikian sekilas info tentang Philipus m. 
Hadjon semoga bermanfaat. Arief-BKI Ngurah Rai-Bali    
 
 
Terima kasih atas perhatian dan informasi yang diberikan, kami sangat 
menghargai atas koreksi yang diberikan hingga pada edisi ini kami 
adakan ralat atas kesalahan tersebut. Sekali lagi terima kasih. 
 
 

 INFOKARIKAN Selalu ditunggu 
 

Saya Rahayu dari Tahuna, saya sangat berterima kasih sekali dengan 
diterbitkannya Buletin Infokarikan oleh Pusat Karantina Ikan. Kami disini 
sangat minim informasi hingga terasa jauh dari pergaulan, hanya dengan 
membaca Infokarikan saya yang bertugas jauh di ujung Indonesia ini bisa 
mengenal para personil Pusat Karantina Ikan dan yg lebih penting lagi 
Tahu akan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Pusat Karantina Ikan 
beserta UPT KI lainnya di seluruh Indonesia. Lalu Kapan donk, giliran SKI 
Kls II Tahuna bisa di ekspose ? Semoga Infokarikan tetap eksis dan bisa 
menambah Volume dan Frekuensi terbitannya hingga informasinya lebih 
Up to Date. Rahayu-SKI Kls II Tahuna. 
 
 
Rahayu yang selalu setia menanti kami, jangan berkecil hati meski kamu 
berada jauh di ujung timur sana kami tetap menganggap SKI Kls II Tahuna 
beserta seluruh personil yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan dari 
KB Karantina Ikan sehingga kalian juga layak mendapat perlakuan yang 
sama dengan yang lainnya termasuk mengenai kebutuhan informasi 
yang up to date. Kedepan, jika segala sesuatunya memungkinkan kami 
pasti akan hadir lebih sering lagi ke hadapan Karantinawan di seluruh 
Indonesia dan untuk yang satu ini kami sangat memerlukan dukungan 
dari semua pihak termasuk Rahayu tentunya. Mengenai liputan ke 
Tahuna, kami tunggu undangan dari SKI Kls II Tahuna yah.  
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ProfilEksklusif 

Ir. AGUS PRIYONO, M.Si 

KARANTINA IKAN BISA! 
 Evi Aryati Arbay  

B agai terinspirasi 
oleh pemikiran Dr. 
Stephen R Covey, 

dalam bukunya the 8th 
habit yang menyatakan 
bahwa Four Roles of 
Leadership adalah : 
kepemimpinan : perintis, 
penyelaras, pemberdaya 
dan panutan. Untuk itu 
sebagai KAPUSKARI ia 
selalu berusaha  “LEAD BY 
EXAMPLE” disertai dengan 
semangat dan Optimis 
bahwa Karantina Ikan 
telah SIAP memiliki Rumah 
yang lebih BESAR. 
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Menjadi orang nomor 
Wahid di lingkup Pusat 
Karantina Ikan, diakuinya 
tak gampang. 
Perjuangannya begitu 
panjang, hingga butuh 24 
tahun untuk ‘nothing to 
be something’. Dan 
sekarang, setelah sampai 
di nomor wahidpun tidak 
lantas membuatnya 
‘bersantai’ karena 
setumpuk pekerjaan 
berat selalu 
menunggunya setiap saat, 
namun ditenggah 
kesibukkannya ia masih 
sudi menemui kami untuk 
wawancara ini. 

 
 
Agus Priyono, terpilih sebagai 

Kapuskari pada pertengahan tahun 2007 
mengantikan posisi Hardjono yang telah 
memasuki masa pensiun. Sejak itulah 
otomatis sebagai Kapuskari, ia selalu 
disibukkan dengan berbagai pekerjaan 
namun diantara tugas suci yang harus 
dituntaskan, mengembangkan 
kelembagaan dan SDM (people 
development) merupakan Prioritasnya.  

Meski status kelembaan Pusat 
Karantina Ikan sudah cukup besar 
dilengkapi dengan SDM Karantina Ikan 
yang sudah tergolong bagus, untuk 
kedua hal itu, dia merasa tidak ada kata 
cukup.  

Kebijakan baru dikeluarkannya 
dan usaha perbaikanpun terus 
dilakukan guna membangun rumah 
yang lebih BESAR untuk Karantina 
Ikan, ia pun mengajukan peningkatan 
status kelembagaan seluruh Unit 
Pelaksana Teknis yang ada 
dibawahnya serta berusaha 
menambah kwantitas SDM yang 
dimilikinya. Hal ini penting dilakukan 
guna menguatkan kekuatan 
pondamen Karantina Ikan itu sendiri. 

Lelaki kelahiran Sragen 02 juli 1959 
ini sangat menyadari bahwa dengan 
luasan Negara kita, Karantina Ikan 
memiliki posisi yang sangat strategis dan 
peranan yang sangat penting hingga 
tidak hanya dibutuhkan kelengkapan 
sarana dan prasarana yang memadai 
tapi juga kwantitas SDM yang memadai. 
Dan menurut hematnya, Karantina Ikan 
membutuhkan lebih dari 3.000 personil 
untuk menjaga wilayah NKRI dari 
serangan hama dan penyakit ikan 
karantina dari Sabang sampai Merauke 
sampai ke beberapa titik perbatasan 
Negara pastinya. Sementara SDM kita 
yang ada sekarang ini baru mencapai 
1.300 personil hingga kami selalu 
menginformasikan kepada pejabat 
terkait mengenai kebutuhan ini hingga 
dalam setiap tahunnya Karantina Ikan 
selalu mendapat porsi yang cukup besar 
dalam perekrutan pegawai di 
Departemen.  

Selain pengembangan dua unsur 
tersebut, ia juga melakukan dan 
membentuk kerjasama internal dan 
eksternal dengan pihak – pihak terkait 
dan selalu mengikuti perkembangan isu 
global yang ada hubungannya dengan 
dunia perkarantinaan beserta 
penyakitnya. 

Contoh konkretnya, untuk 
koordinasi internal. Ia mengusahakan 
untuk mengadakan pertemuan rutin 
dengan semua Kepala Bidang yang ada 

di Pusat Karantina Ikan guna melakukan 
koordinasi dan pembinaan atau 
mendiskusikan masalah-masalah yang 
ada. Disamping itu, ia juga selalu 
menekankan kepada para Kabid untuk 
selalu melakukan kontrol terhadap seksi 
sampai dengan pelaksana yang ada 
dibawah, jangan sampai ada kesalahan/
khilaf terutama dalam penggelolaan 
anggaran. 

Sementara itu, untuk kerjasama 
eksternal ia banyak melakukan 
koordinasi dan mempererat hubungan 
kerjasama dengan berbagai pihak 
terkait dengan Karantina Ikan baik di 
lingkup Departemen Kelautan dan 
Perikanan sendiri maupun lintas 
Departemen lainnya. Seperti 
Departemen Pertanian dengan Badan 
Karantina yang dimilikinya, selain 
lingkup Dalam Negeri tersebut ia juga 
banyak menghadiri berbagai pertemuan 
dan seminar Internasional terkait 
dengan tugas pokok dan fungsi 
Karantina Ikan yang memiliki kaitan erat 
dengan perdagangan internasional, 
salah satu contohnya yakni sidang OIE 
dan SPS WTO dengan demikian 
diharapkan kita bisa selalu mengikuti 
perkembangan terkini.    

Kemudian menilik pada 
perkembangan proses pengembangan 
kelembagaan Karantina Ikan, telah 
mendapat dukungan dari Sekretaris 
Jenderal DKP bahwa Karantina Ikan 
tidak hanya sampai disini, seperti 
saudara kita di Barantan, kita akan 
memperbesar RUMAH KITA namun 
terlebih dahulu kita wajib menguatkan 
pondamental kita. Mudah-mudahan 
2009, jika Tuhan merestui, kita bisa 
menjadi Badan. 

Saat ini keberadaan Karantina 
dirasa sudah sangat SIAP untuk menjadi 
Badan. Secara kwantitas, jika kita 
melihat eselon I lingkup DKP lainnya spt 
P2HP, Dirjen Tangkap dan Budidaya 



5  |  InfoKarikan Vol. 5 No. 1  |   April2008 

didukung tidak lebih dari 500 orang 
personil sementara kita telah didukung 
oleh hampir 1.300 personil di seluruh 
Indonesia meski idealnya jika melihat 

dari luasan Negeri ini, dibutuhkan 
sekitar 3.000 orang personil apalagi 
menjelang pemberlakuan Nasional 
Single Windows di Indonesia nanti. 

Disamping itu, kita menyadari bahwa 
masih banyak lokasi yang belum kita 
kelola secara maksimal, contohnya Kep 
Riau dan Batam dan beberapa titik 
perbatasan NKRI. Sehingga 
kesimpulannya balik lagi kepada 
masalah SDM, sementara payung 
hukumnya sudah sangat jelas dengan 
adanya UU, PP sampai Juklak dan Juknis 
yang jelas pula. 

Terkait dengan banyaknya kasus 
pelanggaran korupsi yang menimpa 
pejabat-pejabat Negeri kita akhir-akhir 
ini, membuatnya sangat prihatin dan 
berhati-hati dalam pengelolaan 
anggaran hingga ia selalu berusaha 
mengingatkan kepada semua pejabat 
yang ada di lingkup Pusat Karantina 
Ikan (Puskari) dalam setiap pertemuan 
dan kunjungan ke daerah untuk 
melakukan pembinaan dan 
mengkontrol secara ketat pengelolaan 
anggaran yang ada di bawahnya. 

Zaman sudah berubah, dimana kita 
dituntut untuk merubah mainset dan 
pola kerja yang sesuai dengan sistem 
dan prosedur yang ada sekarang. Jadi 
jangan sampai mencontoh kasus 
tersebut dengan berbuat kesalahan 
yang fatal akibatnya, ingat diantara kita 
TIDAK ADA YANG KEBAL HUKUM! 
Ujarnya mengingatkan. 

Dengan semangat peringatan 100 
th Kebangkitan Indonesia ini, Kapuskari 
mengajak semua unsur untuk bekerja 
dengan baik. Mari kita bangkitkan 
kembali Semangat Kerja Karantina Ikan 
dari Sabang Sampai Merauke, Ingatlah 
bahwa Peranan, tugas dan tanggung 
jawab kita sangatlah berat apalagi 
menghadapi perdangangan bebas dan 
penerapan NSW, dimana dunia semakin 
mudah dijangkau hanya dengan ujung 
jari Anda. Sehingga kita selalu dituntut 
untuk tetap di lingkaran agar tak 
tertindas Zaman, untuk itu mari kita 
berjalan bersama dan saling 
menguatkan ikatan diantara kita di 
semua level guna mewujudkan 
Karantina Ikan yang Lebih BAIK, BESAR, 
PROFESSIONAL & BERWIBAWA. 

BIODATA SINGKAT KAPUSKARI : 
Nama  :  Ir. Ign. Agus Priyono, M.Si 
NIP   :  080. 078.103 
T.Tanggal Lahir  :  Sragen, 02 Juli 1959 
Alamat  : Jl. Taman Bougenville II Blok  T/11   
       Taman Galaxi, Bekasi Selatan. 
Telp    : 021.8240.1589 / 0816.1842.308 
Pendidikan:  

 Sarjana Perikanan, Universitas Diponegoro – Semarang (1979 – 1984). 
 Pasca Sarjana (S2), Institut Pertanian Bogor (1999 – 2002). 
 Pasca Sarjana (S3), Universitas Gadjah MAda, Yogyakarta ( 2006 – Sekarang). 

Riwayat Jabatan : 
 Staf pada Pusat Karantina Pertania ( 1984 – 1986 ) 
 Pemeriksa pada Stasiun Karantina Ikan, Bandara Soekarno Hatta Jakarta ( 1988 – 
1995 ). 
 Kepala Stasiun Karantina Ikan, bandara Soekarno Hatta Jakarta ( 1988 – 1995) 
 Kepala Seksi Pelayanan Teknis pada Balai Karantina Ikan Soekarno Hatta – Jakarta 
( 1995 – 1998). 
 Kepala Balai Karantina Ikan Bandara Soekarno Hatta Jakarta (1998 – 2001). 
 Kepala Bidang Tata Pelayanan, Pusat Karantina Ikan Departemen Kelautan dan 
Perikanan (2001 – 2004) 
 Kepala BBKI Hasanuddin, Makassar (2004 – 2006) 
 Kepala Pusat Karantina Ikan (2007 – sekarang)   
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Utama 

42 UPT KI 
Serentak Melaksanakan Uji Coba 
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kegiatan uji coba hanya 

dilaksanakan di UPT tertentu seperti BUSKI, BBKI Soekarno Hatta, 

BBKI Hasanuddin Makasar dan BKI Polonia Medan. Namun pada 

tahun 2008 uji coba dilaksanakan oleh semua UPT kecuali Subdit. 

Otorita Batam  
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U ji coba yang dilaksanakan UPT 
tersebut sesuai dengan 
Kepmen Nomor 32 Tahun 2004 

yang menitik beratkan pada perlakuan 
dalam bentuk pengobatan, sedangkan 
uji coba metode (identifikasi) dilakukan 
di BUSKI sesuai dengan fungsinya. 

Pada perkembangannya PUSKARI 
mencoba memfasilitasi dalam rangka 
percepatan penerapan metode standar 
pemeriksaan HPIK dan mendukung 
kegiatan di UPT seperti pembuatan 
koleksi yang tertuang pada Kepmen 
Kelautan dan Perikanan Nomor 32 
Tahun 2004,  sehingga topik-topik uji 
coba berkembang menjadi 4 (empat) 
kelompok, yaitu : 

Dalam penentuan judul uji coba 
UPT, Puskari menetapkan topik uji coba 
berdasarkan masukan dari UPT, 

narasumber serta kebijakan teknis dari 
Pusat Karantina Ikan; 

Pada tanggal 7 – 9 April 2008 
bertempat di Golden Boutique Hotel 
Jakarta telah diadakan acara Pertemuan 
Pembahasan Proposal Uji Coba 2008 
yang diselenggarakan oleh PUSKARI. 
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala 
Pusat Karantina Ikan, Pejabat Eselon III 
dan IV lingkup PUSKARI, Penyaji dari 
masing-masing UPT yang terdiri dari 46 
(empat puluh enam) orang. Tujuan 
diadakannya pertemuan tersebut 
adalah: 

1.Mempresentasikan masing-
masing judul Proposal Uji Coba UPT; 

2.Mendapatkan masukan, 

1 
Kelompok Validasi Metode 
terdiri dari 15 judul 

2 
Kelompok Pengobatan terdiri 
dari 5 judul 

3 
Kelompok Preservasi terdiri dari 
15 judul 

4 
Kelompok Perkembangan 
Patogen 11 judul 

saran terhadap proposal uji coba 
sehingga uji coba dapat 
dilaksanakan dengan efektif; 

3.Mencapai harmonisasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan uji coba 
yang pada gilirannya PUSKARI 
mempunyai pedoman standar.  

Dalam pelaksanaannya UPT 
dibimbing oleh Narasumber yang secara 
intensif mendampingi dan memonitor 
mulai dari penyusunan proposal, 
pelaksanaan kegiatan sampai dengan 
penyusunan laporan hasil uji coba.  

Narasumber yang membimbing 
UPT berjumlah 17 (tujuh belas) orang, 
dengan kata lain 1 (satu) narasumber 
membimbing 3 (tiga) UPT.  

Narasumber berasal dari : Institut 
Pertanian Bogor, Universitas Gadjah 
Mada Yogyakarta, Universitas 
Hasanuddin Makasar,  LIPI, Pusat Riset 
Perikanan Budidaya, dan Balai Riset 
Perikanan Air Tawar.  

