PUSAT KARANTINA
IKAN
VISI
Pembina
Agus Priyono
Penanggung Jawab
Septiama
Pimpinan Redaksi
Dikriy N. Shatrie
Sekretaris Redaksi
Evi A. Arbay
Editor
Anna H. Aritonang
Lay Out & Grafis
Surya Kusbiandany
Staff Redaksi
Ayu A. Barleani, Achmad
Gunardi, Irwan Fakhriza,
Indri Hapsari, Paul David
H.S, Inda Wahyuni, Sigit
Suryahadi, Tuti Yulianti,
Retnaningtyas NP.
Alamat
Pusat Karantina Ikan Jl.
Raya Setu No. 1 Cilangkap
Jakarta Timur 13880
Email
infokarikan@yahoo.com

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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”Hidup adalah soal keberanian, menghadapi jang tanda tanya.
Tanpa kita mengerti, tanpa kita bisa menawar. Terimalah dan
Hadapilah .....”
( Djakarta, 19 Juli 1966. Soe Hok Gie)

Minggu ke 52 tahun 2007 telah kita masuki, ini berarti kita akan segera
mengucapkan goodbye pada tahun ketujuh di abad 21 ini. Di minggu-minggu
terakhir suatu tahun, seringkali ada terbesit rasa sedih, haru yang juga bercampur
rasa gembira. Ah, betapa cepat tahun ini berlalu. Benarkah kita telah mengisinya
dengan baik? Dengan hal-hal yang berguna, bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga
untuk lingkungan dimana kita berada? Bagaimana kalau lebih banyak waktu
terbuang percuma?
Kalau pertanyaan-pertanyaan yang mengusik itu bisa dijawab dengan positif, rasa
gembira dan antusias akan merebak di dada. Ada optimisme dalam menyongsong
tahun baru. Bersama dengan optimisme itu tentu ada sederet tekad dan rencana
yang kita canangkan untuk diwujudkan dalam jajaran 52 minggu mendatang.
Seperti tahun 2007 yang akan segera silam, digantikan tahun 2008, maka di jajaran
Redaksi Infokarikan pun akan ada yang pergi dan yang akan datang. Pada
kesempatan ini Ir. Asep Dadang Koswara yang menjadi penangung jawab redaksi
sejak tahun 2005 mohon diri karena mendapat tugas baru (masih di lingkungan
Karantina Ikan) dan Septiama, A.Pi, MM menggantikannya. Bersama Septiama, kami
akan menemani Anda dalam mewujudkan rencana-rencana yang telah Anda susun
untuk tahun 2008. Untuk itu, ”Selamat Natal dan Tahun Baru 2008”
Mengamati Isu Global yang berkembang akhir-akhir ini yakni Global Warming dan
Visit Indonesia Year 2008 juga turut menginspirasi terbitan kali ini, untuk itu kami
persembahkan liputan khusus Menado guna mendukung program Pemerintah RI
yang mencanangkan Visit Indonesia Year 2008, yang bertemakan: ”Celebrating 100
Year of Nation’s Awekening” .Kami juga berharap mudah-mudahan DUNIA sedang
berpihak kepada Indonesia. Konferensi Perubahan Iklim PBB di Bali sukses
membuat deklarasi yang juga melibatkan Amerika Serikat. Biarpun deklarasi yang
disebut sebagai Bali Road Map ini tak bergigi, antara lain karena rentang waktu
pengurangan emisi CO2 s/d tahun 2050 namun tahun ini akan ada kelanjutan
konferensi yang bakal memperinci pelaksanaannya secara details. Jadi, siapapun
bisa ikut mengontrol upaya menjaga Bumi tetap layak dihuni oleh Manusia.
Sukses ini tentu langsung atau tidak langsung menguntungkan program Visit
Indonesia Year 2008. Konferensi yang berlangsung aman, meriah dan mendapat
liputan dari berbagai media International adalah promosi wisata yang baik.

” Global Warming. Earth has a Fever, We are the Infection.
So let we start to save our earth to be a better place to life ”

Redaksi

53

Menukita
Otak-otak 57
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profilekslusif

RAMLI
Seorang CEO Ala Karantina Ikan
(Foto & Tesk by : Evi Aryati Arbay, SE)
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Apa bedanya seorang CEO (Chief
Executive Officer) dengan Kepala
UPT??? Mari Pembaca, kita simak
bersama. Menjadi seorang Kepala
Unit Pelaksana Teknis mungkin
merupakan angan-angan banyak
Karantinawan meski profesi ini
kadang tidak didukung oleh gaji dan
fasilitas yang sifatnya bisa
mendongrak prestise seorang
pejabat. Namun disinilah profesi yang
dapat membuktikan seberapa
besarkah pengabdian dan integritas
yang Anda miliki untuk Ibu Pertiwi.

Berbeda dengan seorang CEO dari
sebuah perusahaan swasta atau
perusahaan plat merah sekalipun
yang memiliki gaji, fasilitas sekaligus
prestise yang seimbang dengan
tugas dan tanggung jawab yang
sama besarnya dengan pendapatan
mereka. Betapa tidak, kejayaan atau
malah kehancuran organisasi
perusahaan berada di pundak
seorang CEO.
Namun kedua profesi ini memiliki
persamaan, khususnya pada saat

” We should work smart, not
work hard because we should
know when we need break and
when we need a balancing of
our life”

persoalan urgent terus bermunculan,
tak ternilai waktu, tenaga, pikiran
bahkan juga perasaan dikorbankan
untuk menjawab tantangan dan
memecahkan persoalan yang ada
hingga kadang hal ini mengakibatkan
adanya fase-fase kehidupan pribadi
yang hilang.
Untuk menghargai pengabdian dan
integritas mereka, kami selalu
senang bisa mengunjungi tempat
mereka bertugas meski harus
menerjang cuaca yang tidak
bersahabat sekalipun seperti halnya
perjalanan kami menuju SKI Kelas II
Babullah-Ternate ini. Di udara cuaca
kurang bersahabat bahkan ketika
mendaratpun kami masih disambut
dengan kondisi keamanan yang
kurang kondusif akibat Pilkada
setempat yang banyak menuai
protes dari berbagai kalangan itu.
SKI Babullah-Ternate, memang baru
5 tahun berubah status menjadi
Stasiun dari hanya berstatus Pos
Karantina Ikan. Pastinya untuk
mewujudkan itu semua tidaklah
mudah, perlu perjuangan yang
memerlukan kesabaran tinggi dan
tahapan yang panjang. Dan
disanalah ada banyak peran yang
dilakoni oleh seorang Ramli,
berbekal pengalaman dilapangan
dan selama 4 tahun menjabat
sebagai Bendahara Rutin di
Makassar telah menghantarkan
Ramli ke jenjang yang lebih tinggi
yakni sebagai Kepala Pos BabullahTernate.
Profesi barunya kala itu memang
telah membuatnya bangga meski
realita yang harus ia hadapi tidaklah
mudah karena begitu banyak hal
yang harus ia bangun seorang diri
hingga tahun pertama di ternate ia
konsentrasikan untuk memperluas
jaringan dan membangun kemitraan
dengan instansi dan masyarakat
sekitar. Hasilnya ia bisa mengajak
Karantina Hewan dan Tumbuhan
untuk bersama-sama bangkit
menjalankan operasional kantor
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kesempatan untuk berhasil.
Jadi ” We should work smart, not
work hard because we should know
when we need break and when we
need a balancing of our life”
paparnya mengakhiri wawancara ini.
(earbay)
BIODATA

yang telah dipercayakan kepada
mereka secara gotong royong.
”waktu itu, Karantina Ikan belum
punya kantor tapi hanya punya
komputer sementara Karantina
Hewan sudah punya kantor dan
Karantina Tumbuhan punya
kendaraan, Akhirnya kami bertiga
sepakat untuk bergabung jadi satu
dan ternyata kekuatan itu menjadi
sinergi yang sangat besar hingga
ikatan kami sampai sekarang sangat
kuat. Sekarang Alhadulillah kami
bertiga bisa sama-sama berkembang
didukung fasilitas yang memadai”
Ujar pria kelahiran 27 Desember
1967.
Hari ini, ketika Sumber Daya Manusia
(SDM) berdatangan dan semakin
bertambah semakin membawa
banyak warna dan sinergi positif
hingga perlahan tapi pasti berbagai
sarana dan prasarana untuk
menunjang aktifitas kantorpun satu
persatu dilengkapi. SKI Kelas II
Ternate sekarang telah memiliki 2
(dua) gedung kantor yang cukup
besar yang terletak di 2 lokasi yakni
di Jalan Pace dengan luas tanah
1000 m2 dan di kompleks bandara
sendiri dengan luas 500 m2 dengan
cakupan wilayah kerja di Bacan,
Tobelo dan Sanana, untuk wilker
memang baru Bacan dan Tobelo
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yang memiliki gedung kantor sendiri,
ke depan menyusul di Sanana.
Dengan jumlah SDM sebanyak 20
orang yang terdiri 12 PNS dan
beberapa tenaga kontrak serta
honorer ini, Ramli berharap Pusat
Karantina Ikan bisa memberi
tambahan pegawai guna mendukung
upaya yang dilakukan untuk
memaksimalkan fungsi Karantina
Ikan di wilayah Ternate ini. Selain itu,
ia juga berharap agar bisa
mengembangkan status eselonering
UPT yang telah digawanginya selama
6 tahun ini menjadi Stasiun Kelas I.
Itulah harapan yang diutarakan
untuk kemajuan Babullah ke
depannya. Ketika ditanya apa suka
dukanya selama bertugas di Ternate:
Sukanya yakni bangga atas
kepercayaan pimpinan yang
diberikan kepadanya untuk
memimpin Ternate selama 6 tahun
terakhir ini. Dukanya datang ketika ia
merasa jauh dari sanak keluarga di
Makassar serta keadaan Gunung
Gamalama yang hampir setiap hari
mengeluarkan asap dan debu belum
lagi fitnahan dari orang sekitar dan
kerusuhan antar etnis yang sering
terjadi. Meski diakuinya sangat berat
namun ia selalu berpegang pada
prinsip; Semakin besar tantangan
maka semakin terbuka juga

Nama
: RAMLI, S.Pi
T.Tgl Lahir : Bilokka, 27 Desember
1967
Pendidikan : S1/UNV.
COKROAMINOTO
Masa Kerja : 11 Tahun 10 Bulan
Istri
: Halida
Anak
: Nur Azizah Rahayu
Tika Putri Mellinia
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utama
Karantina ikan:

year 2007
Pembangunan dan
pencapaiannya
Pembangunan karantina ikan merupakan
bagian integral dari pembangunan kelautan
dan perikanan yang merupakan penggerak
dan pilar pembangunan ekonomi nasional.
Pembangunan karantina ikan bertujuan
antara lain untuk meningkatkan sistem
perkarantinaan ikan nasional yang
komprehensif, prospektif dan kompatibel.
Keberadaan karantina ikan
mempunyai arti sangat penting dan
strategis dalam hubungannya
dengan lalu lintas komoditas
perikanan karena berperan sebagai :
• Pintu gerbang utama dalam
penentuan kelulusan komoditas
perikanan yang akan
dimasukkan dari luar negeri
atau antar area;
• Pintu gerbang terakhir dalam
penentuan kelulusan komoditas
perikanan yang akan
dikeluarkan ke luar negeri atau
antar area;

•

Pengawas lalu lintas plasma
nutfah dan komoditas perikanan
yang diatur tata niaganya.

