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Mewujudkan Karantina Ikan Modern Yang
Tangguh, Profesional dan Terpercaya

MISI
Melindungi dan menyelamatkan kelestarian
sumberdaya hayati perikanan;
Mendukung keberhasilan program usaha
perikanan dan ketahanan pangan nasional;
Mengembangkan dan meningkatkan teknologi
perkarantinaan nasional dalam rangka
meningkatkan daya saing melalui sertifikasi
karantina sesuai standard internasional;
Memfasilitasi kelancaran perdagangan/pemasaran
produk-produk perikanan;
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui
sumberdaya manusia yang profesional;
Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam
penyelenggaraan perkarantinaan.
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Pembaca, apa khabar? Kami di jajaran redaksi tengah
berpacu dengan berbagai tantangan baru yang
mengharuskan pembenahan di mana-mana. Selain itu
tuntutan publik kian besar terhadap Buletin yang kita
cintai ini. Tantangan baru ini berupa profesionalitas
kerja. Dan tuntutan publik itu berupa kebutuhan pasar
yang semakin beragam sesuai perkembangan
kompleksitas zaman. Tak terasa memang
kebersamaan kita dengan pembaca telah berlangsung
dua tahun lebih.
Pembaca, kita memang berada dalam zaman yang berubah dengan
cepat. Kemampuan mengantisipasi masa depan menjadi salah satu yang
terpenting dari kompetisi. Kita dapat merasakannya pada keseharian
kita. Begitu sibuknya pagi di kota-kota. Orang berbondong-bondong,
berhimpitan di bis-bis, untuk pergi ke sekolah atau bekerja. Kalau kita
tak cukup cerdik, kita bisa terlindas rutinitas itu. Tanpa makna, kita
harus mencari keunikan diri. Lalu datang setiap harinya dengan
keunikan yang selalu baru. Datang selalu menggenapi, dan jika pergi
terasa ada yang ganjil. Begitulah bila kita tak ingin tertelan zaman.
Maka, fenomena inilah yang mengilhami kami untuk mengangkat tema
”Setiap kita Pasti Punya Keunikan”. Harapan kami, ada semacam kajian
reflektif tentang diri kita masing-masing. Bahwa kita mempunyai
keistimewaan yang kadang kita luput mensyukurinya setiap saat. Itulah
keunikan. Yang selalu bisa kita perdalam dan perbarui jika kita pandai
bersyukur.
Selebihnya mari kita lihat rublik per rublik yang biasa hadir ditengahtengah pembaca. Kami senang kali ini bisa mewawancarai Ir. Putu
Sumardinata, MP, salah satu Kepala Stasiun Karantina Ikan yang
ditugaskan di Kupang, NTT.
Disamping itu, kami sempat juga merekam keindahan dan keunikan
Jawa Barat khususnya yang tersebar di Bandung, Cianjur, Garut dan
Tasikmalaya dalam bingkai lensa yang kami rangkum dalam rublik
Intermezo guna mengajak Anda menjelajahi Bumi Nusantara dengan
berjuta pesona dan rangkaian sejarah yang menarik untuk disimak.
Banyak lho tamu dari mancanegara senang sekali menikmati keindahan
Negeri kita ini dan tidak sedikit pula diantara mereka yang punya
perhatian besar terhadap peninggalan masa lalu Bangsa ini, lalu kenapa
KITA TIDAK???
Redaksi
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PUTU
SUMARDIANA
Berhasil
Mengubah
STRESS
Negatif
menjadi
Positif
”Saya sempat Stres
berat dan berniat
kembali ke
Denpasar karena
waktu itu kantor
belum ada, hanya
seorang diri hingga
tidak tahu harus
berbuat apa sampai
pernah dikejar-kejar
oleh Orang Gila
pakai golok
segalapun pernah”
2
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Hari itu masih pukul 08:00 pagi, Putu
Sumardiana telah menjemput kami
bersama para Narasumber Apresiasi
Bakteriologi di Hotel tempat dimana
kami menginap selama berada di
Kupang, NTT. Seperti biasanya pria
kelahiran Singaraja 14 Juli 1967 ini
selalu murah senyum dan full humor
hingga membuat pagi itu menjadi
ringan meski ’seabrek’ agenda acara
telah di depan mata. Tepat pukul
09:00 pagi, tiba di kantor SKI Kelas II
El Tari-Kupang kami memulai agenda
pertama kami yakni melakukan
wawancara untuk pembuatan profil
ini, satu per satu pertanyaan mengalir
lancar diiringi jawaban pak Putu yang
mengalir lugas,informatif dan
pastinya full humor.
Putu Sumardiana, terhitung telah 9
(sembilan) tahun tepatnya sejak 01

November 1998 bercokol di SKI Kelas
II El Tari – Kupang. Selama itu ia telah
melakukan banyak hal, dari merintis
berdirinya SKI Kelas II El Tari,
membangun kerjasama dan
kepercayaan dengan banyak pihak
selain memenuhi satu per satu
sarana dan prasarana fisik
perkantoran hingga operasional UPT
yang digawanginya ini bisa berjalan.

semakin membulatkan tekatnya
untuk kembali ke Denpasar. Belum
lagi, pengalaman duka yang
dialaminya dikejar-kejar oleh orang
Gila setempat dengan membawa
golok karena dia menebang pohon
mangga yang ada di depan kantor El
Tari membuatnya lari tunggang
langgang ke kantor KP3K membuat
tingkat stressnya semakin
menggunung saja.

Awal bertugas di Kupang yang waktu
itu masih berstatus wilayah kerja dari
Mataram membuatnya mengalami hal
yang hampir serupa dengan yang
dialami oleh Kepala Unit Pelaksana
Teknis lainnya, dimana ia sempat
stress karena tidak adanya
ketersediaan fasilitas pendukung
operasional kantor ditambah lagi ia
hanya seorang diri hingga tidak tahu
harus memulai dari mana, hal itu

Namun demikian Putu telah berhasil
membedakan antara Stress Produktif
dan Negatif yang ditimbulkan oleh
pekerjaannya hingga Stress yang
dideritanya tersebut bisa berubah
menjadi stress produktif, hingga niat
kembali ke Denpasar diurungkan
untuk memulai perjuangan. Dan
langkah perjuangan pertama yang ia
pilih adalah membangun kerjasama
dan menjalin hubungan

Kantor Administrasi & laboratorium SKI Kls II El Tari Kupang
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wawancara, ia pun menambahkan :
”jika tahun depan saya masih
dipercaya untuk memimpin El Tari,
saya berharap bisa menyertai El Tari
menjadi SKI Kelas I, peningkatan
eselonering ini dirasa penting
mengingat Karantina sering
berhubungan dengan Kepala Dinas
sampai dengan Gubenur didalam
menjalankan kegiatan operasional
dan hubungan bermasyarakatnya di
wilayah setempat. Kedua, saya
berharap Laboratorium Karantina
Ikan yang kita miliki bisa menjadi
satu-satunya laboratorium penyakit
ikan yang ada di NTT agar bisa lebih
maju berkembang didukung SDM
yang kompeten hingga bisa menjadi
laboratorium rujukan.

Wawancara dengan Redaksi Infokarikan

bermasyarakat yang baik dengan
berbagai kalangan sebelum memulai
langkah selanjutnya yakni
pemenuhan segala sarana dan
prasarana guna mendukung
operasional kantor. Dan ia-pun cukup
dikenal oleh berbagai kalangan
terkait termasuk menjabat sebagai
ketua komunitas umat Hindu yang
berada di Kupang.
Berangkat dari segala keterbatasan
dan pengalaman itu, akhirnya ia bisa
menyulap SKI Kelas II El Tari dalam
waktu yang relatif singkat. Wilayah
kerja yang dulunya sempat masuk
dalam wilayah kerja Mataram ini
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun
statusnya berhasil ditingkatkan
menjadi Stasiun Karantina Ikan
Kelas II. Putu sangat menyadari
bahwa hubungan bermasyarakat itu
sangat penting hingga hal itulah yang
ia bangun dan jadikan pondasi awal
sebelum sarana dan prasarana itu
sendiri ada. Sekarang ia telah
memiliki berbagai fasilitas kantor
yang memadai didukung oleh
Sumber Daya Manusia yang setiap
tahun makin bertambah jumlahnya.

4
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Secara geografis dan menilik pada
Surat Keputusan Menteri yang
terbaru, cakupan wilayah kerja SKI
Kelas II El Tari-Kupang ini
sebenarnya sangat luas yakni
mencakup 20 (dua puluh) wilker
namun baru 2 (dua) wilayah kerja
yang bisa kita operasikan secara
optimal yakni Atambua dan Wai Apu.
Menginggat strategisnya beberapa
pintu pemasukan dan pengeluaran
yang ada di wilayah NTT ini, Putu
berharap agar hal ini bisa
dipertimbangkan oleh Pusat untuk
dikaji lebih lanjut kelayakannya
selain memang sudah ada beberapa
Kepala Dinas yang meminta adanya
eksistensi petugas karantina di
wilayahnya.
Selain itu, mempertimbangkan
kebutuhan yang ada. Putu berharap
ke depan Pusat Karantina Ikan dapat
memberi penambahan pegawai
untuk El Tari mengingat cakupan
wilayah kerja yang secara geografis
memang cukup luas dengan letak
yang berjauhan hingga SDM yang
ada sekarang dirasa kurang
memadai kebutuhan. Diakhir

Itulah harapan tulus yang dilontarkan
oleh seorang pemimpin yang telah
membangun SKI Kelas II El TariKupang dari ’nol’. Kita semua
berharap dan pastinya mendukung
untuk setiap langkah dan proses
belajar dalam menuju perbaikan dan
kesuksesan bersama, untuk Pak Putu
dan kawan-kawan di SKI Kelas II El
tari. Kami yakin sekali bahwa kita
semua punya kesempatan dan
berpotensi untuk maju, Selamat
berjuang Kawan semua!. (earbay)

BIODATA
Nama
: Ir. Putu Sumardiana, MP
T.Tgl Lahir : Singaraja/14 Juli 1967
Pendidikan : S2/Fak Kedokteran Sains
Veteriner UGM
Masa Kerja : 14 Tahun 0 Bulan
Istri
: Ni Made Supadmi Dewi
Anak
: Gede Pujawan
Kadek Bayu Candra Gautama
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utama
The 1st China – ASEAN Ministerial
Meeting on Quality Supervision
Inspection an Quarantine
Oleh: Ir. Agus Priyono, M.Si

Menyusul larangan
impor terhadap semua
produk China, baik makanan,

terhadap impor semua produk
makanan laut (seafood) asal Indonesia.
Sidang yang dihadiri oleh 104
delegasi ini terdiri atas 7 Menteri, 15
wakil Menteri dan 2 Duta Besar dari
Negara anggota ASEAN dan China,
serta Deputi Sekretariat Jenderal
ASEAN. Sementara delegasi RI
(DELRI) terdiri dari 8 orang yang
berasal dari Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM), Departemen
Pertanian dan Departemen Kelautan
dan Perikanan.

Dalam upaya menindaklanjuti kesepakatan yang terdapat pada The
Nanning Joint Statement, AQSIQ
China berencana akan melakukan
kunjungan ke Negara-negara ASEAN
guna mengembangkan mekanisme
dan rencana aksi kerjasama lanjutan
dimana Indonesia otomatis berada
dalam agenda kunjungan tersebut.
Di sela-sela sidang juga ditandatangani Minutes of Meeting antara The
National Agency for Drug and Food
Control of The Republic of Indonesia

kosmetik, obat-obatan dan pasta gigi
asal Negeri Tirai Bambu ini membuat
China merasa perlu mengadakan
koordinasi dengan beberapa Negara
(Continued on page 14)
yang tergabung dalam ASEAN dengan
membahas dan
mengadopsi
The
Nanning
Joint Statement
mengenai beberapa
kesepakatan
guna menguatkan hubungan
kerjasama
antara ASEAN
– CHINA di
beberapa
bidang seperti
Keamanan,
Pangan,
Promosi Perdagangan
pangan
dan perlindungan hak konsumen.
Dan
untuk memaksimalkan pertemuan ini, Pemerintah Indonesia juga melakukan
hal
yang
senada
terkait dengan
The 1st China – ASEAN Ministerial Meeting on Quality Supervision Inspection an Quarantine (Doc : Redaksi
larangan
PeInfokarikan )
merintah China
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Pertemuan Bilateral antara RI – China digelar disela-sela sidang (Doc : Redaksi Infokarikan )

6
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lokakarya,
b. Mengajar pada pendidikan dan
pelatihan,
c. Menjadi anggota dalam Tim
Penilai Jabatan Fungsional PHPI,
d. M e n j a d i a n g g o t a d a l a m
organisasi profesi,
e. Memperoleh penghargaan/
tanda jasa,
f. Memperoleh gelar kesarjanaan
lainnya.

Inilah
PHPI

Uraian kegiatan yang merupakan
unsur dan sub unsur Pengendalian
Hama dan Penyakit Ikan untuk
pejabat fungsional PHPI di Institusi
Karantina Ikan, dapat dipelajari
dengan cermat dan seksama tentang
pengelompokan/pendistribusian
kegiatan yang ditampilkan grafik
Kelompok Jenis Kegiatan untuk setiap
Jenjang Jabatan PHPI.

oleh : Elfian Rozaldi

Penulis sangat mengharapkan tulisan ini dapat menjadi
masukan Pusat dalam penataan dan pelaksanaan penempatan
dan perputaran pejabat fungsional PHPI di lingkup Pusat
Karantina Ikan.

3. Pengembangan Profesi, meliputi :

Ke
gi
at
an
Ju
m
lah

17

15
15
8

10
4 1

9

4
8
7

4
3

5

4

5
3

a. Membuat karya tulis/ilmiah
dibidang pengendalian HPI,
b. Menerjemahkan/menyadur
buku dan bahan-bahan lain
dibidang pengendalian HPI,
c. Membimbing PHPI di bawah
jenjang jabatannya.
4. Penunjang tugas PHPI, meliputi :
a. Mengikuti kegiatan seminar/

A.M
ady
a

A.M
u da

1
A.P
er ta
ma

T.P
eny
elia

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

juta
n

2. Pengendalian Hama dan Penyakit
Ikan, meliputi :
a. Menyiapkan tempat, alat dan
bahan,
b. Melaksanakan pengendalian
HPI,
c. Melakukan analis is dan
evaluasi hasil pengendalian
HPI,
d. Membimbing pengendalian
HPI,
e. M engembangkan metoda
pengamatan/tindakan
karantina,
f. Membuat koleksi, visualisasi
dan informasi.

Grafik Kelompok Jenis Kegiatan untuk setiap Jenjang Jabatan PHPI.

T.P
el.L
an

1. Pendidikan, meliputi :
a. Pendidikan sekolah dan
memperoleh ijazah/gelar,
b. Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional di bidang
Pengendalian Hama dan
Penyakit Ikan dan memperoleh
Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPP) atau
Sertifikat.

T.P
elak
san
a

Berdasarkan SK MENPAN Nomor:
36/KEP/M.PAN/5/2001 tentang
Jabatan Fungsional Pengendali Hama
dan Penyakit Ikan dan Angka
Kreditnya, unsur dan sub unsur
kegiatan PHPI terdiri dari :

Nala
r /An
alis a
/Kaji
an
Labo
ra tor
ium
Insta
lasi/L
ap

Keterangan Grafik:

•
•
•

Instalasi/Lapanga: jenis kegiatan di Instalasi dan di
lapangan seperti: pintu/t empat
pemasukan dan
pengeluaran (terminal), cargo/gudang, alat angkut dll.
Laboratorium :jenis kegiatan di Instalasi khususnya
fungsi pemeriksaan mendeteksi
/mengidentifikasi
penyakit ikan di laboratorium
Nalar/Analisa/Kajian
: jenis kegiatan yang harus
dilakukan dengan keahlian dan kemampuan proses
berpikir dalam menggunakan metode-metode evaluasi,
analisa dan pengkajian pengendalian hama dan penyakit
ikan.
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Tabel 1. Nilai persentase kewajiban kegiatan masing-masing jenjang jabatan untuk setiap kelompok kegiatan
Jenjang Jabatan

Kegiatan Lapangan

Terampil Pelaksana
Terampil Pelaksana
Lanjutan
Terampil Penyelia

Kegiatan Laboratorium

Kegiatan nalar/analisa/
kajian
1 ( 1,96 %)

15 (44,12 %)

4 (10,53 %)

3 ( 8,82 %)

10 (26,31 %)

4 ( 7,84 %)

5 (14,71 %)

4 (10,53 %)

8 (15,69 %)

Ahli Pertama

5 (14,71 %)

8 (21,05 %)

9 (17,65 %)

Ahli Muda

3 ( 8,82 %)

7 (18,42 %)

15 (29,41 %)

Ahli Madya

1 ( 4,54 %)

4 (18,18 %)

17 (77,27 %)

Jumlah kegiatan

34 butir

38 butir

51 butir

Tabel 2. Perbandingan kesempatan pengumpulan Angka Kredit setiap jenjang jabatan PHPI melalui
pelaksanaan kegiatan berdasarkan TUPOKSI Unit Kerja.
Terampil
Pelaksana
(II/b - II/d)
(Σ kegiatan)

Terampil
Pel.Lanjutan
(III/a – III/b)
(Σ kegiatan)

Terampil
Penyelia
(III/c – III/d)
(Σkegiatan)

Ahli Pertama
(III/a – III/b)
(Σ kegiatan)

Ahli Muda
(III/c – III/d)
(Σ kegiatan)

Ahli Madya
(IV/a– IV/c)
(Σkegiatan)

16

7

6

11

6

2

1

1

1

1

1

2

Pengumpulan,
pengolahan data
(pembuatan
rencana,
pemantauan)

1*

2*

--

2*

3*

--

Pengawasan dan
penindakan
pelanggaran

1

--

--

--

--

--

Perumusan
program, kebijakan
teknis &
operasional, serta
standar

--

--

--

2

2

4

Pembinaan &
evaluasi
Operasional serta
pelaksanaan
kerjasama

--

1

3

5

11

14

Pengumpulan,
pengolahan, serta
penyajian data dan
informasi
perkarantinaan.