Hasil uji coba ini akan 
diseminarkan pada bulan November 
2008. Dari hasil uji coba tersebut 
diharapkan dapat menjadi pedoman/ 

acuan yang standar dalam upaya 
tindakan karantina ikan khususnya di 
UPT lingkup PUSKARI. Harapannya hasil 
uji coba tersebut dapat go public 
melalui jurnal baik nasional maupun 
internasional. SELAMAT BEKERJA......   
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No. Nama UPT Judul Proposal Uji Coba KI TA. 2008 

1. BBKI Soekarno Hatta Pengaruh Berbagai Media Tumbuh dan Suhu Terhadap Kelulushidupan Ichtyophonus sp. Serta Uji 
Infeksi pada Ikan kerapu Macan (Epinephelus fuscoguttatus, Forsskal) 

2. BBKI Hasanudin- Makasar Pengaruh Berbagai Ekstraksi dan waktu penyimpanan Terhadap stabilitas Ekstraksi DNA WSSV dari 
Udang Windu (Penaeus monodon) yang Dilalulintaskan pada BBKI Hasanuddin Makasar 

3. BKI Ngurah Rai Pengaruh Berbagai Ekstraksi dan Waktu Penyimpanan Terhadap Stabilitas Ekstrak RNA VNN dari 
Ikan Kerapu Macan (Epinephhelus fusogutattus) yang Dilalulintaskan BKI Ngurah Rai, Denpasar 

4. BKI Polonia-Medan Efektivitas antibiotic Terhadap Stretococcus iniae Pada Ikan Nila (Oreochromis sp) yang Terinfeksi 
Streptococcosis 

5. Balai Sepinggan-Balikpapan Pengaruh Ekstraksi DTAB CTAB dan Lysis Buffer dan waktu Penyimpanan Terhadap Stabilitas 
Ekstrak DNA Positif Koi Herves virus dari Ikan Mas (Cyprinus carpio) yang Dilalulintaskan di BKI 
Sepinggan Balikpapan 

6. BKI Selaparang-Mataram Efektivitas Kanamycin Terhadap Aeromonas salmonicida yang Menginfeksi Ikan Karper (Cyprinus 
carpio) 

7. BKI Sentani Efektivitas Erytromycin Terhadap Streptococcus iniae yang Ditularkan pada Ikan Nila (Oreochromis 
niloticus) 

8. BKI SMB II Palembang Efektivitas Oxyttetracycline dan Ofloxacine Terhadap Edwardsiella tarda Penyebab 
Emphisematous Putrefactive Disease Of Catfish (EPDC) pada Ikan Patin (Pangasius hypothalamus) 

9. BKI Juanda-Surabaya Pengaruh Berbagai Ekstraksi dan Waktu Penyimpanan Terhadap stabilitas ekstrak RNA TSV Dari 
Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) yang Dilalulintaskan BKI Juanda Surabaya 

10. Balai Uji Standar 1. Spesifitas dan Sensitifitas Metode Polymerase Chain Reaction (PCR) dalam Diagnosa Bakteri 
Edwardsiella tarda dari Isolat Unit Pelaksana Teknis Lingkup Pusat Karantina Ikan 

2. Perbandingan Efektifitas Presipitasi, flokulasi Organik dan Filtrasi Sampel Air untuk 
Konsentrasi dan Purifikasi Virus KHV untuk Deteksi dengan Teknik PCR 

3. Aplikasi Teknis Histokimia dalam Penetapan Diagnosa Edwardsella tarda dengan Metode 
Histopatologi : (Penekanan Khusus pada Metode Immunohistokimia 

4. Deteksi Bonamia sp. Pada Kerang Darah (andara granosa) dengan Menggunakan Metode : 
Tissue Imprint, Histophatology, dan Polymerase Chain Reaction (PCR) 

5. Identifikasi dan deteksi Jamur Kelas Oomycetes, Family Saprolegniaceae, Genus Aphanomyces 
sp. Dengan Metode konvensional, Molekuler dan Histopatologi pada Ikan Gurame 
(Osphronemous gouramy lac. ) 

11. SKI Kelas I SSK II-Pekan Baru Tingkat Kelangsungan Hidup Koleksi Hidup Koleksi Awetan Aeromonas salmonicida dengan 
Menggunakan Media Gliserol (10%, 15% dan 20%) dalam TSB selama Kurun Waktu 1-6 Bulan 

12. SKI Kelas I Wolter Mongisidi Tingkat Kelangsungan Hidup Koleksi awetan Edwardsiella tarda dengan Menggunakan Media 
Gliserol (Konsentrasi 10%, 15%, 20%, 25%) dalam TSB (Tripticase Soy Broth) selama Kurun Waktu 6 
Bulan 

13. SKI Kelas I Supadio-Pontianak Tingkat Kelangsungan Hidup Koleksi Awetan Aeromonas Hydrophila dengan Menggunakan Media 
Gliserol (Konsentrasi 20%, 25%, 30%, 35%) dalam TSB Selama Kurun Waktu 1-6 Bulan 

14. SKI Kelas I Tabing-Padang Efektivitas Enrofloxacin Terhadap Bakteri Aeromonas salmonicida Penyebab Furunculosis pada 
Ikan Lele (Clarias batrachus) 

15. SKI Kelas I Sam Ratulangi-
Manado 

Tingkat Kelangsungan hidup Koleksi Awetan Edwardsiella tarda pada Media Gliserol (Konsentrasi 
20%, 25%, 30% dan 35%) dalam Media TSB (Trytic Soy Broth) dengan Kurun Waktu 1-6 Bulan 

16. SKI Kelas I Tanjung Priok Uji Persistensi Taura Syndrom Virus (TSV) pada Produk Udang Litopenaeus vannamei Beku (Dalam 
Bentuk Udang Utuh, Udang Tanpa Kepala dan Kaki, dan Daging) 

17. SKI Kelas I Tanjung Perak-
Surabaya 

Persistensi Aeromonas salmonicida pada Ikan Nila (Oreochromis niloticus ) Beku 

18. SKI Kelas I Tanjung Emas-
Semarang 

Tingkat Kelangsungan Hidup Koleksi Awetan Aeromonas Hydrophila dengan Menggunakan Media 
Gliserol (Konsentrasi 10%, 15%, 20%, 25%) dalam TSB Selama Kurun Waktu 1-6 Bulan 

BOKS 1: Tabel  Usulan-Usulan Uji Coba Yang Akan DIlaksanakan di UPT Karantina Ikan 

Bersambung ke halaman  
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Sekilas Persiapan Dan Peran Karantina Ikan, Dalam Pelaksanaan  

Indonesia Nasional 
Single Window 

 Uhen Ruhenda 

National Single Window 
adalah suatu sistem 

pelayanan dari berbagai 
elemen  berkepentingan 

yang diorganisir, 
dipadukan,  dan 

diintegrasikan menjadi 
sebuah bentuk 

pelayanan satu pintu 
(Single Window) dengan 

menggunakan system 
elektronik secara on-line 

di dalam rangka 
melayani masyarakat 
pengguna (eksporter, 

importer, dan lainnya) di 
suatu Negara.  

pengolahan data dan informasi yang 
menyatu dari berbagai entitas di Portal 
NSW);  Single of Decicion making for 
custom release and clearance of 
cargoos - Membuat keputusan tunggal 
dalam rangka proses custom release 
dan cargo clearance (di Portal NSW) 

Cikal bakal lahirnya National Single 
Window tidak bisa dilepaskan dari 
Pertemuan para Kepala Negara yang 
tergabung dalam ASEAN, bertempat di 
Bali di bulan Oktober 2003, bersama-
sama, mereka membuat kesepakatan 
yang dinamakan The Declaration of 
ASEAN Bali Concord II dimana dalam 
Bali Concorn ditetapkan Program 
integrasi 11 sektor prioritas untuk 
kasawan ASEAN kemudian penetapan 
itu dilanjutkan ke Asean Agreement to 
establish and Implement the ASEAN 
Single Window yang diitanda tangani 
oleh para Menteri Perdagangan ASEAN 

D alam pelaksanaannya, 
penerapan system National 
Single Window di suatu 

Negara harus memperhatikan pola-pola  
dimungkinkannya : Single Submission of 
data and information ( pengiriman data 
dan infomasi oleh pengguna jasa atau 
instansi ke Portal NSW); Single and 
Sinkronous Processing of data and 
information (Sikronisasi dalam 

pada akhir tahun 2005 dan terakhir 
pada Asean Protocol to Establish and 
Implement  The Asean Single Window  
Des 2006. 

Tujuan didirikannya  NSW di 
Indonesia selain dalam rangka 
menyederhanakan dan mempercepat 
alur informasi antara pemerintah dan 
pelaku usaha serta memberikan 
keuntungan yang berarti bagi semua 
pihak yang terlibat dalam perdagangan 
internacional juga dimaksudkan untuk 
menciptakan sistem yang viable (dapat 
dilalui/digunakan secara terus 
menerus),sederhana, standar dan 
terintegrasi untuk proses pengeluaran/
pemasukan barang  (cargo clearance) 
sejalan dengan praktek internasional 
sehingga otomatis akan terjadi 
pengurangan biaya dan waktu yang 
signifikan dalam proses cargo clearance. 

Sorotan 
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Instansi/Institusi baik Pemerintah 
maupun swasta yang terlibat dalam 
NSW adalah semua instansi/institusi 
yang terlibat/menjadi unsur penting 
dalam dunia perdagangan dan kegiatan 
ekspor dan impor termasuk unsur 
Custom, Imigration & Quarantine (CIQ), 
sementara syarat penting bagi instansi 
yang mutlak harus dimiliki oleh setiap 
instansi yang menjadi bagian dari NSW 

adalah tidak hanya harus memiliki dasar 
hukum dalam regulasi tata laksana 
kegiatan ekspor dan impor tapi juga 
harus memiliki In-House Sistem Aplikasi 
Pelayanan (SAP) dengan elemen data 
mengacu pada standar Internatsional  
United Nation Electronick Data 
Interchange For  Administration 
Commerce and Transport (UN-EDIFACT) 
dan World Customs Organization (WCO).   

Sementara untuk lingkup karantina 
Ikan sendiri, pengembangan dan 
pelaksanaan NSW telah dimulai untuk 
beberapa titik point dan sebagai pilot 
Project yang pertama yakni Pelabuhan 
Laut Tanjung Priok yang dalam hal ini 
dioperasikan oleh Stasiun Karantina Ikan 
Kelas I Tanjung Prior.  Sejak Tradenet 
diresmikannya pada tanggal 17 
Desember 2007 oleh Menteri Keuangan, 
dua hari kemudian menyusul Dirjen 
Perhubungan Laut meresmikan Pornet, 
maka sejak itu pula National Single 
Window di Indonesia bernama Indonesia 
National Single Window (INSW). 

INSW sendiri terdiri dari dua pilar/
bagian yakni Inaportnet (Indonesia 
PortNet) merupakan sistem layanan 
berupa pertukaran data dan informasi 
secara elektronik dan on-line yang 
terpusat dan dikendalikan pada satu 
Portal (Portal InaPortnet) yang berasal 
dari berbagai institusi/ Governemt 
Agency  (termasuk Karantina Ikan) 
dengan agen pelayaran dalam rangka 
mengarahakan keluar-masuknya sarana 
angkut (kapal) dan muatannya dari laut 
lepas ke dermaga dan sebaliknya (Flow 
of good) sementara  Inatradenet 
(Indonesia TradeNet) memegang 
peranan pada sistem layanan, berupa 
pertukaran data dan informasi secara 
elektronik dan on-line yang terpusat dan 
dikendalikan pada satu Portal (Portal 
InaTradeNet) yang berasal dari berbagai 
institusi Goverment Agency (termasuk 
Karantina Ikan) dengan pengguna jasa 
(eksportir, importer, PPJK, dll) dalam 
rangka menyampaikan dan menerima 
proses perijinan dokumen ekspor atau 
impor (Flow of Document). 

Untuk tahap awal pelaksanaan INSW 
ini dibagi dalam beberapa tahap yang 
melibatkan sejumlah institusi 
pemerintah maupun swasta, antara lain: 
Pada Pilar InaPortnet bercokol 
Administrator Pelabuhan Besar Tanjung 
Priok, Karantina Ikan, Karantina 
Tumbuhan, Karantina Hewan, Karantina 
Kesehatan Pelabuhan, Imigrasi, Bea dan 
Cukai, Pelindo, dan Pelayaran. Dan di 
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pilar InaTradenet (sementara) di 
gawangi oleh Bea cukai (Direktorat BC), 
Karantina Ikan (Puskari), Karantina 
Tumbuhan dan Karantina Hewan 
(Barantan), Badan POM dan  
Departemen Perdagangan. 

Pusat Karantina Ikan dan Stasiun 
Karantina Ikan Kelas I Tanjung Priok 
merupakan salah satu institusi dalam 
posisi sebagai salah satu Government 
Agency (GA) yang tergabung dalam 
semua proses persiapan dan 
pelaksanaan INSW sejak awal sampai 
akhir di pelabuhan Tanjung Priok. Pusat 
Karantina Ikan berada di Tim Satgas 
InaTradenet dan SKI 
Kls I Tanjung Priok 
berada di Tim Satgas 
Sispro Portnet, dimana 
pelaksanaannya saling 
mengisi serta saling 
melengkapi.  

Sejak awal 
persiapan 
pembangunan INSW 
Karantina Ikan terlibat 
langsung dalam proses 
perumusan berbagai 
instrument (peraturan
-peraturan, bisnis 
proses, Service Level 
Agrement, pola 
kebijakan, dll) baik ke 
dalam maupun ke luar. 
Perumusan instrumen 
ke dalam terkait 
dengan penyiapan 
peraturan-peraturan 
tentang Karantina 
Ikan, Bisnis Proses 
Pelayanan Karantina 
Ikan, Seleksi Komoditi 
(media pembawa) 
kategori LARTAS non 
LARTAS (Larangan dan 
Pembatasan), 
Penerbitan Bentuk-
bentuk Dokumen baru 
Karantina Ikan, 
Penyesusian In-house 
sistem sendiri. 

Perumusan instrument ke luar terkait 
dalam menyatukan instrumen dari 
berbagai entitas yang tergabung dalam 
Government Agency (GA), instrument 
dari Karantina Ikan dan sebaliknya ke 
dalam suatu system yang bernama 
INSW.  

Proses  inilah yang tidak hanya 
memakan waktu lama tapi juga 
menguras pikiran dan tenaga serta 
melibatkan seluruh pakar-pakar IT 
bahkan diantara GA seringkali terjadi 
perang urat syaraf  karena masing-
masing merasa memiliki aturan-aturan 
hukum yang seolah-olah bersifat 

absolute demi 
mempertahankan 
ego institusinya 
masing-masing. 
Selain itu pekerjaan 
yang paling sulit 
lainnya yakni 
memadukan 
sejumlah peraturan 
dari GA  yang ada 
kedalam sistem 
INSW atau disebut 
juga dengan Single 
and Singkronous 
Procesing  of data 
and Information, 
dimana masing-
masing GA berharap 
peraturannya dapat 
berjalan secara 
sempurna. Meski 
akhirnya proses yang 
pelik itu bisa 
terpecahkan melalui 
pemahaman aturan 
masing-masing dan 
saling menghargai 
arti penting dan 
tujuan pembentukan 
INSW itu sendiri. 
Sejak pelaksanaan 
INSW resmi 
diluncurkan, aktivitas 
keseharian Stasiun 
Karantina Ikan Kelas I 
Tanjung Priok dalam 

INSW-Inaportnet adalah mengakses 
seluruh informasi dari Portal yang 
berhubungan dengan informasi Rencana 
Kedatangan Sarana Angkut / 
Pemberitahuan Kedatangan Kapal 
(RKSP/ PKK) dan Cargo Manifest masuk 
(Inward-Manifest) yang diupload ke 
Portal oleh pelayaran. Sementara 
kegiatan di  INSW-InaTradenet adalah 
menyampaikan respon ke Portal 
terhadap penerbitan perijinan status 
bisnis proses Karantina Ikan dari 
kegiatan Impor berupa penerbitan KI-
D15 dan KI-D3.  

Dari pelaksanaan tersebut, peran 
aktif Karantina Ikan dalam proses INSW 
dirasa sangat penting dan 
menguntungkan posisi Karantina Ikan 
itu sendiri baik ke internal maupun ke 
eksternal, dimana secara materil 
Karantina Ikan dapat mengakses 
informasi berupa Cargo Manifest, 
Rencana Kedatangan Sarana 
Pengangkut dari Portal INSW, secara 
immaterial  

Sedang untuk eksternal, proses 
penyampaian informasi tentang 
Karantina Ikan (proses perijinan, dll) 
keseluruh entitas dapat dilakukan 
melalui Portal INSW. Secara imateril 
Karantina Ikan akan dikenal dan benar-
benar penting keberadaannya terkait 
dalam pelaksanaan INSW. 

Hal yang cukup membanggakan kita 
semua adalah, sekarang ini Karantina 
Ikan menjadi satu-satunya instansi 
pemerintah di bawah DKP yang 
dipercayakan untuk memulai dan 
dianggap mampu menyelaraskan diri 
dengan pelaksanaan INSW sehingga 
dinilai sebagai Unit Pelaksana Teknis 
lingkup DKP yang paling siap dalam 
pelaksanaan INSW. Peran aktif  
Karantina Ikan di ajang INSW saat ini 
mendapat apresiasi yang sangat. Ke 
depan, Karantina Ikan senantiasa 
mengoptimalkan diri guna 
menyelaraskan dengan perkembangan 
terkini terkait dengan perkembangan 
INSW itu sendiri. Hidup Karantina Ikan! 

     

Single 
Submission of 

data and 
information; 

Single and 
Sinkronous 

Processing of 
data and 

information; 
Single of 

Decicion making 
for custom 
release and 
clearance of 

cargoos 
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Saatnya Dunia Berubah! Kata itu saat ini mendunia, ibarat 
sebuah bom meledak, gaung dan gemanya terasa ke 
seluruh penjuru dunia apalagi setelah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Inggris “It’s Time for the World 
Change”.  

BANGKIT DAN BERGERAK 

Sorotan 

 Haristanto, A.Pi *   
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D isaat kita 
kewalahan 
mengatasi wabah, 

mereka datang bak “malaikat 
penyelamat” dengan 
menawarkan & mengeruk 
keuntungan dengan menjual 
vaksin yang notabene mereka 
produksi dari sampel virus 
H5N1 yang kita kirim ke 
WHO.” 

 
Seratus tahun sudah Bangsa ini 

terlepas dari belenggu kolonialisme 
penjajah, itu berarti sudah enam puluh 
tiga tahun Bangsa ini merasakan 
Kemerdekaan hakiki sebagai sebuah 
Bangsa Merdeka. Apakah kita benar-
benar sudah lepas dari belenggu 
kolonialisme itu? Benarkah 
kemerdekaan itu sudah mendarah 
daging dihati setiap kita dan sudahkah 
kemerdekaan membawa kita menjadi 
Bangsa yang sejahtera? 

Saatnya Dunia Berubah! Kata itu 
saat ini mendunia, ibarat sebuah bom 
meledak, gaung dan gemanya terasa ke 
seluruh penjuru dunia apalagi setelah 
diterjemahkan kedalam bahasa Inggris “ 
It’s Time for the World Change”. Adalah 
menteri kesehatan kita DR. Dr. Siti 
Fadilah Supari, Sp.JP(K) yang telah 
menerbitkan buku bersampul merah 
dengan judul “ Saatnya Dunia Berubah! 
Tangan Tuhan di Balik Virus Flu 
Burung”, telah membuat gempar dunia 
kesehatan terkait dengan wabah virus 
flu burung di Indonesia. Institusi 
internasional yang  paling gerah dengan 
penerbitan buku tersebut tentunya 
Badan Kesehatan Dunia (WHO), bahkan 
pejabat WHO untuk urusan kesehatan 
David Heymann meminta menteri 
kesehatan untuk menarik peredaran 
buku tersebut (Republika, 22 Pebruari 
2008, hal. 1). Karena buku tersebut 
salah satunya mengupas ketidakberesan 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam 
penggunaan sampel virus H5N1 yang  
penelitian atau publikasi, ataukah di 
sharing ke pabrik vaksin. Atau mungkin 
virus itu digunakan untuk 
pengembangan senjata 
biologis” (Republika, 22 Pebruari 2008, 
hal. 1). 

Srikandi kita itu mempermasalahkan 
ketidak adilan mekanisme WHO dalam 
mempergunakan sampel virus H5N1 
yang dikirim negara berkembang, 
khususnya Indonesia. Disaat kita tidak 
berdaya menangani penyebaran flu 
burung di tanah air dengan keterbatasan 
sumberdaya, dana dan teknologi, 
ternyata dimanfaatkan negara maju 
untuk menjual produk mereka yang 
bernama vaksin dengan harga yang 
mahal. Ibarat pepatah “Malang tak 
dapat ditolak untung tak dapat diraih”,  
begitulah nasib kita menghadapi wabah 
flu burung. Disaat kita kewalahan 
mengatasi wabah, datang “malaikat 
penyelamat”  bernama negara maju 
menawarkan vaksin yang notabene 
mereka produksi dari sampel virus H5N1 
yang kita kirim ke WHO. Suatu hal yang 
sangat wajar bila menteri kesehatan kita 
meradang dengan kondisi ini. Bukannya 
mereka bahu 
membahu membantu 
secara sukarela atas 
wabah yang kita alami, 
tetapi penderitaan kita 
malah dimanfaatkan 
untuk mengeruk 
keuntungan dengan 
menjual vaksin, suatu 
hal yang ironis dan 
sangat tidak etis.  