Besarnya potensi pemanfaatan
sumberdaya hayati ikan Indonesia
dan semakin meningkatnya lalulintas
komoditas perikanan baik antar
negara maupun antar area memiliki
peluang terhadap meningkatnya risiko
masuk dan tersebarnya Hama dan
Penyakit Ikan Karantina (HPIK) baik
dari luar negeri maupun antar area di
dalam wilayah negara Republik
Indonesia. Hal ini dapat mengancam

kelestarian sumber daya hayati ikan
Indonesia serta dapat menurunkan
tingkat produksi budidaya ikan, yang
selanjutnya akan merugikan
perekonomian nasional.
Untuk mencegah masuk dan
tersebarnya HPIK yang dapat
membahayakan kelestarian sumber
daya hayati ikan di Indonesia, maka
tindak karantina perlu diterapkan
dalam lalu lintas ikan baik antar
negara maupun antar area dalam
wilayah Indonesia. Operasional
karantina ikan saat ini dilaksanakan
oleh Pusat Karantina Ikan (Puskari)
dan 42 Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Karantina Ikan yang membawahi
wilayah kerja-wilayah kerja yang
tersebar di seluruh Indonesia.
Agar pelaksanaan kegiatan karantina
ikan dapat berjalan dengan optimal
maka perlu didukung antara lain oleh
sarana dan prasarana, sumberdaya
manusia, teknik dan Metode serta
kemampuan diagnosis HPIK yang
sesuai dengan standar baik nasional
maupun internasional. Selain itu,
keberhasilan pelaksanaan karantina
ikan juga ditentukan oleh
kelembagaan dan peraturan
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perundang-undangan yang kuat serta
peran serta masyarakat.
INDIKATOR KINERJA
Keberhasilan pembangunan sektor
perikanan dan kelautan tidak akan
tercapai tanpa dukungan karantina
ikan yang berperan dalam aspek
keselamatan sumber daya hayati
perikanan, kelestarian lingkungan,
tuntutan masyarakat atas produk
perikanan yang berkualitas, dan
pelayanan prima.
Indikator kinerja kunci keberhasilan
pelaksanaan tindakan karantina ikan
yaitu “Terlaksananya upaya
pencegahan masuk & tersebarnya
HPIK ke/ di dalam wilayah Republik
Indonesia secara optimal”.
Pembangunan karantina ikan yang
dilaksanakan pada tahun 2007
meliputi kegiatan-kegiatan
pengadaan sarana dan prasarana,
pengembangan sistem informasi,
penataan kelembagaan, penyusunan
peraturan perundangan karantina
ikan, penyempurnaan teknik dan
Metode, peningkatan kemampuan
diagnosis HPI/ HPIK, peningkatan
tata hubungan kerjasama, penataan
sumberdaya manusia karantina ikan,
serta peningkatan peran serta
masyarakat.

PELAKSANAAN
KEGIATAN DAN HASIL
YANG DICAPAI TAHUN
2007
Pengembangan Sarana dan
Prasarana Karantina Ikan
Berbagai kegiatan pengembangan
sarana dan prasarana yang
dilaksanakan pada tahun 2007
dapat dilihat pada Tabel 1..
Hasil capaian pelaksanaan program
pengembangan sarana dan
prasarana dari tahun 2002 sampai
dengan 2007 masih belum
memadai/memenuhi kebutuhan
sarana dan prasarana karantina ikan
di UPT, Karantina Otorita Batam dan
Wilker Karantina Ikan. Dampak yang
timbul akibat keterbatasan sarana
dan prasarana tersebut yaitu :
1. Kurang optimalnya pelaksanaan
diagnosis HPI/HPIK di UPT
khususnya di Stasiun Karantina
Ikan Kelas II dan Wilayah Kerja

Tabel 1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Karantina Ikan Tahun 2007
KEGIATAN
pengadaan tanah
pembangunan gedung kantor/
laboratorium
pengadaan alat dan bahan
laboratorium
pengadaan kendaraan bermotor roda-2
pengadaan kendaraan khusus/mobil
operasional
pengadaan meubelair kantor
pembangunan prasarana dan sarana
lingkungan gedung
pengadaan perlengkapan sarana
gedung

6
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JUMLAH
di 14 UPT KI
di Puskari dan 25 UPT KI
43 paket
39 unit
9 unit
di seluruh UPT KI
di seluruh UPT KI
di seluruh UPT KI

pengadaan alat pengolah data

di seluruh UPT KI

pengadaan alat studio dan komunikasi

di seluruh UPT KI
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2.

3.

Karantina Ikan. Di unit kerja ini
sarana dan prasarana
laboratorium diagnosis HPI/HPIK
hanya sampai tingkat
pemeriksaan parasit dan bakteri.
Sedangkan untuk pelaksanaan
tindak karantina ikan, petugas
karantina ikan diharuskan untuk
mencegah masuk dan
menyebarnya HPI/HPIK
golongan parasit, mikotik,
bakteri dan virus.
Terbatasnya pelaksanaan tindak
karantina ikan karena belum
tersedianya atau masih
terbatasnya sarana dan
prasarana instalasi karantina
ikan di UPT-UPT Karantina Ikan
dan Karantina Otorita Batam.
Terbatasnya pelaksanaan
pengawasan tindak karantina
ikan di tempat-tempat
pemasukan dan pengeluaran
media pembawa HPI/HPIK serta
di farm-farm pengguna jasa.

Sampai dengan tahun 2007 tanah
yang tersedia untuk pembangunan
kantor UPT-UPT Karantina Ikan dan
karantina ikan Otorita Batam baru
mencapai luasan 79.080 m2 atau 87
% dibandingkan total kebutuhan
tanah seluas 91.100 m2 untuk
seluruh UPT-UPT Karantina Ikan dan
karantina ikan Otorita Batam.
Sedangkan untuk wilayah kerja
karantina ikan baru terpenuhi sekitar
20 % dari 52 wilayah kerja yang
operasional (jumlah pintu-pintu
masuk dan keluar komoditas ikan
diseluruh Indonesia 392 lokasi).
Sisanya masih menumpang atau
menyewa lahan dari instansi atau
perseorangan. Untuk lahan yang
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masih berstatus sewa, Puskari
berkoordinasi dengan instansi terkait
berupaya untuk memperkuat status
hukum lahan tersebut atau
mengusulkan pengadaan lahan baru.
Selanjutnya untuk bangunan
karantina ikan, sampai dengan
tahun 2007 pemenuhan kebutuhan
tersebut baru mencapai luasan
19.754 m2 atau 35 % dibandingkan
dengan luasan standar minimal
untuk seluruh UPT Karantina Ikan
dan Karantina Otorita Batam.
Sedangkan untuk wilayah kerja baru
mencapai sekitar 20 % dari 52
wilayah kerja yang sudah
operasional.
Untuk memperlancar pelaksanaan
tindak karantina, seluruh unit-unit
kerja karantina ikan perlu dilengkapi
dengan sarana mobilitas kerja
berupa kendaraan unit laboratorium
dan kendaraan operasional roda 2.
Sampai dengan tahun 2007,
pemenuhan sarana mobilitas kerja
berupa kendaan roda 4 untuk
seluruh unit kerja karantina ikan
(UPT, Karantina Otorita Batam dan
wilayah kerja yang sudah oerasional)
sudah mencapai sekitar 75 %
dibandingkan standar minimal yang
diperlukan, dan sekitar 60 % untuk
kendaraan roda 2.
Sarana dan prasarana lainnya yang
terus dilengkapi secara bertahap
adalah peralatan laboratorium
karantina ikan. Sampai dengan
tahun 2007 (lihat Tabel 2), sudah 16
laboratorium UPT Karantina Ikan dan
Karantina Otorita Batam atau 38 %
dari total UPT yang dapat melakukan
pemeriksaan HPI/HPIK golongan
virus dengan teknik molekuler.
Sisanya baru dapat melaksanakan
kegiatan sampai dengan tingkat
pemeriksaan bakteri (26 UPT atau
62 %). Selanjutnya untuk wilayah
kerja karantina ikan, sebagian besar
baru dapat melaksanakan
pemeriksaan klinis dan parasit ikan.
Berkaitan dengan hal tersebut,
seluruh UPT Karantina Ikan dan

Karantina Otorita Batam harus
dilengkapi dengan peralatan
laboratorium sampai dengan
pemeriksaan virus agar dapat
melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya secara optimal. Sedangkan
untuk wilayah kerja minimal
dilengkapi dengan peralatan untuk
melaksanakan pemeriksaan bakteri
ikan.

Belum lengkapnya sarana dan
prasarana karantina ikan ini
disebabkan karena masih
terbatasnya anggaran yang
dialokasikan untuk program dan
kegiatan ini sehingga pengadaan
sarana dan prasarana tersebut belum
sesuai dengan kebutuhan karantina
ikan. Untuk memenuhi kebutuhan
sarana dan prasarana tersebut,
Puskari telah menyusun rencana
untuk melengkapi sarana dan
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Tabel 2.

Peralatan laboratorium yang telah dimiliki oleh Pusat dan UPT Karantina Ikan hingga Juni 2007
Peralatan Laboratorium
( satuan : Paket )
Lab.
Parasitologi

Lab.
Mikologi

Lab.
Bakteriologi

Lab.
Histopatologi

Lab.
Molekuler

Lab.
Imunologi

Lab.
Virologi

2

2

2

2

2

-

1

1

1

1

1

1

7

7

7

7

2

-

10

10

2

5

-

-

21

21

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

42

42

12

16

5

1

Balai Besar Karantina Ikan

2

Balai Uji Standar Karantina Ikan

1

1

Balai Karantina Ikan

7

7

Stasiun Karantina Ikan Kelas I

10

10

Stasiun Karantina Ikan Kelas II

22

22

Karantina Otorita Batam

1

1

43

43

Total
prasarana tersebut secara bertahap
sampai dengan 2009 (lihat Boks 1).
Pengembangan Sistem Informasi
Pusat Karantina Ikan mulai
membangun sistem informasi
karantina ikan sejak 2003.
Pembangunan sistem informasi ini
dalam rangka mengintegrasikan
sistem pengolahan data dan
pelaporan serta melancarkan arus
informasi dari pusat ke UPT. Kegiatan
yang telah dilakukan antara lain
membangun perangkat keras dan
perangkat lunak yang diinstal dan
dioperasionalkan dibeberapa UPT
karantina ikan, yang disertai dengan
sosialisasi pengelolaan sistem
informasi pelaporan bulanan dan
tahunan.
Selanjutnya pada tahun 2007 ini
Pusat Karantina Ikan melaksanakan
pengembangan dan penyempurnaan
sistem informasi karantina ikan.
Pengembangan dan penyempurnaan
tersebut dilakukan melalui
penyempurnaan sistem aplikasi,
pengelolaan infrastruktur jaringan
online, instalasi aplikasi, serta
dilakukan pula apresiasi sistem
aplikasi dan pengelolaan jaringan
bagi petugas/operator.
Kemudian pada 2007 ini juga
dilaksanakan kegiatan pembuatan
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Unit Kerja

Unit Kerja
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bahan informasi karantina ikan,
berupa pencetakan buletin (3 edisi di
bulan April, Agustus, dan Desember),
laporan tahunan dan statistik
lalulintas media pembawa.
Hasil capaian pelaksanaan program
pengembangan sistem informasi dari
2002 sampai dengan 2007 cukup
signifikan. Berbagai kegiatan yang
dilaksanakan sangat berpengaruh
terhadap kinerja dan citra karantina
ikan. Pelaksanaan program tersebut
memberikan pengaruh sebagai
berikut :
• Mulai dikenalnya karantina ikan
di masyarakat luas khususnya
pengguna jasa dan petani ikan
sebagai dampak dari kegiatan
publikasi karantina ikan
sehingga mendukung
kelancaran pelaksanaan tindak
karantina ikan di tempat-tempat
pemasukan dan pengeluaran
media pembawa HPI/HPIK.
• Lebih cepat, akurat dan
tertibnya informasi pelaksanaan
tindak karantina ikan di seluruh
UPT dengan adanya Sistem
Komputerisasi Karantina Ikan
On-line (SISTER KAROLINE).
Dengan sistem ini, kinerja UPT
KI dalam memberikan
pelayanan kepada pengguna
jasa semakin optimal dan

•

terbukanya arus informasi
antara Pusat dan UPT KI.
Bertambahnya minat pegawai
karantina ikan dalam
meningkatkan pengetahuan
dibidang penyakit ikan melalui
buku-buku literatur/pustaka. Hal
ini dapat diketahui dengan
adanya upaya dari masingmasing UPT untuk melengkapi
buku-buku perpustakaan
khususnya buku-buku perikanan
dan penyakit ikan. Namun
kendala yang dihadapi yaitu
masih terbatasnya ketersediaan
jenis-jenis buku tersebut di
Indonesia sehingga
penggadaannya sering indent
dan masih kurangnya
pemahaman dalam pengelolaan
perpustakaan.