*

*+1

6

*+1

--

--

Jumlah

19

12

16

22

23

12

Uraian TUPOKSI
UPT
Pelaksanaan
tindakan karantina
terhadap media
pembawa.
Pelaksanaan
kegiatan uji coba

Keterangan : * kegiatan yang dilaksanakan di UPT dapat juga dilakukan di Puskari.
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Kesimpulan yang dapat diambil
setelah mempelajari informasi di
atas, antara lain:
1.

Kegiatan Operasional
(pengawasan lalu lintas di pintu/
tempat pemasukan pengeluaran,
pelaksanaan tindakan karantina
di instalasi/di luar instalasi),
pelaksana utamanya adalah
PHPI Terampil Pelaksana
sebesar 75 % dari kewenangan
kegiatan yang dimilikinya dan
PHPI Terampil Penyelia sebesar
35,29 % dari kewenangan
kegiatan yang dimilikinya. Artinya
kesempatan pengumpul an
angka kredit untuk pejabat PHPI
Terampil Pelaksana dan PHPI
Terampil Penyelia sangat besar
dari kegiatan lapangan
(penempatan PHPI jenjang
jabatan ini sebaiknya di UPT)

2.

Kegiatan laboratorium (proses
deteksi HPI/HPIK, pembuatan/
pemeliharaan koleksi dan
kegiatan tingkat laboratorium
lainnya), pelaksana utamanya
adalah PHPI Terampil Pelaksana
Lanjutan sebesar 58,82 % dari
kewenangan kegiatan yang
dimilikinya dan PHPI Ahli
Pertama sebesar 36,36 % dari
kewenangan kegiatan yang
dimilikinya. Artinya kesempatan
pengumpulan angka kredit untuk
pejabat PHPI Terampil Pelaksana
Lanjutan dan PHPI Ahli Pertama
sangat besar dari kegiatan
laboratorium (penempatan PHPI
jenjang jabatan ini sebaiknya di
UPT yang laboratoriumnya telah
berfungsi).

3.

Kegiatan nalar/analisa/kajian
(rencana kerja, laporan bulanan/
tahunan, draft peraturan,
manual/juklak/juknis/pedoman,
monitoring, evaluasi dan analisa,
kajian, rekomendasi, dan
lainnya), pelaksana utamanya
adalah PHPI Ahli Madya sebesar
77,27 % dari kewenangan
kegiatan yang dimilikinya dan

PHPI Ahli Muda sebesar 60 %
dari kewenangan kegiatan yang
dimilikinya. Artinya kesempatan
pengumpulan angka kredit
untuk pejabat PHPI Ahli Madya
dan PHPI Ahli Muda sangat
besar dari kegiatan nalar/
analisa/kajian (penempatan
PHPI jenjang jabatan ini
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opini
“Mengambil konsep Outbond membuat
MOPKAN kali ini lebih banyak ‘Games’
menarik yang membawa keceriaan”

MOPKAN
TIDAK LAGI
MENGERIKAN
Widarto, A.Pi, SKI Kelas I Tanjung Priok

Apa yang terbayang dibenak Anda
jika mendengar kata “MOPKAN”????
Pastinya langsung terbayang dengan
suatu kegiatan yang penuh dengan
tindak kekerasan didalamnya, jika
benar hal itu yang ada dibenak anda
tentunya Anda salah besar karena
MOPKAN bukanlah ditujukan untuk
para calon anggota koprs militer dan
kepolisian melainkan ditujukan
khusus untuk Para Pegawai Negeri
Sipil yang berada di lingkungan Pusat
Karantina Ikan jadi kegiatannya jauh
dari unsur kekerasan. Melainkan
bimbingan dan pembinaan yang
diberikan lebih diarahkan pada
mental, disiplin dan berakhir pada
pembentukan jiwa korsa yang
berbasis Persatuan dan Kesatuan
Korps Karantina Ikan Departemen
Kelautan dan Perikanan.
Menilik asal muasal lahirnya kegiatan
ini, bermula dari kegiatan yang
bernama MOSSKARA atau biasa
disebut dengan istilah MOSS (Masa
Orientasi Studi Siswa Karantina)
dimana waktu itu Karantina Ikan
terg ab ung d eng an Karantina
Pertanian dalam naungan
Departemen Pertanian.
Mopkan dilingkup Pusat Karantina
Ikan dilaksanakan berazaskan
kekeluargaan karena itu diharapkan
semua aktifitas yang ada didalamnya
secara langsung ataupun tak
langsung memiliki makna dan tujuan,
dimana setiap aktifitas terdapat satu
hal yang signifikan terhadap
pembinaan. Walaupun demikian titik
akhir estetikanya tergantung pada
masing-masing individu setelah
mengikuti kegiatan mopkan.
Pada intinya pembinaan mental
meliputi kegiatan atau aktifitas yang
berhubungan atau perpaduan antara
hati nurani (qolbu) dengan akal
pikiran yang dikemas sedemikian
rupa sehingga keduanya mencapai
keserasian dan keseimbangan yang
dicerminkan dalam kepribadian.
Sedangkan pembinaan disiplin
difokuskan pada kesiapan, ketaatan,
ketepatan waktu, tata tertib,
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konsekuensi, sportif itas dan
tanggungjawab yang secara
keseluruhan penerapannya melalui
bimbingan secara fisik sangat
diperlukan. Dengan demikian dalam
paket kegiatan mopkan fisik sangat
diperlukan kesiapannya untuk diolah
hingga terbentuk fisik yang sehat,
kuat dan tegap. Sebagai gambaran
beberapa materi yang berhubungan
dengan kedua hal pembinaan
tersebut antara lain:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kecerdasan Spiritual (SQ)
Kecerdasan Emosi (EQ)
Kecerdasan Intelegensia (IQ)
Etika Petugas Karantina Ikan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(PNS)
Kepemimpinan di alam terbuka
(KIAT)
Olahraga Kesehatan
Kesenian
Korsa

Lalu bagaimana pelaksanaan
kegiatan mopkan itu berjalan?
Mungkin diantara kita masih ada
yang terngiang peristiwa taruna
IPDN, namun pelaksanaan mopkan
jauh dari hal tersebut, karena di
samping pelaksanaannya atas dasar
azas kekeluargaan (dari kita untuk
kita) dan materi yang cukup
memadai serta terbatasnya waktu,
kemungkinan kecil terjadi hal-hal
yang tidak diharapkan karena
sebelum melaksanakan kegiatan
panitia selalu mengadakan

koordinasi, meeting dan
controlling serta evaluasi. Dan
terbukti bahwa mopkan
terlaksana hingga XVI angkatan
tidak pernah terjadi suatu apapun
yang tidak kita harapkan. Pantas
untuk kita akui bahwa mopkan
sejak angkatan XIII telah mulai
melakukan inovasi ke arah tujuan
yang lebih baik, jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Untuk diketahui bahwa selama
kegiatan mopkan berlangsung
terkesan atau terdengar instruksi
dengan suara- suara ya ng
dikeraskan, hal tersebut
dimaksudkan agar peserta
memiliki ketegaran hati yang
lebih kukuh dan tak tergoyahkan
oleh pengaruh lingkungan
sekitarnya serta merupakan
bagian dari pembentukan sikap
dan mental yang kuat, artinya
berani karena benar dan
kebenaran menjadi dasar untuk
keberanian dalam menjalankan
tugas sehari-hari, mengambil
suatu keputusan dan berpikir
positif. Namun demikian yang
perlu diperhatikan adalah
memasuki abad 20 kegiatan
mopkan sudah mengarah pada
kolaborasi antara pembinaan
sikap mental dan disiplin dengan
kegiatan peningkatan kinerja
pegawai yang divisualkan sebagai
kegiatan semi ”outbound”.
Terakhir, telah kita sepakati
bersama bahwa kegiatan mopkan
masuk dalam kategori program
kegiatan tahunan, maka
seyogyanya mopkan perlu
disusun suatu bentuk pedoman
yang dibakukan sebagai dasar
teknis pelaksanaan oleh
instruktur maupun panitia
pelaksana. Tentunya hal tersebut
ditetapkan oleh pihak yang
berkompeten di lingkungan Pusat
Karantina Ikan selaku payung
pembinaan pegawai terhadap
calon maupun petugas karantina
ikan di Indonesia.

Begitu banyak kegiatan dilakukan dan semuanya mengadirkan keceriaan
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Selamat

pagi

Pak.

Bagaimana kabarnya hari ini …
sapa ramah setiap undangan
yang hadir pada acara coffee
morning, sambil memberikan
jabat tangan dan tangan yang
satunya memegang secangkir
kopi manis. Sapaan yang akrab
memulai setiap pembicaraan
para pimpinan instansi yang
memiliki kewenangan dalam
menjalankan tupoksi masingmasing.
Dari sapaan dilanjutkan dengan
perkenalan diri dan diskusi yang
menarik atau sharing istilah
kerennya. Dengan diskusi dua orang
atau lebih, akan memberikan
tambahan wawasan pada masingmasing peserta dan tidak jarang
ditindaklanjuti dengan kesepakatan
ke rj as am a, koo rd in as i
dan
harmonisasi kebijakan dalam
memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Yang terbaiklah kita
berikan pelayanan kepada
masyarakat! Komitmen tercapai.

Coffee Morning …
Murah, Relax,
Silaturahmipun Lancar
Oleh : Leni Apriani, SP (Satker KI Boom Baru Palembang)

penegakan hukum (law
enforcement). Dalam menjalankan
fungsi pelayanan, pelayanan prima
yang harus diberikan kepada
pengguna jasa, sesuai dengan
program pemerintah, yaitu
mewujudkan good governance.
Pelayanan prima dapat terwujud
apabila kita dapat mengetahui
kemauan pengguna jasa dan kita
terbuka terhadap kritik serta saran
yang diaspirasikan demi
kesempurnaan pelayanan yang
diberikan.

Selanjutnya, bentuk koordinasi
pelaksanaan tupoksi sering
mengalami kendala-kendala di
Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan lapangan, karena sering ditemukan
di pelabuhan dan bandara memiliki tumpang tindih (overlapping) dan
fungsi pelayanan (on service) dan d u p l i k a s i b i r o k r a s i y a n g
memberatkan
Petugas Karantina Ikan sedang beramah tamah dengan Kepala Bea dan Cukai, p e n g g u n a
Adpel , rekan Karantina Tumbuhan dan Karantina Hewan .
j a s a .
Sedangkan
u n t u k
mengadakan
harmonisasi
pelaksanaan
t u g a s

diselenggarakan dalam bentuk
pertemuan atau rapat memerlukan
biaya yang cukup besar, memakan
waktu, terkesan tidak efektif dan
efisien. Hal ini dikarenakan suasana
yang terlalu formil membuat kaku,
sehingga ide atau masukan yang
bersifat membangun tidak dapat
terakomodir.
Bicara koordinasi, itu merupakan hal
yang penting dan merupakan kunci
pokok kelancaran pelaksanaan
tupoksi. Sekarang yang menjadi
pertanyaan bagaimana mewujudkan
koordinasi dan harmonisasi antar
instansi secara efektif dan efisien?
Salah satu solusinya adalah dengan
coffee morning, biaya murah,
suasana santai dan diciptakan
suasana kekeluargaan, sehingga
dengan adanya interaksi
atau
ngobrol santai dapat menghasilkan
koordinasi dan kesepakatan
kerjasama, menghindari tumpang
tindih (overlaping) pelaksanaan
tugas dan utamanya terjalin tali
silaturahmi yang erat. Sebagai
c o n to h U P T Ka ra n t in a I kan
dimasukkan dalam Ikatan Keluarga
Besar Pelabuhan, Keluarga Besar
Maritim, Keluarga Perhubungan, dan
lain-lainnya.
Budaya Coffee Morning memang
sudah lama dilakukan, namun efektif
atau tidak tergantung dengan
kejelasan agenda acaranya. Oleh
karena itu kita perlu menyusun dan
mengarahkan acara itu dapat
berlangsung dengan baik dan
menghasilkan sasaran yang ingin
kita capai. Hal ini tentunya didukung
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dengan rangsangan ide-ide kreatif
yang memunculkan komentar atau
masukan yang bersifat membangun.
Misalnya dengan presentasi singkat
profil dan usaha yang telah kita
lakukan dan membuka tangan lebarlebar untuk mengadakan koordinasi

TIPS :

atau kerjasama yang baik. Bila perlu
dilakukan kesepakatan (MoU)
tentunya dengan mengikuti peraturan
yang berlaku.
Mungkin ide pemikiran kita baru
sebatas mengikuti atau meniru pola

17 Point Penting Untuk Belajar Menulis

Belakangan banyak sekali kawan karantina yang
bertanya mengenai bagaimana cara menulis artikel
yang baik kepada kami, meski kami akui bahwa pada
saat ini kami juga masih dalam tahap ’pembelajaran
yang tak henti’ dalam urusan ’tulis menulis’ untuk
buletin yang kita cintai ini agar dapat menyajikan
tulisan-tulisan yang ringan, enak dibaca, dan informatif
pastinya. Tapi tidak ada salahnya kan berbagi ilmu
dengan sesama, dengan harapan ilmu tersebut bisa
mendorong teman-teman Karantina Ikan di seluruh
Indonesia ini untuk meluangkan waktunya untuk
menulis dan berbagi cerita dan informasi kepada kita
semua, berikut 17 point dari kami :

1.

Pak SBY yang mengadakan coffee
morning bersama menteri-menteri
dalam Kabinet Indonesia Bersatu di
kediamannya di Cikeas Bogor.
Namun mengikuti yang baik, dengan
niat yang baik akan menghasilkan
sesuatu yang baik pula.

Apa yang harus anda lakukan untuk mulai belajar
menulis ? Satu-satunya jawaban adalah ”Praktik!”
hanya dengan melakukannya Anda bisa menulis!.
2. Untuk bisa menulis, orang harus mulai dari
kenyakinan bahwa hal itu ”memang bisa” dilakukan.
Setidaknya bagi siapapun yang sudah pernah duduk di
Sekolah Dasar.
3. Untuk bisa menulis yang mungkin diperlukan
bukanlah suatu ”bakat” istimewa, tetapi lebih pada
keinginan dan minat yang besar untuk mau belajar dan
membangun kebiasaan menuangkan gagasan lewat
tulisan.
4. Mereka yang suka menulis buku harian hampir
bisa dipastikan dapat
mengembangkan
keterampilannya menjadi seorang penulis.
5. Agar keinginan menulis Anda menjadi lebih kuat,
buatlah sebuah daftar ”keuntungan” jika Anda mahir
menuangkan gagasan lewat tulisan.
6. Pertanyaan pertama yang perlu Anda jawab,
bukanlah ”apa” yang harus aku tulis tetapi ”mengapa”
aku ingin menulis?.
7. Menulis bisa gampang kalau ada visi, ada tujuan
yang jelas yakni tujuan yang membangkitkan motivasi
juang, motivasi untuk berkarya.
8. Rajinlah mengunyah-ngunyah pertanyaan dan Anda

akan mudah menemukan ide-ide yang bisa ditulis, sehingga
menulis jadi lebih gampang.
9. Pemicu ide ada dimana-mana, yang dibutuhkan
hanyalah suasana hati yang kondusif dan kebiasaan
mengamati situasi sekitar.
10. Tulisan bermutu itu sangat relatif, kriteria artikel yang
layak muat di media yang terbit harian, berbeda dengan
media yang terbit bulanan dan berbeda juga dengan kriteria
penerbit buku.
11. Cara efektif membangun rasa percaya diri dalam
menulis adalah dengan memperbanyak bacaan di bidang
yang sedang Anda tulis, selanjutnya, sempurnakanlah setiap
draft tulisan Anda berdasarkan bacaan-bacaan tersebut.
12. Agar Anda benar-benar percaya diri, menulislah
berdasarkan pengamatan Anda, atau Anda juga bisa
menulis berdasarkan pengalaman Anda, lalu perkayalah
dengan konsep-konsep teoritis yang membangun. Dan
penting buat Anda bergaul dengan orang-orang positif dan
mendukung tekad anda.
13. Menulis adalah cara yang efektif untuk belajar. Dengan
menulis Anda akan membiasakan diri untuk niteni
(mengamati), nirokke (meniru), dan nambahi (menambahi)
apa yang menjadi perhatian Anda.
14. Sumber atau pemicu ide yang paling banyak adalah
bacaan bisa koran, tabloid, majalah atau informasi dari
internet. Jadi, penulis yang baik adalah pembaca yang baik.
15. Dalam menulis kita memiliki minat dan ambisi yang
kuat untuk membuktikan sesuatu yang kita yakini sebagai
”kebenaran” atau sekurang-kurangnya lebih dekat dengan
”kebenaran” itu.
16. Jika Anda ingin menjadi penulis professional, Anda
harus belajar bersikap rasional, dan bersikap rasional itu
bersahabat karib dengan lima pertanyaan dasar, yakni :
Apa? Mengapa? Kapan? Dimana dan Bagaimana?
17. Sedikit banyak pola pikir, logika dan gaya bahasa
penulis-penulis yang Anda amati dan tiru mempengaruhi
gaya tulisan Anda. Namun dengan terus membiasakan diri
untuk menulis, akhirnya Anda akan menemukan ”gaya”
anda sendiri.
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(Continued from page 5)