Lalu apa 
hubungannya virus flu 
burung dengan kita 
para karantinawan ? 
Dua alinea diatas 
sebenarnya hanya 
merupakan prolog 
untuk menggugah dan 
membangkitkan kembali memori kita. 
Kasus yang mirip wabah flu burung ini 

juga pernah terjadi dalam dunia 
perikanan,  namun karena wabah 
tersebut hanya menyerang komoditi 
perikanan, gaungnya tidak sedahsyat flu 
burung.  Pada era tahun 80an hingga 
awal 90an, kita masih ingat betapa 
produk kita yang bernama sibongkok 
udang menjadi primadona komoditi 
ekspor sektor perikanan, bahkan kita 
pernah mencatat sebagai negara 
terbesar dalam ekspor udang. 

Namun tanpa kita sadari, lambat 
laun produksi udang kita menurun 
seiring munculnya virus MBV, SEMBV, 
IHHNV dan WSSV yang pada waktu itu 
kita tidak tahu sebenarnya penyakit apa 
yang menyerang udang ditambak para 
petani sehingga banyak yang mati. 
Kemudian datang Expert dari Amerika 
melakukan monitoring dan survailence 
di Pulau Jawa dan Sumatera untuk 
membantu mengidentifikasi wabah 
penyakit udang dan bahkan mereka juga 
membawa sampel penyakit yang telah 
mereka isolasi. Kita hanya diberi 
informasi bahwa yang menyerang udang
-udang kita adalah penyakit seperti 
tersebut diatas. Tidak lama setelah 
mereka kembali ke Amerika, kita 
ditawari produk untuk diagnosa cepat 

penyakit-penyakit 
udang yang 
disebabkan oleh virus 
sedangkan untuk 
memperolehnya 
tentu kita diharuskan 
membeli. Dan dari 
manakah kiranya DNA 
virus yang mereka 
pakai untuk membuat 
metode pemeriksaan 
cepat itu?. Rasanya 
tidak berlebihan jika 
kita menduga bahwa 
isolat virus yang 
mereka peroleh dari 
Indonesia itulah yang 
dipakai. Tetapi untuk 
mendapatkan 

metode pemeriksaan tersebut kita harus 
membeli dengan harga yang mahal. 

”atau mungkin 
virus itu 

digunakan 
untuk 

pengembangan 
senjata 

”biologis” 
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Ternyata kita tidak hanya sekali 
dibodohi, saat kasus KHV pada ikan Mas 
dan Koi merebak di Pulau Jawa tahun 
2002-2004, beberapa orang Taiwan juga 
melakukan pengambilan sampel virus 
KHV di daerah Blitar dan Pasuruan, Jawa 
Timur. Tidak lama setelah itu, disaat kita 
masih berusaha keras melakukan 
pencegahan penyebaran virus KHV yang 
ternyata berkembang demikian cepat 
sehingga mewabah sampai ke wilayah 
Sumatera, kita ditawari metode 
diagnosa cepat dengan PCR yang 
sekarang dikenal dengan metode IQ-
2000, yang pada dasarnya 
pengembangan metode tersebut dari 
virus KHV yang  mereka ambil dari kasus 
yang mewabah di negara kita. Dan lagi-
lagi untuk memperolehnya kita harus 
membeli produk tersebut dengan harga 
yang sangat mahal. Saat ini diperlukan 
dana sekitar Rp 15 – 17 Juta   untuk 
memperoleh 1 (satu) paket IQ-2000, 
yang dapat digunakan untuk 50 test. 
Dengan asumsi harga IQ-2000  terendah 
Rp. 15.000.000,- , berarti untuk sekali uji 
PCR diperlukan biaya Rp. 300.000,- , 
suatu jumlah yang relatif mahal untuk 
ukuran petani.  

Harus berapa kali lagikah kita 
dibodohi mereka?, rasanya kita harus 
sepakat bahwa kita tidak mau lagi 
dibodohi. Soal tenaga ahli rasanya kita 
tidak kurang. Soal peralatan kita juga 
tidak ketinggalan. Lalu apa yang kurang 
dari kita sehingga seringkali secara tidak 
sadar kita dibodohi?. Memang banyak 
yang harus kita benahi, pola pikir kita, 
mental kerja kita, kemauan kita,  
semangat juang kita, patriotisme kita 
semua perlu perenungan untuk dikupas. 
Apa yang telah diawali menteri 
kesehatan kita dengan berteriak kepada 
dunia tentang ketidak adilan lembaga 
lembaga internasional yang sebenarnya 
merupakan lembaga yang bernaung di 
bawah Perserikatan Bangsa Bangsa 
(PBB), telah menyadarkan kita ternyata 
negara maju bukan segalanya. Apa yang 
dia ucapkan, apa yang dia lakukan dan 
apa yang dia kerjakan tidak selalu baik 

dan benar. Karena mereka juga manusia, 
maka lalai dan salah juga bisa mereka 
lakukan. Rasanya kita juga tidak harus 
mengekor, sehingga apa yang mereka 
katakan, kita hanya mengangguk seolah 
semua yang mereka ucapkan benar 
adanya, dan kita harus mengikutinya.  

 
Kita punya Balai 

Uji Standar 
Karantina Ikan 
(BUSKI), yang 
peralatannya boleh 
dibilang terlengkap 
untuk ukuran 
laboratorium 
kesehatan ikan, 
kita punya pakar-
pakar penyakit, 
kita punya institusi 
pendukung yang 
cukup banyak 
(Badan Riset 
Kelautan dan 
Perikanan, Balai-
Balai Budidaya, 
Laboratorium milik 
perguruan tinggi 
dan swasta, dll).  

 
Jika kita bersatu padu, bahu 

membahu dan bekerjasama, rasanya 
bukan hal yang mustahil kalau kita juga 
dapat menciptakan metode 

pemeriksaan seperti IQ-2000, bahkan 
mungkin kita dapat pembuat IQ yang 
lebih tinggi kalau perlu IQ-5000 atau IQ-
10.000, kenapa tidak?.  

Sebelum kita melakukan perubahan 
pada dunia seperti ajakan menteri 
kesehatan kita, akan lebih arif jika 
perubahan itu terlebih dahulu dimulai 
dari diri kita sendiri. Kita perlu banyak 
belajar dari sesama negara-negara di 
Asia yang telah lebih dahulu maju 
seperti Jepang dan Korea Selatan atau 
yang terbaru China. Mereka dengan 
keyakinan dan kemampuannya 
berusaha sekuat tenaga untuk merubah 
negaranya menjadi lebih maju, dan 
sekarang mereka dapat berteriak “ Aku 
telah merubah dan menguasai dunia” 
dengan produk-produk yang mereka 
hasilkan. Lalu bagaimana dengan 
Indonesia? Kita pastinya juga bisa ikut 
berteriak lantang, “INDONESIA BISA!”  

 
*) Kepala Stasiun Karanina Ikan Kelas I 
Syamsudin Noor Banjarmasin.  
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Opini 

Aspek Pengendali Hama 
Penyakit Ikan (PHPI) 
Sebagai Pejabat Publik 

 H. Arif  Hariyanto, SH  (PHPI BKI  Ngurah Rai) 

K ARANTINA IKAN 
melaksanakan Tugas 
Pokok dan Fungsi 

pencegahan masuk dan 
tersebarnya hama dan 
penyakit ikan dari luar 
negeri dan dari suatu area 
ke area lain di dalam negeri, 
atau keluarnya dari dalam 
Wilayah Negara Republik 
Indonesia berdasarkan 
peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

 
 
PHPI (pengendali hama penyakit 

ikan) untuk melaksanakan  kegiatan 
Tindak Karantina Ikan berlandaskan butir
-butir kegiatan fungsional yang telah 
ditetapkan dalam SK MENPAN No: 36/
KEP/M.PAN/5/2001, dan instrumental 
yuridis berupa peraturan perundang – 
undangan, peraturan pelaksanaan dan 
peraturan kebijakan sebagai  rujukan   
melakukan operasional tugas pokok dan 
fungsi  Karantina Ikan. 

Pejabat Publik didefinisikan  tugas 
dan pekerjaan yang berkaitan dengan 
pelayanan umum yang  mana PHPI  
sebagai aktor dalam melaksanakan 
operasional tugas pokok dan fungsi 
Karantina ikan, dan pejabat struktural 
sebagai pembuat kebijakan publik 
(publik policy maker) .  Prosedur tata 
laksana Pelayanan Karantina Ikan  yang 
akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, 
legalitas (Rule of Law), jaminan fairness 
(keadilan) merupakan indikator yang 
harus berjalan sinergis dan optimal.   

Persaingan produk perikanan di 
pasar global menuntut jaminan validitas, 
oleh karena itu semua Unit Pelaksana 
Teknis Karantina Ikan harus 
meningkatkan kemampuan dalam teknik 
dan metode pengujian atau pemeriksaan 
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hama penyakit ikan pada media 
pembawa (komoditi perikanan) sesuai 
standar internasional  sehingga hasil 
pengujian laboratorium dan sertifikat 
kesehatan dapat merupakan jaminan 
kualitas produk perikanan untuk dapat 
bersaing dalam perdagangan global. 

PHPI sebagai pejabat publik harus 
dipahami karena setiap pekerjaaan yang 
dilakukan berkaitan langsung hasilnya 
baik dari segi positif maupun negatif 
mempunyai konsekwensi yang harus 
dipertanggung jawabkan kepada publik 
sesuai dengan kewenangannya, untuk 
itu Pusat Karantina Ikan telah 
menetapkan prosedur tetap 
pelaksanaan Tindak karantina Ikan yang 
dijabarkan dalam bentuk butir-butir 
fungsional yang merupakan sebagai 
pedoman  setiap melaksanakan 
kegiatan bagi  PHPI (pengendali hama 
penyakit ikan).    Guru Besar Hukum tata 
Negara Universitas Udayana  Yohanes 
Usfunan   berpendapat di era 
Demokratisasi dan Globalisasi saat ini, 
seluruh perangkat birokrasi, perlu 
menyadari bahwa pelayanan publik 
berarti pula semangat pengabdian yang 
mengutamakan     efisiensi dan 
keberhasilan pelayanan  yang 
dimanifestasikan antara lain dalam 
perilaku "melayani, bukan dilayani", 
"mendorong, bukan  menghambat", 
"mempermudah, bukan 
mempersulit","sederhana, bukan 
berbelit -belit", "terbuka untuk setiap 
orang, bukan hanya untuk segelintir 
orang".  Harus mampu mereformasi 
merubah paradigma lamanya dari yang 
dilayani  menjadi pelayanan dan  
pengabdian masyarakat. 

Mengutip pernyataan tersebut 
bermakna peningkatan kualitas Sumber 
daya manusia  merupakan daya dukung 
yang signifikan demi optimalnya 
Pelayanan Karantina Ikan  yang 
berkualitas, tersedianya Sumber Daya 
Manusia PHPI karantina ikan yang 
tangguh dan profesional dalam  bidang 
administrasi, pengawasan operasional 
tindak karantina ikan maupun teknis 

pemeriksaan hama dan penyakit ikan 
secara klinis maupun laboratories yang 
dapat dipertanggungjawabkan.  

Setiap kegiatan teknis Tindak 
karantina Ikan yang meliputi 
Pengawalan, Pengasingan, Pengamatan, 
Perlakuan, Penahanan, Penolakan, 
Pemusnahan, Pelepasan ( 8P ) harus 
didukung dan dikawal peraturan 
kebijakan maupun peraturan 
pelaksanaan, dimana akan menghasilkan 
Tugas pokok dan Fungsi karantina Ikan 
yang menjunjung Supremasi asas 
legalitas, menuju mewujudkan Karantina 
Ikan modern yang tangguh, Profesional, 
dan terpercaya.  

Asas legalitas adalah wewenang 
yang diberikan berdasarkan  peraturan 
perundang-undangan yang berlaku baik 

secara vertikal maupun horisontal, 
merupakan payung hukum dalam aspek 
Tindak Karantina Ikan , bagaimana 
pemahaman PHPI ? merupakan tugas, 
pemikiran, penghayatan untuk 
diwujudkan dalam membentuk bingkai 
model PHPI berkarekter pelayanan 
karantina ikan.  

PHPI sebagai pejabat publik 
merupakan suatu jabatan dwifungsi, 
yaitu funsi jabatan fungsional dan 
sekaligus jabatan pelayanan, dalam 
rangka menuju pelayanan operasional 
kompetensi validilitas  perlunya 
menciptakan  Sistem  Mutu Pelayanan 
(Quality  Service System) yang tertuang 
dalam Rencana Detail Pembangunan 
karantina ikan Tahun 2007 – 2009.  
(mari kita semua sukseskan).   
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Beritapuskari 

Pelatihan  
Metode Standar  

Pemeriksaan HPIK 
Di Jogjakarta 

 
Selama 1 minggu penuh para petugas 
teknis karantina ikan terutama mereka 

yang tergabung dalam Tim Ujicoba     
untuk Unit Pelaksana Teknis Karantina 

Ikan seluruh Indonesia, mengikuti Pelati-
han Metode Standar Pemeriksaan HPIK 

di    Fakultas Perikanan, Universitas Gad-
jah Mada Yogyakarta 

 

P elatihan kali ini selain ditujukan untuk kegiatan 
sosialisasi mengenai metode standar pemerik-
saan yang telah dibuat oleh Pusat Karantina Ikan 

juga menjadi kegiatan untuk pemantapan Tim Ujicoba 
sebelum melakukan ujicobanya di UPT masing-masing, 
mengingat sebagian besar UPT KI belum pernah mela-
kukan ujicoba sebelumnya. 

 Pembelajaran yang diberikan pada kegiatan ini 
terdiri atas 2 (dua) bagian yakni Teori Kelas dan Praktek 
langsung, manfaat dari pelatihan ini diakui oleh be-
berapa peserta sangat membantu mereka didalam mela-
kukan persiapan ujicoba yang akan dilakukannya.  

.  
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3 rd WORKSHOP ON 
INTERNATIONAL TRADE & WTO 
FOR INDONESIA 
 

S alah satunya adalah KOICA, merupakan institusi 
formal dibawah The Ministry of Foreign Affairs 
and Trade (MOFAT), Korea Selatan yang 

membuka kesempatan kepada Indonesia untuk 
memberikan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas 
SDM. Hal ini menandakan hubungan Bilateral kedua 
negara tersebut terjalin cukup baik.. Jenis Pelatihan/

Program yang mereka tawarkan juga cukup beragam 
dan variatif, seperti misal bagi peserta yang berasal dari 
Karantina Ikan tidak hanya dikirim untuk mengikuti 
pelatihan yang berkaitan langsung dengan 
Perkarantinaan Ikan saja tapi juga dapat mengikuti jenis 
training lainnya yaitu mengenai Fasilitas Perdagangan, 

(Continued on page 19) 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Pusat Karantina Ikan cukup intens 
mengirimkan Sumber Daya Manusianya baik ke berbagai kegiatan 
training maupun beasiswa yang digelar oleh Instansi/ Organisasi Dalam 
dan Luar Negeri. 

  R. Gatot Perdana  
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HACCP, dan masalah Perdagangan 
International. 

Melalui program 3rd Workshop on 
International Trade & WTO for Indonesia 
kali ini, Karantina Ikan mengirimkan 3 
(tiga) orang peserta yaitu : Dr. Ir. Toni 
Ruchimat, M.Sc (BBKI Soeta), Heri 
Yuwono, S.Pi, MP (SKI Kls I Tj Perak) dan 
R. Gatot Perdana, A.Pi (Puskari). 
Kegiatan yang menghabiskan waktu 15 
hari ini diikuti oleh 15 peserta dari 
berbagai instansi di Indonesia, kegiatan 
ini tidak lain bertujuan untuk 
Meningkatkan kemampuan dalam 
bernegosiasi, pembuatan kebijakan yang 
didasarkan pada kesepakatan WTO dan 
analisa manajemen system, serta untuk 

(Continued from page 18) meningkatkan hubungan kerjasama dan 
persahabatan antar kedua Negara. 

Disamping itu, pelaksanaan 3rd 
Workshop on International Trade & 
WTO for Indonesia juga membahas 
beberapa permasalahan yang dihadapi 
dan upaya peningkatan dimasa yang 
akan datang seperti Sistem WTO; Non 
Diskriminasi, Standar dibawah Sistem 
WTO; Negosiasi bidang pertanian; 
Sistem anti-dumping; Pelayanan 
Perdagangan; Kesepakatan 
Perdagangan Bebas; Mekanisme aturan 
keselamatan; Mekanisme anti-subsidy; 
SPS/TBT; Sistem Dispute Setlement, 
WTO. Serta membahas Negosiasi DOHA 
dan analisa stándar baru yang dimiliki; 
Manajemen perdagangan yang lancar 
dan perolehan stándar pemerintah. 

Terakhir mengenai Investasi dan 
kebijakan persaingan sesuai dengan 
sistem yang berlaku dalam WTO. 

Kita semua berharap, semoga apa 
yang telah diperoleh dari workshop ini 
dapat diimplementasikan dan 
memberikan sumbangsih yang 
bermanfaat guna pencapaian kemajuan 
instansi milik kita bersama.  
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Serah Terima Jabatan 
Kasubbid Keuangan & Kasubbid Kerjasama 
Pusat Karantina Ikan 

Selasa, tepatnya di 
tanggal 26 Februari 

sekali lagi terjadi 
rolling pejabat 

struktural untuk 
lingkup Pusat 

Karantina ikan, kali ini 
giliran Kepala Sub 
Bidang (Kasubbid) 

Keuangan dan 
Kasubbid Kerjasama 

Pusat Karantina Ikan. 
 
 

 
Untuk Kasubbid Keuangan yang sebelumnya 

dijabat oleh Drs. Suko Haryanto digantikan oleh Ir. 
Mahlani Widyastuti yang sebelumnya menjabat 
sebagai Kasubbid Kerjasama. 