Untuk lebih melengkapi program ini,
Pusat Karantina Ikan pada tahun
2008 – 2009 menetapkan kegiatan
pembentukan Pusat Informasi
tentang Penyakit Ikan (Center for
Information of Fish Diseases) agar
dapat dimanfaatkan oleh unit kerja
lingkup karantina ikan, instansi
terkait, dan para pengguna jasa.
Secara rinci rencana pengembangan
sistem informasi yang akan
dilaksanakan hingga tahun 2009
tertera dalam Boks 2.
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Boks 1:
Rencana pengembangan sarana dan prasarana tersebut secara bertahap
sampai dengan 2009
Tanah dan Bangunan
Total Luas ( m2 )
Jumlah
Unit Kerja

Unit Kerja

Tanah

Bangunan

Kantor &
Laboratorium

Kantor

Laboratorium

Pusat Karantina Ikan

1

3.000

Balai Besar Karantina Ikan

2

6.000

800
1.400

Balai Uji Standar Karantina Ikan

1
7

3.000
17.500

500
3.850

1.400

Balai Karantina Ikan
Stasiun Karantina Ikan Kelas I

10

20.000

3.500

8.500

39.600

7.700

14.300

2.000

350

850

91.100

18.100

38.050

Stasiun Karantina Ikan Kelas II

22

Karantina Otorita Batam

1

Total

44

1.400
3.200
8.400

Peralatan Laboratorium

7

7

10

10

22

22

1

1

43

43

Lab. Virologi

1

Lab.
Imunologi

Total

1

Lab.
Molekuler

Stasiun Karantina Ikan
Kelas I
Stasiun Karantina Ikan
Kelas II
Karantina Otorita
Batam

2

Lab.
Histopatologi

Balai Karantina Ikan

2

Lab.
Bakteriologi

Balai Besar Karantina
Ikan
Balai Uji Standar
Karantina Ikan

Lab.
Mikologi

Jumla
h
Unit
Kerja

Lab.
Parasitologi

Unit Kerja

Peralatan Laboratorium
( satuan : Paket )

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

7

7

7

7

7

-

10

10

10

10

10

-

22

-

4

4

-

1

-

1

-

-

43

20

25

24

3

22
1
43

Kendaraan Bermotor Roda-4 dan Roda-2
Jumlah ( Unit )
Komponen

Puskari

BBKI

BUSKI

BKI

SKI-I

SKI-II

KI
Otorita Batam

Kendaraan Bermotor Roda-4

10

6

3

3

2

2

2

Kendaraan Bermotor Roda-2

12

17

6

12

7

5

7
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Boks 2.:
Rencana pengembangan sistem informasi karantina ikan
di Pusat dan UPT Karantina Ikan tahun 2007-2009
Kegiatan

Sub Kegiatan
Penyempurnaan dan updating aplikasi
Pengembangan Sistem Informasi dan LAN/WAN di
20 (dua puluh) Satker/Wilker KI
Pengembangan Sistem Informasi dan LAN/WAN di
30 (tiga puluh) Satker/Wilker KI

√

-

-

√

√
√
-

√
-

√

-

-

√

√

-

√

√

√

-

-

√

√

√

Pengadaan buku pustaka

√

√

Pengembangan sistem informasi dan pengadaan
sarana

√

√

Pengembangan modul aplikasi tambahan :
1. Modul Laboratorium
2. Modul Inventori
3. Modul Kepegawaian
4. Modul Persuratan
5. Modul Pelaksanaan Anggaran
Pengembangan sistem
informasi karantina ikan
online

Penyusunan bahan informasi
mengenai karantina ikan
Pengembangan perpustakaan
karantina ikan
Pembentukan Pusat Informasi
Penyakit Ikan

Pengembangan Sistem Informasi Laboratorium di
Pusat, seluruh BBKI, BUSKI, dan seluruh BKI
Pengembangan Sistem Informasi Laboratorium di
seluruh SKI Kelas I
Pengembangan Sistem Informasi Laboratorium di
seluruh SKI Kelas II
Pengintegrasian Sistem Informasi Karantina Ikan
dengan Sistem Informasi yang ada di Departemen
Kelautan dan Perikanan
Pemeliharaan (Hardware dan Software)
Evaluasi aplikasi program sistem informasi di 20
(dua puluh) Satker/Wilker KI
Evaluasi aplikasi program sistem informasi di 30
(tiga puluh) Satker/Wilker KI
Penyusunan buletin, poster, booklet, leaflet, dan
bahan informasi lainnya

Program pengembangan sistem
informasi yang dilaksanakan secara
bertahap diharapkan dapat
bermanfaat bagi organisasi, institusi
terkait serta masyarakat luas
khususnya pengguna jasa dan petani
ikan di Indonesia.

•

Penataan Kelembagaan
Dalam rangka penataan
kelembagaan karantina ikan,
beberapa kegiatan yang dilakukan
pada 2007 antara lain :
• Evaluasi beban kerja unit
organisasi karantina ikan
sebagai tindak lanjut kegiatan
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Tahun Pelaksanaan
2008
2009
√
√

•

pengukuran beban kerja yang
dilakukan pada 2006, sebagai
dasar pertimbangan dalam
mengambil kebijakan di bidang
organisasi, kepegawaian dan
ketatalaksanaan.
Penilaian kinerja di 42 UPT
Karantina Ikan dan Karantina
Otorita Batam, yang merupakan
kelanjutan dari kegiatan
penilaian kinerja 2006.
Penyusunan rencana program/
kegiatan/teknis karantina ikan
dan optimalisasi pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi
karantina ikan beberapa
kegiatan yang dilaksanakan

•

antara lain pengumpulan data
perencanaan, penyusunan
rencana detail, penyusunan
program kerja nasional
karantina ikan, penyusunan
rencana kerja 2008, serta
pertemuan teknis KI.
Pembinaan serta monitoring
dan evaluasi terhadap
pelaksanaan program dan
kegiatan/teknis di 42 UPT KI
dan Karantina Otorita Batam,
temu evaluasi program,
monitoring dan evaluasi
tindakan karantina ikan, temu
evaluasi teknis operasional
karantina ikan, penyusunan
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•

profil pusat dan UPT karantina
ikan, dan penyusunan LAKIP
sebagai sebagai bahan evaluasi
dan acuan untuk pelaksanaan
kegiatan pada 2008.
Identifikasi potensi wilayah kerja
merupakan kegiatan penting
dalam upaya pengembangan
kelembagaan wilayah kerja
karantina ikan. Dengan kegiatan
ini diperoleh data dukung bagi
penataan ulang wilayah kerja
potensial. Wilayah kerja
potensial yang diidentifikasi
untuk 2007 yaitu : (1) Wilayah
Kerja Selat Panjang (UPT SKI I
SSK II Pekanbaru); (2) Wilayah
Kerja Tanjung Balai Karimun
(UPT SKI Kls II Tanjung Pinang);
(3) Wilayah Kerja Tual (UPT SKI II
Pattimura Ambon).

Berbagai kegiatan pengembangan
kelembagaan yang dilaksanakan dari
2002 sampai dengan 2007 tersebut
telah membawa perubahan status
dan kedudukan karantina ikan di
seluruh Indonesia. Hasil yang dicapai
hingga saat ini adalah sebagai
berikut :
1.

2.

3.

Pengembangan susunan
organisasi Pusat Karantina Ikan
yang terdiri dari Bidang Program
dan Kerjasama; Bidang
Standardisasi, Data, dan
Informasi; Bidang Tata
Pelayanan; dan Bagian Tata
Usaha.
Meningkatnya status eselonering
UPT KI di seluruh Indonesia. Hal
ini dapat tercapai dengan
adanya kegiatan identifikasi
potensi wilayah kerja.
Meningkatnya kinerja karantina
ikan dalam pelaksanaan tupoksi
dan memberikan pelayanan
kepada pengguna jasa. Hal ini
merupakan hasil dari kegiatan
(1) pembinaan, monitoring dan
evaluasi palaksanaan program/
kegiatan dan teknis karantina
ikan di seluruh UPT; (2) penilaian
kinerja UPT karantina ikan

sehingga beberapa UPT KI
memperoleh penghargaan
berupa satker dengan
pelayanan prima terbaik (BBKI
Soekarno-Hatta Tangerang dan
BKI Polonia Medan) dari
Departemen Kelautan dan
Perikanan serta penghargaan
tindak lanjut temuan LHP
terbaik (SKI Kelas I Wolter
Monginsidi Kendari) dari
Inspektorat Jenderal
Departemen Kelautan dan
Perikanan.
Untuk mencapai hasil yang lebih
optimal dalam pelaksanaan tupoksi
karantina ikan, maka Pusat
Karantina Ikan menetapkan rencana
kegiatan pengembangan
kelembagaan hingga 2009 sebagai
berikut : 1) Analisis beban kerja unitunit organisasi karantina ikan
sebagai pedoman untuk peningkatan
status UPT dan distribusi pegawai; 2)
Evaluasi dan penataan organisasi
karantina ikan dan Kajian
kelembagaan karantina ikan (lihat
Boks 3.)

ikan dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya. Dengan
program ini diharapkan dapat
terwujud organisasi karantina ikan
yang kompatibel dalam
melaksanakan tindak karantina ikan
dan melestarikan sumberdaya hayati
perikanan Indonesia.
Pengembangan Peraturan
Perundang-Undangan Karantina Ikan
Kegiatan dalam bidang peraturan
perundangan karantina ikan pada
2007 meliputi :
1.

2.

Program pengembangan
kelembagaan karantina ikan
dilaksanakan sebagai upaya untuk
memperkuat organisasi karantina

Evaluasi terhadap Kepmen KP
No. KEP.18/MEN/2003 tentang
tindakan Karantina Ikan untuk
pemasukan Media Pembawa
HPIK dari Luar Negeri dan dari
Suatu area ke area lain didalam
wilayah Negara RI, yang
kemudian ditetapkan menjadi
Permen KP No. KEP.20/
MEN/2007.
Penyusunan 2 konsep
penyempurnaan peraturan
karantina ikan yang kemudian
ditetapkan menjadi Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan,
yaitu:
• Permen KP No.
PER.09/MEN/2007

Boks 3.:
Jumlah Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan dengan
kondisi yang diharapkan sampai dengan 2009
Unit Pelaksana Teknis

Jumlah

Balai Besar Karantina Ikan

5

Balai Besar Uji Standar Karantina Ikan

1

Balai Karantina Ikan

10

Stasiun Karantina Ikan

36

Satuan Kerja Karantina Ikan

24

Wilayah Kerja Karantina Ikan

423
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Boks 4:
Rencana pengembangan peraturan perundangan
karantina ikan tahun sampai dengan tahun 2009

•

tentang ketentuan
pemasukan Media
Pembawa berupa ikan
hidup sebagai barang
bawaan ke dalam
Negara RI;
Permen KP No.
PER.13/MEN/2007
tentang sistem
Pemantauan HPIK

Hasil yang telah dicapai karantina
ikan dengan adanya program
pengembangan peraturan
perundang-undangan karantina ikan
sampai dengan 2007 yaitu lebih
terarah dan adanya kepastian
hukum yang kuat dan jelas dalam
pelaksanaan tupoksi karantina ikan
di seluruh UPT KI.
Peraturan perundangan yang ada
tersebut masih kurang optimal
dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan operasional karantina
ikan. Oleh karena itu, Pusat
Karantina Ikan sampai dengan 2009
merencanakan untuk menyusun dan
mengevaluasi beberapa peraturan
menteri sebagai penjabaran
Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun
2002 tentang Karantina Ikan.
Peraturan menteri yang akan
disusun dapat dilihat pada Boks 4.
Puskari telah melaksanakan
notifikasi rancangan peraturan
tentang karantina ikan yang terkait
dengan perdagangan komoditas ikan
dengan negara luar ke sekretariat
WTO di Jenewa. Pada 2007, 1 (satu)
rancangan peraturan perkarantinaan
ikan sudah dinotifikasi yaitu “
Persyaratan pemasukan media
pembawa berupa ikan hidup
kedalam wilayah negara RI”. Sampai
dengan 2007, sudah 4 (empat)
rancangan peraturan tentang
karantina ikan yang telah dinotifikasi
ke sekretariat WTO.
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Tahun
2008
Peninjauan ulang terhadap:
• Pemasukan Media
Pembawa Hama dan
Penyakit Ikan Karantina
berupa Ikan Hidup
• Dokumen Karantina Ikan
• Penetapan Hama dan
Penyakit Ikan Karantina

2009
Peninjauan ulang terhadap :
• Instalasi Karantina Ikan
• Benda Lain sebagai Media
Pembawa Hama dan
Penyakit Ikan Karantina
• Tempat-Tempat Pemasukan
dan Pengeluaran Media
Pembawa

Penyempurnaan Teknik
dan Metode Karantina Ikan
1.
2.
3.