(BOPM) dan The General Administration of Quality Supervision, Inspection
and Quarantine (AQSIQ) of People’s
Republik of China on Import and
Export Food Safety, yang diwakili oleh
Kepala BPOM dan Menteri AQSIQ.
Sementara Mou ASEAN – CHINA on
Statement Sanitary and Phytosanitary
Cooperation tidak jadi dibahas dalam
sidang dikarenakan belum adanya
kesamaan persepsi baik antara
ASEAN dengan China maupun diantara negara anggota ASEAN sendiri.
Sebagai contoh: Indonesia mengusulkan lingkup MoU diperluas dari Food
Safety menjadi Product Safety.
Disamping itu, Indonesia juga mengusulkan agar MoU ditandatangani
juga oleh masing-masing wakil Negara anggota ASEAN.
Sementara itu, dalam pertemuan
Bilateral antara Sekjen DKP dengan
Dirjen Ekspor- Impor AQSIQ China,
Pemerintah Indonesia dalam hal ini
diwakili oleh perwakilan Dep Kelautan dan Perikanan dan Sekretaris
Jenderal DKP bertindak sebagai juru
runding meminta agar permasalahan
larangan sementara ekspor produk
perikanan Indonesia ke China dapat
diselesaikan segera antara DKP dengan AQSIS. Disamping itu Indonesia
juga mengharapkan agar MoU on
Expanding and Deeping Bilateral Economic and Trade Cooperation dapat
ditandatangani antara Indonesia dan
China pada pertemuan puncak
Kepala Negara ASEAN-CHINA bulan
November 2007 di Singapura.
Dimana MoU Bilateral tersebut
diharapkan dapat menjadi dasar
pengembangan MoU masing-masing
sektor terkait di Indonesia.
Sekjen DKP juga menginformasikan
bahwa di Indonesia, ada beberapa
instansi yang terkait dengan
karantina dan keamanan produk
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(produk safety) seperti : BPOM, Dep
Perdagangan, Dep Pertanian, Dep.
Kehutanan, dan Departemen Kelautan
dan Perikanan tidak dalam kapasitas
dalam mengkoordinasikan karantina
dan keamanan produk untuk semua
produk, karena itu Beliau
mengusulkan pembahasan secara
khusus/terpisah penyelesaian
permasalahan ekspor produk
perikanan ke China, serta
pengembangan kerjasama Mutual
Recognition Arragement (MRA) of Fish
and Fisheries Products Inspection and
Control System pada pertemuan
mendatang di Jakarta. Sementara ini
Dep KP telah mengirimkan undangan
ke AQSIQ dalam rangka kunjungan tim
AQSIQ ke Indonesia yang
direncanakan pada 12 November
2007. Dengan kedatangan AQSIQ ke
Dep KP ini diharapkan dapat
mengembangkan kesepakatan MRA.
Sementara pihak delegasi China, menyampaikan keinginannya untuk menyelesaikan permasalahan eksporimpor produk pangan dengan Indonesia segera. AQSIQ China mengusulkan
pembahasan permasalahan kemanan
pangan dilakukan secara menyeluruh
untuk produk pangan, tidak secara
terpisah per sektor, misalnya: produk
kelautan dan perikanan.
Selain itu juga dijadwalkan Tim AQSIQ
China akan datang ke Indonesia, jika
semua pihak terkait di Indonesia telah
berkoordinasi dan meminta agar Sekretariat Jenderal DKP dapat mengkomunikasikan rencana kedatangan tim
AQSIQ dengan pihak-pihak terkait di
Indonesia. Dan terkait dengan usulan
China tersebut, Dep KP menyampaikan bahwa instansinya tidak dalam
kapasitas mengkoordinasikan semua
instansi terkait tersebut, kecuali ada
penugasan dari Presiden RI atau kesepakatan diantara instansi terkait di
dalam negeri. Untuk itu, disarankan
agar Dep Perdagangan atau Dep Luar
Negeri yang lebih tepat untuk melaku-

kan koordinasi kepada semua instansi terkait dalam penyelesaian
keamaan produk ekspor-impor Indonesia ke China.
Sehingga dalam hal ini, diperlukan
adanya koordinasi antar instansi
terkait dalam menyambut kedatangan Tim AQSIQ ke Indonesia, termasuk menyiapkan bahan materi yang
akan dibahas dengan Tim tersebut.
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berita

Bapak Menteri
Meresmikan
Gedung Kantor SKI
Kelas II Mutiara
Bertepatan dengan kunjungan kerja
Presiden Susilo Bambang Yudoyono
ke Palu Sulawesi Tengah, Menteri
Kelautan dan Perikanan Bapak
Freddy Numberi yang turut serta
bersama rombongan presiden juga
melakukan kunjungan kerja ke Kab.
Donggala untuk meresmikan kedai
pesisir di Kel. Tanjung Batu Kec.
Banawa Kab. Donggala dan
mengunjungi lokasi pembangunan
Solar Paket Diler Nelayan (SPDN)
juga di Kab. Donggala. Dalam
kunjungan kerja tersebut, Menteri
DKP secara khusus menandatangani
prasasti gedung kantor Stasiun
Karantina Ikan Kelas II Mutiara Palu
yang baru di Jl. Garuda no. 22 Palu.
Sebelumnya Gedung Kantor Stasiun
Karantina Ikan Kelas II Mutiara Palu
berlokasi di kawasan Bandara
Mutiara Palu. Namun selain
dikarenakan Gedung dan
laboratorium ini dengan luas 114 m2
ini dianggap sudah tidak memadai
lagi untuk melukan dua aktivitas
kantor sekaligus, selain ini terdapat
pula rencana perluasa bandara
Mutiara sehingga akan ada relokasi
gedung kantor bersama dengan
Karantina Hewan dan Tumbuhan dari
kawasan Bandara.
Berdasar pada hal tersebut membuat

pula lagsung dilakukan
pembangunan gedung kantor seluas
275 m2 dengan total anggaran
sebesar Rp. 375.668.862 diatas
tanah tersebut yang mana lokasinya
hanya berjarak ± 700 m dari
Bandara Mutiara Palu.
Saat ini gedung kantor baru tersebut
telah beroperasi dalam 1 tahun
dterakhir ini dan telah dilengkapi
dengan berbagai fasilitas yang
memadai. Sementara untuk tahun
anggaran 2007 ini sedang dibangun
sedang dibangun lantai dasar
Gedung Laboratorium seluas 140 m2
pada lokasi yang sama, sedang

Gedung Kantor SKI Kelas II Mutiara, Pali. Insert: Penandatangan peresmian oleh Menteri
Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi.

SKI Kelas II Mutiara Palu
memutuskan untuk membangun
gedung kantornya yang baru, yang
terletak di Jalan Garuda dengan
menggunakan anggaran APBN yang
terdapat pada DIPA TA 2005 sebesar
Rp. 243.600.000, maka dilakukan
pembebasan tanah seluas 1.740 m2.
Kemudian pada tahun yang sama

gedung kantor lama masih tetap
difungsikan sebagai ruang pelayanan
bandara, ruang instalasi dan
laboratorium sementara sambil
menuggu pembangunan lab pada
kantor baru ini selesai dilaksanakan.
( Muh. Irfan Rais, S.Pi, SKI Kelas II
Mutiara-Palu)
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Penas KTNA merupakan wahana bagi
para petani – nelayan Indonesia
untuk melakukan kerjasama,
pengembangan diri, tukar menukar
informasi, dan promosi hasil
pertanian dan perikanan yang
diselenggarakan secara teratur dan
berkelanjutan. Penas XII KTNA Tahun
2007 ini merupakan pertemuan
akbar Petani – Nelayan Indonesia
sekaligus sebagai ajang pengukuran
potensi bagi petani – nelayan dan
pembangunan pertanian dan
perikanan di Indonesia secara
umum.

Kita galakkan kembali gerakan makan ikan. Ikan bikin kita kuat
dan sehat," tegas Presiden Susilo Bambang Yudhotono dalam
sambutannya ketika membuka Pekan Nasional XII Kontak Tani –
Nelayan Andalan (PENAS XII KTNA) Tahun 2007 di Desa
Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada tanggal
07 Juli 2007 di hadapan sekitar 21 ribu peserta Penas, 33 gubernur
se-Indonesia, 140 bupati, dan tamu undangan yang hadir, termasuk
Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi.

PEKAN NASIONAL XII
KONTAK TANI –
NELAYAN ANDALAN
(PENAS XII KTNA)
TAHUN 2007
Sembawa, 07 – 12 Juli 2007
16
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Selama Penas XII KTNA
berlangsung,
beberapa agenda
kegiatan diantaranya adalah temu
wicara dengan presiden, sejumlah
menteri Kabinet Indonesia Bersatu
(KIB), DPR-RI, DPD, Gubernur Bank
Indonesia, kunjungan kerja ke pusat
– pusat pertanian, temu teknologi,
pameran, unjuk tangkas, perlombaan
dan olahraga.
Dalam kegiatan Penas XII tersebut,
Departemen Kelautan dan Perikanan
menampilkan ekspo kelautan dan
perikanan berupa percontohan
kolam air deras mini, miniatur kapal
penangkapan ikan, sampel produk
olahan makanan, kerajinan sisik dan
kulit ikan (dompet, sepatu, mutiara),
pengenalan jenis – jenis ikan air
tawar bernilai ekonomis (Belida,
Jelawat, Patin, dll), leaflet atau brosur
pengembangan usaha budidaya dan
alat pengolahan hasil perikanan
(mesin pembuatan kerupuk ikan
tenggiri tanpa minyak).
Presiden SBY dan sejumlah Menteri
Kabinet Indonesia Bersatu
melakukan kunjungan ke stan
Departemen Kelautan dan Perikanan
dan mencicipi makanan khas
Sumatera Selatan yaitu pindang ikan
patin, brengkes ikan patin, empek –
empek, tekwan dan makanan
lainnya.
Penas XII KTNA Tahun 2007 ditutup
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Kepala BKI SMB II Palembang berdialog dengan Ketua Rombongan dari Kalimantan Tengah
pada tanggal 12 Juli 2007 oleh
Menteri Pertanian. Penas XIII akan
diselenggarakan di Kutai, Kalimantan
Timur. Hasil dari Penas XII tersebut
diharapkan dapat dijadikan tempat
belajar dan tukar menukar informasi
dari semua elemen mulai dari
nelayan, petani sawah dan hutan,
penyuluh, penelitian, pihak swasta
dan pemerintah. Khususnya bagi
para nelayan dapat menjalin
kerjasama untuk memenuhi peluang
– peluang bisnis produk perikanan
sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan nelayan itu sendiri.
Peran BKI SMB II dalam turut
mensukseskan kegiatan tersebut
melaksanakan pengawasan terhadap
lalu-lintas ikan dan produk perikanan
yang dibawa oleh peserta penas.
Kegiatan pengawasan dilakukan di

Bandara SMB II Palembang dengan
melakukan pendataan ikan dan
wawancara dengan peserta Penas.
Ikan yang dilalulintaskan merupakan
produk unggulan dari peserta,
diantaranya Lobster Air Tawar dari
Papua, Teripang kering dari Nusa
Tenggara Timur, Kerapu Tikus dari
Sulawesi Tengah, Sirip Hiu dari
Sulawesi Utara, dan lain-lain.
Selain itu, Balai Karantina Ikan SMB
II berperan aktif mendukung misi
Departemen Kelautan dan Perikanan
melalui Pusat Data dan Informasi
dalam memamerkan usaha
perikanan baik perikanan budidaya,
pengolahan maupun penangkapan
ikan. (YaMa & Leni – BKI SMB II
Palembang)

Kemasan Ikan yang
dibawa peserta Penas

Produk Olahan Ikan
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Dipertengahan tahun 2007
yang lalu Redaksi Infokarikan
mendapat undangan resmi dari
SKI Kelas II El Tari-Kupang
untuk meliput peresmian
gedung kantor dan pembukaan
Apresiasi Pemeriksaan Hama
dan Penyakit Ikan Golongan
Parasit dan Bakteri yang
diselenggarakan oleh UPT
tersebut. Dihari kedua
kunjungan kami, akhirnya
gedung kantor yang dibangun
diatas tanah seluas 725 M2
dan bernuansa merah jambu
ini akhirnya diresmikan oleh
Kepala Pusat Karantina Ikan.

Apresiasi Pemeriksaan
Hama dan Penyakit
Ikan Golongan Parasit
dan Bakteri pada SKI
KELAS II EL TARI KUPANG

Doc: Redaksi Infokari-
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El Tari sekarang ini telah memiliki 2
(dua) gedung kantor yang dijadikan
tempat beroperasinya, 1 (satu)
berada di komplek Bandara yang
difungsikan sebagai kantor
pelayanan dan satu lagi merupakan
gedung baru yang difungsikan
sebagai kantor Administrasi dan
Laboratorium pemeriksaan. Selain
itu, El Tari membawahi 2 (dua)
wilayah kerja yang beroperasi di
Atambua dan Wai Apu.
Usai peresmian, acara langsung
d i l an j ut k an kepa d a k eg i a ta n
Apresiasi Pemeriksaan Hama dan
Penyakit Ikan Golongan Parasit dan
Bakteri yang diawali oleh Presentasi
Kapuskari. Pelatihan ini selain
ditujukan untuk tenaga laboratorium
El Tari juga diikuti oleh peserta
tambahan dari instansi lain dan
akademika setempat. Selama
pelatihan para peserta dibimbing
langsung oleh 3 (tiga) orang
narasumber ahli yang didatangkan
dari Universitas Gajah Mada yakni Ibu
Kurniasih, Pak Tatok dan Pak Surya
Amanu.
Selama pelatihan berlangsung, para
peserta dibimbing oleh para

Kapuskari berfoto bersama dengan para Narsumber dan Peserta
Apresiasi Pemeriksaan Hama dan Penyakit Ikan Gol Parasit dan Bakteri

Narasumber untuk membuat Media,
Isolasi dari kasus, Isolasi Bakteri dari
Ikan sakit yang kebetulan pada saat
itu dapat ikan patin sakit dengan lesi
exhoptalmia/mata menonjol,
berdarah kemudian oleh peserta
dilakukan isolasi yang hasilnya
ad alah Steptococcus dimana
terdapat ciri-ciri: bentuknya coccus/
bulat; uji katalase Negatif dan pada
media darah, hemolisanya berbentul

Streptococcus yang ditemukan pada Ikan Patin

alpha. Dengan ditemukannya
streptococcus ini merupakan hasil
yang baik untuk pelatihan yang
pertama bagi SDM laboratorium El
Tari, Narasumber yang sebelumnya
sempat pesimis dengan kemampuan
SDM yang ad apun akhirnya
mengakui kemampuan SDM yang
ada.

Foto: Redaksi Infokarikan
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Training Country Focused Course
On Administration Procedure/
Project For Administration
Improvement Of Trade Related
Regulations
(Foto & Tesk Oleh Nuzirwan Thaib,A.Pi)
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Berdasarkan kerjasama teknis yang dilakukan
antara kantor Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian dengan JICA yang ditindaklanjuti
melalui Project for Administration Improvement of
Trade – Related System and Procedures pada
tahun 2006 yang dilanjutkan kembali pada tahun
2007 ini, dimana merupakan tahun kedua dalam
hal kerjasama teknik dengan JICA. Salah satu
kegiatannya adalah menyelenggarakan training
Country Focused Course On Administration
Procedure/Project For Administration Improvement
Of Trade Related Regulations, System and
Procedure In Indonesia.

4.

5.
Dalam kegiatan tersebut telah
dikirim10 orang Pejabat dari
berbagai Instansi yang terkait untuk
mengikuti pelatihan ini, termasuk
d i d a l a m n y a K a r ant i na I k an
menugaskan saya sebagai
delegasinya. Training ini sendiri
menitikberatkan pada pengetahuan
teknis dalam suatu trade prosedur
yang kemudian dirubah dalam
bisnis proses yang nantinya
digunakan dalam pembuatan
common portal dan pengalaman
pemerintah Jepang dalam
memberikan fasilitas perdagangan
kepada dunia usaha khususnya di
bidang eks por dan impor.
Pengalaman pemerintah Jepang itu
tidak hanya diharapkan dapat
menambah wawasan dan
pengetahuan para peserta training
dalam rangka meningkatkan
pelayanan bagi dunia usaha
terutama bagi dunia usaha di Tanah
Air tapi juga dapat menjadi bahan
masukan dalam membangun
sistem National Single Window di
Indonesia. Dan hal yang menjadi
fokus pada trade facilitation antara
lain adalah : untuk memahami
prosedur custom clearance, serta
sistem NACCS, memahami konsep
pengelo laa n resiko de ngan

mengobservasi cara pemeriksaan
dalam custom clearance itu sendiri
dan memahami prosedur
pembangunan sistem National Single
Windows.
Dari 10 (sepuluh) hari berada di
Negeri Matahari Terbit itu, akhirnya
dapat kita simpulkan antara lain :
1.