Sementara terjadi promosi jabatan untuk 
posisi kasubbid kerjasama dengan masuk dan 
bergabungnya . Wahyu Widodo, S.Si, sebelumnya 
wahyu menjabat sebagai kepala Wilayah Kerja 
MerakKeluarga Besar Pusat Karantina Ikan dan 
Jajaran Redaksi Infokarikan mengucapkan “ 
Selamat dan sukses untuk mereka semua, selamat 
menunaikan tugas di tempat yang baru”.  
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MOPKAN2008 

 Seperti yang pernah kami tulis pada Edisi sebelumnya bahwa 
MOPKAN Tidak Lagi Mengerikan, buktinya pada kemasan Masa 
Orientasi Petugas Karatina Ikan atau yang biasa dikenal sebagai 
MOPKAN pada tahun 2008 ini sungguh terlihat BERBEDA.  

 Lihat saja, tahun ini kemasan yang tampil dipadukan dengan 
konsep Outbond dengan menghadirkan pihak ketiga dari Pumping 
Powermembuat kegiatan yang berlangsung dari tanggal 31 Maret 
2008 sampai 6 April 2008 ini menjadi lebih ringan dan FUN. Acara 
dibuka oleh Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kelautan dan 
Perikanan Drs. Mulyoto, MM ini diikuti oleh 60 peserta dari Unit 
Pelaksana Teknis seluruh Indonesia. Dalam sambutannya 
Kepala Biro Kepegawaian DKP membacakan sambutan Kepala 
Pusat Karantina Ikan yang mengutarakan bahwa MOPKAN 
merupakan salah satu pelatihan yang telah mehirkan ratusan 
kader muda petugas karantina ikan dan menggodok 
generasi penerus karantina ikan, hingga terjalin rangkaian 
mata rantai emas yang tidak terputuskan dari angkatan ke 
angkatan.  

 Sedianya acara MOPKAN 2008 akan 
diselenggarakan pada PMPSDMP Departemen 
Pertanian, Ciawi akan tetapi dikarenakan pada 
PMPSDMP tersebut baru diselenggarakan pelatihan 
prajabatan maka acara MOPKAN tahun ini 
dialihkan ke Wisma YPI – Ciawi, Bogor. Materi 
dalam pelatihan MOPKAN 2008 meliputi 
Kedisiplinan, Pengembangan Kecerdasan Emosi, 
Kepemimpinan,  

 Disiplin dan Etika petugas Karantina 
Ikan, Pembentukan Jiwa Korsa,  dan masih 
banyak lagi materi-materi yang sangat 
membantu karantinawan/wati dalam 
bekerja, baik pada administrasi 
perkantoran maupun teknis lapangan. 

Itulah gambaran singkat mengenai kegiatan 
yang dilakukan sepanjang mengikuti MOPKAN, 

tidak ada yang menyeramkan bukan? Jadi bagi yang 
belum di Moss, masih takutkah Anda mengikuti MOPKAN  

selanjutnya???.   
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No. Nama UPT Judul Proposal Uji Coba KI TA. 2008 

19. SKI Kelas I Syamsudin Noor-
Banjarmasin 

Daya Tahan Edwardsiella tarda pada Komoditi Ikan Patin (Pangasius hypophthalmus) 

20. SKI Kelas I Sultan Thaha-Jambi Tingkat Kelangsungan Hidup awetan Aeromonas salmonicida dengan Menggunakan Media Gliserol 
(Konsentrasi 20%, 25%, 30% dan 35%) dalam TSB selama Kurun Waktu 1-6 Bulan 

21. SKI Kelas II Cirebon Kelangsunagn Hidup Koleksi Awetan Streptococcus iniae yang Menggunakan Gliserol 
22. SKI Kelas II Bau Bau-Buton Pengaruh salinitas Terhadap Perkembangan Patogen pada Ikan Mas koki (Carrassius auratus) yang 

Dilalulintaskan selama Penanganan di Instalasi Karanrtina Ikan 

23. SKI Kelas II Jefman-Sorong Daya Tahan Bakteri Edwardsiella tarda pada Ikan Mas (Cyprinus carpio Linn) yang Dilalulintaskan di 
SKI Kelas II Jefman Sorong 

24. SKI Kelas II Adisucipto-
Yogyakarta 

Pengaruh Salinitas Terhadap Perkembangan Parasit pada Ikan Gurami (Osphonemus goramy) yang 
Dilalulintaskan selama Penangan di Instalasi Karantina Ikan 

25. SKI Kelas II Mopah-Merauke Viabilitas Preservasi Streptococcus iniae dengan Menggunakan Media Gliserol (konsentrasi 10%, 
15%, dan 20%) dalam TSB selama Kurun Waktu 1-6 Bulan 

26. SKI Kelas II Pattimura-Ambon Pengaruh Salinitas Perkembangan Patogen pada Ikan Blue Devil (Abudefduf elizabethae) yang 
Dilalulintaskan selama Pengangan didalam Instalasi Karantina Ikan 

27. SKI Kelas II Teluk Nibung Tingkat Kelangsungan hidup Awetan Streptococcus iniae dengan Menggunakan Media Gliserol 
(Konsentrasi 20%, 25%, 30%, 35%) dalam Nutrient Broth selama kurun Waktu 1-6 Bulan 

28. SKI Kelas II Tahuna Pengaruh Salinitas Terhadap Perkembangan Patogen pada Ikan Kerapu yang Dilalulintaskan 
Selama Penanganan di instalasi Karantina Ikan 

29. SKI Kelas II Salahudin-Bima Tingkat Kelangsungan Hidup koleksi Awetan Edwardsiella tarda Menggunakan Media Gliserol 
(Konsentrasi 20%, 25%, 30%, 35%) dalam NB (Nutrient Broth) 

30. SKI KElas II Pangkal Pinang Pengaruh salinitas terhadap Perkembangan Patogen pada Ikan mas (Cyprinus carpio) yang 
Dilalulintaskan selama Penanganan di dalam instalasi Karantina Ikan Sementara 

31. SKI kelas II Babullah- Ternate Pengaruh Salinitas Terhadap Perkembangan Patogen pada Gelondongan Ikan Bandeng (Chanos 
chanos F ) yang dilalulintaskan selama Penanganan di Instalasi Karantina Ikan 

32. SKI Kelas II Eltari-Kupang Pengaruh Salinitas terhadap Kelangsungan hidup dan Perkembangan Patogen pada Ikan Kerapu 
Tikus (Cromileptes altivelis) yang Dilalulintaskan Selama Penanganan di Instalasi Karantina Ikan 

33. SKI Kelas II Entikong Tingkat Kelangsungan Hidup Koleksi Awetan Bakteri Edwardsiella tarda dengan Media Gliserol 
(Konsentrasi 10%, 15%, 25% dan 25%) dalam Nutrient Broth selama 1-6 Bulan 

34. SKI Kelas II Juata Tarakan Daya Tahan Bakteri Streptococcus iniae pada Ikan Nila (Oreochromis niloticus) Beku 
35. SKI Kelas II St. Iskandar Muda-

NAD 
Pengaruh Salinitas Terhadap pada Lobster (Panulirus sp.) yang Dilalulintaskan selama Penanganan 
(Handling) di dalam Instalasi Karantina Ikan 

36. SKI Kelas II Fatmawati-Bengkulu Pengaruh salinitas Terhadap Perkembangan Ektoparasit pada Ikan Nila (Oreochromis niloticus) 
selama Penanganan di Instalasi karantina Ikan 

37. SKI Kelas II Mutiara-Palu Tingkat Kelangsungan Hidup Koleksi Awetan Areomonas Hydrophyla dengan Menggunakan Media 
Gliserol (Konsentrasi 10%, 15%, 20% dan 25&) dalam NB Selama Kurun Waktu 1-6 Bulan 

38. SKI Kelas II Panjang-Lampung Tingkat Kelangsungan hidup Awetan Aeromonas Salmonicida pda media Gliserol dalam Nutrient 
Broth selama Kurun 1-6 Bulan 

39. SKI Kelas II Luwuk Banggai Tingkat Kelangsungan hidup Awetan Streptococcus iniae dengan Menggunakan Media Gliserol 
(Konsentrasi 20%, 25%, 30%, 35%) dalam Nutrient Broth selama kurun Waktu 1-6 Bulan 

40. SKI Kelas II Tanjung Pinang Pengaruh Salinitas (0 g/L, 2 g/L, 4 g/L, 6 g/L ) Terhadap Perkembangan Patogen pada Ikan Lele 
Dumbo (Clarias garlepinus) selama Penanganan di Instalasi Karantina Ikan 

41. SKI kelas II Tjilik Riwut Pengaruh Salinitas Terhadap Patogen pada Ikan Patin (Pangasius sutchi) yang Dilalulintaskan 
Selama Penanganan di Instalasi Karantina Ikan 

42. SKI Kelas II Gorontalo Tingkat Kelangsungan Hidup Koleksi Awetan Areomonas Hydrophyla dengan Menggunakan Media 
Gliserol (Konsentrasi 10%, 15%, 20% dan 25%) dalam NB Selama Kurun Waktu 1-6 Bulan 

BOKS 1: Tabel  Usulan-Usulan Uji Coba Yang Akan DIlaksanakan di UPT Karantina Ikan 

Sambungan dari halaman  
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RagamKasus 

 Pemusnahan Ikan Patin (Pangasius Sutchi) Di 
Stasiun Karantina Ikan Kelas Ii El Tari Kupang. 

 

S ebulan di tahun 2008 tepatnya pada tanggal 5 Februari dilakukan Pemusnahan Ikan Patin (Pangasius sutchi) di Stasiun 
Karantina Ikan Kelas II El Tari Kupang. Awalnya penahanan sementara dilaksanakan tanggal 30 Januari 2008 pada 
terminal kedatangan Bandara El Tari Kupang.  

Ketika ditanya Sang pemilik (Drs. Imannuel Pellokila) berkilah bahwa boks yang dibawanya berisi buah-buahan. Berkat 
kesigapan Petugas Karantina Ikan (Yasin Arifin, A.Md), boks yang mencurigakan tersebut dibongkar dan didapati berisi 70 ekor 
benih patin. 

Ikan tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan ikan dari Jakarta tersebut langsung di dibawa ke ruang instalasi karantina ikan El Tari 
untuk dilakukan tindakan penahanan sementara dengan nomor surat: M/KI-470/P5/27.0/I/2008/0007. Surat penolakan dikeluarkan 
setelah tiga hari dengan nomor: M/KI-470/P6/27.0/I/2008/0007. Namun sang pemilik tidak jua bisa melengkapi dokumen karantina 
sampai batas waktu yang ditentukan hingga akhirnya diambil tindakan pemusnahan dengan cara pemberian formalin sesuai dengan 
surat perintah pemusnahan dengan nomor: M/KI-470/P7/27.0/II/2008/0007 serta Berita Acara Pemusnahan nomor: M/KI-D7/27.0/
II/2008/0007. Pemusnahan dilakukan oleh Ni Ketut Sri Widiarti,S.Pi dan Yasin Arifin,A.Md didampingi saksi dari KP3U setempat.  
(yasin)  

 Ikan Betutu BEKU
(Oxyeleotris marmorata) 

 

T anggal 13 maret 2008 telah terjadi pemasukan Ikan 
Betutu Beku (Oxyeleotris marmorata ) sebanyak 10 
kgm 1 koli dengan penerima Hotel Novotel 

Palembang Jalan  R. Sukamto No.08.A Palembang, menggunakan 
pesawat Sriwijaya Air ( Jakarta – Palembang ) pukul 18.00 WIB 
dengan nomor  SMU.1022595 di Cargo Bandara SMB II 
Palembang. 

Setelah dilakukan pemeriksaan / pengecekan oleh petugas 
karantina ikan  Abu Bakar , Yusuf Arif Wahyudi, A.Md dan Dody 
Reagean, pemasukan Ikan Betutu Beku tersebut tidak dilengkapi 
dengan Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik dari daerah asal. 

Dikarenakan tindakan tersebut telalah melanggar peraturan 
yang berlaku, maka media pembawa tersebut dikenakan 
tindakan penolakan (Surat Penolakan Nomor : K/KI-D5/08.0/
III/2008/00001 ) dengan diperkuat tidak dipenuhinya 
kelengkapan dokumen dari daerah asal oleh sang pemilik media 
pembawa sehingga segera media pembawa tersebut 
diterbangkan kembali ke daerah asal pada hari yang sama.  

 Pelanggaran 
Karantina Ikan di SKI 
Kelas II Luwuk 
Banggai 

 

A wal tahun 2008, SKI Kls II Luwuk Banggai telah 
mencatat 3 kasus pelanggaran karantina ikan di 
SKI Kelas II Luwuk Banggai untuk satu jenis 

komoditi yaitu ketam kenari (Birgus latro) yang kesemuanya 
menggunakan alat angkut pesawat udara. Adapun 
keterangan selengkapnya lihat boks/ tabel  3. 

Tindakan karantina yang dilakukan adalah penolakan 
dengan alasan komoditi tersebut dilindungi dan dibatasi 
pengeluarannya. Koordinasi dengan pihak terkait seperti 
BKSDA terkait kasus tersebut adalah dengan menyerahkan 
media pembawa tersebut dan kepada pemilik diberikan 
peringatan tertulis.  (M. Zamrud)  
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   Boks 3: Tabel Pelanggaran Karantina Ikan di SKI Kelas II Luwuk Banggai 

Tanggal 
Nama 

Pelanggar 

 Media Pembawa               Tindakan yang Diberikan 

Nama Jumlah Tindakan Nomor Surat 

15 – 01- 2008 Jeny Marthinus Ketam kenari  4 Penolakan  K/KI-470/P6/22.0/I/2008/00047 

20 – 01 – 2008 Jacob Lalusu Ketam kenari 3 Penolakan K/KI-470/P6/22.0/I/2008/00064 

22 – 01 - 2008 Linda Ketam kenari 4 Penolakan K/KI-470/P6/22.0/I/2008/00077 

 

 

 

 

 Pemusnahan Media Pembawa Di BKI POLONIA 

Berkat kejelian dan komitmen yang 
kuat pada Petugas Karantina khususnya 
petugas yang bertugas di lapangan 
sehingga Media Pembawa berupa Live 
Coral yang tidak dilengkapi dokumen 
karantina berhasil digagalkan 
petugas serta ditahan sehingga 
dilakukan tindakan karantina 
selanjutnya. 

Akibat tidak dapat 
memenuhi persyaratan karantina 
serta pemilik tidak diurusnya 
dokumen yang dipersyaratkan, 
akhirnya Media Pembawa 
dilakukan tindakan pemusnahan 
terhadap Media pembawa yang 
masuk ke polonia pada tanggal 
27 Januari 2008 dari Denpasar 
Bali dengan menggunakan 
angkutan udara dengah jumlah 1 koli 
atau 36 ekor koral atas nama Eka 
Rismaryanda. Koral yang dilalulintaskan 
tersebut disamping tidak dilengkapi 
dokumen karantina juga tidak 
dilengkapi oleh dokumen lain yang 
dipersyaratkan yaitu dokumen SAT-DN 
dari BKSDA atas instruksi Kasie. 
Wasdatin Pemusnahan tersebut 
dilaksanakan tanggal 1 Februari 2008 
oleh Dedy AH., S.St.Pi dan Wirsan, 
A.Md. dengan surat tugas M/KI-470/
P7/05.0/I/2008/00022. 

Pemusnahan ini dilakukan dengan 
cara penimbunan atau penguburan 
serta kemasan yang digunakan 
dimusnahkan dengan dibakar di 
halaman kantor BKI POLONIA.  Hadir 

pula 
dalam 
acara 
tersebut 

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber 
Daya Alam Sumatera Utara, Perwakilan 
dari maskapai penerbanngan Batavia Air, 
Karantina Tumbuhan Polonia, serta 
Kepala Balai Karantina Ikan Polonia. 
(Wirsan, A.Md)  
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 Tindakan Penahan dan Pemusnahan Impor Ikan 
Lele Dumbo Hidup (Clarias gariepenus) di Stasiun 
Karantina Ikan Kelas II Entikong 

 

 Dafiq – Stasiun Karantina Ikan Kelas II Entikong 

K omoditas tersebut dimasukkan 
dari Serian - Malaysia dengan 

menggunakan kendaraan umum melalui 
Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) 

Pada tanggal 10 April 2008 telah dilakukan penahanan sementara di Instalasi 
Stasiun Karantina Ikan Kelas II Entikong berupa ikan  Lele Dumbo Hidup 
(Clarias gariepenus) sebanyak 100 ekor / 50 kg  

Entikong tanpa dilengkapi Sertifikat 
Kesehatan (Health Certificate) dari 
negara asal beserta Rekomendasi Impor 

dari Dirjen Budidaya 
Depatemen Kelautan dan 
Perikanan. 
Dan selama dilakukan 
penahanan sementara 
tersebut, pengguna jasa yang 
bernama Sudarman ini tidak 
dapat melengkapi dokumen 
yang disyaratkan sampai 
batas waktu yang ditentukan, 
sehingga sesuai ketentuan 
yang berlaku makan 
dilakukanlah tindakan 
pemusnahan dengan cara 
dikubur yang dilaksanakan 
pada tanggal 29 April 2008 
dan disaksikan oleh Kepala 
Stasiun Karantina Ikan Kelas II 
Entikong, Kepala Stasiun 
Karantina Hewan Kelas II 
Entikong, Kepala Stasiun 
Karantina Tumbuhan Kelas II 
Entikong beserta perwakilan 
dari Kantor Bea dan Cukai 
Entikong. Kasus serupa 
sebelumnya juga pernah 
terjadi di awal tahun 2008, 

sebanyak 43 ekor ikan Lele Lokal Hidup 
(Clarias batracus) dan juga dilakukan 
tindakan pemusnahan.   



 

   InfoKarikan Vol. 5 No. 1  |   April2008  |  26 

Ikanologi 

Glowlight 
Tetra 
Si mungil nan cantik 

 Jenis-jenis ikan TETRA terkenal cukup indah. Salah 
satu kerabat tetra yang kita kenal adalah jenis neon. Ikan 

kecil dengan garis biru di tubuhnya yang bisa 
memantulkan warna seperti neon. Ternyata terdapat jenis 

lainya yang sejenis dengan neon yaitu Glowligth tetra. 