3.

Kegiatan yang dilakukan pada 2007 adalah :
Penerjemahan Aquatic Animal Health Code (OIE),
Petunjuk teknis karantina ikan yang berhasil disusun pada 2007
sebanyak 48 dokumen yaitu :
• Metode Standar Pemeriksaan HPIK Golongan Parasit (18 dokumen)
• Metode Standar Pemeriksaan HPIK Golongan Moikotik (10
dokumen)
• Metode Standar Pemeriksaan HPIK Golongan Bakteri (10 dokumen)
• Metode Standar Pemeriksaan HPIK Golongan Parasit (10 dokumen)
Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) tindak karantina ikan
sebanyak 34 jenis/ paket yaitu :
• Prosedur Operasional Standar Pengambilan Sample Media
Pembawa (MP) Hidup Air Tawar/Payau/Laut
• Prosedur Operasional Standar Pengambilan Sample MP Segar/
Beku/Kering/Bagian Tubuh
• Prosedur Operasional Standar Pemusnahan Media Pembawa dan
Kemasannya
• Prosedur Operasional Standar Pemeriksaan Visual dan/atau Klinis
MP Hidup Kel. Pisces, Crustacea.
• Prosedur Operasional Standar Pemeriksaan Visual dan/atau Klinis
MP Hidup Kel. Amphibia dan Mollusca
• Prosedur Operasional Standar Pemeriksaan Visual dan/atau
Organoleptik Segar/Beku/Kering/Bagian Tubuh
• Prosedur Operasional Standar Perawatan dan Pemeliharaan Ikan
(Pisces)
• Prosedur Operasional Standar Perawatan dan Pemeliharaan Udang
(Crustacea)
• Prosedur Operasional Standar Pengamatan MP hidup selama Masa
Pengasingan di Instalasi
• Prosedur Operasional Standar Desinfeksi Sarana dan Prasarana
Instalasi
• Prosedur Operasional Standar Pengamatan Peubah Fisika-Kimia Air
• Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Limbah dan Water
Treatment
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•

4.

5.

Prosedur Operasional Standar Pemeriksaan Dokumen Karantina dan
Persyaratan lain
• Prosedur Operasional Standar Penerimaan Jasa Karantina Ikan
(PNBP)
• Prosedur Operasional Standar Penahanan Media Pembawa
• Prosedur Operasional Standar Pemeriksaan Berkala (On-Farm)
• Prosedur Operasional Standar Pengawalan Media Pembawa
• Prosedur Operasional Standar Penolakan Media Pembawa
• Prosedur Operasional Standar Tindakan Karantina Pada Transit
• Prosedur Operasional Standar Perlakuan Media Pembawa HPIK gol
Parasit dan Cendawan
• Prosedur Operasional Standar Perlakuan Media Pembawa HPIK gol
Bakteri
• Prosedur Operasional Standar Pengambilan sampel pada benda Lain
• Prosedur Operasional Standar Prosedur Penyiapan Bahan Pada
Laboratorium Molekuler
• Prosedur Operasional Standar pembuatan dan perawatan koleksi
HPI/HPIK golongan bakteri.
• Prosedur Operasional Standar Penyiapan Bahan Pada Laboratorium
Histopatologi
• Prosedur Operasional Standar Penyiapan Bahan Pada Laboratorium
Imunologi
• Prosedur Operasional Standar Penyiapan Bahan Laboratorium
Mikologi
• Prosedur Operasional Standar Nekropsi Reptilia Air
• Prosedur Operasional Standar Pembuatan Dan Perawatan Koleksi
HPI/ HPIK Golongan Parasit
• Prosedur Operasional Standar Penyiapan Bahan Laboratorium
Parasit
• Prosedur Operasional Standar Penyiapan Bahan Laboratorium
Bakteriologi
• Prosedur Operasional Standar Tata Tertib Bekerja Di Laboratorium
Karantina Ikan
• Prosedur Operasional Standar Teknik Nekropsi Amphibi
• Prosedur Operasional Standar Tekhnik Nekropsi Ikan
Kegiatan pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan dilakukan
hampir di seluruh propinsi di Indonesia. Kegiatan pemantauan bertujuan
untuk mengetahui dan menginvetarisasi jenis-jenis hama dan penyakit
ikan yang menyerang spesies yang bernilai ekonomis di lokasi yang
dipantau. Namun kegiatan ini belum terealisasi secara optimal karena
terkena dampak kebijakan pemotongan anggaran biaya perjalanan.
Uji coba teknik dan metode tindak karantina, yang dilakukan oleh:
• BBKI Soekarno – Hatta, dengan judul : (a) Efektifitas Enrofloxacine
Terhadap Bakteri Edwarsiella tarda Penyebab Emphysemateus
Putrefactive Disease of Cat Fish (EPDC) pada ikan Patin (Pangasius
pangasius); (b) Efektifitas Ammonium Sulfat sebagai bahan
Presipitat Protein dan lama air media pemeliharaan terhadap
akumulasi virus KHV dari air Penyebab Koi Herpes Disease pada
ikan Koi (Cyprinus carpio).
• BBKI Hasanuddin Makasar, dengan judul Efektifitas Oxytetracycline

•

•
•

Terhadap Bakteri
Edwarsiella tarda yang
diinfeksikan pada Ikan Mas
Koki (Carassius auratus)
Balai Uji Standar Karantina
Ikan, dengan judul : (a)
Sensitifitas dan Spesifikasi
Pemeriksaan Aphanomyces
invadans dengan Uji
Konvensional dan
Polymerase Chain Reaction
(PCR) pada ikan Lele
(Clarias sp); (b) Spesifikasi
dan Sensitifitas
Pemeriksaan Perkinsus
marinus dan Perkinsus
atlanticus olseni pada
Kerang Darah (Anadara sp)
berdasarkan PCR Assay
dengan Ray’s Fluid
Thioglycollate Medium
(RFTM ASSAY); (c)
Karakterisasi Aeromonas
salmonicida dengan
menggunakan Metode
Konvensional dan Biologi
Molekuler; (d) Perbandingan
Hasil Isolasi Virus Koi
Herpes dari Media Air
Menggunakan Teknik
Presipitasi dan Lyophilisasi
untuk uji PCR
BKI Polonia Medan, dengan
judul Uji Patogenitasi Virus
KHV Isolat Sumatera Utara
SKI I Tanjung Perak, dengan
judul Produksi Antibodi
Poliklonal Spesifik Anti
Antigen Imunogenik sebagai
Antibodi Primer untuk
Deteksi Aeromonas
salmonicida

Sejak 2002 sampai dengan 2007
sudah 24 paket uji coba yang
dilaksanakan oleh 10 UPT Karantina
Ikan. Sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, salah satu tugas UPT
karantina ikan adalah melaksanakan
kegiatan uji coba perlakuan karantina
ikan. Terbatasnya kuantitas dan
kualitas SDM yang tersedia
menyebabkan belum seluruh UPT
dapat melaksanakan kegiatan
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Boks 5:
Kegiatan pokok dalam rangka penyempurnaan teknik dan
metode karantina ikan tahun 2008-2009
tersebut. Secara bertahap dengan
bertambahnya kuantitas dan kualitas
pegawai, maka pada 2008 sampai
dengan 2009 Puskari merencanakan
kegiatan uji coba akan dilaksanakan
di 42 UPT karantina ikan. Hasil uji
coba yang telah dilakukan akan
dijadikan salah satu acuan dalam
menentukan kebijakan dalam bidang
perkarantinaan ikan.

1.

Uji coba perlakuan karantina ikan
dan pemantauan HPIK perlu
direncanakan secara baik dan
matang dengan tujuan dan sasaran
yang jelas. Hasil uji coba dan hasil
pemantauan daerah sebar
diharapkan dapat menjadi acuan
pelaksanaan tindak karantina.

6.

Beberapa kegiatan pokok yang akan
dilaksanakan dalam rangka
penyempurnaan teknik dan metode
karantina ikan 2008-2009 dapat
dilihat pada Boks 5.

Peningkatan Kemampuan
Diagnosis HPI/HPIK
Kegiatan yang dilakukan pada 2007
yaitu :
1.

2.

Persiapan akreditasi di 5 (lima)
UPT KI yaitu: BUS-KI, BKI Polonia
Medan, BKI Juanda Surabaya,
BKI Ngurah Rai Denpasar, BKI
Sepinggan Balikpapan
Pembinaan oleh Puskari dalam
rangka persiapan akreditasi
laboratorium di 10 (sepuluh) UPT
yaitu: SKI I Syamsudin Noor, SKI
I Tabing Padang, SKI I Tanjung
Perak, SKI I Tanjung Priok, SKI I
SSK II Riau, SKI I Supadio
Pontianak, SKI I Sultan Thaha
Jambi, SKI I Sam Ratulangi
Manado, SKI I Wolter Monginsidi
Kendari, SKI I Tanjung Emas
Semarang.

Laboratorium UPT Karantina Ikan
yang telah diakreditasi hingga 2007
ada 4 laboratorium, yaitu :
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2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Menvalidasi dan menstandarkan seluruh metode pengujian HPIK
golongan parasit, mikotik, bakteri, dan virus.
Menyusun acuan untuk pelaksanaan tindak karantina berdasarkan
hasil kegiatan uji coba yang telah dilaksanakan;
Menyusun acuan untuk pelaksanaan tindak karantina berdasarkan
hasil kegiatan pemantauan daerah sebar HPIK yang telah
dilaksanakan.
Menyusun dan menyempurnakan Juklak/Juknis/Pedoman/Standar/
Deskripsi/Manual yang mendukung pelaksanaan tindak karantina.
Seluruh metode diagnosis HPIK menjadi Standar Nasional Indonesia
(SNI);
Melaksanakan uji coba di seluruh UPT Karantina dan
mempublikasikan hasil-hasil uji coba yang telah dilaksanakan

Laboratorium Balai Besar
Karantina Ikan Soekarno-Hatta
Tangerang, diakreditasi 2004;
Laboratorium Balai Besar
Hasanuddin Makassar,
diakreditasi 2005.
Laboratorium Balai Uji Standar
Karantina Ikan, diakreditasi
2007
Laboratorium Balai Karantina
Ikan Juanda Surabaya,
diakreditasi 2007

Kondisi yang diharapkan bagi seluruh
laboratorium UPT Karantina Ikan
yaitu menjadi laboratorium level III,
yang mampu melakukan diagnosis
HPIK yang disebabkan oleh parasit,
mikotik, bakteri, dan virus baik
secara konvensional dan
histopatologi maupun secara
molekuler, imunologi, dan kultur sel.
Dalam rangka mengantisipasi
perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta tuntutan
pengguna jasa, laboratorium
karantina ikan dituntut untuk
menjadi laboratorium yang mandiri
dan profesional, memenuhi
persyaratan teknis serta mampu
menerapkan sistem mutu yang baik
sesuai dengan standar nasional yang
mengacu pada SNI 19-17025-2005
maupun internasional. Oleh karena
itu, diharapkan seluruh laboratorium
UPT Karantina Ikan terakreditasi.
Adapun rencana peningkatan
kemampuan diagnosis HPIK bagi

seluruh laboratorium UPT Karantina
Ikan ini akan terus disempurnakan
seiring dengan penyempurnaan
standard yang ditetapkan (lihat Boks
6).