2.

3.

Penanganan Pemeriksaan
barang di pelabuhan secara
umum di Jepang tidak jauh
berbeda dengan penanganan di
Indonesia, hanya untuk
pemeriksaan fisik barang impor
oleh karantina dilakukan
sebelum dilakukan pemeriksaan
oleh customs.
Bahwa sebenarnya yang
dimaksud dengan Single Window
di Jepang saat ini merupakan
one stop service, dalam arti
system elektronik yang
digunakan oleh bandara yang
dihubungkan dengan NACCS
tidak terkoneksi dengan sistem
yang digunakan oleh pelabuhan
laut.
Penerapan single window di
Jepang baru akan dioperasikan
pada bulan Oktober 2008
mendatang. Saat ini sistem

6.

7.

8.

tersebut masih dalam tahap
penyempurnaan dan pembuatan
common portal.
Saat ini karantina tumbuhan di
Jepang masih menggunakan 2
(dua) sistem, satu sistem yang
dihubungkan dengan NACCS
dan system lainnya (PQ network)
digunakan untuk internal
karantina tumbuhan sendiri.
Dengan demikian tidak semua
data dan informasi yang
terdapat dalam PQ network yang
dimiliki karantina tumbuhan
dapat diakses secara bebas
oleh Instansi/perusahaan lain.
Sedang melalui sistem NACCS
hanya data dan informasi yang
bersifat umum sajalah yang
dapat diakses secara bebas
melalui sistem NACCS ini.
Keberhasilan sistem single
window ini sangat ditentukan
oleh kebijaksanaan dari pihak
yang secara struktur birokrasi
memiliki level. Dan dalam setiap
tahapan penerapan regulasi
khususnya dalam bisnis proses
dilakukan dengan cara top down
(dari atas kebawah).
Selama kunjungan sulit sekali
untuk mengumpulkan informasi
yang menyangkut bisnis proses,
dilakukannya kunjungan ke
Departemen Perdangangan
Negara setempat begitu juga
dengan kunjungan ke pelabuhan
udara dan instansi yang
menangani tindak karantina
terhadap ikan hidup.
Pelayanan untuk bongkar muat
barang menurut NACCS
maksimum 3 hari, namun
kenyataan di lapangan untuk
komoditas tumbuhan secara
normal saja bagi komoditi yang
beresiko rendah (untuk
konsumsi) memerlukan waktu 7
– 10 hari, bahkan untuk bibit
tanaman memerlukan waktu 3 12 bulan. Kondisi ini sebenarnya
dapat dipersingkat dengan
teknologi genomic.
Biaya operasional Single Window
60 % dibiayai pemerintah dan
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•

•

•

40 % lainnya berasal dari
swasta, hal ini dimaksudkan
agar pelayanan tidak hanya
berpihak pada kelompok
swasta.
9. Dalam pengembangan Single
Window di Jepang masih
menggunakan 2 (dua) data
communication yaitu Close
network dan Web sehingga
dirasakan masih kurang efisien.
10. Apabila dibandingkan dengan
pembangunan Single Window di
Indonesia dirasa telah melalui
tahapan yang benar, hanya
masih dibutuhkan waktu yang
cukup lama untuk dapat
membangun dan menerapkan
suatu sistem lengkap dan
terintegrasi dengan baik.
K a r e n a
d a l a m
pembangunannya, nantinya
masih perlu dilakukan tahapan
penyempurnaan yang
berkelanjutan.
Dan dari semua pembelajaran
tersebut, setidaknya kami dapat
memberi masukan/saran beberapa
point yang terkait dalam
pelaksanaan Tindakan Karantina
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Ikan di Indonesia, khususnya yang
terkait dengan pembangunan sistem
National Single Window di Indonesia
yang terkait dengan bisnis proses
dalam bidang Operasional
pada
Pusat karantina Ikan sendiri yakni
antara lain :

•

•

•

•

Perlu membuat data base untuk
media pembawa yang
dikenakan wajib periksa dan
data base yang berkaitan
dengan hama dan penyakit
karantina (HPIK).
Perlu disiapkan personel
Karantina Ikan yang memiliki
latar belakang IT baik ditingkat
pusat maupun UPT.
Dalam rangka pengembangan
National Single Window, maka
perlu disiapkan pendanaan
terutama untuk pembuatan
program aplikasi (perangkat
lunak) dan peralatan IT
(perangkat keras).
Dalam pengembangkan single
window harus selalu melakukan
koordinasi dengan instansi
terkait dalam rangka
mendapatkan informasi hal-hal

•

•

•

yang perlu dipersiapkna maupun
masalah pendanaannya.
Setiap pertemuan atau
pembahasan single window
dengan instansi terkait
sebaiknya mengikutsertakan
personil di bidang operasional
dan bidang informasi yang
berada di kantor Pusat
Karantina Ikan.
Untuk mengharmonisasi dan
menyederhanakan format
aplikasi yang ada di Karantina
Ikan dengan yang ada di instansi
lain perlu dibantu dengan
adanya system interface.
Untuk tahap awal seluruh biaya
dalam pengoperasian NSW
sebaiknya dibebankan kepada
Pemerintah sehingga tidak
memberatkan pengguna jasa,
sampai batas pengguna jasa
telah mampu membiayai untuk
dirinya sendiri.
Untuk masa mendatang apabila
ada training mengenai NSW
sebaiknya diikuti oleh personil
dibidang operasional dan bidang
informasi yang berada di kantor
Pusat karantina Ikan.
Dalam membangun aplikasi
single window khususnya untuk
keperluan karantina ikan perlu
mendapatkan masukanmasukan dari instansi terkait.
Dalam membangun aplikasi
single window khususnya untuk
keperluan karantina ikan perlu
dilakukan studi banding ke
Negara-negara yang sudah lebih
dulu mengimplementasikan
sistem single window.
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Berbeda dengan Pelatihan
Bakteriologi yang diselenggarakan
oleh Stasiun Karantina Ikan Kelas
II Adisucipto – Jogjakarta beberapa
waktu yang lalu, Pelatihan Metode
Standard Pemeriksaan ini memang
masih seputar dunia bakteri hanya
saja kali ini lebih ditujukan untuk
pengujian atau bisa dikatakan
sebagai ajang ujicoba dari Metode
Standar Pemeriksaan HPIK
Golongan Bakteri yang baru saja
disusun oleh Pusat Karantina Ikan
sebelum divalidasi oleh Balai Uji
Standard Karantina Ikan (BUSKI)
agar dapat diterapkan sebagai
standar Pemeriksaan oleh seluruh
Unit Pelaksana Teknis Karantina

Ikan di Seluruh Indonesia.
Pada tahun ini melalui Bidang
Standardisasi, Data dan Informasi
Pusat Karantina Ikan telah berhasil
menyusun metode standar
pemeriksaan hama dan penyakit
karantina ikan untuk golongan
Bakteri, parasit, Mikotik dan Virus
berstandard OIE meski belum
divalidasi oleh BUSKI dan belum
diberlakukan untuk penggunaannya
namun keberadaannya sudah di
sosialisasikan ke seluruh Unit
Pelaksana Teknis pada acara
Standardisasi Teknis Karantina Ikan
di Jakarta.

Pelatihan Metode
Standard Pemeriksaan
HPIK Gol Bakteri
UGM, Jogjakarta 2007

Sebagai Ketua Pelaksana Ir Anna H
Aritonang, MP mengatakan bahwa
memang tahun ini kita baru bisa
melakuka n ujicoba/pengujia n
terhadap metode standar
pemeriksaan golongan bakteri
namun untuk tahun depan kami
berupaya untuk melakukan
pengujian metode standar yang lain
yang sudah siap untuk diujikan,
setelah itu akan memasuki proses
validasi BUSKI untuk selanjutnya
diperlakukan penggunaannya di
seluruh unit pelaksana teknis di
seluruh Indonesia sehingga nantinya
akan menciptakan keseragaman di
dalam penggunaan metode dalam
melakukan pemeriksaan HPIK.
Berikut beberapa point yang
dihasilkan dari kegiatan ini :
• Tingkat keberhasilan yang dicapai
pada kegiatan ini bisa dikatakan
telah mencapai 82,5% jika
melihat dari praktek uji biokimia
dan PCR disamping keberhasilan
didalam penyampaian materi/
teori yang dilakukan.
• Metode pemeriksaan secara
konvensional/biokimia telah
diterapkan oleh tiap-tiap peserta
d a n s eb a g ia n b es a r d a ri
merekapun telah mampu
melakukannya dengan baik
namun memiliki banyak
perbedaan didalam melakukan
pengamatan. Untuk itu dengan
adanya pelatihan ini mampu
menyikapi masalah perbedaan ini
hingga nantinya tidak akan
menimbulkan kerancuan
dikemudian hari dan inilah satu
lagi ’tugas berat’ Pusat Karantina
Ikan.

VOL. 4 NO. 2 AGUSTUS 2007 |

23

INFO KARIKAN, JENDELA INFORMASI KARANTINA IKAN

CHINA Stop
Impor
Makanan Laut
Indonesia
Pantai-pantai Tercemar Bahan Kimia Berbahaya.
China telah melarang impor atas
semua makanan laut (seafood)
dari Indonesia. Alasannya, seafood
Indonesia mengandung toksin,
patogen dan bahan kimia
berbahaya lainnya. Semua seafood
asal Indonesia yang tiba di China
sebelum Jum’at (3/8) harus
diperiksa secara seksama.
Meskipun demikian, pantai-pantai
di China juga diberitakan telah
tercemari bahan kimia berbahaya
yang berpotensi membahayakan
produk makanan China dari hasil
budidaya pantai seafood asal
Indonesia yang tiba sebelum jum’at
akan dipulangkan langsung atau
dihancurkan.
Demikian dikatakan Direktur
Jenderal Administrasi Pengawasan
Kualitas, Inspeksi dan Karantina
China, sebagaimana tertuang di
situs lembaga tersebut, Sabtu
kemarin.
Ekspor seafood Indonesia ke China
senilai 150 juta dollar AS per
tahun. Pemerintah China
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mengatakan produk seafood
Indonesia mengandung merkuri dan
cadminum, logam serta nitrofural.
Dirjen Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan, Departemen
Kelautan dan Perikanan, Martani
Husein, Sabtu mengaku kaget atas
l a ngk a h Chi n a t ers ebu t . Ia
mengatakan, sebenarnya tidak
menemukan masalah besar soal
keamanan produk laut Indonesia.
” Namun, kita akan mendalami
masalah ini dan mengajak China
berembuk lewat Keduataan Besar RI
di beijing, ”kata Martini. ” Kita tidak
ingin kehilangan mitra dagang
dengan potensi pasar yang besar.
Namun, jika masalahnya adalah
keamanan pangan, akan kita
dalami,” katanya.
Ia menambahkan, akan melakukan
penelitian di laboratorium untuk
mengetahui di lokasi mana saja hal
seperti yang dituduhkan China itu
ditemukan. Ia belum mengetahui
apakah tindakan China itu juga
terkait dengan penolakan di

berbagai daerah di Indonesia atas
berbagai produk China.
Ditolak di Mana-mana
China kini memang sedang limbung.
Produk makanan, kosmetik, obatobatan dan pasta gigi asal China
ditolak di berbagai negara. China
reakif dengan menolak berbagai
produk asing, termasuk minuman
kemasan asal Perancis, dengan
alasan mengandung bahan
berbahaya.
Meskipun demikian, penolakan atas
produk China terus berlanjut.
Hongkong sudah menghentikan
impor produk makanan dari China,
Jepang juga melakukan pemeriksaan
yang ketat.
Menurut Direktur Pusat Keamanan
Pangan Universitas Georgia, AS,
Michael Doyle, kini dunia dibuat
waspada soal makanan dan produk
lain yang dianggap berbahaya dari
China. China mencoba mengatasi hal
itu dengan memperketat
pengawasan makanan dan produk
lain yang membahayakan kesehatan.
Pada Sabtu kemarin, Pemerintah
China memasukkan ke dalam daftar
hitam eksportir yang menjual produk
berbahaya. Hal itu diutarakan wakil
Menteri Perdagangan China Gao
Hucheng. Sejuah ini sudah ada 429
perusahaan eksportir China yang
dihukum.
Namun berita soal bahaya produk
China terus bermunculan.
Diberitakan juga booming
perekonomian China telah
menyebabkan pantai-pantai China
tercemari bahan kimia beracun
sebagaimana diberitakan China
Daily, Sabtu. Polusi itu berpotensi
membahayakan budidaya di pantaipantai China tercemari phosphate,
amonia dan nitrogen, sebagaimana
diutarakan Badan Kelautan China.
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ragamkasus
103 Kepiting
dari Jakarta
ditahan di
Pangkal
Pinang
Terjadi pengiriman kepiting (Scylla
serata) yang tidak disertai dokumen
karantina dari Jakarta ke Pangkal
Pinang pada tanggal 21 Juni 2007
yang lalu, tepatnya pukul 11:30
w a k t u s e t em p a t . P a d a s a a t
penurunan barang penumpang dari
Jakarta untuk proses bongkar muat,
ditemukan 1 (satu) koli barang yang
dicurigai sebagai media pembawa
HPIK.
Selanjutnya atas ijin dari pihak
maskapai dan security bandara
barang tersebut diamankan dan
dibawa ke kantor karantina ikan
setempat untuk kemudian dilakukan
pemeriksaan, setelah barang dibuka
petugas mendapati 103 ekor kepiting
yang dikemas rapi dalam 1 koli
sterofoam, pada saat itulah pemilik
barang yang bernama Bebi Baeray ini
tidak dapat menunjukkan
kelengkapan dokumen yang
dipertanyakan oleh petugas karantina
ikan. Atas dasar pertimbangan
tersebut, akhirnya petugas karantina
pun melakukan penahanan
sementara dengan menerbitkan surat
penahanan dengan nomor:
29.0/20070621/0014 tertanggal 21
Juni 2007.
Setelah 5 (lima) hari berselang, Sang
pemilik barang tidak juga bisa
melengkapi dokumen yang
dipersyaratkan sehingga sesuai
dengan sistem dan prosedur tindak
karantina maka pada tanggal 25 Juni
2007 dilakukan pemusnahan atas

barang tersebut.
●●●

Kura-kura
Brazil
(Chrysemsy
seripta) dan
Makanan Ikan
Hias
Dimusnahkan
Di Sepinggan –
Balikpapan.
Pada hari itu ada 4 (empat) orang
petugas karantina ikan BKI
Sepinggan, Balikpapan seperti
bias anya mereka melakukan
kegiatan pengawasan terhadap lalu
lintas komoditi ikan di lingkungan
bandara Sepinggan, saat itu Petugas
Karantina Ikan pun mendapat
laporan dari petugas cargo bandara
Sepinggan bahwa ada barang
muatan yang mencurigakan
menginggat dalam 3 (tiga) hari tidak
diambil oleh pemiliknya, yang berasal
dari Surabaya- Jawa Timur.
Setelah kemasan dibuka ternyata
berisi Kura-Kura Brazil (Chrysemsy
seripta) dan makanan Ikan Hias
sementara mengacu pada data surat
muatan udara yang ada, kemasan
tersebut tercatat sebagai makanan
dan tidak ditemukannya dokumen
persyaratan karantina yang
menyertainya dari daerah asal.
Setelah dipastikan kemasan berisi
Kura-kura Brazil, sebanyak 172 ekor

dan makanan ikan hias sebanyak 49
buah merk Atlas, petugas melakukan
koordinasi dengan pihak manager
SBU Ware Housing dan Manager
Batavia Airlines, untuk segera
melakukan tindakan penahanan
sementara dan mengamankan
barang yang dimaksud ke kantor BKI
Sepinggan – Balikpapan untuk
dilakukan tindakan lebih lanjut.
Menginggat aturan perundangundangan yang berlaku maka telah
dilakukan tindakan karantina
pemusnahan dengan diterbitkannya
Surat perintah pemusnahan nomor
153/KI/370/06.0/V/07 serta berita
acara pemusnahan Nomor : 001/
KI/320/06.0/V/07.
Kegiatan pemusnahan ini
dilaksanakan tanggal 21 Mei 2007
bertempat di BKI SepingganBalikpapan dengan cara
perendaman formalin dan dibakar
yang dilaksanakan oleh PHPI Ahli
Pertama Sdr. Hasim, S,Pi disaksikan
Kepala Seksi Pelayanan Operasional,
Bapak Sab Lestiawan, A.Pi dan
Kepala Seksi pengawasan Data dan
Informasi Ibu Yuni Irawati Wijaya,
S.PI, MP
●●●

Ikan Mas
Sulawesi Utara
gencar masuk
Ternate
Meski sudah dilarang dilalulintaskan
keluar dari wilayah Sulawesi Utara
(Sulut) dengan dikuatkan oleh
keluarnya Kepmen Nomor : 17/
MEN/2006 tanggal 29 Mei 2006 dan
menetapkan bahwa Sulawesi Utara
sudah terjangkit Koi Herves Virus
(KHV), Namur kenyataannya ikan mas
dari Sulut ingá kini masih sering
mendarat di Pelabuhan Ahmad Yani,
(Continued on page 31)
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ikanologi
Botia (B.macracantha)