I kan dengan nama latin 
Hemigramus erytrozonus ini 
juga memiliki usuran tubuh 

yang mungil seperti halnya neon, 
dimana ukurannya tidak lebih dari 4 
cm. Sepintas Glowligth tetra sangat 
mirip dengan Neon Tetra, hanya 
saja beda di warna garis atau 
neonnya. Glowligth mempunyai 
warna silver di bagian tubuhnya 
dan dikombinasi dengan sebuah 
garis horizontal mulai dari belakang 
penutup insang sampai pangkal 
ekor yang memancarkan cahaya 
menyilaukan. Jika neon garisnya 
agak biru kehijauan sedangkan 
garis Glowligth mengeluarkan 
warna merah ingá orange. Dan 
warna yang sama juga bisa terlihat 
pada bagian depan sirip 
punggungnya. Sedangkan sirip-
siripnya cenderung transparan atau 
silver. 

Ikan berukuran kecil ini banyak 
dijumpai di perairan Amerika Serikat, 
terutama sungai Guyna yang mengalir 
dari pegunungan dekat Brasil hingga 
dekat laut atlantik. Glowligth tetra 
merupakan ikan dengan tipikal  
bergerombol sehingga untuk 
pemeliharaan di aquarium minimal 
memasukkan 4 ekor tetra dengan  
spesies yang sama. Ketika berada di 
luar habitatnya, tetra akan terlihat lebih 
aktif. Selain itu tetra akan lebih banyak 
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bergerombol terutama bila merasa 
terancam, namun ketika 
mengetahui kondisinya aman tetra 
akan berenang dengan lebih bebas 
dan jarang bergerombol. Dengan 
perawatan yang baik, tetra akan 
mampu hidup hingga maksimal 4 
tahun. 

Untuk pemeliharaan glowligth 
tetra, seyogyanya menggunakan 
aquarium dengan volume minimal 
sekitar 20 liter, semakin besar 
volumenya semakin baik. 
Sedangkan untuk seting aquarium, 
cobalah dengan memanipulasi 
lingkungan sehingga bisa 
mendekati habitat aslinya. 
Misalnya dengan memperbanyak 
jumlah tanaman yang dimasukkan 
ke dalam aquarium. Glowligth 
tetra akan menunjukkan performa 
terbaiknya ketika didukung dengan 
substrat berwarna gelap dan juga 
tanaman tinggi yang difungsikan 
sebagai background aquarium. 
Termasuk juga lampu sebagai 
sumber pantulan garis di 
tubuhnya. 

Glowligth tetra merupakan 
ikan yang bersifat omnivora. Ikan 
ini sering memakan serangga kecil 
yang menempel di daun tanaman 
air, cacing dan udang-udang kecil. 
Untuk pemeliharaan di aquarium 
dapat diberikan pakan hadup 
maupun beku. 

Tidak jauh berbeda dengan 
jenis tetra lainnya, ikan jenis ini 
bisa bertahan hidup pada kisaran 
pH cenderung normal antara 6,0 – 
8,0, namun idealnya sekitar 6,8 – 
7,5 tapi dengan syarat perubahan 
nilai rangenya tidak terlalu drastis. 
Begitu pula dengan 
temperaturnya, kisaran idealnya 
adalah 24 – 28 o C. 
Sumber : Tabloid Agrobis Edisi 
795—September 2008  

Teknis&Metoda 

Hematologi 
Ikan 
Sebagai Metoda Alternatif 
Diagnosa Penyakit Ikan 

U paya pemeriksaan darah 
untuk mengetahui penyebab 
serangan penyakit telah mulai 

dikembangkan sejak tahun 1920-an, saat 
ini pemeriksaan darah telah menjadi 
bagian penting dalam proses diagnosa 
penyakit. 
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Adalah 
Hematologi, ilmu 

yang mempelajari 
tentang darah, 

organ-organ 
pembentuk darah 

dan penyakit darah 
baik pada manusia 

dan binatang 
mammalia. 

Pada ikan, penelitian tentang profil 
darah lebih banyak dikaitkan dengan 
timbulnya sistem kekebalan tubuh 
karena adanya suatu perlakuan seperti 
p e m b e r i a n  h o r m o n  d a n 
immunostimulan. Di Karantina Ikan 
sendiri, penggunaan hematologi sebagai 
metoda diagnosa penyakit ikan belum 
banyak digunakan walaupun sudah 
direkomendasikan oleh Dr. MB. Malole 
pada tahun 2006 dalam standar diagnosa 
penyakit ikan golongan virus. 
Pemeriksaan profil darah pada ikan 
dapat dilakukan dengan cara yang 
sederhana, mudah dan relatif murah bila 
dibandingkan dengan metoda lain yang 
memerlukan sarana mahal seperti 
immunohistopatologi dan PCR. Bila 
metoda ini dapat dikembangkan sebagai 
metoda diagnosa penyakit ikan, 
tentunya akan sangat bermanfaat bagi 
UPT-UPT yang masih kekurangan sarana 
serta para petugas karantina ikan yang 
bekerja di wilayah-wilayah kerja yang 
minim fasilitas.  

Permasalahannya adalah bahwa 
sampai saat ini penelitian tentang 
hematologi sebagai metoda diagnosa 
penyakit  ikan belum banyak 
dikembangkan, sehingga kita belum 
dapat mengetahui seperti apa 
sebenarnya profil darah pada ikan yang 
terserang patogen. Untuk dapat 
mengetahui profil darah pada ikan yang 
terserang patogen, maka hal pertama 
yang harus kita ketahui adalah profil 
darah pada ikan normal. Namun sampai 
sejauh ini –sayangnya-  negara kita 
belum memiliki data dasar profil darah 
pada ikan jenis apapun. Menurut Cho, 
B.Y (dalam Anonim, 2006) jumlah sel 
darah merah pada ikan normal adalah 
1,05 – 3 juta sel/mm3 dan jumlah sel 
darah putih adalah 15.000 – 300.000 sel/
mm3. Sedang menurut Anonim (2008) 
jumlah sel darah sangat bervariasi 
tergantung species dan kondisi 
kesehatan ikan dalam species tersebut.  

Pada ikan-ikan musim empat 
seperti rainbouw trout jumlah sel darah 
merah berkisar antara 0,77 hingga 1,58 x 
106 sel/mm3  dan jumlah sel darah putih 
antara 7,8 – 20,9 x 106 sel/mm3 , 
dengan komposisi sel darah merah dan 
sel darah putih pada ikan normal antara 
96-98% : 2 – 3,5%.  

Pemeriksaan profil darah untuk 
mengetahui serangan patogen 
dimungkinkan karena menurut Malole 
(2006) walaupun ikan adalah vertebrata 
yang paling primitif tetapi memiliki 
sistem immun untuk melindungi diri 
terhadap infeksi. Ikan-ikan yang hidup di 
lingkungan  hangat (warm environment) 
membutuhkan respons immun yang 
sangat sempurna karena semua agen 
patogen pada ikan yaitu partikel virus, 
bakteri, fungi, toxin dan parasit 
mengandung antigen.  Sedangkan 
m e n u r u t  W u r y a s t u t i  ( 1 9 9 8 ) , 
pemeriksaan darah pada ikan 
merupakan salah satu prosedur yang 
dapat mempunyai arti penting 
terutama dalam meyakinkan diagnosis 
dan membantu prognosis. 

Peningkatan kekebalan tubuh pada 
ikan sehat yang berpotensi karier 
maupun ikan terinfeksi virus dapat 
dilakukan melalui pemeriksaan jumlah 
sel darah dan differensiasi Leukosit.  
Lagi menurut Malole (2006) ikan yang 
mengalami serangan penyakit akan 
meningkatkan kekebalan tubuhnya 
dengan memperbanyak sel darah putih 
sehingga konsentrasi darah putih akan 
meningkat dari kadar normal. 
Sedangkan penghitungan komposisi sel 
darah putih dapat digunakan untuk 
diagnosa awal serangan penyakit ikan 
dengan hipotesa sebagai berikut : 

 
 Apabila terdapat banyak lymposit 

dan monosit maka dicurigai ikan 
tersebut terinfeksi virus; 
 Apabila terdapat banyak eosinofil 

ikan dicurigai terinfeksi parasit; 
 Apabila terdapat banyak netrofil 

ikan dicurigai terinfeksi bakteri; 
 Apabila terdapat banyak basofil ikan 

dicurigai terinfeksi jamur (Malole, 
2006). 
 

Darah adalah jaringan yang 
tersusun dari sel-sel yang disirkulasikan 
dalam bentuk medium cair, plasma dan 
pada beberapa invetrebrata disebut 
haemolymph. Darah berfungsi 
mendistribusikan oksigen, sari makanan 
dan sisa-sisa produk buangan (eksetori) 
ke seluruh, antar dan dari jaringan-
jaringan dan organ tubuh. Darah 
disirkulasikan oleh aktivitas otot-otot di 
pembuluh darah dan jantung 
(Murwantoko, 2007). Sel darah terdiri 
dari dua komponen utama yaitu sel 
darah merah dan sel darah putih. 

Sel darah merah atau erithrosit 
merupakan sel-sel yang berinti dan 
m e n g a n d u n g  p i g m e n  w a r n a 
haemoglobin (protein berpigmen 
merah). Erithrosit bertugas untuk 
mendistribusikan gas-gas terutama 

Sel darah merah 



29  |  InfoKarikan Vol. 5 No. 1  |   April2008 

oksigen ke seluruh bagian tubuh. 
Molekul oxygen dibawa dalam molekul 
haemoglobin dalam sel.  Haemoglobin 
adalah sebuah protein besar yang terdiri 
dari 4 sub unit protein yang lebih kecil 
yaitu dua rantai alpha dan dua rantai  
beta  yang  dihubungkan  dengan 4 
cincin haeme dan satu atom Fe yang 
meng- hubungkan keempat cincin 
haeme. Masing-masing sub unit protein 
tersebut bertugas membawa satu 
molekul oksigen. Erithrosit pada ikan 
terdiri dari dua kelompok yaitu erithrosit 
yang sudah matang (mature erythrocyte) 
yang berbentuk memanjang, bulat 
panjang  atau oval dengan inti terletak di 
tengah dan erithrosit yang belum 
matang (immature eryhtrocyte) biasa 
juga disebut polychromatocytes yang 
berbentuk lebih membulat, dengan inti 
sel yang lebih besar (perhatikan Gambar 
1). 

Jumlah erithrosit pada ikan sangat 
bervariasi tergantung pada species dan 
kondisi kesehatan ikan dalam species 

tersebut, sebagai contoh pada ikan 
Rainbouw Trout (Oncorhynchus mykiss) 
jumlah erithrosit berkisar antara 0.77 
hingga 1.58 x 106 sel /mm3. Sedangkan 

komposisi erithrosit 
dalam darah ikan Sea 
Bass (Dicentrarchus 
labrax) adalah sebanyak 
96.5%, pada ikan White 
Bream (Diplodus sargus) 
sebanyak  96.5%  dan 
pada ikan Saupe (Sarpa 
salpa) sebanyak 98%. 
U k u r a n  e r i t h r o s i t 
bervariasi antara 10-
15μm atau 8-12 μm 
dengan jumlah sel yang immatur relatif 
sedikit dibanding sel yang mature. 

 
Leukosit ikan merupakan bagian 

dari sistim pertahanan tubuh yang 
bersifat non spesifik.  Leukosit beredar 
dalam berbagai tipe di saluran darah. 
Leukosit beredar lebih sedikit jumlahnya 
dibanding sel darah merah, namun 
dalam keadaan infeksi bakteri, netrofil 
akan meningkat dengan hebat. 
Sedangkan pada infeksi viral jumlah 
netrofil menurun dan limposit 
meningkat. Menurut Blaxhall (1972 
dalam Hendriyanto, 2007) Perubahan 
nilai leukosit dan hitungan jenis leukosit 
dapat dijadikan indikator adanya 
penyakit infeksi tertentu yang terjadi 
pada ikan. Leukosit umumnya terdapat 
dalam aliran darah biasa dikelompokkan 
menjadi granulosit dan agranulosit 

Granulosit ditandai dengan adanya 
granula yang khas dalam sitoplasmanya. 
Berdasarkan reaksinya terhadap 
pewarnaan, terdapat tiga jenis 
granulosit yaitu : netrofil, eosinofil dan 
basofil. Netrofil granularnya halus dan 
bening (tidak menyerap warna). 
Eosinofil granularnya kasar berwarna 
merah (menyerap warna asam) dan 
basofil granular agak lebih halus dari 
eosinofil warna biru (menyerap basa). 
Granulosit pada ikan berbeda dengan 
mamal ia .  T iap spes ies  ikan 
menunjukkan variasi bentuk dan reaksi 
pewarnaan sehingga sampai saat ini 

b e l u m  d a p a t  d i t e t a p k a n 
nomenklaturnya. Namun berdasarkan 
morfologi dan kesamaan fungsinya 
dengan mamalia, granulosit ikan masih 
digolongkan menjadi neutrofil, eosinofil 
& basofil. 

Sedangkan agranulosit meliputi 
limfosit dan monosit. Limfosit intinya 
lebih besar dibandingkan dengan sisa 
sitoplasmanya adalah limfosit besar 
sedangkan limfosit kecil intinya kecil 
daripada sisa sitoplasmanya dan untuk 
monosit ukurannya relatif lebih besar 
dan intinya tunggal seperti kacang. 
Limfosit yang intinya lebih besar 
dibandingkan dengan sisa sitoplasmanya 
adalah limfosit besar, sedangkan limfosit 
kecil intinya kecil daripada sisa 
sitoplasmanya (VI-3-9).  

Lymposit merupakan sel-sel respon 
pertahanan tubuh terpenting pada ikan 
dan diklasifikasikan dalam 2 sub-klas 
yaitu Sel T dan Sel B. Sel B mempunyai 
kemampuan untuk bertranformasi 
menjadi sel plasma yaitu sel yang 
memproduksi antibodi. Sedangkan sel T 
sangat berperan dalam mengontrol 
respon imun. Monosit ukurannya relatif 
lebih besar dan intinya tunggal seperti 
kacang (VI-3-11). Monosit berperan 
penting sebagai fagosit utama yang 
menghancurkan patogen. 

Sel darah putih 

Penghitungan jumlah sel 
darah dan differensiasi 
leukosit            
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Penghitungan jumlah sel darah 
dilakukan pada kamar hitung Neubaeur 
dengan menggunakan cairan pengencer 
Hayem untuk sel darah merah dan Turk 
untuk sel darah putih yang dihitung 
dengan. Darah ikan diambil dengan 
spuit yang telah diberi antikoagulan, 
kemudian dihisap dengan pipet 
pengencer sampai ke batas tera (0,5). 
Tambahkan cairan pengencer Hayem 
atau Turk kemudian hisap sampai batas 
tera 101 untuk sel darah merah dan 11 
untuk sel darah putih. Homogenkan 
cairan dalam pipet dengan cara 
membuat gerakan bolak balik 
seperempat lingkaran atau gerakan 
angka delapan, posisi pipet mandatar.  
Kemudian teteskan cairan ke ujung kaca 
penutup pada kamar hitung, biarkan 
sampai sel darah mengendap dengan 
sempurna dan lihat di mikroskop.  

Penghitungan dapat dilakukan 
apabila penebaran sel telah merata. Sel 
darah merah dihitung pada kotak-kotak 
yang terdapat ditengah kamar hitung, 
yaitu pada empat kotak pojok dan kotak 
tengah sedangkan sel darah putih 
dihitung pada 4 x 16 kotak  yang 

terdapat di empat sudut kamar 
hitung  (Gambar 4). Hasil 
Penghitungan Akhir (HPA) jumlah 
sel darah merah : n x 10.000 
dihitung sebagai jumlah per ml3. 
sedangkan HPA sel darah putih n 
x 40 dihitung sebagai jumlah per 
ml3. 
Untuk melakukan differensiasi 
leukosit digunakan metoda 
preparat ulas darah dan diberi 
pewarnaan giemsa. Darah 
dengan atau tanpa antikoagulan 
diteteskan di atas objek glass, 
kemudian diratakan dengan 
menggunakan ujung objek glass 
lainnya ke sepanjang permukaan 
objek glass dan biarkan kering. 
Fiksasi pada methanol selama 5 
menit dan biarkan kering, 
kemudian rendam dalam giemsa 
10% selama 30-60 menit, angkat 
dan keringkan. Cuci dengan 

aquades atau alir mengalir dan 
keringkan. Tetesi dengan immersi oil, 
amati di mikroskop. Masing-masing 
jenis darah putih dihitung pada area 
tepi ulas darah. Penghitungan dilakukan 
hingga sel darah ke-100. Kemudian 
masing-masing darah dipersentasekan. 

Hematologi ikan sebagai metoda 
diagnosa penyakit memang belum 
banyak digunakan, namun apabila dapat 
dikembangkan akan sangat membantu 
pelaksanaan tindakan karantina ikan 
khususnya tindakan pemeriksaan di 
laboratorium. Metoda ini dapat 
diaplikasikan di UPT dan Satker 
Karantina Ikan yang masih minim 
fasilitas sekaligus akan mampu 
membantu memecahkan masalah 
pemeriksaan penyakit ikan pada ikan-
ikan bernilai ekonomis tinggi yang tidak 
mungkin dilakukan pembedahan. (Oleh : 
Tina Herlina, S.Pi )  

 

Gambar 4. Kamar Hitung Neubaeur  
 
Keterangan Gambar 4 : 

A : daerah penghitungan sel darah merah (hanya pada bagian kotak hitam) 
B :  daerah penghitungan sel darah putih pada seluruh kotak 
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AktifitasUPT 

Pada tanggal 28 April 2008 yang lalu, 
Bapak Menteri Departemen Kelautan dan 

Perikanan telah melakukan penebaran 
(restocking) sejuta bibit ikan nila di Danau 

Batur –Bali. 
Restocking dilakukan dengan dihadiri oleh 

pejabat setempat dan pejabat DKP, tak ketinggalan 
turut hadir pada acara tersebut Bapak Kepala Pusat 

Karantina Ikan beserta Kepala Balai Ngurah Rai 
beserta Staff yang turut membantu mensukseskan 

kegiatan ini.   