Kerjasama
Berbagai kegiatan kerjasama baik
dengan pihak luar negeri maupun
dalam negeri yang telah
dilaksanakan memberikan manfaat
yang berarti bagi penyelenggaraan
karantina ikan di Indonesia terutama
dalam harmonisasi ketentuan terkait
pengendalian kesehatan hewan
akuatik yang selalu berkembang,
koordinasi pelaksanaan tindakan
karantina ikan di lapangan serta
peningkatan kualitas SDM. Sampai
2007 melalui keikutsertaan dalam
pertemuan internasional hasil yang
diperoleh antara lain:
1.

Melalui partisipasi dalam sidang
OIE, Puskari memperoleh
informasi terbaru terkait dengan
standar-standar, prosedurprosedur, rekomendasirekomendasi dalam bidang
pengendalian penyebaran
penyakit hewan antar negara,
penyempurnaan dan
harmonisasi Aquatic Animal
Health Code dan Manual
Diagnostic for Aquatic Animal,
serta informasi mengenai
penyakit hewan akuatik yang
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Boks 6:
Rencana kegiatan peningkatan kemampuan diagnosis
HPIK dan Akreditasi tahun 2008-2009
Tahun

Kegiatan
Menyempurnakan Standar Laboratorium
Membuat Koleksi Standar HPIK
Mengembangkan Laboratorium Rujukan
Melakukan Pembinaan Laboratorium
Menyiapkan Perangkat Teknis Untuk
Proses Akreditasi Laboratorium
Akreditasi Laboratorium

Rencana akreditasi
Tahun 2008

•
•
•
•
•
•

BKI Ngurah Rai Denpasar
BKI Polonia Medan
BKI Sepinggan Balikpapan
BKI SMB II Palembang
BKI Selaparang Mataram
BKI Sentani Jayapura

Tahun 2009

•

2.

SKI-I SSK II Pekanbaru

termasuk dalam daftar OIE.
Informasi ini akan dijadikan
salah satu acuan dalam
penetapan kebijakan
penyelenggaraan karantina
ikan di Indonesia.
Melalui partisipasi dalam
sidang SPS-TBT ASEAN –
KOREA, Puskari memperoleh
informasi terbaru mengenai
peraturan dan standar dalam
penerapan perjanjian SPS,
berikut harmonisasi ketentuan
yang berlaku. Selain itu Puskari
dengan institusi terkait dalam
lingkup ASEAN juga sudah
menyusun proposal kegiatan
bersama dalam bidang
perkarantinaan ikan yang akan
segera ditindaklanjuti.

2008

2009

√
√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

•
•
•
•
•
•

SKI-I Tabing Padang

•
•
•

SKI-I Tanjung Emas Semarang

3.

4.

SKI-I Supadio Pontianak
SKI-I Sam Ratulangi Manado
SKI-I Wolter Monginsidi Kendari
SKI-I Sultan Thaha Jambi
SKI-I Syamsuddin Noor
Banjarmasin
SKI-I Tanjung Perak Surabaya
SKI-I Tanjung Priok Jakarta

Partisipasi dalam pertemuan
BIMP-EAGA, meningkatkan
kerjasama dalam
perkarantinaan sebagai salah
satu komponen CIQS diantara
negara-negara anggota BIMP.
Dengan demikian diharapkan
sistem perkarantinaan di
negara-negara ini menjadi lebih
kuat.
Melalui partisipasi dalam sidang
SOM-AMAF di Singapura,
Puskari memperoleh informasi
mengenai perkembangan
kebijakan negara-negara
ASEAN yang terkait dengan
bidang pertanian (termasuk
perikanan) dan kehutanan.
Kegiatan ini bertujuan untuk
mengharmonisasikan

5.

ketentuan-ketentuan yang
berlaku.
Melalui partisipasi dalam seminar
NACA, Puskari berperan dalam
peningkatan kerja sama
Indonesia dan negara anggota
NACA lainnya dalam
pelaksanaan kegiatan karantina
ikan dan aplikasi sanitary
measurements yang
mendukung kegiatan
akuakultur berkelanjutan serta
pengelolaan sumberdaya
perairan di kawasan AsiaPasifik.

Hubungan kerjasama luar negeri dan
dalam negeri akan terus di tingkatkan
dalam rangka mempertahankan dan
meningkatkan pencapaian yang telah
diperoleh sampai saat ini. Kegiatan
peningkatan tata hubungan
kerjasama dalam negeri yang
direncanakan pada 2008-2009 dapat
dilihat pada Boks 7.

Penataan Sumberdaya
Manusia Karantina Ikan
Kegiatan dalam rangka penataan dan
pengembangan SDM 2007, antara
lain:
1. Pelatihan Dasar Karantina Ikan
Tingkat Ahli/Terampil, Pelatihan
Bakteriologi, Bimbingan Teknis
(Bintek) Ketatausahaan (meliputi
SAI, Simpeg, BMKN)
2. Apresiasi peningkatan kinerja
pegawai Pusat Karantina Ikan
3. Pelatihan ESQ bagi pejabat
struktural Puskari
4. Magang Diagnosis HPIK dan
Apresiasi Teknik dan Metode
Diagnosis HPIK di UPT Karantina
Ikan
5. Peningkatan kualifikasi SDM
karantina ikan, melalui
pemberian bantuan kepada
pegawai yang melanjutkan
studinya dibidang penyakit ikan
dalam bentuk bantuan SPP
6. Diklat PPNS yang
diselenggarakan untuk
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7.
8.

membentuk dan melahirkan
Penyidik Pegawai Negri Sipil
yang tangguh dan professional
serta kredibel dalam
melaksanakan tugas sebagai
penyidik dalam rangka
penerapan dan penegakan
hukum perkarantinaan di
lapangan
Penilaian angka kredit jabatan
fungsional PHPI
penyusunan profil kepegawaian
karantina ikan

Dengan pelaksanaan program ini,
peningkatan kualitas dan
pengelolaan SDM karantina ikan
terus ditingkatkan secara bertahap.
Hingga 2007 telah dirasakan
peningkatan kualitas SDM yang
ditandai dengan meningkatnya
pengetahuan dan ketrampilan SDM
karantina ikan melalui berbagai
pelaksanaan pelatihan, apresiasi
dan magang. Jumlah pegawai teknis
lingkup karantina ikan yang telah
mengikuti pelatihan fungsional
tingkat ahli dan terampil hingga
2007 dapat dilihat pada Tabel 3 dan
Tabel 4.
Hasil tersebut masih belum optimal
untuk mendukung karantina ikan
yang professional dalam
pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya. Permasalahan
pengembangan SDM yang dihadapi
karantina ikan sampai dengan 2007
adalah sebagai berikut :
• Belum optimalnya kualitas SDM
karantina ikan baik teknis
maupun non teknis karena
adanya keterbatasan anggaran
yang dialokasikan untuk
kegiatan tersebut. Hal ini
menyebabkan kurang lancarnya
pelaksanaan administrasi dan
operasional tindak karantina
ikan di UPT. Selain itu, dengan
adanya keterbatasan anggaran
tersebut, kesempatan pelatihan
bagi pegawai karantina ikan
tidak merata di seluruh
Indonesia.
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Tabel 3. Jumlah pegawai teknis lingkup karantina ikan yang telah mengikuti
pelatihan fungsional tingkat ahli hingga 2007
No

Jenis Pelatihan

Jumlah

1

Dasar Karantina Ikan

411

2

Mikologi

60

3

Parasitologi

60

4

Bakteriologi

207

5

Virologi

55

6

Histopatologi

62

7

Imunologi

42

8

Biologi Molekuler

34

9

Metodologi Penelitian

60

10

Pencegahan dan Pengobatan Penyakit

20

11

Manajemen Laboratorium

59

12

Sistem Mutu Laboratorium Penguji

103

13

Analisis Risiko HPI/HPIK

2

Tabel 4. Jumlah pegawai teknis lingkup karantina ikan yang telah mengikuti
pelatihan fungsional tingkat terampil hingga 2007

No

•

Jenis pelatihan

Jumlah

1

Dasar karantina ikan

293

2

Perawatan & pemeliharaan ikan

60

3

Parasitologi

-

4

Bakteriologi

10

5

Mikologi

0

6

Histopatologi

4

7

Pengelolaan Laboratorium

50

Belum lengkapnya pedoman
palatihan teknis dan non teknis
sehingga pelatihan yang
dilaksanakan belum optimal.
Oleh karena itu, Pusat
Karantina Ikan perlu melakukan
analisis kebutuhan pelatihan,
penyusunan kurikulum dan
silabus pelatihan serta

•

peningkatan kerjasama dengan
Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan.
Belum terpenuhinya jumlah
SDM karantina ikan yang
optimal untuk mengawasi pintupintu pemasukan dan
pengeluaran media pembawa
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Boks 7:
Rencana kegiatan peningkatan tata hubungan kerjasama
dalam negeri 2008-2009
Tahun

Kegiatan

2008

2009

Penyusunan perjanjian kerjasama antara Sekjen
Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Dirjen
PKA tentang penanganan ikan-ikan liar yang dilindungi

√

√

Penyusunan konsep perjanjian kerjasama antara
Sekjen Departemen Kelautan dan Perikanan dengan
Kepolisian tentang kerjasama operasional karantina di
tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran

√

-

√

√

√

√

Penyusunan perjanjian kerjasama dengan instansi
terkait lainnya
Sinkronisasi penyelenggaraan karantina dengan
instansi terkait

Tahun

Kegiatan

•

•

2008

2009

Sidang Komisi SPS-WTO

√

√

Sidang Tahunan OIE

√

√

Sosek Malindo

√

√

BIMP-EAGA

√

√

NACA

√

√

Pertemuan Kerjasama Perbatasan PNG-Indonesia

√

√

Pertemuan Kerjasama Perbatasan Timor LesteIndonesia

√

√

HPI/HPIK yang ada di seluruh
Indonesia sehingga masih
terdapat lokasi/daerah yang
tidak dapat melaksanakan
tindak karantina ikan sesuai
dengan ketentuan
perkarantinaan ikan yang
berlaku.
Belum optimalnya distribusi
pegawai karantina ikan di
seluruh Indonesia sesuai dengan
analisis beban kerja masingmasing UPT. Hal ini terjadi
karena masih tertundanya
penyusunan analisis beban kerja
UPT karantina ikan dan belum
optimalnya pelaksanaan
inventarisasi, evaluasi dan
penataan SDM.
Masih lemahnya motivasi kerja
pegawai karantina ikan sehingga
perlu adanya pembinaan dan

pelatihan mental dan spiritual
secara bertahap agar kinerja
seluruh UPT karantina ikan
meningkat.
Upaya yang akan dilakukan karantina
ikan untuk mengatasi permasalahan
tersebut yaitu dengan menyusun
rencana pengembangan SDM
karantina ikan secara
berkesinambungan sampai dengan
2009. (lihat Boks 8).
Kegiatan apresiasi diagnosis HPI/HPIK
masih terus dilakukan sejak 2007
hingga 2009 untuk meningkatkan
kualitas pegawai disamping
pelaksanaan pelatihan teknis.
Kemudian untuk meningkatkan
kualifikasi SDM Karantina Ikan,
direncanakan kegiatan pemberian
bantuan studi bagi SDM Karantina

Ikan yang melanjutkan pendidikan
bidang penyakit ikan.
Untuk kegiatan pelatihan non teknis,
Pusat Karantina Ikan telah dan akan
terus berkoordinasi dengan instansi
terkait diantaranya Biro
Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro
Umum, dan Badan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Kelautan dan
Perikanan.
Selain upaya peningkatan
pengetahuan dan keterampilan
teknis dan non teknis, juga perlu
dilakukan pembangunan sikap
mental dan spiritual. Untuk
membangun sikap mental dan
spiritual pegawai karantina ikan
kearah yang lebih baik, Pusat
Karantina Ikan telah menyusun
rencana pembinaan pegawai
(pejabat struktural dan staf
karantina ikan) melalui pendidikan
dan pelatihan kepemimpinan,
pelatihan manajemen emosional dan
spiritual serta pelatihan
pengembangan bakat dan motivasi
kerja.
Dengan adanya rencana
pengembangan SDM tersebut
diharapkan dapat menghasilkan
SDM yang professional, memiliki
etos kerja dan bermental baik
sehingga dapat mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi karantina ikan.