Ikan Botia,

dalam pertumbuhannya dapat
mencapai ukuran 30 cm.
Penangkapan botia yang dilakukan di
alam tidak menjamin bahwa ikan
tersebut bebas dari Hama Penyakit
Ikan. Dengan semua aktifitas
manusia dalam memenuhi
kebutuhannya (Pabrik,Industri,rumah
tangga,dll) sekarang ini, kondisi
perairan kita patut dipertanyakan.
Pada kenyataannya di lapangan
Hama Penyakit Ikan yang sering
menyerang jenis ikan yang satu ini
adalah parasit dan jamur. Untuk
parasit pada Botia umumnya ‘Ich’
yang akan tampak seperti bintikbintik putih, terlihat sangat kontras
pada permukaan tubuh Botia yang
terang.
Dengan kondisi ini, tentunya harga
jual Botia di pasaran akan turun dari
yang diharapkan atau kemungkinan
terburuknya bisa di tolak oleh negara
peng-impor ikan hias.Untuk itu mari
lah kita lihat seperti apakah ’parasit’
yang satu ini, bagaimana proses
penyebarannya? cara pencegahan
dan pengobatannya ? tentu akan
menjadi tambahan ’ilmu’ untuk
rekan-rekan kita yang memiliki
koleksi ikan-ikan hias atau pun yang
bergelut dalam usaha ikan hias.

si cantik dan penyakitnya
Ichthyophthyrius
multifiliis

Foto & tulisan : Inda wahyuni S.St.Pi

Botia (B.macracantha) adalah salah
satu jenis ikan hias air tawar yang
amat popular dan terkenal di dunia.
Ikan hias asli Indonesia ini banyak
terdapat di sungai-sungai Sumatera
dan Kalimantan dan produksinya pun
masih di peroleh dari tangkapan
alam (masih melalui berbagai
penelitian untuk memproduksinya
secara massal). Dengan bentuk
tubuh yang menarik dan perpaduan
warna yang sangat kontras pasti
membuat siapa saja yang melihat
akan tertarik.
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Komoditas unggulan ekspor ikan hias
Indonesia ini hidup di dasar perairan,
memiliki duri di depan mata yang
dipergunakan sebagai proteksi
terhadap matanya ketika berada di
dalam lumpur. Dengan bentuk tubuh
yang memanjang, punggungnya
melengkung dan perutnya lurus serta
memiliki empat pasang sungut kecil
yang terdapat di bawah mulut
membuat ikan ini banyak digemari.
Ikan yang tidak pemalu dan selalu
aktif
bergerak sepanjang hari
terutama yang berukuran kecil ini,

Ich adalah singkatan dari
Ichtyophthiriasis, merupakan
penyebab penyakit yang paling besar
pada ikan. Penyakit ini diketahui
sebagai noda/bintik putih (ich), noda
putih karena terlihat seperti bintikbintik putih di kulit inangnya.
Parasit yang muncul di Indonesia
sekitar tahun 1932 dan menyerang
ikan Guppies ini penyebarannya
sangat luas, mulai dari ikan-ikan
budidaya, akuarium maupun ikanikan alam/tidak dipelihara bisa
terinfeksi.
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A

B

C

D

(A-D) Infeksi Ich pada sirip dan kulit Botia

E

E. Infeksi Ich pada Mata

Walaupun Ichtyophthiriasis ini
menurut Kep.Men No.17/
Men/2003 Tentang penetapan
Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan
Karantina tidak termasuk ke dalam
HPIK,tapi ich termasuk Hama dan
Penyakit Ikan yang perlu mendapat
perhatian. Hal ini dikarenakan
daerah geografi sebaran

distribusinya mencakup semua ikanikan air tawar di seluruh perairan
dunia. ’Mereka’di distribusikan
secara luas,sering terjadi dan relatif
mudah untuk menyebar dalam
sebuah varietas dan habitat ikan.
Untuk pengobatan/treatmen, I.
multifiliis yang biasanya berkembang

dalam jaringan dermal ikan tidak
dapat di hilangkan dengan terapi
obat. Pada siklus hidup di luar dari
tubuh inang adalah saat yang paling
peka (baik) untuk terapi obat (lihat
Siklus Hidup I.multifiliis). fase tomit
yang mengeluarkan diri dari trophont
merupakan saat yang paling tepat
untuk melakukan treatmen
pengobatan.
Agen etiologi pada ichthyophthirius
adalah Ichtyophthirius mulltifiliis.
I.multifiliis merupakan protozoa
paling besar yang ditemukan pada
ikan. Tropozoit, biasanya di sebut
trophont,bentuknya menyerupai bola
sampai oval, berdiameter 50-100
mm, seluruh tubuhnya ditutupi cilia.
Cytosoma terdapat pada anterior
ketiga dari tubuh, di bawah vestibula
dengan 5-6 jajaran cilia seperti sabit
dan tiga membranel pada dasar. Satu
vacuola yang dapat berkontraksi
kearah cytosoma, membuka melalui
3 lubang. Karakteristik dari parasit ini
memiliki makronukleus besar
berbentuk seperti tapal kuda,
sedangkan mikronukleus tidak
terlihat tanpa pewarnaan.
Tropozoit terdapat diantara lapisanlapisan dermal pada kulit,
sirip,operculum, insang dan bagian
tubuh lainnya. Reproduksinya dengan
cara melipat gandakan diri dengan
ukuran 30-45 mikrometer dengan
cilia yang sama. Suhu optimum untuk
bereproduksi Ich adalah 24-26°C,
reproduksi pada tropozoit mejadi
trophont (tropozoit dewasa)
memakan waktu kira-kira 7-8 jam
pada temperature tersebut. Cilia
trophont bergerak-gerak untuk
s e w a k t u - w a kt u d a n a k h i r n y a
menempel pada tumbuh-tumbuhan
atau jatuh menuju ke dasar
perairan.Trophont mengeluarkan
sarung pelindung seperti agar-agar
(cysta) dan mulai reproduksi dengan
cepat. Pembelahan berlanjut sampai
cysta berisi 1,000 tomites. Dinding
cysta akan pecah setelah proses
penggandaan diri selesai,melepaskan
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tomites yang bercilia untuk berenang
bebas dan melanjutkan siklus
hidupnya serta menemukan inang
baru. Semuanya berkembang secara
sempurna dalam waktu 4 hari pada
suhu 24-26°C. Proses penggandaan
diri pada cysta memerlukan waktu 77
jam pada suhu 7°C, secara
keseluruhan siklus hidup ‘ich’
memakan waktu 35-40 hari.

Tomit dewasa yang dihasilkan pada
fase trophont meninggalkan
ikan,Tomit-tomit yang dibebaskan dari
cysta harus mendapatkan inang
dalam waktu kurang lebih 48 jam,
Tomit yang menginfeksi ikan kita
kenal dengan sebutan
Ichtyophthiriasis, dalam jangka waktu
tersebut jika tidak di dapatkan inang
maka ia akan mati. Keberhasilan
penetrasi tomit yang dilakukan pada
kulit inang terlihat berupa noda/
bintik-bintik putih.

Tanda-tanda Ikan
Terserang

Ichthyophthyrius multifiliis (tapal kuda)

Tropozoite pada sirip

Tropozoite pada insang
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Semua ikan air tawar mudah
terinfeksi oleh I.multifiliis, tandatanda yang jelas terlihat adalah
adanya bintik-bintik kecil berwarna
putih pada kulit,insang dan pada
bagian-bagian tubuh lainnya. Infeksi/
peradangan yang ringan tidak akan
menyebabkan perubahan tingkah
laku yang mencolok pada inang.
Untuk infeksi yang parah
akan
disertai dengan ikan tampak
lesu,lemah,gerakannya tidak
lincah,nafsu makan berkurang,loncat
atau menempel pada sisi-sisi dasar
kolam atau akuarium. kesukaran di
dalam memperoleh oksigen jika
insang terdapat infeksi ich yang
parah.
Cysta organisme akan tampak pada
pada ikan, khususnya untuk spesies
ikan yang memiliki warna tubuh
gelap. Hati-hati dalam membeli ikan
yang dibeli dari pedagang ikan hias
yang tidak jelas anamnesa ikannya,
hal ini bisa menimbulkan
kemungkinan perpindahan/
penyebaran organisme pada wilayah
non infeksi.
Organisme penyebab yang membawa
kematian pada Budidaya Air ini tdk
memiliki inang yang spesifik.
I.multifiliis atau Ich juga ditemukan
menginfeksi permukaan
tubuh,sirip,operculum, insang

Siklus Hidup
Ichthyophthyrius multifiliis

1.
2.

3.
4.
5.

Tropozoit dewasa menempel pada kulit
inang.
Trophont (Tropozoit dewasa)
meninggalkan inang dan mengeluarkan
sebuah lapisan gelatin yang kental
(cysta).
Trophont dewasa memproduksi /
menghasilkan 250-1000 unit
penginfeksi.
Tomites (berkerumun atau berpencar)
melepaskan diri dari trophont yang
sudah siap (matang).
Penetrasi Tomites pada kulit inang
selanjutnya akan berkembang menjadi
Tomont dan Tropozoit

beberapa ikan budidaya seperti
Cyprinus carpio, Helostoma
temminckii, lebistes reticulates,
Osphronemus gouramy, Pangasius
macronema, Pangasius sp, Puntius
gonionotus, Rasbora sp, Tilapia
nilotica dan lain-lain.

Kontrol dan Perlakuan
(treatment)
Cysta ich nampak nyata sekali seperti
bintik-bintik putih kecil yang memiliki
permukaan tubuh yang menonjol dan
selanjutnya akan menginfeksi. tiaptiap cysta akan tampak
bersatu,membentuk gumpalan
massa pada kulit. Ikan dengan begitu
beratnya infeksi tidak akan dapat
bertahan,walaupun mencoba untuk
itu.
Ichtyophthiriasis mudah di introduksi
oleh ikan-ikan di akuarium dan ikan-
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ikan di kolam melalui sejumlah ikan
atau tumbuhan air yang baru masuk
ke suatu kawasan. Ikan yang hidup
pada temperatur yang rendah dapat
menjadi carier, Tomit mampu
menembus kulit dan tak terlihat. Oleh
karena itu untuk pencegahan, ikan
dan tumbuhan air tersebut harus di
tempatkan di karantina (akuarium/
bak) dulu terpisah dari ikan-ikan lain
selama 3 - 7 hari dengan suhu 2428°C. Suhu ini harus tetap
dipertahankan,jika tidak lamanya
waktu karantina harus ditambah
sampai tomit-tomit telah ’lepas’
semua dari cystanya. Cysta tropozoit
(tropont) akan terlihat pada saat itu,
pemeriksaan dan pengamatan harus
dilakukan dengan hati-hati untuk
menghasilkan suatu kesimpulan,
apakah terserang I.multifiliis atau
tidak.
Ikan-ikan yang tidak menunjukkan
adanya cysta dapat di simpan di
dalam akuarium atau kolam dengan
ikan-ikan yang sehat. Kondisi external
dari I. Multifiliis mungkin bisa
disebabkan juga oleh tumbuhan air,
oleh karena itu, semua tumbuhtumbuhan yang di bawa ke akuarium
atau kolam dari sumber yang tidak di
ketahui (asalnya) juga harus di
tempatkan dalam suplai air yang
terpisah (karantina) untuk tiga atau
beberapa hari pada suhu 24-28°C
(untuk suhu air yang lebih dingin
diperlukan waktu yang lebih lama).
Tomit-tomit yang muncul dan tidak
mendapatkan inang,maka akan mati
dalam waktu dua atau 3 hari setelah
itu.

budidaya
ikan. Kontrol
penyakit
p a d a
budidaya ikan
skala besar
sangat sulit,
organisme ini
d a p a t
dikurangi
populasinya
pada perairan
budidaya
melalui aliran
air
untuk
membawa
tomite-tomite
y a n g Ichtyophthiriasis pada ikan Botia
berbahaya
sebelum ’mereka’ menemukan inang. mengalami kerusakan parah akibat
Lebih banyak digunakan aliran air parasit ini. Erosi pada ephitel dan
yang sedikit pada budidaya cat ulcer yang ditimbulkan oleh parasit
fish,bandeng, dan ikan-ikan lainnya yang masuk ke dalam dan keluar dari
dan tidak sering
memberikan inang mungkin sedikitnya terlihat
kenaikan air untuk melakukan seperti kerusakan sebagai akibat
kontrol. Pengobatan biasanya aktifitas memakan ketika ich berada
diberikan untuk ikan-ikan budidaya pada inang. Lesi-lesi yang dihasilkan
pada kolam yang besar dengan oleh parasit ini bisa mengakibatkan
infeksi sekunder oleh bakteri.
jumlah air yang minimum.

Hati-hati dalam penanganan air
bekas karantina,jangan langsung di
buang pada saluran air, biarkan
untuk beberapa hari atau dapat
melakukan kenaikan suhu > 30°C
dan menggunaan obat-obatan
untuk mematikan tomit yang masih
tersisa.

Fase kehidupan I.multifiliis pada
jaringan dermal dari ikan inang
hampir tidak mungkin diberikan obatobat kimia tanpa melukai atau
membunuh ikan inang. Mencoba
memisahkan cysta di dalam kulit ikan
akan menemukan banyak resiko
bakteri. Cara lain untuk memberikan
tindakan perlindungan/pengobatan
pada kulit dari I.multifiliis malah akan
memberikan kesempatan pada
bakteri dan jamur untuk masuk pada
jaringan, dan ini adalah penyebab
utama. jika terjadi infeksi lagi maka
ikan akan mati. Ikan - ikan dengan
banyaknya cysta I.multifiliis akan
tampak menurun nafsu makannya,
akibat kekurangan zat-zat yang
diperlukan oleh tubuh selanjutnya
akan disertai dengan menurunnya
daya tahan tubuh ikan.

Ichtyophthiriasis selalu menjadi
’problem’ bagi ikan-ikan air tawar dan

Kematian ikan oleh Ichtyophthiriasis
mungkin juga disebabkan insang

Tingkat ketidakwajaran dari infeksi
I.multifiliis pada populasi ikan selalu
mendekati 100% pada perairan dan
kolam.Biasanya ikan dengan sisik
yang lebih kecil akan lebih mudah
terinfeksi dibanding dengan mereka
yang memiliki ukuran sisik besar.
Infeksi dari I.multifiliis agak
dipengaruhi oleh musim, pada
umumnya tingkat infeksi mengalami
kenaikan selama musim gugur dan
musim dingin di perairan dan selama
musim semi dan gugur di dalam
kolam, karena pada saat itu adalah
temperatur yang optimum untuk
I.multifiliis bereproduksi.
Untuk melaksanakan treatment, kita
harus bisa mendeteksi kapan waktu
yang tepat trophont ich (cysta)
mengeluarkan tomite-tomitnya. Ikan
dengan lesi-lesi yang serius harus
memiliki pragnosis yang jelas. Pada
fase tomit adalah masa yang paling
baik untuk terapi dan
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pengobatan,dan itu harus
disesuaikan pada level/dosis dari
terapi untuk waktu yang cukup dan
memastikan bahwa semua parasit
telah selesai meninggalkan fase ini.
Pada temperatur optimum (24°C
sampai 28°C), treatment harus
diatur untuk 1 minggu kemudian
sejak siklus hidupnya selesai dalam
waktu 3 sampai 7 hari.
Memperpanjang waktu perendaman
lebih efektif untuk menunggu tomittomit yang muncul terlambat. 3 kali
treatmen pada hari-hari selanjutnya
dianjurkan untuk memastikan bahwa
semua tomit-tomit yang muncul
sudah terbunuh/mati. Pada kasuskasus yang sudah sering
terjadi,penggunaan formalin/
malachite g reen lebih baik.
Sebaiknya juga mempertahankan
suhu 28° - 30°C dalam pelaksanaan
treatmen,karena pada suhu ini
dapat membantu ’mematikan’ ich.
Amati dari jarak dekat (ich akan
terlihat) atau mikroskop untuk
mengulang dan peningkatan dosis
treatment jika ternyata masih
terdapat parasit. (Dapat dilihat pada
tabel prosedur pengobatan Hal. 50)
Pada temperatur yang rendah,siklus
kehidupan ich memiliki waktu yang
panjang, seperti contoh; jika
inangnya adalah ikan mas, pada
suhu di bawah hangat pada suhu 7°
C akan memakan waktu 6 minggu
atau lebih untuk semua parasit
kebentuk tomit. Sebagai gantinya
treatmen dilakukan dalam jangka
waktu yang panjang pula. itu adalah
yang terbaik,jika mungkin untuk
sementara menaikan temperatur dari
bak pemeliharaan untuk
mempercepat lamanya waktu
reproduksi ich pada suhu 24°C-28°
C. Lakukan pengamatan. Ini untuk
mencegah proses treatmen yang
lama (efesiensi waktu dan biaya)
dikarenakan siklus hidup ich yang
’melebar’ karena pengaruh suhu.
Cara ini tidak menutup kemungkinan
digunakan untuk sistem budidaya
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besar. Ich tidak dapat menyelesaikan
siklus hidupnya pada suhu >30°C
(86°F) dan banyak ikan juga tidak
dapat toleran pada temperatur/suhu
yang tinggi, sehingga diperlukan suhu
yang pas untuk mematikan tomittomit ich tanpa ’melukai’ ikan.
Ichtyophthirius multifiliis tidak dapat
mentoleran lebih dari 1 ppt salinitas,
dan garam ini bagus untuk
penyembuhan dan upaya
pencegahan. Ini khusus digunakan
untuk ikan-ikan euryhaline (yang
memiliki toleran yang tinggi terhadap
salinitas). Dimana garam akan
membantu mengurangi stres osmosis
yang disebabkan oleh kerusakan
epithelial.
Perpindahan ikan pada akuarium
baru untuk 7 hari akan membantu
menyembuhkan ikan melalui
pencegahan ich menginfeksi kembali.
Tapi perlakuan ini akan membuat
ikan stres oleh karena itu berhati-hati
lah dalam pergantian air. Kondisi
dasar dari akuarium pada hari-hari
dimana tidak terdapat ich harus
diamati dan dicatat, hal ini untuk
mengontrol infeksi ich melalui
perubahan perkembangan cysta.
Pada suhu 25°C (77°F), sisa-sisa
tomit hanya menginfeksi untuk
waktu 30 jam setelah fase cysta.
Kemunculan yang tertunda dari
beberapa tomit memerlukan
akuarium tanpa ikan (ikan dipisahkan
dari air asal dan di tempatkan pada
bak atau akuarium baru) yang di
biarkan selama 7 hari untuk
membersihkan dari infeksi. Setelah
itu,semua fase akan mati melalui
pengeringan atau tidak menemukan
inang.