Restocking Ikan Nila 
Di Danau Batur 
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Temu Usaha Perikanan Di Banggai 
Kepulauan  

K omoditi tersebut diharapkan 
dapat meningkatkan 
pendapatan asli daerah dan 

pengendalian sumber daya kelautan dan 
perikanan oleh seluruh kompoten 
masyarakat sekaliguis menciptakan 
jaringan informasi pasar serta akses 
investasi untuk pengembangan kegiatan 

Dalam upaya menjadikan Banggai Kepulauan sebagai Daerah yang berbasis Maritim, Dinas 
Perikanan dan Kelauatan Kabupaten Banggai Kepulauan mengundang dan melibatkan Instansi 
Karantina Ikan setempat  yakni SKI KLs II Luwuk Banggai guna mendiskusikan dan menyamakan 
persepsi terhadap arah kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan Banggai Kepulauan 
dengan melakukan peningkatan produksi dan pemasaran komoditi andalan daerah (rumput laut, 
ikan kerapu, Banggai Cardinal Fish, kerang mutiara). 

usaha perikanan skala kecil dan 
menengah.    

Dan Karantina Ikan sebagai Instansi 
terdepan di dalam menjaga dan 
melindungi dari serangan masuk/
keluarnya HPIK khususnya di Banggai 
Kepulauan diakui mempunyai andil yang  
cukup besar didalam upaya kemajuan itu 
sendiri. Sehingga dalam acara yang 

dihadiri oleh berbagai kalangan penting 
daerah Banggai yang dilaksanakan di 
Hotel Labotan Sosodek ini turut 
memberikan penjelasan tentang 
Perannya didalam melakukan upaya 
pencegahan Hama dan Penyakit 
Karantina baik secara Global dan 
Nasional.  

 

Semarak acara Agropolitan yang 
digelar oleh Masyarakat Aquakultur 
Indonesia (MAI) didukung 
sepenuhnya oleh Bapak Menteri 
Kelautan dan perikanan Freedy 
Numberi.Dalam sambutannya Beliau 
menegaskan bahwa usaha 
akuakultur, khususnya keramba 
apung seperti yang berkembang di 
Kelurahan Pulokerto kecamatan 
Gandus Kota Palembang merupakan 
bisnis yang menjanjikan.  

Meski ditengah krisis ekonomi 
dan kenaikan harga BBM yang sangat 
mempengaruhi sektor industri, 
ternyata usaha budidaya perikanan 
terus menggeliat dan berkembang. 
Hal tersebut disebabkan bahwa 
kegiatan budidaya tidak memerlukan 
bahan bakar dalam jumlah besar 
disamping dapat menyerap tenaga 

Integrated 
Agropolitan  

 

di Pulokerto Gadus  
Sumatera Selatan 

diresmikan oleh 
Bapak Menteri 

kerja dari perusahaan-perusahaan yang 
menghentikan kegiatan usahanya.Selain 
itu Bapak Menteri juga meminta agar 
MAI dapat membantu Pemerintah 
mengembangkan Integrated 
Agropolitan di Kelurahan Pulokerto 
Gadus agar bisa menjadi kawasan 
pertanian dan perikanan sehingga 
nantinya kawasan ini bisa memberi 
banyak manfaat dan membuka kran 
investasi di wiayah Sumatra Selatan 
khususnya.   

 Leni Apriani 
Satker KI Boom Baru 
Palembang   

 Moh Zambrut, SKI Kls II Luwuk Banggai 
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M enjelang 
dilaksanakannya  Asia 
Pacipic Fisheries 

Commission Main Seasion (APFIC) and 
Regional Consultative Meeting (RCFM) 
30 th pada bulan Agustus 2008 
mendatang dan World Ocean 
Conference 2009. Stasiun Karantina Ikan 
Samratulanggi Menado pastinya telah 
siap siaga untuk kedatangan banyak 
tamu. Salah satunya yakni pada tanggal 

09 Mei 2008 yang lalu, UPT yang 
digawangi oleh Bapak Habrin ini 
kedatangan tamu dari Musee 
Oceanographique Monaco – Germany 

yang menyempatkan diri untuk 
berkunjung ke kantor SKI Samratulanggi 
guna meminta informasi seputar 
prosedur dan tupoksi dari institusi 
Karantina Ikan beserta informasi 
terutama mengenai prosedur lalulintas 
Ikan Capungan Banggai.  

Selain meninjau langsung fasilitas 
yang ada di SKI Samratulanggi, delegasi 
Musee ini juga menyempatkan diri 
mengunjungi pengguna jasa yang sering 
melalulintaskan ikan hias air laut 
khususnya Ikan Capungan Banggai atau 
Cardinal Fish. Beberapa hari berselang 
dari kunjungan Musee di SKI 
Samratulanggi, tanggal 14 – 16 Mei 2008 
giliran Kepala Pusat Karantina Ikan, 
Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri 
beserta Panitia 

Pusat lainnya untuk kegiatan 
APFIC dan RCFM berkunjung ke Satker 
Karantina Ikan di Pelabuhan Laut 
Menado yang dil;anjutkan dengan 
melakukan survey lapangan terhadap 
beberapa lokasi yang akan dijadikan 
Field Trip APFIC di Pulau Bunaken. 
Direncanakan kegiatan ini bertempat di 
Hotel Ritzy Menado dibuka langsung 
oleh Bapak Menteri Kelautan dan 
Perikanan, kegiatan akan berlangsung 
pada :  

1. RCFM   Tgl. 06 – 08  Agustus 
2008 

2. APFIC   Tgl. 11 – 13  Agustus 
2008 

 
Semoga dengan digelarnya 
banyak kegiatan berskala 
International di Negeri ini bisa 
dimanfaatkan secara optimal, 
khususnya bagi Pusat Karantina 
Ikan. Salah satunya dapat 
dimanfaat sebagai sarana 
promosi tentang keberadaan, 
Tugas Pokok & Fungsi Institusi 
Karantina Ikan Indonesia serta 
memperluas pergaulan dan 

jalinan kerjasama sehingga bisa 
membuka wacana baru dan lebih 
mempererat kerjasama kita dengan 
berbagai Negara. (SKI Kls I 
Samratulanggi – Menado) .  

Menado  

Menjelang Konferensi 
Intenational tahun 
2008 dan 2009 
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KOMtek 

Yang baru dan 
diperbaharui dari 

SisterKaroline 

S eperti telah kita 
ketahui bersama 
bahwa telah beberapa 

tahun tugas-tugas pegawai di 
lingkup Karantina Ikan menjadi 
jauh lebih ringan khususnya 
dalam bidang-bidang 
operasional, PNBP dan 
Fungsional karena telah 
hadirnya suatu sistem informasi  
yang menunjang pekerjaan-
pekerjaan tersebut. Walaupun 
mungkin masih perlu adanya 
update-update yang 
memperbaharui dari sistem 
informasi yang kita kenal 
bernama cukup indah dan enak 
didengar, SisterKaroline. 

 
Update terbaru dari SisterKaroline 

telah mencapai versi 2.07. Pada update 
ini banyak perubahan-perubahan baik 
dari segi tampilan, kemampuan dan 
kemudahan di sana sini yang tentunya 
menjadikan SisterKaroline lebih baik 
dari versi sebelumnya (lihat BOKS 1). 

Selain perbaikan – perbaikan besar 
diatas masih ada beberapa perbaikan-
perbaikan kecil yang dilakukan setelah 
di test di beberapa UPT (lihat BOKS 2). 

Mungkin di beberapa UPT masih 
terdapat kebingungan tentang 
pengisian Modul fungsional, berikut ini 
akan coba kami sajikan contoh 
pengisian modul fungsional, semoga 
dengan mengetahui pengisian modul ini 
teman-teman fungsional di daerah akan 

BOKS 1:   Perubahan-perubahan pada SisterKaroline 2.07 
 

1. Nomor Dokumen, Surat Tugas dan LHP tidak mengacu pada No. PPK 

2. Input data diluar kegiatan lalulintas misalnya Penolakan, Penahanan dan Pemusnahan 

3. Nama Pejabat di Laporan Hasil Pemeriksaan bisa dirubah 

4. Bisa memasukkan data lampiran 

5. Modul Operasional dan PNBP tampilan dibuat Full Screen (1024x768) 

6. Untuk cetak LHP dan Surat Tugas, ukuran kertas dirubah jadi A4 

7. Petugas yang ditugaskan maksimum bisa 10 orang 

8. Jumlah Media Pembawa bisa diisi sampai 10 jenis 

9. Pada semua Tab perlu ditambahkan tombol untuk Setting Printer 

10. Kop Surat Tugas, LHP dan dokumen lainnya diberi warna biru dan logo dkp 

11. Pemeriksaan secara Lab pada kwitansi langsung terisi apabila pada LHP Lab dipilih 

12. Input Kwitansi yang tanpa melalui Pelaporan 

13. Dibuatkan report Penerimaan dan Penyetoran PNBP perbulan secara lebih ringkas 

14. Pada BackUp penulisan nama Folder tujuan tidak dilakukan berulang-ulang 

15. Pencarian no ppk tertentu pada modul PNBP lebih baik. 

16. Setting tempat dan tanggal secara default pada sub modul intersepsi 

17. Perbaikan-perbaikan mayor dan minor pada modul fungsional sehingga data 

fungsional lebih realible. 

Pengisian Modul 
Fungsional  
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lebih rajin dari sebelumnya dalam mengisi butir-butir 
kegiatannya secara rutin tiap bulan.  

 
1. Buka SisterKaroline dan masuk modul 

[Admin], pilih menu [Data Penunjang] →
[Pegawai], apabila belum ada nama pegawai 
maka klik tanda [+] diatas form yang 
terbuka, apabila sudah ada nama pegawai, 
klik ganda nama pegawai tersebut, masukkan 
kelengkapan data pegawai tersebut, sebagai 
catatan bahwa jabatan harus diisi jabatan 
fungsional sesuai golongan dan TMT yang 
kedua (dibawah) adalah waktu terakhir 
mengajukan DUPAK dari kagiatan yang telah 
lalu. Kemudian tutup modul [Admin] tersebut 

2. Masukkan jadwal piket fungsional pada modul 
[Koordinator], pada menu [Jadwal 
Fungsional] tentukan [Nomor Jadwal] dan 
[Penugasan Fungsional] 

3. Masuk ke modul [Fungsional], masukkan user 
ID (NIP) beserta Password dan bulan buku 
yang akan dibuat. 

4. Klik No.PPK pada tab Surat Tugas, atau 
No.Jadwal pada tab Jadwal, atau No.Surat/
Tugas pada tab Lain-lain kemudian klik 
[pilih] 

5. Tentukan Tanggal Pelaksanaan →klik Butir 
Kegiatan →Keterangan kegiatan kalau ada → 
Jumlah kegiatan kalau dalam No.PPK tersebut 
lebih dari 1 → Tempat/Lokasi. Yang harus 
diperhatikan disini adalah bulan pada 
tanggal pelaksanaan harus sesuai dengan 
bulan buku. → Klik [Simpan] → Klik [Proses] 
→ Klik [Formulir Hasil Kegiatan] 

6. Lengkapi isi form tersebut, masukkan 
Jumlah/Volume sesuai dengan yang ada pada 
sertifikat/HC, Perlengkapan kegiatan diisi 
sesuai yang dipakai pada kegiatan tersebut, 
Kesimpulan adalah hasil kesimpulan dari 
butir kegiatan yang diambil, Saran diisi 
sesuai dengan langkah selanjutnya yang 
harus diambil dari butir kegiatan yang 
diambil → Kemudian klik [Simpan]. Form ini 
bersifat opsional sebagai dokumen untuk 
petugas PHPI sendiri. 

7. Ulangi Langkah 4 sampai dengan Langkah 6 
sampai semua butir pada bulan buku tersebut 
telah dimasukkan. Apabila semua butir 
fungsional pada bulan buku yang telah 
ditentukan telah dimasukkan, Klik [Formulir 
A]. 

8. Pada Formulir A, Tempat/Lokasi diisi alamat 
lengkap kegiatan, Hasil Kegiatan diisi 
Lampiran Form A (Laporan Pelaksanaan 
Kegiatan), Dasar Pelaksanaan diisi kalau 
rutin dan terjadwal maka diisi jadwal 
kegiatan rutin tersebut sedangkan kalau 

tidak rutin diisi nomor surat tugas dari 
kegiatan tersebut dan untuk bagian Mengetahui 
bisa diisi oleh koordinator fungsional setempat 
atau Kepala UPT → Klik [Simpan]. 

9. Sebagai penutup bulan buku, klik [Lampiran 
Formulir A] → Klik [Preview] untuk melihat 
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lampiran, dan klik [Print] untuk 
mencetak lampiran, Klik Surat 
Pernyataan Kegiatan PHPI dan isi 
dengan nama Kepala UPT untuk nama, 
tentukan tempat dan tanggal 
pengesahan → Klik [Simpan] → klik 
[Preview] untuk melihat dan terakhir 

Klik [Print] untuk mencetak 
Surat Pernyataan Kegiatan 
PHPI. 

 

Demikian sedikit contoh pengisian 
Modul Fungsional pada Aplikasi 
SisterKaroline. Mudah-mudahan 
berguna dan mengingatkan kembali 
kepada teman-teman di UPT tentang 
cara pengisian modul fungsional.  
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BOKS 2: Perbaikan-perbaikan kecil (minor) pada SisterKaroline 
 
 Pada Kwitansi PNBP urutan jenis pemeriksaan sesuai dengan PP 19 tahun 2006 
 Pada Hasil Tugas bila dipilih jenis pemeriksaan (Hama, Parasit, Jamur, Bakteri) cocok 
dengan opsi pd Kwitansi PNBP. 
 Upload dan report non operasional lebih stabil dan cepat 
 Pada Report PNBP : Harian sesuai nilainya antara yg report per UPT dengan report 
per Merger Satker/Wilker. 
 Saat Cetak Sertifikat tidak muncul lagi muncul error: “Invalid use of null”  
 Pd saat Edit, kolom Tanggal Pelaksanaan Tindak Karantina sesuai dari data yang 
sebelumnya di masukkan. 
 Difungsikan Searching pada PNBP 
 Pd tampilan report Kwitansi, bagian penulisan nilai uang tidak lagi terlihat kosong 
bila itu merupakan kwitansi lama / diinput dgn versi yg lama. 
 Bila beberapa Hasil Tugas dicetak banyak/kolektif maka Nomor sertifikat yang 
muncul menjadi berurut. 
 Mengisi nilai default pada kolom tempat dan tanggal Intersepsi sesuai kota UPT dan 
tanggal no ppk 
 Kwitansi tidak terpotong lagi  
 Report operasional harian dan perjam jumlah totalnya lebih disesuaikan tempatnya  
 Setting cetak Domestik Keluar dan Eksport Sudah sesuai untuk printer LQ-2180  
 Fungsional : tanggal surat tugas di referensikan ke Laporan Hasil Tugas 
 Penahanan, Penolakan, Pemusnahan yang diinput secara langsung sudah sesuai 
urutan, urutan tab dan tanggal-nya 
 Benda Lain bisa diperiksa klinis dan loboratoris 
 Tombol tab pada pelaporan tidak loncat di jenis pemeriksaan 
 Untuk search di operasional, bisa mencari semua database dan di triger oleh enter 
 Pada E/K/M - Tidak bersyarat, tidak ada pemeriksaan lab 
 Pada hasil pemeriksaan lab dan laporan hasil pemeriksaan apa bila dipilih laboratoris, 
maka tidak akan bisa disimpan kecuali memilih salah satu jenis pemeriksaan lab. 
 KI-D10, KI-D15, (Penolakan, penahanan, pemusnahan bisa diinput secara langsung) 
tidak lagi bermasalah 
 Pada intersepsi data hanya diambil 2 bulan terakhir, tetapi bisa di cari lewat fungsi 
search dengan triger enter. 
 Ditambahkan UPT tujuan dan UPT asal untuk lalulintas Domestik 
 Perbaikan pada proses upload 
 Perbaikan pada merger (kasus di Menado) 
 Perbaikan cetak LHP data lama untuk DK/E tidak menjadi data baru 
 Perbaikan lalulintas import-non hidup untuk pemeriksaan Lab di LHP 
 Perbaikan pada jenis media pembawa no 6-10 sehingga bisa di cetak, edit, hapus 
 Perbaikan pada Import - Benda Lain : no ppk bisa kena PNBP, Bisa Di Preview. 
 Perbaikan pada KI-D1 : Ditambahkan cetak pelabuhan tujuan. 
 Perbaikan Merger Satker/Wilker juanda 
 Perbaikan Sub Total Report PNBP 
 Perbaikan Upload data satker-wilker 

 Mengamankan 
Komputer dengan 
Meminimalisir 
Serangan Virus 

T erkadang anti virus yang kita 
gunakan tidak bisa 
mendeteksi adanya virus 

varian baru yang tentunya dibuat untuk 
mengelabuhi user dan pembuat 
antivirus. Untuk hal itu kita perlu 
pencegahan preventif agar waktu kerja 
kita tidak tersita hanya karena ulah si 
virus. Berikut ini sedikit tips mencegah 
atau mempersulit virus menyerang 
komputer kita. 

 

1. Mengganti icon yg biasa 
Beberapa jenis worm/

virus menggunakan tipuan dg 
cara menyamar sbg file word 
(*.doc) atau folder. Virus jenis 
ini memanfaatkan kelengahan 
si pengguna komputer. Jadi 
ketika si pengguna men-
double click maka menyebarlah virus 
ini. Atau terkadang menggunakan 
icon installer software, gambar 
(*.jpg), teks (*.txt), atau yang 
lainnya. 

Dari tipuan diatas kita bisa 
melakukan langkah preventif dg cara 
mengganti gambar icon kita dari yg 
biasa. Caranya : Masuklah Explorer 
→Tools → Folder Option → File 
Types → cari yg akan diganti (contoh 
*.doc) → klik advanced → change 
icon… → pilih salah satu (atau 
browse utk mencari yg lain)-OK. 

Ulangi langkah2 di atas utk 
beberapa tipe file yg sering dipakai 
‘topeng’  
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2. Memperhatikan type file 
Walaupun icon yang 

ditunjukkan sebagai icon file Word 
atau Folder, tetapi apabila type file 
adalah Application maka wajib 
dicurigai file tersebut sebagai virus. 
Hati-hati dalam menjalankannya 
atau cek kembali komputer anda 
dengan anti virus dengan update 
terbaru. 
 