Program Peningkatan
Peran Serta Masyarakat
Kegiatan yang dilakukan dalam
program peningkatan peran serta
masyarakat adalah sosialisasi dan
sinkronisasi ketentuan-ketentuan
perkarantinaan ikan, serta pelatihan
bagi pihak ketiga. Kegiatan ini
dilakukan baik oleh Puskari maupun
UPT Karantina Ikan. Dari
pelaksanaan program ini diharapkan
masyarakat dapat berperan serta
secara aktif dan adanya dukungan
dari instansi terkait dalam
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penyelenggaraan karantina ikan.
Pada 2007 ini beberapa UPT
Karantina Ikan telah melakukan
sosialisasi peraturan karantina ikan
yang melibatkan instansi yang terkait
dengan tupoksi karantina ikan dan
juga pengguna jasa karantina ikan.
Karantina Ikan juga telah
melaksanakan kegiatan sosialisasi
dan sinkronisasi ketentuan-ketentuan
perkarantinaan ikan terhadap unit
kerja di Departemen Kelautan dan
Perikanan. Dalam kegiatan ini
disampaikan berbagai materi terkait
karantina ikan antara lain profil
karantina ikan, peraturan
perundangan karantina ikan, sistem
informasi dan standardisasi karantina
ikan, serta rencana pembangunan
karantina ikan. Dalam kegiatan ini
disampaikan juga tentang peranan
karantina ikan dalam pembangunan
kelautan dan perikanan, kesiapan
karantina ikan dalam menghadapi
National Single Window dan ASEAN
Single Window. Peserta kegiatan
terdiri dari para pejabat eselon III dan
IV di Departemen Kelautan dan
Perikanan yang bidang tugasnya
terkait dengan penyelenggaraan
karantina ikan.
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan
kegiatan ini antara lain:
1. meningkatnya kesadaran
masyarakat akan peranan
karantina ikan sehingga turut
mendukung pelaksanaan
penyelenggaraan karantina ikan
2. instansi pemerintah di daerah
dan di pusat terutama unit kerja
di Departemen Kelautan dan
Perikanan mengetahui tentang
peranan karantina ikan sehingga
dapat memberikan dukungan
dalam penyelenggaraan
karantina ikan serta
bekerjasama demi
mensukseskan pembangunan
kelautan dan perikanan.
Sosialisasi karantina ikan merupakan
upaya lebih lanjut untuk lebih
meluaskan peranan karantina ikan.
Kemudian kegiatan pelatihan bagi
pihak ketiga dalam pelaksanaan
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tindakakn karantina ikan
dilaksananakan untuk lebih
meningkatkan peran aktif
masyarakat terutama pengguna jasa
karantina ikan.

PERMASALAHAN YANG
DIHADAPI
Sejak 2002 hingga sekarang telah
banyak keberhasilan –keberhasilan
yang telah dicapai dalam
pembangunan karantina ikan, baik
pembangunan fisik maupun non
fisik, yang kesemuanya itu diarahkan
guna mendukung optimalisasi
pelaksanaan tupoksi karantina ikan.
Namun demikian dalam
pelaksanaan pembangunan tersebut
masih terdapat beberapa kegiatan
yang belum terlaksana secara
optimal. Hal ini disebabkan oleh
kendala atau permasalahan sebagai
berikut :
kebijakan
• Adanya kebijakan pemerintah
tentang pengurangan/
penghematan dana perjalanan
dinas (MAK 524119) sebesar
70 % per 31 Juli 2007 yang
berdampak pada pelaksanaan
pemantauan daerah sebar HPI/
HPIK di UPT Karantina Ikan,
pendidikan dan pelatihan serta
pembinaan UPT Karantina Ikan.
Kondisi SDM
• Masih terbatasnya jumlah SDM
yang ada di Unit Pelaksana
Teknis Karantina Ikan sehingga
terjadi perangkapan
pelaksanaan tugas administrasi
dan operasional tindak
karantina ikan. Hal ini
berdampak pada kurang
optimalnya pelaksanaan tindak
karantina ikan di UPT;
• Belum meratanya upaya
pengembangan kemampuan/
kualitas SDM yang ada di UPT
baik dibidang non-teknis dan
teknis karantina ikan, sebagai

•

akibat dari terbatasnya anggaran
pengembangan kualitas SDM
sehingga berdampak pada
kurang optimalnya upaya
pembangunan karantina ikan.
Masih terbatasnya jumlah dan
kualitas SDM yang memahami
pelaksanaan pengelolaan
anggaran dan pengadaan
barang dan jasa. Hal ini
berdampak pada kelancaran
pelaksanaan anggaran 2007
seperti terlambatnya realisasi
kegiatan pembangunan/
pengadaan sarana dan
prasarana di UPT Karantina Ikan
seperti pembangunan gedung
kantor dan laboratorium,
pengadaan peralatan dan bahan
laboratorium, pengadaan
kendaraan operasional
karantina ikan, pengadaan
sarana dan prasarana gedung,
pengadaan buku referensi/buku
pustaka, pemasangan/
penambahan daya listrik dan
pemasangan jaringan telepon;

Sarana dan Prasarana
• Masih terbatasnya sarana dan
prasarana karantina ikan yang
ada di UPT khususnya sarana
dan prasarana di wilayah kerja
(wilker) karantina ikan sehingga
operasional karantina ikan di
wilker masih belum optimal;

FG
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opini
Secara garis besar Perlindungan
Hukum terbagi menjadi 2 (dua)
bagian yakni Perlindungan Hukum
secara Preventif dan REPRESIF,
mengacu pada pengertian dari
Phillipus M. Hadjon, seorang Guru
Besar Hukum Administrasi dari
Fakultas Hukum Universitas
Erlangga, yang mengatakan bahwa
pengertian dari perlindungan hukum
secara preventif dapat diartikan
sebagai suatu perlindungan hukum
yang memberikan kesempatan
kepada rakyat untuk mengajukan
keberatan atau pendapat sebelum
suatu keputusan mendapat bentuk
yang definitif. Dengan tujuan
mencegah terjadinya sengketa dan
dalam permasalahan ini mencegah
terjadinya sengketa dapat juga
dianalogikan mencegah terjadinya
pelanggaran.
Perlindungan hukum secara preventif
dalam penyelenggaraan karantina
ikan telah dimanifestasikan pada
pasal 28 UU RI No.16 Tahun 1992
tentang Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan Jo. pasal 67 PP RI No. 15
Tahun 2002 tentang Karantina Ikan,
bahwa pemerintah berkewajiban
melakukan pembinaan untuk
meningkatkan kesadaran dan peran
serta masyarakat dalam
perkarantinaan ikan melalui kegiatan
pendidikan, pelatihan, penyuluhan,
penyebarluasan informasi secara
terencana dan berkelanjutan.
Selanjutnya dalam
menyelenggarakan kegiatan
pembinaan sebagaimana tersebut di
atas pemerintah dapat
mengikutsertakan komponen komponen yang berada di
masyarakat antara lain organisasi
profesi, LSM dan lembaga lainnya
(misalnya Perguruan Tinggi dan
sebagainya).
Dimana pelaksanaan pembinaan ini
merupakan wujud dan atau
manifestasi perlindungan hukum
secara preventif yang dilakukan oleh
pemerintah, melalui kegiatan-

Menilik Perlindungan
Hukum dalam
Penyelenggaraan Karantina
Ikan di INDONESIA
0leh : Dwi Rahajanto
(Sub Bidang Penangan Pelanggaran Pusat Karantina Ikan)

kegiatan yang dapat mendorong
partisipasi masyarakat diantaranya
berupa pembinaan pemahaman
terhadap peraturan perundangundangan karantina ikan. Dengan
pembinaan ini diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran dan peran
serta masyarakat dalam
perkarantinaan ikan.
Selain itu, Philipus M. Hadjon juga
berpendapat bahwa perlindungan
hukum secara represif adalah
perlindungan hukum yang diarahkan
untuk menyelesaikan sengketa,
melalui pendekatan teori ini
menyelesaikan sengketa dapat
dianalogikan sebagai cara untuk
menyelesaikan kasus pelanggaran.

Sehingga sesuai ketentuan
perundangan penyelenggaraan
karantina ikan bahwa penanganan
pelanggaran diarahkan dengan cara
menerapkan sanksi kepada si
pelanggar. Penerapan sanksi adalah
sebagai bagian penting didalam
perlindungan hukum secara represif,
tidak ada gunanya memasukkan
dalam peraturan perundangundangan tata usaha negara
(termasuk Undang-Undang RI No.16
Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan dan Tumbuhan) jika
aturan kewajiban atau larangan bagi
warga masyarakat yang diatur
didalamnya, tidak dapat dipaksakan
oleh tata usaha negara. Sebagaimana
kaidah Hukum Administrasi / Hukum
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Sanksi Perdata

Tata Usaha Negara ada beberapa
bentuk sanksi yang dapat diterapkan
antara lain :

Sanksi Administrasi
Sanksi administrasi yang dianggap
khas dalam hukum administrasi
antara lain :
1.

2.

20
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Bestuurdwang (Paksaan
Pemerintah),
Sebagai tindakan yang nyata
dari penguasa (pemerintah)
guna mengakiri suatu keadaan
yang dilarang oleh suatu kaidah
hukum administrasi atau (bila
masih) melaksanakan apa yang
seharusnya ditinggalkan oleh
para warga karena bertentangan
dengan undang-undang.
Penarikan kembali keputusan
(ketetapan) yang
menguntungkan (Izin,
pembayaran, subsidi),
Bahwa penarikan kembali suatu
keputusan (ketetapan) pada
kenyataannya juga merupakan
perbuatan keputusan/perbuatan
ketetapan adalah sebagai
keputusan (ketetapan) itu.
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3.

Pengenaan sanksi administrasi
lainnya,
Pengenaan sanksi oleh
pemerintah karena tidak
dipenuhinya atau
dilaksanakannya ketentuan yang
diberlakukan sesuai batas waktu
yang ditetapkan, bentuk sanksi
yang diterapkan dapat berupa
bunga atau denda dalam jumlah
tertentu.

Memperhatikan kriteria pengenaan
sanksi - sanksi itu menunjukkan
bahwa sanksi administrasi ditujukan
kepada perbuatan pelanggarannya
dengan maksud agar perbuatan
pelanggaran itu dihentikan. Sanksi
administrasi diterapkan oleh pejabat
tata usaha Negara tanpa harus
melalui prosedur peradilan. Apabila
dikaitkan dengan ketentuan
penyelenggaraan karantina ikan,
seharusnya dapat diadopsi dalam
menyelesaikan kasus pelanggaran
ketentuan karantina ikan, namun
konkritnya sanksi administrasi
tersebut tidak terakomodir dalam
normatif ketentuan penyelenggaraan
karantina ikan di Indonesia. Dengan
ini peraturan perundang-undangan
tentang karantina ikan belum
sepenuhnya menerapkan kaidah
Hukum Administrasi.

Sebagaimana ketentuan tentang
penyelenggaraan karantina ikan
bahwa pemerintah tidak dapat
menuntut secara perdata terhadap
kasus pelanggaran, artinya
perbuatan melanggar hukumnya
seseorang atau badan hukum yang
menyebabkan kerugian bagi
pemerintah (Negara) sehingga
mengakibatkan kerusakan atau
musnahnya sumber daya hayati ikan
sebagai dampak masuk serta
menyebarnya hama dan penyakit
ikan karantina kedalam wilayah
Negara RI atau ke area lain didalam
wilayah Negara RI. Pemerintah tidak
dapat melakukan tuntutan ganti rugi
materiil atau membayar ganti rugi
dalam jumlah tertentu sesuai dengan
besarnya kerugian yang ditimbulkan
itu. Secara eksplisit pasal 1365 KUH
Perdata menyatakan bahwa tiap
perbuatan melanggar hukum, yang
membawa kerugian kepada seorang
lain mewajibkan orang yang karena
salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut. Lebih
lanjut pasal 1366 KUH Perdata
menegaskan bahwa setiap orang
bertanggungjawab tidak saja untuk
kerugian yang disebabkan karena
perbuatannya, tetapi juga kerugian
yang disebabkan karena kelalaian
atau kurang hati-hatinya.