Aspek-aspek yang perlu
diperhatikan
Akuarium dan bak
• Karantinakan ikan,tumbuhan
air,siput, dan material-material lain
yang tidak jelas anamnesanya

pada akuarium/bak terpisah dari
ikan-ikan lain selama 3 - 7 hari
( satu minggu) dengan suhu 24-28
°C (pertahankan suhu).
• Jika tidak bisa mempertahankan
suhu 24-28°C, lamanya karantina
dapat diperpanjang.
• Pindahkan ikan dan tumbuhan air
pada akuarium/bak yang baru,
teruskan karantina hingga 2
sampai 3 minggu untuk
pencegahan.
Kolam budidaya
• Selama penginfeksian,
karantinakan ikan yang terinfeksi
dan menyuci hamakan (sterilisasi)
peralatan (contohnya, jaring,
aerator,dll) sangat diperlukan.
• Jika ada yang terkena serangan/
terinfeksi,tingkatkan debit aliran
air masuk dan keluar.Usahakan
aliran air keluar tidak melewati/
masuk ke kolam lain sehingga
tomit-tomit tidak menemukan
inang baru.
• Perhatikan dan monitor bangkaibangkai ikan yang terinfeksi dan
baru mati (Ichtyophthiriasis),
Ter kad ang pen yeb ar an ich
dilakukan oleh burung-burung yang
memakan ikan-ikan atau bangkaibangkai ikan yang terinfeksi.hal ini
untuk mencegah perpindahannya
pada kolam yang tidak terserang.
KJA dan Budidaya Air Deras.
• Jika terinfeksi ich, ikan pada
sistem aliran air deras
memerlukan ulangan perendaman,
sampai tidak terdapat parasit yang
terdeteksi (pada umumnya selalu
gunakan tiga kali treatment).
• Tingkatkan aliran pada saluran air
dan selalu melakukan pengamatan
untuk perawatan ikan dari
pembersihan teront-teront yang
menginfeksi.
Referensi
1. E w i n g M S , K o c a n K M :
Ichthyophthyrius multifiliis
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upclose&personal
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epithelium, J Protozool 33:369374, 1984
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Fish Health (Rev is ed and
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(Continued from page 25)

Ternate.
Berdasar pada laporan data kasus
pelanggaran yang ada, tercatat
beberapa kasus pelanggaran yang
terjadi di Ternate didominasi oleh
masuknya ikan mas dari menado ke
wilayah ini tanpa dilengkapi oleh
dokumen karantina yang
dipersyaratkan dari daerah asalnya.
Berkat kesigapan petugas karantina
ikan SKI Kelas II Babullah, Ternate di
pintu-pintu pemasukkannya
membuat tindak pelanggaran
tersebut dapat terungkap namun
yang menjadi pertanyaan kita saat
ini adalah mengapa hal ini bisa
seringkali terjadi bila menginggat
keberadaan petugas karantina ikan
pada pintu pengeluaran di Manado,
apakah telah terjadi kelalaian
petugas disana atau memang hal ini
terjadi dikarenakan adanya ulah
nakal pengguna jasa yang ada dan

Pemusnahan Media Pembawa

beroperasi di wilayah tersebut?????.
Sementara kasus terakhir yang
terjadi yakni ditemukannya 400 ekor
ikan mas hidup yang diangkut oleh
kapal Teodora 2 dari Menado yang
lagi-lagi tidak dilengkapi dokumen
karantina dari daerah asal yang
akhirnya berakhir dengan
dilakukannya pemusnahan terhadap
media pembawa tersebut.

Untuk Mereka Yang
Belum Tampil

Oleh: Inda Wahyuni

Untuk kesekian
kalinya kami
menampilkan rublik

up close and personal

para personil Pusat
Karantina Ikan guna
lebih dekat dengan kita
semua. Meski kali ini
tidak bisa tampil per
bidang namun tetap
harus kita hargai
karena Merekalah
roda Organisasi
Pusat Karantina
Ikan ini bisa melaju,
dan inilah dedikasi
kami bagi mereka yang
belum tampil
kehadapan Anda
sekalian, Selamat
Membaca!.

Doc: Redaksi Infokarikan
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Nunung
MENJALANI
KEHIDUPAN DENGAN
SEIMBANG
Biasa dipanggil ‘Nunung’,
wanita kelahiran 14 Juni 1972
ini merupakan anak ke-2 dari
3 bersaudara. Kenangan
indah masa kecil yang tidak
terlupakan adalah ketika
bermain petak umpet pada
saat purnama dengan temanteman sebayanya.
Ketika ditanya motto
hidupnya, ibu dua orang anak
ini menjawab bahwa ‘apapun
yang saya kerjakan harus
seimbang antara dunia dan
akhirat’, menghabiskan waktu
senggang dengan menemani
kedua permata hatinya nonton
film kartun adalah kegiatan
yang paling disukainya selain
berenang dan jalan-jalan ke
Mall’ ujarnya sambil
tersenyum.
Memulai kerja di sebuah
perusahaan pelayaran yang
mayoritas pria selama 6
tahun,
membuat
ia
berfikir....untuk mencari
suasana baru

Mardiyah
SENANG ANAK KECIL
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Ditempatkan pada Bidang Tata
Usaha, ‘spesialisasi’ suratmenyurat dan pengarsipan
membuatnya selalu dicari.
Ketika wawancara ini
berlangsung, rona bahagia
masih tampak di wajah
setengah baya kelahiran
Sragen 12 Desember 1965 ini,
pasalnya baru beberapa bulan
lalu ia mengakhiri masa
lajangnya, sehingga otomatis
statusnya sebagai ‘single
parent’ untuk putri semata
wayangnya tergantikan dengan
digelarnya resepsi pernikahan
keduanya. Dengan hobbynya
yang suka memasak, pastinya
bisa membuat sang suami
betah dirumah.

‘dunia sepatu’ sebagai salah
satu staff Accounting pada
salah satu perusahaan sepatu
di Surabaya, bertahan selama
6 tahun yang kemudian ia
memutuskan menjadi PNS.
Walaupun ia pernah memiliki
cita-cita menjadi ‘Manager
Accounting’, dengan kondisi
sekarang ia ditempatkan pada
bagian Tata Usaha dan
bertugas sebagai pengurus
barang inventaris ia merasa
sangat bersyukur. Harapannya
untuk ke depan Bagian Tata
Usaha menjadi salah satu
bagian yang terbaik di Pusat
Karantina Ikan.

Sentia Dewi
‘MENGALIR SEPERTI
AIR’

Rudi Setyawan
‘INGIN MEJADI
MANAGER
ACCOUNTING’
Postur tubuhnya memang
tinggi besar, tapi ia juga gesit
apalagi jika sedang mengurus
soal Penghapusan Barang dan
BMKN yang ada di lingkup
Pusat Karantina Ikan. Rudy
kecil tumbuh dan dibesarkan
Sang nenek hingga tak heran
ia sangat dekat sekaligus
menjadikan sang nenek
sebagai pengganti orang
tuanya hingga ketika
neneknya meninggal dunia
karena kanker ia merasapun
merasa sangat kehilangan.
“Sayang, beliau meninggal
pada saat aku belum bisa
membahagiakannya”
Rudi....biasanya dia dipanggil,
sering mengisi waktu
senggangya dengan olahraga
dan berjalan-jalan bersama
istri dan anaknya. Pada awal
kariernya ia terjun dalam
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Biarkanlah hidup mengalir
seperti air, falsafah itulah yang
dipegang teguh oleh wanita
kelahiran Kotabumi, lampung
Utara pada tanggal 22 Oktober
1974 ini, memiliki kepribadian
yang sederhana, sosoknya
terbilang kalem jika
dibandingkan dengan teman
seangkatannya di Puskari.
Tugasnya pada bagian Kuasa
Penggunaan Anggaran ini
membuatnya lebih ekstra
berhati-hati dan teliti, tegang,
jenuh....tentu saja sering
menghampirinya namun ibu
dua anak ini punya kiat khusus
untuk menghilangkannya....
menanam dan merawat bunga
adalah kegemarannya. Ke
depan,
harapannya
mendapatkan kesempatan
untuk mengerjakan pekerjaan
yang lain atau baru guna
menambah ilmu dan
pengamalannya.

Tryanto
INGIN KULIAH LAGI
Masa kecilnya diawali di kota
Sragen, sudah ditinggal
merantau kedua orang tuanya
ke Sumatera hingga ia berada
di bangku SMP. Pria kelahiran
31 tahun yang lalu ini di
tempatkan pada bidang
Subbag. Kepegawaian, Hukum
dan Organisasi, disini ia
bertanggung jawab terhadap
SIMPEG li ngk up Pus at
Karantina Ikan. Ia juga
mengungkapkan keinginannya
untuk melanjutkan pendidikan
jika ada kesempatan
tentunya, selain itu ia juga
berharap ke depannya semua
berjalan lancar dan Karantina
Ikan tambah besar,

Dian Bastomi
’MENGIDOLAKAN SANG
AYAH’

Seiring dengan perjalanan
karier Sang Ayah, membuat
Dian harus rela berpindahpindah
kota
dalam
menghabiskan
masa
remajanya. Dara kelahiran
J ak ar t a i ni me ng a w al i
kariernya pada tahun 1999
sebagai
PNS
yang
ditempatkan pada Balai
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Karantina Ikan Makassar,
selanjutnya pada April 2005
mulai bergabung dengan
Puskari. ”Meski pada awalnya
tidak terlalu berkeinginan
menjadi PNS, namun seiring
dengan berjalannya waktu,
saya mulai menikmati dan
bersyukur atas apa yang
sudah saya peroleh dan
harapannya bisa sukses
dalam karier dan rumah
tangga
ungkap
dara
palembang yang hobby nonton
film horor ini.

Erna
BERBUAT BAIKLAH
KEPADA SESAMA
Dilahirkan di sebuah kota kecil
yang dikenal sebagai ”kota
Tahu’ tepatnya di kediri, Jawa
Timur pada tanggal 2-2-1976.
anak ke-5 dari 8 bersaudara
ini
memiliki
hobby
mendengarkan musik dan
nonton TV selain tentu saja
menemani sang buah hatinya
bermain. Terbiasa mandiri
setelah
lulus
SMEA
membuatnya langsung
bekerja, sempat berganti-ganti
k erja sampai ak hi rnya
diterima di Pusat Karantina
Ikan. Dan di Puskari ia
kebagian tugas untuk menjadi
Sekretaris Kapuskari jadi jika
anda memiliki keperluan
dengan Kapuskari, silakan
menghubungi Mbak Erna ini.
Ke depannya ia berharap
karantina Ikan semakin maju
dan berkembang terutama
dalam mencegah masuknya
HPIK.

Yunengsih
SAYURAN BIKIN
AWET MUDA

Ibu yang satu ini sangat suka
dengan sayuran...terutama
lalapan, makanya tak heran
jika terlihat awet muda,
perjalanan kariernya selama di
karantina ikan tak jauh dari
dari perbendaharaan,
bendahara gaji, PNBP, PUMC,
bendahara proyek dan sampai
sekarangpun masih berprofesi
sebagai bendahara. Pada
awalnya...mpo’ kita yang asli
betawi ini pernah bercita-cita
menjadi Tentara Wanita
(Kowat) tapi malah masuk
karantina Ikan, tp biarpun
begitu ’Tanggung jawab
terhadap pekerjaan harus
selalu ada’ ujarnya sambil
tersenyum.

Linda
JANGAN PERNAH
MEREMEHKAN
KEKUATAN
KEYAKINAN

’Saya asli Yogya tapi besar di
Jakarta’ ujarnya ketika ditanya
dimana
tempat
ia
menghabiskan masa kecilnya.
Mendengarkan musik,
berkebun dan bermain dengan
keponakannya yang masih
imut adalah hal yang paling ia
senangi untuk mengisi waktu
luangnya. Dara yang memiliki
falsafah hidup ’ i believe..to
reach your goal, put your heart
and soul into everything U do
dan
jangan
pernah
meremehkan kekuatan
keyakinan ini pernah
berpindah-pindah kerja
sebelum akhirnya hijrah ke
Karantina Ikan, ditempatkan
pada bagian Tata Usaha.
Karantina ikan yang utuh,
Solid, Profesional, tak lupa
nyaman itulah harapannya.

Sri
’SMOGA HARI ESOK
LEBIH BAIK DARI
HARI KEMARIN’

Lahir dan besar di tengahtengah keluarga yang cukup
besar, Jakarta pada 1
januari 1983. Sebagai anak
kedua dari tujuh bersaudara
ia tetap bersemangat untuk
belajar lagi (kuliah) ’ saya
ingin menyelesaikan kuliah
S1 saya dan jika bisa ke
jenjang yang lebih tinggi ’
ujar
gadis
yang
mengidolakan Ayah &
Ibunya ini. Waktu senggang
ia
gunakan
untuk
menyalurkan hobbynya
membaca buku, dengerin
musik dan bermain games.
Di tempatkan pada Bidang
Tata
Usaha
ia
mengharapkan Karantina
Ikan lebih baik dari tahun-

tahun sebelumnya, dan tetap
berpedoman pada visi dan
misi Karantina.

Metia
SAI dan PNBP
Anak bungsu dari 5
bersaudara yang dilahirkan di
Jakarta ini lebih senang
menghabiskan
waktu
senggang
dengan
mendengarkan musik,
berkumpul dengan keluarga
dan keponakan sambil
bersenda gu rau ser ta
shopping bersama temantemannya. Motivator atau
idolanya adalah kedua orang
tuanya
yang
selalu
mengingatkannya untuk tahu
menempatkan diri dan selalu
berusaha untuk belajar. ’Saya
bertugas di Sub Bagian
Keuangan, melakukan
verifikasi dan membuat
laporan keuangan (SAI) dan
PNBP bulanan UPT bersama
rekan-rekan lainnya’ ungkap
dara yang berharap
terwujudnya apa yang
menjadi Visi dan Misi Pusat
karantina Ikan.
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Ni Desak Nyoman
Pradnyani
’MOTIVATOR HIDUP
SAYA ADALAH
KELUARGA’

Terlahir sebagai anak bungsu
dari 5 bersaudara pada
tanggal 12 september 1980
di kota Ujung pandangSulawesi
selatan
membuatnya menikmati
masa kecil yang sangat
menyenangkan karena
semua anggota keluarganya
san ga t men y ay an gi ny a.
Ani....biasanya ia dipanggil
diterima sebagai salah satu
staff di Bidang Program dan
Kerjasama, Pusat karantina
Ikan pada akhir tahun 2003.
Waktu senggang biasanya
dihabiskan untuk mengecek
film di XXI & ngabisin
pulsa....curhat ama temantemannya. Harapannya ke
depan semoga kebersamaan
kita dalam satu keluarga
besar ’karantina ikan’ di
seluruh wilayah nusantara ini
selalu terjalin dengan baik.

Ibu satu anak kelahiran tahun
1978 ini lahir dan besar di
kota hujan, Bogor. Menjalani
masa kecil seperti pada
umumnya anak-anak yang
lain. Encik...biasanya
ia
dipanggil menghabiskan
waktu senggangnya dengan
belajar dan belajar, ”belajar
jadi istri, ibu dan apapun
itu...karena untuk bisa hidup
lebih baik di esok hari ya...
harus belajar dari apa yang
terjadi hari ini’ ujarnya. Salah
satu staff dari Bidang Program
dan Kerjasama ini menjadikan
perjuangan orang tuanya
sebagai motivator yang kuat
untuk apa yang dilakukannya.
Harapannya karantina ikan
dapat menjadi karantina ikan
modern yang tangguh,
profesional, dan terpecaya.

Muhammad Halim
BERUSAHA
MENYESUAIKAN DIRI
DENGAN LINGKUNGAN

Lajang kelahiran Jakarta 3
Maret 1981 ini menghabiskan
masa kecilnya antara Jakarta
dan Medan. Dengan motto
dimana bumi dipijak di situ
langit
dijunjung
,
halim...biasanya dia dipanggil
merasa kondisinya sekarang
sebagai salah staff Bidang
Program dan Kerjasama ini
sudah sesuai dengan dirinya.
Untuk ke depannya dia
berharap agar terwujudnya
VISI karantina Ikan
yang
modern, Tangguh, Terpecaya
dan Profesional dalam
keadaan yang kondusif.