3. Virus/worm tanpa msvbvm60.dll  
(seperti motor tanpa bensin) 

Fakta: 85% virus indonesia dan 
65% virus asing menggunakan 
bahasa pemrograman visual Basic 
(VB). Dan aplikasi VB butuh module 
bernama msvbvm60.dll yg terletak 
di direktori C:\WINDOWS\system32
\. Dari fenomena diatas hal yg bisa 
kita lakukan adalah me-rename file 
msvbvm60.dll atau 
menyembunyikannya.  
Cara cepatnya :  
 Buat file dg notepad ketik ren 

C:\windows\system32
\msvbvm60.dll 60.dll save dengan 
nama vbren.bat, simpan di direktori 
C:\windows\ 
 Buat satu file lagi dg notepad ketik 

ren C:\windows\system32\60.dll 

msvbvm60.dll save dg nama 
vbfix.bat, simpan juga di 
C:\windows\ 
 

Vbren.bat utk me-rename dan 
vbfix.bat utk mengembalikan spt 
semula jika sewaktu-waktu kita 
butuh file ini utk menjalankan 
aplikasi VB. 

Cara eksekusi vbren.bat 
(merename) adl: start-run-ketik 
vbren-enter 

Cara eksekusi vbfix.bat 
(mengembalikan) adl: start-run-ketik 
vbfix-enter 
Jadi jika ada virus berbasis VB 

mencoba ‘gentayangan’ di komputer 
anda akan muncul dialog box seperti ini : 

Tetapi hati-hati, SisterKaroline juga 
akan terpengaruh dengan trik ini. 

 

4. Mematikan fungsi autorun 

Beberapa jenis virus/worm 
akhir2 ini menggunakan fasilitas 
autorun dg memanfaatkan file 
autorun.inf atau folder.htt yg 
biasanya di-hidden. 

Sehingga ketika flash disk USB 
anda baru menancap di komputer 
otomatis si virus langsung jalan. 
Ngeri…., tapi tenang…, kita juga 
punya trik. Caranya adalah dengan 
mematikan fungsi autorun. 
 Start-run-ketik gpedit.msc 
 Buka Computer Configuration-

Administrative Templates-System 
 Di bagian kanan cari Turn off 

Autoplay, pilih enable, pilih All 
drives 
 Setelah itu User Configuration-

Administratiive Templates-Syste 
 Turn off Autoplay, pilih enable, 

pilih All drives 
 
5.   Berhati-hati 

Itu mungkin tip terakhir yg bisa 
digunakan, kenapa? Tiap hari para 
virus/ worm writer makin kreatif, 
mereka akan selalu berpikir 
bagaimana agar bisa menginfeksi 
anda. Misal: virus/worm 
membawa database msvbvm60.dll 

yg akan dipakai sebagai cadangan 
jika user sdh 
memanipulasi file 
msvbvm60.dll (tips #2) 
sekaligus dia akan 
menggandakan file 
msvbvm60.dll dg nama 
yg acak pada tiap folder 
dg attribut super 
hidden. Intinya kita 
harus berhati-hati.  
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Elemen-elemen metalik (logam) 
secara alami berasal dari pelapukan 
batuan-batuan bumi, dan ikan 
merupakan salah satu mahluk hidup yang 
terkena dampak langsung proses alami 
ini.  Masuknya elemen-elemen atau ion-
ion logam berat ke badan air khususnya 
dalam konsentrasi yang sangat tinggi 
semakin diperparah oleh kegiatan 
industri. 

Pencemaran tanah dan perairan 
oleh komponen logam berat dapat 
menyebabkan terjadinya toksemia 
(keracunan) pada ikan yang mungkin 
menyebabkan kematian seketika, 
akumulasi biologis, keracunan kronis dan 
perubahan-perubahan fungsi fisiologis 
yang akan mengurangi kemanpuan ikan 
dalam bertahan hidup.  Keracunan secara 
kronis dapat mengakibatkan 
menurunnya kemampuan bereproduksi, 
malformasi bentuk tubuh, 
ketidakmampuan untuk menghindari 
predasi serta rentan terhadap serangan 
penyakit-penyakit berbahaya. Data-data 
mengenai dampak logam berat  terhadap 
ikan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Logam-logam yang terlarut di dalam 
air memiliki beberapa bentuk kimiawi, 
ada yang bersifat racun dan ada yang 
tidak.  Tingkat asam/basa (pH) air 
merupakan faktor yang sangat berperan 

PENGARUH LOGAM 
BERACUN TERHADAP 
KESEHATAN IKAN 

 Surya Kusbiandany 

PenyakitIkan 

mengarahkan apakan bentuk kimiawi 
logam terlarut tersebut beracun atau 
tidak.   Pada pH yang tinggi, beberapa 
logam akan berbentuk hidrosida atau 
karbonat yang relatif sukar terlarut.  
Senyawa-senyawa ini cenderung  
terpresipati atau tetap berbentuk 
partikulat-partikulat yang tidak 
berracun yang terlarut dalam air.  
Sebagian logam-logam lainnya 
cenderung akan berbentuk komponen 
yang mudah terlarut dalam pH yang 
tinggi.  

 

 Sumber Logam Beracun 

Sumber-sumber logam beracun 
pada perairan dapat berasal dari proses 
alamiah maupun akibat kegiatan 
manusia seperti pembuangan limbah 
industri atau pertambangan ke perairan 
terbuka.  Terkadang sumber 
pencemaran logam beracun hanya 
berasal dari satu lokasi, tapi karena 
adanya pergerakan air sepanjang alur 
sungai atau arus dari satu perairan ke 
perairan lainnya dapat menyebabkan 
meluaskan lokasi perairan yang 
tercemar.   

Di beberapa perairan  dengan 
tingkat pencemaran logam berbahaya 
yang tinggi, kadang-kadang ditemukan 

lokasi perairan yang sama sekali tidak 
ditemukan kehidupan hewan-hewan 
akuatik atau ikan. Perairan-perairan 
yang dekat dengan lokasi 
pertambangan, hunian yang padat serta 
pengolahan minyak bumi umumnya 
memiliki tingkat konsentrasi logam 
berbahaya yang tinggi diperairan 
sekitarnya. 

Logam-logam berbahaya yang 
dibuang oleh industri dapat langsung 
masuk ke badan air atau yang berbentuk 
senyawa gas-gas dapat masuk ke 
perairan melalui interaksi antara air-
udara atau melalui run-off air 
permukaan akibat hujan. 

 

 Prosedur Diagnosis 

Logam-logam beracun dapat 
menyebabkan kematian atau efek-efek 
sublethal terhadap ikan.  Banyak 
senyawa atau ion logam-logam beracun 
yang terakumulasi di dalam tubuh ikan 
terutama pada organ hati, ginjal, insang, 
jantung, limpa dan tulang.  Bila diamati 
dengan menggunakan miskroskop, akan 
terlihat perubahan-perubahan patologis 
pada organ-organ tersebut apabila 
sampel ikan yang diperiksa merupakan 
ikan yang terpapar oleh logam-logam 
beracun.  Analisis kuantitatif terhadap 
akumulasi kandungan logam-logam 
beracun pada tubuh ikan juga 
diperlukan untuk kegiatan diagnosis.  
Selain itu, diperlukan juga analisis 
terhadap kondisi perairan terutama 
sedimen dasar perairan dan organisme 
yang merupakan sumber makanan bagi 
ikan tersebut. 

Efek-efek sublethal (tidak sampai 
mematikan) akibat keracunan logam 
lebih sulit untuk di diagnosis.  Akumulasi 
logam-logam berbahaya pada jaringan 
tubuh ikan mungkin telah mencapai 
batas berbahaya tetapi belum 
menyebabkan kematian pada ikan.  
Kemampuan bereproduksi mungkin 
menurun tetapi tidak hilang sama sekali.  
Gejala-gejala sublethal yang akan timbul 
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cenderung mirip dengan gejala penyakit  
akibat malnutrisi.  Melalui pengujian 
histopatologi akan terlihat degeneratif 
yang parah pada jaringan tubuh dan 
organ-organ vital ikan yang berbeda 
dengan gejala keracunan yang 
disebabkan oleh faktor lain. 

Nilai-nilai kimiawi darah dari hasil 
uji hematologis mungkin akan rendah 
tetapi masih dalam ketagori normal.  
Analisis enzimatik juga cenderung 

Tabel 1. Toksisitas beberapa logam terhadap ikan 

 
TLm=Nilai tengah (median) batas toleransi dimana 50% individu dapat bertahan hidup dalam air yang terdapat logam berbahaya dalam konsentrasi 
tertentu dan untuk waktu pemaparan yang tertentu pula. 

Jenis 
TLm 

(mg/L) 
Konsentrasi Aman 

(mg/L) 
Keterangan 

Alumunium 0,3 (24 Jam) ≤ 0,1 Tingkat kelarutan maksimum 0,05 mg/L pada pH 7; 5 
mg/L pada pH 9 

Arsenik 
 Sebagai arsenite 

1,1 – 2,2 (48 jam) 
14,1 – 14,4 

≤ 0,7 
--- 

Terkonsentrasi dalam rantai makanan 

Cadmium 0,01 – 10,0 ≤ 0,001 Tergantung pada kesadahan air, faktor lingkungan dan 
spesies ikan 

Chromiun 5,0 – 118,0 (96 Jam) ≤ 0,05 Tergantung pada kualitas air, derajat ikan kovalen 
(hexavalent atau trivalent) dan jenis senyawa 

Tembaga (Copper) 3.0 – 7,0 (48 jam) ≤ 0,015 Tergantung pada kesadahan air, sinergitas dengan 
senyawa lainnya di dalam air dan spesies ikan 

Besi (Iron) 0,1 – 10,0 (24 – 48 jam) ≤ 0,03 Tingkat kelarutan besi tergantung pada pH; besi dalam 
bentuk hidrosida dapat terserap oleh insang dan 
menyebabkan gangguan penyerapan oksigen pada pH 7 
atau lebih tinggi; Tingkat toksisitas tergantung pada 
kesadahan air. 

Timbal (Lead) 1,0 – 7,0 pada ’soft water’, 
400+ pada ’hard water’ (96 

Jam) 

≤ 0,03 Tingkat kelarutan tergantung pada pH; toksisitas 
tergantung pada kesadahan air. 

Mangan (manganese) 2,2 – 4,1 (24 jam) --- Bentuk permanganat lebih beracun dibandingkan bentuk 
lainnya; senyawa mangan bersifat tidak stabil dan 
terpresipitasi sebagai oksida pada pH lebih dari 7,5 

Merkuri 1,0 0,0005 Akumulasi biologis pada tubuh ikan sebesar 0,5 mgc Hg 
setiap gram berat tubuh ikan 

Nikel 5 – 43 (96 jam) ≤ 0,03 Toksisitas tergantung pada kesadahan air 

Perak 
Sebagai sulfida + 
Thiosulfat 
komplek 

0,004 – 0,2 
280 – 360 (96 jam) 

0,0001 – 0,0005 
16 – 35 

Toksisitas tergantung pada kandungan bahan-bahan 
organik di air, bentuk senyawa perak dan lainnya. 

Uranium 2,8 – 135,0 (96 jam) --- Toksisitas tergantung pada kesadahan air 

Zinc 0,87 – 33,0 (96 jam) ≤ 0,05 Toksisitas tergantung pada kesadahan air dan komponen 
logam lainnya dalam air. 

menghasilkan hasil yang serupa, yaitu 
terjadi penurunan akrifiktas enzim-
enzim tertentu tepai masih dalam batas 
yang normal.  Kadang-kadang pengujian 
kondisi lingkungan perairan diperlukan 
untuk memastikan diagnosis ini. 

Analisa kualitas air untuk menguji 
komponen-komponen logam berbahaya 
sangat penting untuk mengetahui 
secara kuantitatif tingkat toksisitas 
logam berbahaya terhadap ikan.  

Hubungan antara kesadahan air dan pH 
terhadap tingkat toksisitas telah banyak 
dipelajari dan dipublikasikan.  Selain itu 
perlu juga dilakukan pengujian 
terhadap pengaruh faktor-faktor 
kualitas air lainnya seperti alkalinitas, 
kandungan bahan/material terlarut dan 
lain-lainnya.  
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LiputanUPT 

Dari SINKRONISASI EKSPOR di BKI 
SMB II Palembang Sampai 
MAUMERE, WILKER Paling Ujung 
milik SKI Kls II Salahuddin – BIMA  

U ntuk liputan kali ini, kami tidak memiliki tema khusus di suatu daerah menginggat 
keterbatasan waktu dan undangan yang datang kepada kami memaksa kami untuk 
‘sedikit’ pasrah pada keadaan. Lagi-lagi kami harus terbentur dengan masalah 
anggaran liputan yang tak kunjung menghapiri kantong redaksi, klise memang 

namun kami berusaha sekuat tenaga untuk menghadirkan Buletin ini kehadapan Anda 
sekalian, Itulah kenyataan yang ada hingga kami sangat bersyukur dan appreciate kepada Unit 
Pelaksana Teknis Karantina Ikan yang masih mempercayakan kami sebagai jendela informasi 
dengan melayangkan undangannya. Dan untuk edisi yang pertama di tahun 2008 ini, undangan 
tersebut datang dari BKI SMB II Palembang disusul dengan sambutan hangat teman-teman di 
SKI Kls II Salahuddin – Bima.  
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 BKI SMB II 
Palembang, 
UPT Besar 
Minim 
Pegawai 

Tepatnya bulan Februari yang lalu 
Redaksi Infokarikan diundang ke Kota 
‘Mpempek’ untuk menghadiri 
Sinkronisasi Ekspor yang 
diselenggarakan oleh BKI SMB II 
Palembang. Kegiatan ini dilakukan 
dikarenakan belum adanya 
kesepahaman persepsi terhadap arti 
penting tindak karantina, sistem dan 
prosedur pelaksanaan tindak karantina 
ikan serta peraturan perundangan-
undangan yang melingkupinya 
dikalangan masyarakat pengguna jasa, 
Instansi Pemerintah terkait maupun 
lembaga/asosiasi lainnya di lingkup 
wilayah yang dibawahi oleh BKI SMB II 
Palembang ini. Dengan adanya acara ini 
BKI SMB II berharap bisa mendapat 
dukungan dalam menjaga kelestarian 
sumberdaya hayati perairan di provinsi 
Sumatra Selatan. 

Kegiatan yang diikuti oleh 42 
peserta yang terdiri dari pengguna jasa, 
perguruan tinggi, lembaga penelitian, 
Dinas-dinas lingkup Sumatra Selatan dan 
Kota Palembang, Administrator 
Pelabuhan, Bandara Bea dan Cukai serta 
Kepolisian setempat. Dengan materi 
yang disampaikan diantaranya yakni 
mengenai; Indonesia National Single 
Windows oleh Kapuskari,  Globalisasi & 
Perdagangan Bebas serta Peraturan 
Perundang-undangan disampaikan oleh 
Kabid. Tata Pelayanan Puskari serta 
Optimalisasi Pelayanan Karantina Ikan di 
kepabeanan oleh Bea dan Cukai 

Palembang yang diakhiri oleh diskusi 
panel.  

Kegiatan ini menjadi penting 
dilakukan dengan tujuan 
mensosialisasikan kepada masyarakat 
umum khususnya pengguna jasa untuk 
dapat “aware Fish Quarantine”. Meski 
diakui frekuensi ekspor di wilayah 
Sumatera Selatan ini tidaklah terlalu 
besar, dengan tujuan utamanya ke 
Malaysia dan Singapura namun 
frekuensi domestik terhitung cukup 
besar disini khususnya untuk ikan non 
hidup.  

Selain itu, keterkaitan antara 
kegiatan ekspor dengan Karantina Ikan 
serta dunia perdagangan pada umumnya 
sangatlah erat kaitannya dengan 
kegiatan penerapan Nasional Single 
Windows di Indonesia. Hingga BKI SMB II 
pun merasa berkewajiban memberikan 
informasi lebih awal kepada masyarakat 
khususnya pengguna jasa di wilayahnya 
untuk mempersiapkan diri dan 
memahami arti penting dari peranan 
sistem tersebut pada jalur perdagangan 
baik pada lintas Nasional maupun 
International untuk produk-produk 
perikanan ini. 

Sementara itu, untuk penerapan 
Nasional Single Windows sendiri 
memang belum diterapkan 

penggunaannya di provinsi Sumatera 
Selatan ini. Namun tidak ada salahnya 
jika sosialisasi terhadap sistem tersebut 
baik kepada para personil yang ada di 
BKI SMB II sendiri maupun pengguna 
jasa yang ada dilakukan sedini mungkin, 
selama ini memang para personil yang 
ada telah akrab dengan penggunaan 
sistem informasi dalam penerbitan 
sertifikat Karantina Ikan secara on line 
melalui penggunaan sistem jaringan 
Sisterkaroline yang   dikembangkan oleh 
Pusat Karantina Ikan, dirasa sangat 
bermanfaat dan membantu guna 
memberikan pelayanan prima yang 
efisien dan efektif.  

Diakui memang, bahwa belum 
seluruh personil yang ada memiliki 
tingkat pemahaman dan keahlian yang 
sama dan memadai antara satu dengan 
yang lainnya, namun setidaknya mereka 
‘aware’ akan penggunaan sistem 
informasi terlebih dahulu dan ini 
membuat BKI SMB II Palembang masih 
lebih unggul dibanding instansi terkait 
lainnya di Bandara SMB II yang masih 
menggunakan cara manual.    

Pada kesempatan ini pula, di sela-
sela kesibukkan acara kamipun 
berkesempatan melakukan wawancara 
dengan Sang Kepala Balai yang pada saat 
itu baru 4 (empat) bulan bertugas di BKI 
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SMB II Palembang yakni Bapak Hary 
Maryadi.  

Meski terbilang pejabat baru disini 
namun Beliau terlihat begitu 
bersemangat ketika ditanya apa saja 
yang akan dilakukannya ke depan untuk 
memajukan Unit Pelaksana Teknis yang 
baru empat bulan dipimpinnya itu.  