Sanksi Pidana
Dalam upaya memaksakan kaidahkaidah yang diberlakukan terkait
dengan penyelenggaraan karantina
ikan adalah melalui penerapan
sanksi pidana. Sanksi pidana ini
ditujukan kepada sipelanggar dengan
memberi hukuman berupa nestapa
antara lain penjara, kurungan dan
pengenaan denda.
Sebagaimana dinyatakan pada pasal
31 Undang-Undang RI No. 16 Tahun
1992 bahwa :
(1). Barangsiapa dengan sengaja
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melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal
5,6,7,9,21 dan 25 di pidana
penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak
Rp. 150.000.000,- (seratus lima
puluh juta rupiah).
(2). Barang siapa karena kelalaiannya
melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan-ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5,6,7,9,21 dan 25
dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun atau
denda paling banyak Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah).
Rumusan kata barangsiapa dengan
sengaja melakukan pelanggaran
secara yuridis mengandung makna
siapa saja yang merupakan subyek
hukum baik orang per orang, badan
hukum publik / privat yang
melakukan sesuatu kegiatan dengan
dilandasi suatu maksud / niat untuk
melakukan sesuatu kegiatan dengan
dilandasi suatu maksud / niat untuk
melakukan sesuatu perbuatan yang
telah dipahami ketentuannya.
Sehingga disini sikap batin dari
pelaku cenderung menentang
larangan. Sedangkan pengertian
perbuatan lalai dapat dirumuskan
bahwa sikap batin orang yang
menimbulkan keadaan yang dilarang
itu bukanlah menentang larangan
tetapi cenderung tidak mengindahkan
larangan, tidak hati-hati dalam
melakukan sesuatu perbuatatan yang
secara nyata menimbulkan keadaan
yang dilarang. Pengenaan sanksi
pidana terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh seorang pelaku atau
diduga sebagai pelaku baik disengaja
atau karena kelalaiannya perlu
didukung dengan alat bukti dan caracara pembuktian berdasarkan
ketentuan hukum pidana yaitu
Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Proses penanganan
pelanggaran terhadap pasal
5,6,7,9,21 dan 25 seperti yang
dirumuskan pada pasal 30 Undang-

Undang RI No. 16 Tahun 1992
bahwa pelaksanaan penyidikan
adanya pelanggaran dilakukan oleh
selain Penyidik Pejabat Polisi Negara
RI juga pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu dilingkungan departemen
yang lingkup tugas dan tangggung
jawabnya meliputi pembinaan
karantina ikan. Penanganan kasus
pelanggaran di bidang karantina ikan
sangat diperlukan adanya koordinasi
antar institusi peradilan diantaranya
Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan
sesuai Locus Delicti.
Berdasar pada kajian ini, diharapkan
dapat memberi kita semua arahan
mengenai apa saja upaya yang harus
kita lakukan guna melahirkan payung
hukum yang kuat dengan didukung
oleh Sumber Daya Manusia yang
memadai serta personil Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang ada di
lingkup Pusat Karantina Ikan
tentunya. Semoga goresan tinta yang
pertama ini, dapat memberi dan
mendorong lahirnya aspirasi dan
dukungan semua pihak dalam upaya
mengurangi/menimimalisir
terjadinya pelanggaran tindak
karantina ikan di semua wilayah
NKRI.

Aksi Pelanggaran tindak Karantina yang terjadi di beberapa UPT-KI
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opini
PANDANGAN DAN WACANA TENTANG
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN
PEMERIKSAAN DI PENGADILAN UMUM
TERHADAP PELANGGARAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
1992
(Oleh : Suwardi, S.Pi, MM**)

** Kepala Seksi Pengawas dan Koordinator PPNS pada Balai
Besar Karantina Ikan Soekarno Hatta.

Pengawasan Karantina Ikan terdiri
dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dan Nonpenyidik Pegawai Negeri
Sipil. Seksi Pengawasan mempunyai
tugas melakukan pengawasan dan
penindakan pelanggaran peraturan
perundang-undangan
perkarantinaan ikan, pemantauan
daerah sebar hama dan penyakit
ikan Karantina serta evaluasi
kegiatan operasional perkarantinaan
ikan. Pengawas Karantina Ikan yang
terdiri dari Nonpenyidik Pegawai
Negeri Sipil, bertugas untuk
melakukan pengawasan secara
preventif dan saat terjadi
pelanggaran hukum dibidang
Karantina Ikan melakukan tugas
setelah terjadi pelanggaran terhadap
pelanggaran Undang-undang Nomor
16 Tahun 1992, guna untuk
menjamin agar seluruh kegiatan
penyidikan yang sedang dilakukan
dapat dibenarkan secara material
maupun formal dan berjalan sesuai
dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
Pengertian penyidikan dalam
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perkara tindak pidana dibidang
pelanggaran terhadap Undangundang Nomor 16 Tahun 1992
tentang Karantina hewan, ikan dan
tumbuhan, khususnya dibidang
perikanan dengan didukung oleh
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2002
dilakukan oleh penyidik tindak
pidana dibidang Karantina Ikan
(Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS)
dengan koordinasi dengan
kepolisian sebagai Korwas.
Kewenangan penyidik meliputi;
menerima laporan atau pengaduan
dari seseorang tentang adanya
tindak pidana dibidang Karantina
Ikan; memanggil dan memeriksa
tersangka dan/atau saksi;
membawa dan menghadapkan
seseorang sebagai tersangka dan/
atau saksi untuk didengar
keterangannya; menggeledah sarana
dan prasarana yang diduga
dipergunakan dalam atau menjadi
tempat melakukan tindak pidana
dibidang Karantina Ikan;
menghentikan, memeriksa,
menangkap, membawa, dan/atau

menahan orang yang disangka
melakukan tindak pidana dibidang
Karantina Ikan; memeriksa
kelengkapan dan keabsahan
dokumen Karantina Ikan; memotret
tersangka dan/atau barang bukti
tindak pidana dalam bidang
Karantina Ikan; membuat dan
menandatangani berita acara
pemeriksaan; melakukan penyitaan
terhadap barang bukti yang
dipergunakan dan/atau hasil tindak
pidana; melakukan penghentian
penyidikan; mengadakan tindakan
lain menurut hukum yang berlaku.
Penyidik dapat memberitahukan
dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikan
kepada penyidik umum untuk
dilanjutkan kepada penuntut umum,
untuk kepentingan penyidikan,
penyidik dapat menahan tersangka
dengan dititipkan kepada pihak
kepolisian paling lama 20 (dua
puluh) hari dan dapat diperpanjang
oleh penuntut umum paling lama 10
(sepuluh) hari, jika kepentingan
pemeriksaan telah terpenuhi tidak
menutup kemungkinan tersangka
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dikeluarkan dari tahanan sebelum
berakhir waktu penahanan tersebut.
Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari
tersebut, penyidik harus sudah
mengeluarkan tersangka dari
tahanan demi hukum, jika dipandang
pemeriksaan sudah terpenuhi.
Penuntutan terhadap tindak pidana
dibidang Karantina Ikan dilakukan
oleh penuntut umum yang
ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/
atau pejabat yang ditunjuk yang telah
memenuhi syarat sebagai berikut :
berpengalaman menjadi penuntut
umum sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun; telah mengikuti pendidikan
dan pelatihan dibidang karantina
ikan; cakap dan memiliki integritas
moral yang tinggi selama
menjalankan tugasnya.
Penuntut umum setelah menerima
hasil penyidikan wajib
memberitahukan kepada penyidik
dalam waktu 5 (lima) hari terhitung
sejak tanggal diterimanya berkas
penyidikan. Dalam hal hasil
penyidikan yang disampaikan tidak
lengkap, penuntut umum harus
mengembalikan berkas kepada
penyidik yang disertai petunjuk
tentang hal-hal yang harus
dilengkapi, paling lama 10 (sepuluh)
hari terhitung sejak tanggal
penerimaan berkas, penyidik harus
menyampaikan kembali berkas
perkara tersebut kepada penuntut
umum, penyidikan dianggap telah
selesai apabila dalam waktu 5 (lima)
hari penuntut umum tidak
mengembalikan hasil penyidikan
atau apabila sebelum batas waktu
tersebut berakhir sudah ada
pemberitahuan tentang hal itu dari
penuntut umum kepada penyidik.
Penuntut umum menyatakan hasil
penyidikan tersebut lengkap dalam
waktu paling lama 10 (sepuluh) hari
terhitung sejak tanggal penerimaan
berkas dari penyidikan dinyatakan
lengkap, penuntut umum harus
melimpahkan perkara tersebut
kepada pengadilan umum. Dan
penuntut umum dalam proses

tersebut berwenang melakukan
penahanan atau penahanan lanjutan
selama 10 (sepuluh) hari dan guna
pemeriksaan yang belum selesai
dapat diperpanjang oleh Ketua
Pengadilan Negeri yang berwenang
paling lama 10 (sepuluh) hari, hal ini
tidak menutup kemungkinan
tersangka dikeluarkan dari tahanan
sebelum jangka waktu penahanan
berakhir jika kepentingan
pemeriksaan sudah terpenuhi.
Pemeriksaan di sidang pengadilan
dalam tindak pidana dibidang
Karantina Ikan dilakukan
berdasarkan hukum acara yang
berlaku, dan hakim ditetapkan
berdasarkan keputusan Ketua
Mahkamah Agung dan dapat
diberhentikan oleh Presiden atas
usul Ketua Mahkamah Agung.
Dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal penerimaan pelimpahan
perkara dari penuntut umum, hakim
harus sudah menjatuhkan putusan,
ini dapat dilakukan oleh hakim tanpa
kehadiran terdakwa. Untuk
kepentingan pemeriksaan, hakim di
sidang pengadilan berwenang
menetapkan penahanan selama 20
(dua puluh) hari, dan dapat
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan
selama 10 (sepuluh) hari jika
dipandang perlu untuk kepentingan
pemeriksaan, jika dinyatakan belum
selesai dan dalam jangka waktu
penahanan tersebut, tersangka bisa
dikeluarkan dari tahanan jika
dipandang untuk kepentingan
pemeriksaan telah selesai.
Jika terdakwa menyatakan banding,
maka pengadilan tinggi dalam waktu
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
berkas perkara diterima oleh
pengadilan tinggi dapat memutuskan
perkara tersebut, dan untuk
pemeriksaan, hakim disidang
pengadilan tinggi berwenang untuk
menetapkan penahanan selama 20
(dua puluh) hari, dan jika belum
selesai maka dapat diperpanjang
selama 10 (sepuluh) hari guna untuk

pemeriksaan lebih lanjut, dan jika
selama penahanan tersebut ternyata
pemeriksaan dianggap selesai,
terdakwa dapat dikeluarkan dari
tahanan.
Terdakwa jika tidak terima dengan
putusan pengadilan negeri, dapat
mengajukan kasasi di Mahkamah
Agung, Mahkamah Agung dapat
melakukan penahanan terhadap
terdakwa guna untuk pemeriksaan
paling lama 20 (dua puluh) hari
terhitung sejak berkas perkara
diterima oleh Mahkamah Agung, dan
dapat diperpanjang selama 10
(sepuluh) hari jika dalam
pemeriksaan belum selesai, dan
dapat dikeluarkan dari tahanan
sebelum jangka waktu penahanan
berakhir jika kepentingan
pemeriksaan sudah terpenuhi.
Mahkamah Agung dalam waktu
selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal bekas diterima, harus
dapat memutuskan perkara
tersebut.
Ketentuan Pidana dalam Bab IX
pasal 31 Undang-undang Nomor 16
Tahun 1992, ayat (1) ”Barang siapa
dengan sengaja melakukan
pelanggaran terhadap ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7,
pasal 9, pasal 21, dan pasal 25,
dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp. 150.000.000
(seratus lima puluh juta rupiah)”, dan
ayat (2) ”Barang siapa karena
kelalaiannya melakukan
pelanggaran terhadap ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7,
pasal 9, pasal 21, dan pasal 25,
dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan
denda paling banyak Rp.
50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
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berita

th

75 Annual
General
Session of
OIE

Suasana 75th Annual General Session of OIE yang digelar di Paris, Perancis

Sidang Tahunan Office International des Epizooties (OIE) memang selalu penuh warna
meski membahas beberapa agenda dan isu penting dan terhangat yang terjadi diberbagai
belahan dunia yang terkait dengan tugas,pokok dan fungsi dari organisasi dunia ini
sehingga selalu menarik dan menjadi agenda wajib untuk diikuti dalam setiap tahunnya.
Sidang Tahunan Organisasi
Kesehatan Hewan Dunia (OIE) ke 75
dilaksanakan pada 20-25 Mei 2007
di Paris, dipimpin langsung oleh Dr.
Barry O Neil (Presiden OIE) dan Dr.
Bernard Vallat (Direktur Jenderal OIE).
Sidang ini diikuti sekitar 600 orang
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peserta yang mewakili 169 negara
anggota OIE dan beberapa
perwakilan Organisasi International
seperti: FAO, WHO, World Bank, WTO,
USDA, EU, dll tak ketinggalan pula
Organisasi Nasional maupun regional
dan organisasi profesi seperti