Badruz
SAYA SELALU
BERTEKAD
MEWUJUDKAN APAPUN
KEINGINAN SAYA
Bapak dua anak kelahiran
Tegal pada tahun 1978 ini
memang dari kecil menyukai
bermain dengan air, berenang,
menangkap ikan dan udang
yang kemudian dibakar dan
dimakan bersama temantemannya, enak ya...! ketika
ditanya apakah pekerjaannya
menjadi salah satu staf pada
Bidang Program dan
Kerjasama sudah sesuai
dengan job description ?
’menurut saya sudah sesuai
banget’ ujarnya sambil
tersenyum.

Asnita
BERUSAHA – BERDOA
- TAWAKAL
Deasy kusumawaty
RAME DAN BERWARNA

Sri Suprihatin
(Encik)
ORANG TUA
MOTIVATOR SAYA
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kecil di salah satu kota minyak
di propinsi Riau, Dumai pada
tahun 1977. Mengikuti saran
dari orang tua yang
membuatnya
meneruskan
kuliah di Fakultas Perikanan
Universitas Riau Pekanbaru,
walaupun sebelumnya ia tidak
tertarik dengan dunia
’Perikanan’. Ketika ditanya
tokoh idola, Rasulullah
Muhammad S.A.W (manusia
suci penuh dengan kemuliaan,
kebaikan dan membawa
rahmat dimuka bu mi).
Asnita...panggilan akrabnya,
tercatat sebagai staf Bidang
Program dan kerjasama sejak
bulan Maret 2004 sampai
sekarang yang sebelumnya
bertugas di Bagian Umum
yang dimulainya pada
Februari 2002. Terakhir
harapannya untuk Karantina
Ikan adalah terwujudnya
karantina ikan yang modern,
maju dalam suasana yang
kondusif, didukung oleh
pegawai yang profesional,
berwawasan dan siap
menerima perubahan yang
positif. Semoga terwujud,
Amien.

Lahir dan menghabiskan masa

Deasy....sapaan akrabnya, jika
kita ‘ngobrol’ dengan wanita
yang satu ini pasti dunia akan
terlihat berwarna karena
orangnya yang ‘rame’. Awal
karirnya sempat memberikan
les untuk anak-anak TK
sampai SD, sebelum akhirnya
diterima di Pusat Karantina
Ikan, wanita kelahiran Jakarta
tgl 11 November 1976 ini
menghabiskan
waktu
senggangnya
dengan
mendengarkan musik dan
membaca. ‘Orang tua
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merupakan tokoh idola yang
menjadi motivator dalam
perjalanan hidup saya’
ujarnya, sekarang ini ia di
tempatkan di SUBBID
Kepagawaian, Hukum dan
Organisasi, spesialisasi
mengurusi pelatihan-pelatihan
teman-teman seperti LANGASKARI,LATDAS
dan
Pelatihan Teknis KI. Harapan
ke depannya agar Karantina
Ikan semakin dikenal di
setidaknya seperti Karantina
Hewan dan Karantina
Tumbuhan.

Endaryani

Ibu satu anak yang lahir di
Jakarta tanggal 31 Mei 1974
ini sudah pernah berpindahpindah kerja sebelum di
tempatkan di Pusat Karantina
Ikan, walaupun sudah ibu-ibu
tapi jangan cari ‘masalah’
dengannya karena bisa-bisa
tendangan karatenya bisa
melayang. Di waktu senggang
biasanya digunakan untuk
mendengarkan musik,
travelling dan membaca. ‘Awal
bekerja di sini saya
ditempatkan di Subag
Kepegawaian sekarang di
tempatkan di Kepegawaian,
Hukum dan Organisasi,
khususnya membantu temanteman fungsional’ ungkap ibu
pemilik sabuk coklat ini.
Harapannya kelak karantina
ikan Menjadi Karantina Ikan
Tangguh, Modern dan
Professional

infoproduk

Ivan Fauzan
Arditama
TOKOH IDOLA SAYA
ADALAH IBU

Infokarikan
menjual Produkproduk Fish
Quarantine
dengan Harga
Terjangkau

Pria kelahiran tanggal 13
Oktober
1978
ini
menghabiskan masa kecil dan
remajanya
di bukit tinggi.
Hobbynya pada masa remaja
terhadap olahraga sempat
mengukir prestasi, jadi juara
se-kabupaten....lumayan juga
ya. ‘ Tokoh idola saya adalah
ibu yang selalu sabar, nasehat
yang selalu teringat oleh saya
adalah jangan lupakan sholat
karena Allah tidak pernah lupa
dengan kita dan tanamkan
pada diri kita rasa sabar dan
jujur dalam hidup’ ini ungkap
uda yang satu ini. Sekarang ia
ditempatkan di Subbagian
Kepegawaian Hukum dan
Organisasi Pusat Karantina
Ikan yang mengurusi
kepegawai an baik d ari
Pelatihan-pelatihan, Ijin
Belajar, tugas belajar, Disiplin
Pegawai, Analisa Beban Kerja
dan lain-lain. Jadi jika ada yang
butuh bantuan untuk ijin
belajar dapat menghubngi
teman kita yang satu ini.

Jaket SBY (Bahan
Serat & Manset)
@ Rp. 150.000
Jaket SBY ( Bahan
Polos & Manset)
@ Rp. 125.000
Jaket Lurus (Bahan
Polos & Tanpa
Manset)
@ Rp. 115.000

Tas Daypack/Ransel
@ Rp. 125.000

Kaos Karantina Ikan
@ Rp. 100.000
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teknik&metoda
METODE
PENCARIAN
DAN ISOLASI
PARASIT
DARI ORGAN
HOSPES

Cacing digenea yang ditemukan di dalam usus ikan

Oleh
Dr. drh. R. Wisnu Nurcahyo

Parasit dapat dijumpai pada semua
organ dan jaringan hospesnya,
sehingga untuk mencari dan
mengisolasi parasit harus dilakukan
nekropsi hospes secara lengkap bila
ingin mempelajari fauna parasit.
Parasit dapat dicari pada organ-organ
masif seperti: hati, ginjal,
otak,
pankreas, otot ; organ-organ berongga
seperti : saluran pencernaan, organ
respirasi, saluran genital, mata;
permukaan tubuh seperti : kulit dan
rambut/bulu; cairan tubuh seperti :
darah; sekret dan ekskret seperti :
feses, urin, leleran lendir dan lain
sebagainnya.
Pada prinsipnya pencarian parasit
lebih baik dilakukan pada organ yang
baru diambil segera setelah nekropsi.
Namun demikian bila ada
keterbatasan waktu
organ-organ
tersebut dapat disimpan dalam
freezer.

Pencarian parasit pada
organ-organ masif
Untuk cacing :
Letakkan organ yang akan dicari
parasitnya pada nampan plastik. Untuk
hati, buka lebih dahulu kantung
empedu cairan dan isinya tampung
dalam beker gelas. Larutkan cairan
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empedu tersebut dengan cairan
fisiologis, lalu cuci dengan cara
pengendapan beberapa kali hingga
endapan jernih. Tuang endapan
dalam cawan petri lalu periksa
dengan mikroskop stereoskopis.
Ambil parasit yang terlihat dengan
pinset atau pipet (bila cacingnya
sangat kecil) dan tampung pada
cawan petri lain yang mengandung
cairan fisiologis.
Setelah itu, hati dan juga untuk organ
lain yang masif, masukkan organ
tersebut kedalam beker gelas, untuk
organ yang cukup besar organ
tersebut bisa dipotong-potong dahulu
lalu masukkan kedalam beker gelas
yang berisi cairan fisiologis atau

akuades sebanyak setengah beker
gelas. Remas-remas organ tersebut
sambil menekan-nekan dengan dua
jari hingga cacing keluar atau dengan
tangan hingga hancur, potongan
organ dibuang setelah diremas,
tambahkan cairan fisiologis atau
akuades
kedalam beker gelas
hingga hampir penuh dan biarkan
beberapa saat agar terjadi
pengendapan. Buang supernatannya,
dan kemudian isi kembali beker
gelas dengan larutan tersebut
sampai penuh. Lakukan seperti ini
beberapa kali hingga larutan jadi
jernih. Tuang endapan dalam cawan
petri lalu periksa dibawah mikroskop
stereoskopis. Kumpulkan dengan
pinset atau pipet parasit yang
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ditemukan ke dalam cawan petri yang
mengadung cairan fisiologis
Untuk protozoa :
Beberapa stadium protozoa dapat
ditemukan pada organ masif seperti
sista demikian juga oosista. Untuk
mencari stadium tersebut geruslah
organ hati dengan mortir dengan
diberi sedikit cairan fisiologis atau
akuades. Teteskan hasil gerusan
pada obyek gelas. Setelah ditutup
dengan gelas penutup amatilah
dibawah mikroskop. Metode lain juga
dapat dilakukan dengan mendepres
jaringan hati diantara dua obyek gelas
lalu diamati di bawah mikroskop.

Pencarian parasit pada
organ berongga
Sebelum membuka usus, sebaiknya
usus dipisahkan dulu dengan
penggantungnya (mesentrium ). Bila
usus pendek, rentangkan usus
tersebut pada nampan plastik buka
semuanya sepanjang usus. Bila usus
tersebut panjang,
ikatlah usus
bagian-perbagian atau tiap 10 cm
dengan setiap tempat ikatan buat dua
ikatan lalu potong-potonglah bagian
per bagian tersebut diantara dua
ikatan dan periksa secara berurutan
setiap bagian tersebut. Pembukaan
usus harus dilakukan secara hati-hati
agar tidak memotong cacing yang
ditemukan. Cacing yang ditemukan
diambil dan ditaruh dalam suatu
beker gelas dengan dasar berwarna
hitam yang berisi cairan fisiologis
sehingga cacing tersebut berada di
dasar beker gelas. Kemudian
keroklah secara hati-hati mukosa
usus dengan punggung skalpel,
bagian-perbagian usus. Mukosa lalu
ditampung dalam suatu tabung yang
bisa ditutup yang berisi akuades 400
C.
Setelah digojok kuat-kuat,
dibiarkan mengendap lalu
supernatannya dibuang dan diganti
dengan cairan fisiologis.
Biarkan
beberapa saat agar cacing relaksasi
dan mengendap. Cara ini dilakukan
dua kali atau beberapa kali sampai

endapan bersih. Endapan dituang
pada cawan petri lalu diperiksa
dengan mikroskop stereoskopis dan
cacing yang terlihat bisa dikumpulkan
pada wadah lain yang berisi cairan
fisiologis.

yang ada dalam plasma darah atau
dengan dibuat preparat apus baik
preparat darah tipis maupun tebal
untuk melihat morfologi parasit baik
di dalam plasma maupun di dalam
sel darah.

Untuk mencari cacing pada mata
dapat dilakukan dengan membuka
secara hati-hati sinus orbitalis,
kemudian dengan bantuan loup
periksa bila terlihat ada cacing.
Ambilah cacing dengan pinset dan
tampunglah pada wadah yang berisi
cairan fisiologis.

Metode pemeriksaan sekret
dan ekskret
Dalam sekret ekskret seperti feses,
urin, dahak, leleran hidung juga
dapat ditemukan parasit seperti telur
cacing, larva cacing dan protozoa.

Pencarian parasit pada
kulit
Amati kulit dan bulu secara seksama
bila ada ektoparasit ambil dengan
pinset dan kumpulkan dalam cawan
petri yang berisi minyak cengkeh.
Pengumpulan ektoparasit dapat juga
dilakukan dengan menyisir rambut
dan hasil sisiran kumpulkan dalam
cawan petri yang berisi minyak
cengkeh.
Untuk kulit yang mengalami
perubahan seperti adanya keropengkeropeng atau kemerah-merahan
dan lain-lainnya, keroklah kulit
tersebut sampai berdarah. Tampung
hasil kerokan pada cawan petri yang
mengandung NaOH 10 % atau KOH
10 %. Taruhlah cawan petri di bawah
mikroskop stereoskopis. Sayat-sayat
kerokan kulit dengan skalpel lalu
biarkan sesaat agar kerokan kulit
hancur. Amati dengan seksama,
ambil parasit yang ada dengan pipet
dan kumpulkan pada cawan petri lain
yang berisi alkohol 70 %. Kalau tidak
langsung diperiksa disimpan dalam
alkohol tersebut.

Pencarian parasit pada
darah
Parasit darah dapat dicari dengan
pemeriksaan natif untuk melihat
gerakan atau mencari parasit-parasit

Jamur Saprolegnea pada kulit ikan

Feses
Pemeriksaan langsung : Metode
Pemeriksaan langsung feses
dilakukan untuk menemukan telur
cacing dalam feses. Bila fesesnya
sangat padat harus dihancurkan dulu
dan diencerkan dengan cairan
fisiologis yang dididihkan kemudian
diteteskan diantara dek dan obyek
gelas baru kemudian diamati dengan
mikroskop. Preparat feses tersebut
harus cukup tipis sehingga lebih
mudah mengamatinya. Bila feses
k o n d is i n y a c a i r t i d a k p e r l u
diencerkan dalam larutan fisiologis.
Pemeriksaan mikroskopis dilakukan
dengan perbesaran 60-100 x bila
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kurang besar dapat diperiksa
dengan perbesaran yang lebih kuat.
Bila ada mukus dipermukaan feses,
mukus tersebut dibuat preparat
langsung pada obyek gelas dan
langsung diperiksa.
Metode konsentrasi : Metode ini
dilakukan bila jumlah telurnya
sedikit. Prinsipnya membuang debris
feses sehingga yang tersisa hanya
telur cacing, caranya dengan
memanfaatkan perbedaan densitas
atau berat jenis bahan yang ada
dalam feses termasuk telur di
dalamnya. Banyak metode yang
dapat dilakukan seperti metode
pengendapan, metode pengapungan
atau kombinasi keduanya yang tidak
dibicarakan disini.
Penghitungan telur : Penghitungan
telur sangat penting untuk
menentukan intensitas suatu infeksi
parasit.
a. Metode Natif
1. Ambil sedikit tinja, gerus dengan
mortir lalu tambahkan air
secukupnya
2. Teteskan gerusan feses pada
obyek gelas dan tutup dengan
dek gelas
3. Periksa dengan mikroskop
( perbesaran 10 x 10 )
b. Metode Sentrifuse
1. Ambil 2 gr tinja taruh dalam
mortir, tambahkan sedikit air dan
diaduk-aduk sampai larut (atau
sisa pemeriksaan secara natif)
2. Tuangkan ke dalam tabug
sentrifuse sampai ¾ tabung
3. Putar dengan alat sentrifuse
selama 5 menit
4. Buang cairan jernih diatas
endapan
5. Tuang NaCl jenuh diatas
endapan sampai ¾ tabung dan
aduklah hingga tercampur
merata.
6. Putar lagi dengan alat sentrifuse
selama 5 menit
7. Letakkan tabung sentrifuse tadi
diatas rak
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8. Teteskan NaCl jenuh diatas cairan
dalam tabung sampai permukaan
cairan menjadi cembung. Dan
tunggu selama 3 menit
9. Tempelkan obyek gelas pada
permukaan yang cembung
dengan hati-hati, kemudian
dengan cepat balik obyek gelas
tersebut
10. Tutup obyek gelas dengan kaca
penutup dan periksa dengah
mikroskop perbesaran 10x10
c. Sporulasi :
Untuk membedakan genus Eimeria
dengan genus Isospora perlu
dilakukan sporulasi. Sporulasi dapat
dilakukan dengan mencampur feses
yang positif mengandung oosista
koksidia dengan kalium bikromat 2 %
dengan perbandingan 1 g feses : 20
ml kalium bikhromat.
Periksalah setiap hari dan bila sudah
sporulasi, gambarlah oosista tersebut
beserta isi dan catatlah waktu
sporulasinya
d. Metode McMaster
(untuk menghitung jumlah telur cacing atau
jumlah oosista setiap 1 gram tinja)

1. Ambil segumpal tinja dan
timbanglah
2. Masukkan tinja yang telah
ditimbang dalam gelas beker
dengan perbandingan setiap
gram tinja ditambah air menjadi
15 ml
3. Aduk dengan pengaduk (stirer)
sampai campuran merata.
4. Sediakan doubel obyek gelas dan
masukan 0,3 ml gula jenuh dalam
dobel obyek gelas tadi
menggunakan spuit ukuran 1 cc
5. Dalam keadaan masih teraduk,
sedotlah campuran tinja
sebanyak 0,3 cc dan masukkan
tepat pada gula jenuh dalam
dobel obyek gelas.
6. Aduk campuran tinja dan gula
jenuh dengan menggunakan
jarum dan tunggu selama 3 menit
7. Periksa dengan mikroskop
menggunakan perbesaran 10x10
8. Hitung masing-masing telur
cacing yang ada maupun oosista
koksidia( biasanya menempel
pada obyek gelas bagian atas.
Hasil penghitungan dikalikan 50
= jumlah setiap 1 gram tinja

Berbagai contoh serangan parasit pada ikan
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intermeso

” BUMI PRIANGAN memang Komplit dan Cantik.
Taman-taman asri, gedung tua bergaya Art Deco,
alamnya yang sejuk, alunan suara suling dan angklung,
lenggang penari,wisata belanja dan kuliner, tampan para
jejaka, jelita mojang priangan.....semua ada disini!”