Kepada kami, beliau bertutur bahwa 
ia sangat berkomitmen untuk 
melanjutkan apa yang telah ada dan 
berhasil dicapai oleh pemimpin 
terdahulu dan membangun BKI SMB II 
Palembang ke arah yang lebih baik lagi. 
Untuk gerakan yang pertama, pastinya 
diperlukan analisa terhadap apa yang 
dibutuhkan oleh UPT ini terlebih dahulu 
lalu menyusun rencana strategis guna 
pencapaian tujuan akhir yang lebih baik. 
Dan konsentrasi utamanya yakni 

menjadikan Laboratorium BKI SMB II 
Palembang menjadi rujukkan utama 
untuk deteksi penyakit Ikan di wilayah 
Sumatera Selatan, perluasan wilayah 
kerja, disamping melengkapi sarana dan 
prasarana fisik yang sudah ada dan 
membangun jaringan sistem informasi 
sebagai pendukung kinerja itu sendiri. 

 
Ia sangat menyadari bahwa BKI SMB 

II Palembang adalah salah satu Unit 
Pelaksana Teknis Karantina Ikan yang 
besar, hingga Hary Maryadi merasa 
perlu adanya penambahan sumber daya 
manusia yang memadai guna menopang 
rencana strategis dan pembangunan 
yang direncanakannya baik bersama 
Pusat Karantina Ikan maupun Timnya di 
BKI SMB II Palembang sendiri .  

Jika dilihat dari luasan wilayah yang 
dikuasainya, tentu SDM yang ada 
sekarang ini dirasa masih kurang 
memadai meski hal tersebut tidak 
berpengaruh besar pada stabilitas 
dan kegiatan operasional yang ada 
selama ini, memang, dirasa masih 
unstandard untuk kelas Balai. Terkait 
masalah tersebut, kedepan ia sangat 
berharap bahwasannya Pusat 
Karantina Ikan akan membantu 
memecahkan masalah minimnya 
SDM di BKI SMB II Palembang ini 
guna optimalisasi kinerjanya dan 
komitmen kita bersama dalam 
penerapan Sistem National Single 
Window di Indonesia khususnya di 
daerah Sumatera Selatan nantinya. 
Sehingga SDM with IT Knowledge 
and Fisheries Backgroud is Urgently 
Needed, jangan sampai jadi UPT 
Besar tapi minim SDM.   
 
Lepas dari itu semua, teman-teman 

di BKI SMB II masih bisa 
membuktikan bahwa dengan segala 
keterbatasan yang ada. Mereka 
dinilai layak untuk bertengger di 10 
Besar UPT Karantina Ikan berkinerja 
terbaik untuk tahun 2007 yang lalu, 
hal ini dirasa wajar jika  kita menilik 

kebelakang, bahwa Unit Pelaksana 
Teknis yang satu ini merupakan satu 
diantara UPT lainnya yang turut 
mengalami perjalanan panjang dari 
perkembangan Karantina Ikan itu sendiri 
hingga pastinya ‘asam garam’ sudah 
mendarah daging dengan segudang 
pengalamannya. Selamat Bekerja & 
Sukses untuk Pak Hary & pasukannya di 
BKI SMB II Palembang! 

Tak lama berselang dari kegiatan 
Singkronisasi Ekspor yang 
diselenggarakan oleh BKI SMB II 
Palembang, kamipun harus melompat ke 
Pulau Sumbawa untuk mengunjungi SKI 
Kls II Salahuddin Bima dengan sedikit ke 
timur menyentuh wilayah kerjanya yang 
paling timur di ujung Pulau Flores sana.  
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 SKI Kls II 
Salahuddin – 
BIMA, 
terbentang 
dari Bajo 
sampai 
Maumere. 

 

Setibanya di Bandara Salahuddin, 
kami tak pernah mengira sebelumnya 
bahwa kantor SKI Kls II Salahuddin-BIMA 
itu hanya berjarak 50 meter dari 
Bandara. Tepatnya diseberang jalan 
utama yang menghubungkan bandara ini 
dengan kota Bima dengan wilayah 
sekitarnya, kantornya terlihat rapi dan 
asri dengan berbagai macam tanaman 
penghias taman. 

Khusus untuk Stasiun Karantina Ikan 
Kls II yang pernah menjadi wilayah kerja 
dari BKI Salaparang-Mataram ini, kami 
mempunyai ‘double jobs’ selain 
melakukan pembinaan terhadap 
laboratorium ujinya juga tak lupa 
melakukan liputan pastinya. 

Berdiri diatas tanah seluas ….. m2 
dengan sarana dan fasilitas pendukung 

kegiatan operasional dan laboratorium 
level 2 yang cukup memadai SKI Kls II 
Salahuddin dibawah pimpinan M 
Farchan, S.Pi, MP bersama 28 Orang 
pasukan menjalankan roda operasional 
Unit Pelaksana Teknis satu-satunya yang 
bercokol di Pulau Sumbawa ini. 

Secara geografis SKI Kls II 
Salahuddin, memiliki daerah kekuasaan 
yang terbentang dari ujung pelabuhan 
penyebrangan Sape sampai ke Maumere 
dibelahan timur Pulau Flores. Secara 
administratif Flores diakui menjadi 
bagian dari Nusa Tenggara Timur (NTT), 
dimana untuk NTT sendiri telah ada SKI 
Kls II El Tari-Kupang. Walau demikian 
selama ini belum pernah terjadi 
tumpang tindih kepentingan antara SKI 
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dinyana bahwa wilayah kerja ini 
sebenarnya mempunyai potensi yang 
sangat besar menginggat Labuan Bajo 
menjadi pelabuhan tersibuk kedua untuk 
Indonesia bagian Tenggah setelah Benoa 
di Bali Barat, frekuensi pemasukkan dan 
pengeluaran produksi perikanan disini 
memang masih relatif kecil namun siapa 
sangka bahwa Labuan Bajo dengan 
daerah sekitar laut Floresnya 
menyimpan potensi kelautan yang 
sangat besar hingga bukan tidak 
mungkin frekuensinya akan terus 
meningkat di masa yang akan datang. 
Selain itu letaknya sangat strategis dan 

menjadi menghubung utama ke wilayah 
Bali, Sulawesi serta Nusa Tenggara Barat 
dan Timur dengan kemudahan akses 
transportasi dari segala penjuru pulau-
pulau tersebut membuat daerah ini 
sangat ramai dan menjadi tujuan wisata 
terpopuler di Indonesia setelah BALI. 

Selanjutnya yakni wilayah kerja 
Maumere, hampir sama dengan Labuan 
bajo diperlukan ketahanan fisik yang 
prima untuk mencapainya jika Anda 
memutuskan untuk menggunakan 
transportasi darat overland Flores dari 
Barat ke Timur ini. Enam belas jam 
lamanya perjalanan yang harus kami 

Kls II Salahuddin dengan SKI Kls II El Tari, 
semuanya bisa berjalan dengan baik dan 
saling bersinergi.  

Dibawah kepemimpinan M Farhan, 
SKI Kls II Salahuddin berusaha keras 
melakukan pembenahan dan  memenuhi 
kebutuhan terhadap berbagai sarana 
dan prasarana penunjang operasional 
kantor guna peningkatan kinerja para 
personilnya. Dengan tak lupa 
mempertahankan eksistensi dan 
komitmennya dalam menjaga pintu-
pintu pemasukan dan pengeluaran 
diwilayahnya termasuk pada wilayah 
kerja yang dimilikinya. 

Beruntung kondisi cuaca sangat 
bersahabat kala itu hingga kami bisa 
melanjutkan perjalanan monitoring ini 

 

sampai pada 3 (tiga) lokasi wilayah kerja 
yang mereka miliki yakni Pelabuhan 
Penyebrangan Sape di ujung Pulau 
Sumbawa, yang merupakan pelabuhan 
tersibuk dengan letak yang strategis di 
Pulau Sumbawa ini dimana ia juga 
berperan sebagai ‘hub’ penghubung 
antara Sumbawa dengan Flores.  

Wilayah Kerja berikutnya yakni 
Labuan Bajo disebelah Barat Flores, 
memerlukan waktu 9 (sembilan) jam 
untuk mencapainya jika menggunakan 
kapal Ferry dari Sape dan hanya 
memakan waktu 40 menit dengan 
pesawat twin otter dari Bima. Tak 
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lalui untuk mencapainya dari Labuan 
Bajo dengan menggunakan angkutan 
umum lintas trans Flores ditemani oleh 
jalanan yang berliku-liku dengan jurang 
terjal disepanjang jalan yang ‘tak ampun’ 
mengocok perut tiada henti. Akhirnya 
kami berhasil menjumpai tiga rekan 
Karantina Ikan yang bekerja di wilker ini, 
dari mereka kami mengetahui 
bagaimana operasional wilker ini 
berjalan, potensi yang ada di wilayah 
Maumere dan sekitarnya serta suka 
duka mereka dalam menjalankan tugas 
yang jauh dari perhatian khalayak ramai. 
Disini kami juga menyempatkan diri 
untuk mengunjungi tempat pemotongan 
dan packing fillet tuna untuk di ekspor 

ke Jepang dan China disamping 
memenuhi kebutuhan konsumsi hotel 
dan restoran yang ada di Denpasar, 
Jakarta dan wilayah kota besar lainnya di 
Indonesia.  

Terakhir dari rangkaian kunjungan 
ke dua lokasi tersebut dapat diambil 
kesimpulan bahwa kedua wilker ini 
memiliki potensi yang sangat besar di 
masa yang akan datang, selain itu SKI Kls 
II Salahuddin telah melengkapinya 
dengan fasilitas penunjang operasional 
kantor yang memadai meski belum 
ditunjang oleh alat pengolah data, 
kelengkapan laboratorium dan personil 
yang menguasai tehnik penditeksi hama 
dan penyakit ikan secara baik sehingga 

untuk menditeksinya selama ini mereka 
hanya mengandalkan pengetahuan 
seadaannya dan melakukan 
pemeriksaan secara manual dan kasat 
mata saja. Melihat dari potensi yang ada 
dikedua wilayah tersebut, pantas 
rasanya jika SKI Kls II Salahuddin Bima 
mulai mempertimbangkan langkah-
langkah strategis dalam upaya 
pembangunan berkelanjutan pada 
wilayah kerjanya, pastinya hal ini akan 
menjadi salah satu PR yang berat bagi 
pak Farhan bersama pasukannya di Bima 
namun dengan optimisme yang terarah 
bukan tidak mungkin mereka akan 
berhasil. Keep Spirit!  
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Flores 
Pulau Bunga Yang 
Spektakuler 

 Evi Aryati Arbay 

Dari Padang tandus, Tenun Ikat beraneka warna, Pantai Biru nan 
Jernih, Komodo Dragon yang buas, Danau tiga warna sampai 
dunia bawah lautnya yang tiada duanya. FLORES, dari ujung 
Barat sampai ke Timur memang Spektakuler !.     

F LORES – Flores….oh 
Flores, I am coming!  
itulah ngumalan 
dalam hati ketika 

pesawat Fokker  27 yang kami 
tumpangi bersiap take off dari 
bandara Ngurah Rai – Bali 
menuju Bima. Bima menjadi 
pilihan start point kami meski 
sebenarnya terdapat 
penerbangan langsung dari 
Denpasar ke Labuan Bajo. Sayang 
hanya semalam kami di Bima, 
padahal maksud hati ingin sekali 
melihat langsung pertandingan 
kuda poni bima yang tersohor itu.   

Mungkin karena pesona 
Flores yang punya tempat khusus 
dihati hingga sembilan jam 
terombang-ambing di selat 
Sumba menjadi tak terasa bahkan 
tak sabar rasanya kaki ini untuk 
segera menapakkan diri di pulau 
yang punya berjuta pesona itu. 
Akhirnya tepat pukul tujuh 
malam waktu setempat kamipun 
mendarat di Labuan Bajo, diluar 
dugaan pelabuhan kecil ini 
terlihat sangat sibuk dan 
gemerlap, warna-warni lampu 
baik yang berasal dari kapal 
pesiar yang bersandar, rumah-
rumah penduduk sampai ke hotel 
bertaraf International menghiasi 

SerbaSerbi 
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setiap sudutnya. Di Labuan bajo 
mudah sekali ditemukan kapal-
kapal pesiar besar bersandar, hal 
ini dikarenakan tingkat kunjungan 
wisatawan (terutama 
mancanegara) sangatlah tinggi dan 
terus meningkat dalam setiap 
tahunnya. Malam itu tidak ada 
aktivitas khusus yang kami lakukan 
selain bertemu dengan pemilik 
kapal yang kami sewa untuk keliling 
komplek Taman National Komodo 
keesokkan harinya. 

Pagi sekali kami sudah bersiap 
untuk pesiar komplek Taman 
Nasional Komodo (TNK), TNK 
menjadi agenda kami yang 
pertama untuk perjalanan liputan 
kami di Flores ini. Usai puas 
eksplorasi Taman Nasional 
Komodo, agenda kami selanjutnya 
yakni terus menyesuri Pulau Bunga 
ini sampai ke ujung timurnya 
dengan menempuh jalur darat/
overland.  

Dan dari perjalanan ‘overland’ 
itu banyak sekali yang kami lalui 
dan temui, kesemuanya 
meninggalkan kesimpulan akhir 
yang seakan tidak berujung karena 
Flores memang menakjubkan dari 
ujung Barat sampai ujung Timurnya 
memiliki keunikkannya sendiri, 
berikut ulasan selengkapnya . 

 

L aut Flores memang tidak kalah 
pamor dengan perairan sekeliling 
Bali atau Taman Laut Bunaken, 

bahkan telah lama terabaikan.  Tanpa 
mengurangi rasa hormat pada kawasan 
bahari lainnya di Indonesia, siapa sangka 
kalau kawasan ini pesonanya lebih cantik 
dibanding kawasan tersebut diatas tadi. 
Hampir seluruh dasar lautnya dipenuhi 
terumbu karang warna-warni, beserta 
aneka ragam satwa laut yang juga kaya 
warna. Bersih dan bening, dibeberapa area 
yang dangkal semburat hijau menyembul di 
sela-sela kemilau biru samudra, berhias 
taburan pulau-pulau kerontang yang 
‘menyala’ dalam sinar mentari. Sempurna 
bak permata, cantik tiada tara!  
 

 

 

 Laut Flores  
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 Pulau Komodo dan Pulau Rinca 
“Tempat Kelahiran Komodo Dragon” 

K omplek Taman Nasional Komodo bagaikan 

‘Sandwich” yang diapit oleh Pulau Flores dan 

Sumbawa, berbukit-bukit dan terisolasi namun 

menyimpan berjuta pesona dan misteri. Salah satu 

misteri yang sampai sekarang mungkin tak terpecahkan 

yakni, kenapa di Pulau Komodo dan Rinca ini menjadi 

endemik Satwa purbakala, Komodo ? 

 

The komodo dragon, begitulah 
biasanya orang bule biasa menyebutnya, 
rupanya memang mirip naga, hanya saja 
tanpa sayap dan tak bisa 
menyemburkan api dari mulutnya. But 
you might as well call it a dragon…
Betapa tidak, berkulit tebal berkerut-
kerut dan bersisik kasar, kadal ini 
panjangnya mencapai 3 m dan  beratnya 
sekitar 100 Kg. 

Sekitar 1.000 ekor monster raksasa 
dengan lidah bercabang dua dan 
menjulur-julur seperti ular yang 
mendiami pulau seluas 40.728 ha ini. 
Namun jangan takut! Para rangers di 
Desa Loh Liang, akan dengan senang 
hati memandu dan menemani Anda 
untuk menyaksikan satwa purba yang 
berharga ini. 

Pulau Komodo dapat ditempuh 
sekitar 4 jam dari Labuan Bajo, namun 
selain di Pulau Komodo, naga-naga ini 
juga menghuni Pulau Rinca. Banyak 
wisatawan kini lebih suka mengunjungi 
Pulau Rinca ketimbang Pulau Komodo, 
karena selain jaraknya lebih dekat, 
sekitar 2 jam dari Labuan Bajo, 
landscape Pulau Rinca yang lebih datar 
dan lebih terbuka menyebabkan 
komodo-komodo di pulau ini jauh lebih 
mudah ditemukan. 
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 Pantai Merah dan 
Pulau Bidadari 

Dimana lagi akan Anda temukan pantai 
berpasir merah selain di Pulau Bidadari 
Flores? Di pulaiu ini Anda tidak akan temukan 
pantai berpasir putih, melainkan berpasir 
merah! Betul sekali, pantai disisi timur Pulau 
Komodo ini memiliki butiran pasir lembut  
kemerahan.   

T erlindung dalam teluk, 
perairannya yang dipenuhi 
terumbu karang aneka warna 

serta ikan-ikan lucu berseliweran, merupakan 
kawasan favorit para pelancong untuk 
berenang, snorkeling, diving maupun sekedar 
bermalasan disepanjang pantainya yang 
indah. 

Pulau kecil berpasir putih ini hanya 
‘selangkah’ saja dari Labuan Bajo . Dalam 30 
menit berperahu, Anda sudah dapat 
berekreasi dipantainya, berenang dan 
snorkeling di lautan sekelilingnya, serta 
menebar beach throw anda untuk bersantai 
sambil menikmati makanan dan minuman di 
pasir eloknya. 
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MenuKita Ikan Bakar + Sambal Mangga 

Asam “Padeh” ikan Baung 

 Bahan-Bahan :  1 ekor ikan Baronang (500 gr), bersihkan  

1 sdk makan air jeruk nipis 
¼ sdt garam  CARA MEMBUAT : 

Baluri ikan dengan air jeruk, garam kemudian 

diamkan sebentar lalu bakar ikan hingga 

matang.  
 Sambal mangga 1 mangga muda yang diserut 

3 buah cabe merah, boleh diiris/ diulek 

(sesuai selera) 1 siung bawang merah, iris halus 

Garam, gula (secukupnya) 
Campur semua bahan, aduk rata. Sajikan 

 

Bahan : 

1 kilogram ikan baung atau ikan patin, potong 

5 bagian 

1 liter a
ir 

3 buah asam kandis 

1 tangkai serai, dimemarkan 

1 lembar daun kunyit 

 
Bumbu Halus : 

3 cm lengkuas 

10 buah cabai merah 

2 cm jahe 

2 cm kunyit 

5 butir bawang merah 

1/2 sendok makan garam 

 
Cara Membuat : 

1.  Rebus bumbu halus, asam kandis, serai, daun 

kunyit sambil diaduk hingga kuah kental. 

2.  Masukkan ikan lalu rebus di atas api  kecil 

sampai matang. 

 
 

 
*Untuk 5 porsi 





Alamat Redaksi: 
Pusat Karantina Ikan  
Jl. Raya Setu No. 1 Cilangkap  
Jakarta Timur 13880  
 
Email : 
infokarikan@yahoo.com  
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