Semua Ada di Bumi

PRIANGAN
(foto & Teks oleh Evi Aryati Arbay)
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penjualan pakaian produksi lokal
maupun impor dengan pakaian dari
perancang ternama serta penyediaan
koleksi barang penunjang seperti jam
dan aksesori lainnya. Beberapa FO
juga memberikan pilihan berbelanja
dengan tema unik seperti China
Emporium, Erimates dan anakecil.

Dari Industri Kue rumahan sampai kafe beken serta berbagai kelas akomodasipun ada di Bandung

Akhirnya

waktu liburan
pun datang setelah 1 (satu)
bulan berpuasa kini tiba saatnya
untuk kita bersuka cita merayakan
kemenangan dalam balutan
kehangatan Idul Fitri yang ceria di
bulan Oktober. Seperti kita ketahui
dan nikmati bersama bahwa bagi
masyarakat kita, datangnya hari-hari
besar keagamaan selalu kita sambut
dengan penuh suka cita, karena
pada saat itulah selain kita
mendapatkan kebebasan untuk
berekspresi, bersilaturahmi dan
berkumpul dengan keluarga besar
tercinta juga bisa dimanfaatkan
untuk menyalurkan hobby kita yang
terlupakan pada saat hari kerja atau
malah sekedar bersantai dirumah
saja.
Nah, kebetulan pada Idul Fitri tahun
ini libur terasa panjang hingga
s a y a ng r as a n y a j i k a h a n y a
dihabiskan untuk bersantai di rumah
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saja jadi kami merasa”penting” untuk
melakukan perjalanan kecil namun
sarat suka cita untuk dibagi sebagai
kado lebaran bagi Anda semua dan
kali ini kami menjatuhkan pilihan
untuk mengajak Anda mengeksplorasi
wilayah Bandung dan sekitarnya......
mari kita simak bersama yuk!!!!

Surga Belanja, Surga
Factory Outlet (FO)
Factory Outlet (FO) adalah toko yang
menjual pakaian kualitas kelas dua
dari ratusan merek terkenal.
Dibandung, FO saat ini menjamur
disetiap sudut kota. Jl. Aceh, Jl. Dr.
Otten dan Jalan Setiabudi adalah
perintis area FO dan konsentrasi
paling banyak adalah Jl. Riau dan Ir H.
Juanda (Dago). Awalnya FO hanya
menjual baju reject dari merek
terkenal dengan kualitas yang masih
bagus dan terjamin keasliannya. Kini
FO menawarkan variasi koleksi antara

Dari Ratusan pilihan belanja yang
ada, baik pakaian dan sepatu
maupun belanja unik serta oleh-oleh,
simak beberapa pilihan berikut ini
seperti : Cibaduyut yang terkenal
dengan sentra industri sepatunya;
Cihampelas meski kalah pamor
dengan FO namun tempat ini masih
memberikan banyak pilihan dalam
urusan belanja jeans; Kelom Geulis
yang sudah terkenal sejak 1942
menjual berbagai sendal kayu
(kelom) yang unik; Pasar Jatayu
beragam barang berbau militer dapat
ditemukan disini; Kartika Sari, Pisang
molen, brownies dan cheese roll-nya
jadi bawaan wajib sebagai buah
tangan; Kopi Aroma untuk pecinta
kopi jangan melewatkan kunjungan
ke Pabrik Kopi Aroma, tinggal pilih
sesuai selera Robusta atau Arabica?;
Soes Merdeka, yang legendaris sejak
dulu terkenal dengan kue sus-nya;
Brownies Kukus Amanda, Home
industry yang berdiri selama 6 tahun
terakhir ini pun cukup terkenal di
kota Bandung dan terakhir anda
boleh pergi ke Pusat Oleh-oleh Pasar
Baru, disini Anda bisa beli oleh-oleh
dengan harga yang relatif miring jika
dibandingkan di toko oleh-oleh
ternama, namun tentu saja Anda
harus lebih teliti dengan kualitas
barang yang disajikan.

Wisata Sejarah & Wisata
Alam Bumi Priangan
Asyik berbelanja di bandung akan
lebih lengkap bila diisi dengan
mengunjungi beberapa tempat yang
mempunyai kaitan erat dengan
Sejarah dan wisata alam yang ada
dan memperkaya Bandung seperti
berkunjung ke beberapa museum,
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sebut saja Museum Geologi dimana
Anda bisa menyimak asal muasal
kehidupan saat bumi terbentuk 4,6
milyar tahun yang lalu hingga
perkembangannya saat ini; Museum
Sri Baduga, disini Anda terasa
berkunjung ke
masa lalu dan
menengok
sejarah kota
Bandung dan
Jawa
Barat
p a d a
umumnya;
Museum Pos
Indonesia,
berdiri sejak
1931 awalnya
bernama Museum PTT (Pos, Telegraft
dan Telepon) dimana disini anda bisa
menikmati banyak koleksi perangko
dari tanah air dan mancanegara.
Museum Asia Afrika, meski tidak
banyak koleksi yang terdapat
didalamnya, diorama suasana
konferensi masih bisa ditemukan
seperti aslinya. Anda tidak akan
menyangka bahwa dari ruangan itu,
lahir kekuatan dunia baru yang
mampu mengimbangi Blok Barat dan
Timur waktu itu. Kawah Putih, kawah
yang terbentuk dari letusan Gunung
Patuha pada abad ke 12 ini memiliki
danau yang warnanya sering
berubah-ubah, keunikan itu
melengkapai keindahan kawah yang
masih memiliki kadar belerang yang
cukup tinggi ini. Biaya masuk ke
lokasi ini Rp. 1.500/orang dan Rp.
3.000/mobil. Situ Patengan,
merupakan danau yang luas yang
terletak dibalik perbukitan dan
memiliki satu pulau di tengah
danaunya, dapat dicapai sekitar
setengah jam dari Kawah Putih.
Perjalanan kesana diwarnai dengan
hamparan kebun teh yang asri dan
masih alami. Kebun Strawberry, di
sepanjang jalan Ciwidey puluhan
kebun strawberry ’petik sendiri’ dapat
menjadi alternatif belanja ole-ole
untuk kerabat di rumah.

merupak an ’tetangga dekat’
Bandung seperti mengunjungi Green
Canyon, kalau di Amerika ada Grand
Canyon, nah ternyata Bumi Pertiwi ini
juga memilikinya sebut saja ”Green
Canyon” begitu nama beken dari
Cakung Taneuh ini,
wisata alam yang tak
kalah
unik
dan
mengangumkan dengan
Grand Canyon di Negeri
Paman Sam sana;
Gunung Padang, Sekitar
35 Km selatan kota
Cianjur, terdapat satu
tradisi megalik yang
telah lama ditinggalkan
yaitu Situs Gunung
Padang, sekat kampung
Cipanggulangan Desa Karyamukti,
Kecamatan Cempaka, Cianjur. Situs
berisi belasan ribu batu, baik yang
masih berbentuk balok maupun yang
sudah berupa 31 jenis bangunan
tempat pemujaan dan berada di
ketinggian 885 mdpl. Dewasa ini
situs yang dikategorikan sebagai
tradisi megalitik tua ini mulai beralih
fungsi sebagai pemujaan, dimana
teras pertama yang berukuran

12x5meter dan memiliki dua pintu,
kini diberi nama Eyang Guru Seni.
Teras ini terkenal di kalangan
pesinden atau penyanyi tradisional
masyarakat Sunda sebagai tempat
bertapa untuk menunggu ”turunnya
wahyu” pada malam Jum’at dan
Selasa kliwon, bagi yang
menginginkan suaranya merdu.

Garut Sebuah kota kecil di
selatan Bandung ini

dapat
ditempuh dari Bandung dalam waktu
2 jam saja. Rasa penat segera
terbayar dengan alam Garut yang
eksotik. Bukan hanya gunung, kawah
atau pemandian air panas yang bisa
ditemukan di Garut. Candi, kampung
adat, hotel ’honeymoon’, museum
dan kerajinan asli masyarakat Garut
jadi satu paket liburan yang dapat
dinikmati. Mari kita daki Gunung
Papandayan, Perjalanan menuju
Gunung Papandayan ini kurang dari
satu jam dari kota Garut, dipertigaan
Cisurupan (setelah bank BRI)
ambillah jalan kecil lurus yang
menanjak. Teruskan sekitar setengah
jam hingga ke area parkir yang

Puas di Bandung, mari kita lanjutkan
perjalanan ke berbagai wilayah yang
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terletak di ketinggian 2.600 mdpl.
Biaya masuk hanya Rp. 2.000,-/
orang plus Rp. 2.000/mobil. Karena
medan yang rusak akibat letusan,
sangat disarankan untuk menyewa

ketel air yang sedang mendidih.
Menegangkan sekaligus
menakjubkan!; Permandian Cipanas,
Singgahlah ke Cipanas, permandian
air panas yang terletak di daerah
Tarogong. Hotel bertaraf
international seperti
Hotel Tirtagangga dan
Hotel Sumber Alam bisa
menjadi
alternatif
menginap atau sekedar
berendam. Harga kamar
berkisar Rp. 200.000 –
Rp. 1.000.000/malam.
Manjakan tubuh Anda
sepuas-puasnya disini!.

Ta s i k m a l a y a ,
adalah kota kecil

guide dengan biaya Rp. 35.000/jam.
Perjalanan ke Kawah baru memakan
waktu setenggah jam, Anda akan
melihat sisa letusan, sungai-sungai
kecil berair hangat dan danau baru
yang masih mendidih dari perut bumi.
Lanjutkan perjalanan ke Kawah lama.
Bayangkan berjalan diantara sisasisa padang Edelweis dan kawahkawah kecih yang berbunyi seperti
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di tenggara Bandung
yang merupakan pusat
pembuatan berbagai
kerajinan tradisional dan
juga kaya akan alam
yang indah. Kota ini
berjarak sekitar 3 jam
dari bandung melewati
Sukamerang atau 2 jam
dari
Garut.
Disini
terdapat:
Kampung
Naga, Perkampungan
tradisional Kampung
Naga terletak di ruas
j a l a n
y a n g
menghubungkan Garut
dengan Tasikmalaya.
Warga yang semuanya
menganut agama Islam
ini masih memelihara
adat istiadat leluhurnya.
Bentuk rumah dengan
atap rumpia serta
tumpukan batu dan
bahan alami lainnya
tersusun rapi dengan tata letak yang
semuanya menghadap ke utara atau
selatan merupakan ciri khas
arsitektur dan ornamen Kampung
Naga. Kawah Gunung Galungung,
Mengunjungi kawah gunung
galunggung, 20km dari pusat kota
Tasikmalaya, juga cukup menarik
untuk dijadikan tujuan wisata. Jarak

yang panjang dan jalan yang
berbatu-batu membutuhkan sedikit
kesabaran. Di sana terdapat kawah
yang indah dan pemandian air panas
yang mengalir langsung dari kawah
gunung galunggung. Bersiaplah
untuk melalui 600 anak tangga
untuk dapat menikmatinya langsung
dari bibir kawah; Terakhir janganlah
lupa untuk membawa Kerajinan
Tradisional setempat yang dapat
Anda temui disepanjang perjalanan
Anda di Garut dan Tasikmalaya
disamping anda akan menemukan
pemandangan alam yang indah,
Anda pun akan menemukan
berbagai pernak-pernik kerajinan
tangan yang cantik dan unik yang
semuanya adalah hasil dari buatan
tangan anak-anak negeri priangan ini
untuk itu singgahlah sejenak ke
Pembuatan Sutra Garut dan batik
Garutan di Tarogong serta kerajinan
Kulit di Jl. Gagaklumayung,
Sukaregang dan sepanjang Jl.
Ahmad Yani. Pusat Bordir dan Kelom
Geulis terletak di Kampung Tanjung
Kawalu, satu jam dari pusat kota
Tasikmalaya serta beragam jenis
kain bordir khas Tasikmalaya dan
kelom dapat menjadi oleh-oleh. Bila
waktu terbatas, Anda cukup singgah
di Pusat Kerajinan Raja Polah yang
terletak di ruas jalan TasikmalayaBandung. Kerajinan bordir dan
kelom, anyaman bambu khas Raja
Polah bisa ditemukan disini. Jangan
lupa untuk menawar!.

Oke itulah hasil dari perjalanan kami
selama 4 (empat) hari menjelajahi
Bumi Priangan nan unik, lalu
bagaimana dengan liburan
Anda....pastinya tak kalah
menyenangkan bukan???. (earbay).

INFO KARIKAN, JENDELA INFORMASI KARANTINA IKAN

menukita
Ikan.....

menu utama yang tak bosanbosannya dinikmati oleh kita semua. Dengan
sedikit kreasi dan keahlian, ikan dapat kita olah
menjadi sajian yang sangat menggiurkan. Tidak
hanya menjadi menu utama, ikan juga dapat kita
olah menjadi ’jajanan/makanan ringan’ yang dapat
kita nikmati sambil ditemani dengan secangkir teh
hangat bersama keluarga.
Di bawah ini ada beberapa ’jajanan’ yang berasal
dari daging ikan yang dapat kita buat sendiri, yuk
kita lihat......!

Siomay

Bahan:
• 500 gr Daging ikan tengiri dihaluskan
• 100 gr Tepung sagu
• 1 sdt Air jahe
• 1/2 sdt Lada bubuk
• 1/2 sdt Gula halus
• 1 sdt Minyak wijen jika suka
• 1 sdm Ebi disangan dan direndam
(agar mudah lunak)
• Garam secukupnya.
Cara Membuat:

• Campur semua bahan, aduk hingga
rata dan kalis, balutkan pada tahu
dan telur rebus sisanya bulatkan
sesuai selera.

• Kukus siomai di dalam kukusan

hingga matang, jika suka tambahkan
kol yang digulung dan pare(dapat diisi
dengan siomay)

Sambal Kacang :

• 250 gr Kacang tanah digoreng
• 3 siung Bawang putih digoreng
• 4 buah Cabe merah dibuang bijinya
digoreng

• 1 sdm Gula pasir
• 1/2 sdt Garam
• 400 ml Air matang
• Kecap manis dan jeruk limo
secukupnya.

• Haluskan semua bahan dengan diulek
atau dibleder hingga halus kecuali
kecap manis dan jeruk limo.

Cara menghidangkan:

• Ambil siomai yang telah matang dari

dalam kukusan (kondisi masih panas),
potong sesui selera.

• Siram siomai dengan sambal kacang,
beri kecap manis dan air jeruk limo
(kulit jeruk dapat dimasukkan ke
dalam siomay, agar aroma lebih
harum).

• Siomay pun siap dihidangkan.
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3-5 jam perendaman
setiap harinya.
Perendaman selama 3
hari
30 menit s/d 1 jam
perendaman

Tambahkan pada air
dan biarkan sampai
mengendap.
1 jam perendaman
per-hari selama 7 hari
(10-15 menit)
5 hari pada air

1 : 5,000,000 MG +
1 : 40,000 Formalin
(0,2 MG + 25 form.mg/L)

1 : 1,000,000 (1 mg/L)
s/d 1:333,000 (3 mg/L)

1 : 250,000 (4 mg/L)

1 : 50,000 (20 mg/L)

3 % (30,000 mg/L)

Malachite green
dan Formalin

Methylene blue

Potasium Permanganate
(hati-hati dapat menjadi racun untuk
ikan)

Quininie
hydrochloride

Sodium Chloride
(NaCL),alternatif
yang paling baik
Temperatur

32°C

6 -24 jam
perendaman

1 : 666,000 (1.5 mg/L)

Malachite green
(paling
berhasil,90%)

Dilanjutkan untuk 5
hari

1 jam perendaman

Cara Penggunaan

1 : 5,00 (200 mg/L)
diberikan tidak pada
suhu ↑
1 : 50,000 (20 mg/L)

Dosis dan Waktu

Formalin

Treatment

Fungsi

Menghancurkan/mematikan tomites begitu
mereka muncul, pindahkan tumbuhan air sebelum
dilakukan tereatment.
Menghancurkan/mematikan tomites begitu
mereka muncul,mungkin tidak berefek pada lain
fase eksternal atau intradermal.
Mematikan tomites-tomites yang ada,mungkin
melemahkan atau mematikan untuk lain fase
kehidupan eksternal atau intradermal.

Menghancurkan/mematikan tomites; tidak
berefek pada lain fase kehidupan eksternal atau
Fase intradermal.

Menghancurkan/mematikan tomites begitu
mereka muncul,mungkin tidak berefek pada lain
fase eksternal atau intradermal.

Menghancurkan/mematikan tomites begitu
mereka muncul,mungkin tidak berefek pada lain
fase eksternal atau intradermal.

Menghancurkan/mematikan tomites; lain fase
mungkin akan berpengaruh ; Fase intradermal
tidak berpengaruh.
Menghancurkan/mematikan tomites, pada saat
mereka dilepaskan tapi mungkin tidak berefek
pada fase intradermal.
Menghancurkan tomites dan mungkin lain fase
pada kehidupan external,tapi mungkin tak berefek
pada fase kehidupan intra dermal.

Prosedur Pengobatan untuk Ichtyophthiriasis
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