Organisasi Dokter Hewan sedunia
serta beberapa menteri dari
beberapa negara anggota OIE.
Apresiasi dan ucapan terima kasih
juga diberikan kepada Indonesia
atas partisipasi Indonesia dalam
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mengikuti program Evaluasi Sistem
Pelayanan Kesehatan Hewan dengan
menggunakan metode Performance,
Vision and Strategy (PVG) yang telah
dilaksanakan pada 31 Maret s.d 16
April 2007 lalu.

resiko yang dapat dikontrol
terhadap BSE) adalah Brazil,
Canada, Chili, Swiss, Taiwan dan
Amerika Serikat.
4.

Kali ini sidang tahunan 75th Annual
General Session of OIE yang rutin
diselenggarakan dengan mengambil
tempat di Markas Besar OIE ini,
membahas 2 (dua) topik utama
terkait dengan permasalahan teknis
(Technical Items) yakni :
Penggunaan Model Epidemiologi
dalam Manajemen Penyakit Hewan
(The Use of Epidemiological Models
for the Management of Animal
Diseases )
Peran Laboratorium rujukan dan
Pusat Kerjasama International dalam
memberikan dukungan yang tetap
sesuai dengan tujuan dan mandat
yang diberikan OIE (The role of
Reference Laboratories and
Collaborating Centers in Providing
Permanent Support for the Objectives
and Mandates of the OIE).
Beberapa poin penting yang
diputuskan dalam Sidang Tahunan
OIE ke 75 antara lain :
1.

Penetapan status negara-negara
anggota OIE terhadap PMK,
dimana Indonesia termasuk
dalam kelompok negara dengan
status negara bebas PMK tanpa
vaksinasi.

2.

Penetapan status negar-negara
OIE terhadap penyakit
Rinderpest, dimana Indonesia
termasuk dalam kelompok
negara dengan status negara
bebas penyakit rinderpest.

3.

Penetapan status negara-negara
anggota OIE terhadap penyakit
BSE, dimana beberapa negara
ditetapkan sebagai negara
dengan status controlled BSE
risk (negara dengan status

5.

Mendukung secara penuh
Universal Declaration on Animal
Welfare yang diajukan oleh
World Society for the Protection
of Animals (WSPA) suatu
konsorsium yang terdiri dari
sekitar 200 lembaga swadaya
masyarakat yang juga
merupakan anggota tetap OIE,
khususnya dalam OIE
International Working Group on
Animal Welfare.
Komite International menyetujui
ditetapkan dan digunakannnya 4
(empat) Pusat Kerjasama dan
14 (empat belas) laboratorium
diagnosisi rujukan ke dalam
jejaring kerja OIE sehingga
sampai sekarang OIE telah
memiliki 199 pusat kerjasama
dan laboratorium diagnosis di
seluruh dunia.

6.

Penetapan Resolusi OIE no. XXX
2007 tentang amandemen The
OIE Aquatic Animal Health Code

7.

Penetapan Resolusi OIE no. XXX
2007 tentang adopsi
penambahan 1 (satu) chapter

8.

baru pada Manual of Diagnostic
Test for Aquatic Animals.
Pengembalian hak dan
kewajiban China secara sah
dalam keanggotaan OIE :

•

•

•

Hak dan kewajiban yang
sah dari China sebagai
Negara yang berdaulat
dalam keanggotaan OIE
sesuai dengan kebijakan
satu China.
Taiwan tetap dapat
berpartisipasi aktif dalam
setiap kegiatan OIE sebagai
anggota regional yang tidak
berdaulat dalam
keanggotaan OIE.
Selanjutnya Taiwan akan
disebut sebagai China
Taipei dalam setiap
aktifitas, dokumen,
publikasi dalam OIE.

Dan terakhir, sebagai Negara
anggota OIE maka kita berkewajiban
untuk memberikan kontribusi
financial setiap tahun. Untuk tahun
2008 kontribusi yang ditetapkan
adalah sebesar EUR 16.380.

«««»»»

Meski diwarnai dengan banyaknya demontrasi
massa, Sidang Tahunan OIE tetap berjalan
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berita
KUNJUNGAN KERJA
TIM KOMISI IV DPR RI
DI PEKANBARU – RIAU

Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2007,
pegawai Stasiun Karantina Ikan Kelas I Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru kedatangan tamu Tim
Komisi IV DPR-RI (Bidang : Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog serta
Dewan Maritim Indonesia) sebanyak 18 orang
dalam rangka Kunjungan Kerja ke Propinsi Riau
yang direncanakan selama 5 hari terhitung mulai
30 Oktober – 04 November 2007. Tim Komisi IV
ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI
Drs. H.M. Syarfi Hutauruk yang sekaligus
didampingi oleh Sekda Pekanbaru Bapak
Bambang Mit.
26
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Kunjungan Kerja Anggota DPR RI ini,
sesuai rencana jadwal acara akan
meninjau Unit Pelaksana Teknis pada
Stasiun Karantina Ikan Kelas I SSK II
setibanya di Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II. Tepat pukul 09.30
WIB, rombongan tiba di Kantor
Stasiun Karantina Ikan yang
disambut segenap pegawai Karantina
dan langsung melakukan peninjauan
sekaligus tanya jawab tentang tugas
dan fungsi Karantina serta kendala/
permasalahan yang dihadapi.
Meski waktu peninjauan terasa
singkat ada beberapa hal menarik
yang dapat dikutip dari dialog antara
Kepala SKI Kelas I SSK II Pekanbaru
dengan beberapa Anggota Dewan
antara lain Bapak Ir. H. Suswono,
MMA, Drs. H. Ismail Tajuddin, Drs. H.
Mardjono, MM. Ph.D., Ir. Arnanto
Nurprabowo dan Rusman H.M. Ali
SH., yang menyampaikan antara lain
penawarannya untuk membantu dan
berusaha memperjuangkan aspirasi
pegawai Karantina Ikan yang
memiliki tugas dan tanggung jawab
yang berat, baik itu dilapangan
maupun pemeriksaan dilaboratorium
yang memerlukan ketelitian dengan
peralatan yang memadai sehingga
diperlukan anggaran yang cukup
besar demi kelancaran dan
keakuratan pengawasan HPI/HPIK.
Hal tersebut dapat disampaikan
secara tertulis dalam bentuk
proposal dengan menginventarisir
masalah/kendala dalam
pelaksanaan tugas, yang nantinya
diajukan pada Anggota Dewan.
Kepala Stasiun Karantina Ikan Kelas
I SSK II Pekanbaru, Bapak Ir. Abdul
Wahid, MP. menyampaikan masalah
tentang kesejahteraan pegawai pusat
yang berada di daerah
berpendapatan tinggi dangan biaya
hidup tinggi khususnya Riau yang
sangat berbeda sekali
pendapatannya dengan pegawai
PEMDA, sehingga menimbulkan
kesenjangan pendapatan yang
sangat mencolok. Hal ini mungkin
dialami juga oleh pegawai-pegawai
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pusat yang di tempatkan di beberapa
daerah lain. Kami menanyakan pada
Anggota Dewan Komisi IV yang juga
membidangi masalah anggaran,
“
Apakah hal tersebut dapat
diperjuangkan sehingga perbedaan
pendapatan tersebut dapat
disesuaikan? ”
Pada hari yang sama rombongan
direncanakan mengunjungi
pembibitan sapi potong/brieding PT
RAM, peninjauan sentra padi dan
budidaya ikan patin di Kab. Kampar.
Pada malam harinya dilanjutkan
pertemuan dengan Gubernur,
Muspida, DPRD dan jajarannya serta
instansi terkait lainnya (Kadinas
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan,
Kelautan dan Perikanan serta
Kadivre Dolog), membicarakan
permasalahan kendala, kondisi,
potensi serta peluang yang dimiliki
daerah, penjelasan secara umum
mengenai pelaksanaan Otonomi
Daerah yang terkait dengan sektor
pertanian, perkebunan, peternakan,
kehutanan, kelautan dan perikanan
serta pangan (Bulog).
Pada Rabu dan Kamis rombongan
melanjutkan perjalanan Ke Kab. Siak
dan Kab. Pelalawan, mengunjungi
PT. Indah Kiat dan PT. RAPP yang
dilanjutkan dengan peninjauan di
lapangan serta melakukan
pertemuan dengan Bupati, Muspida
dan anggota DPRD Kab. Siak dan
Kab. Pelalawan. Pada sore harinya
dilakukan pertemuan dengan
masyarakat Desa Pinang Sebatang
dan Desa Mandi Angin yang terkena
dampak HTJ. Sesampainya di
Pekanbaru dan menuju perjalanan
pulang kembali ke Jakarta pada hari
Jumat tanggal 02 November
rombongan melanjutkan kunjungan
ke Divre Dolog sekaligus peninjauan
gudang Dolog serta mengadakan
pertemuan dengan masyarakat
penerima manfaat (Raskin), diakhiri
pertemuan dengan Pimpinan PTPN V.
.............

Perkenalan Kepala
Baru SKI Kelas II
Panjang-Lampung

Pada 25 November 2007 Stasiun
Karantian Ikan Kelas II Panjang,
Balai Karantina Hewan serta Balai
Karantina Tumbuhan
mengadakan acara Halal Bil halal
dan silaturahmi antar ketiga
Pegawai Karantina yang ada
dilampung. Acara Ini di Prakarsai
oleh Bapak Ir. Putu Sumardiana,
MP, yang juga Kepala Stasiun
Karantina Ikan Kelas II Panjang
Lampung.
Untuk Menambah keakraban
sesama Pegawai, acara ini juga
sekaligus sebagai perkenalan
Bapak Ir. Putu Sumardiana, MP
yang mulai bertugas di Stasiun
Karantina Ikan Kelas II Panjang
Lampung terhitung mulai 1
September 2007, yang

sebelumnya bertugas di SKI Kelas II
Eltari Kupang.
Diharapkan dengan adanya acara ini,
tercipta suasana keakraban dan
kekeluargaan sesama Pegawai
Karantina, serta meningkatnya
koordinasi Instansi dalam rangka
melaksanakan Tugas Pokok dan
Fungsi Karantina.
Dalam sambutannya, masing-masing
Kepala UPT menyatakan akan siap
bekerjasama dengan Instansi lain,
baik sesama Karantina ataupun
dengan Instansi terkait, yang
bertujuan melindungi Wilayah Sang
Bumi Ruwa Jurai dari semua Hama
dan Penyakit Ikan, Hewan dan
Tumbuhan. Semoga ...
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Pelatihan PPNS
Reguler T.A 2007
tumbuhan.”

Meski diselenggarakan
pada bulan Ramadhan,
pelatihan PPNS kali ini
harus tetap
dilaksanakan dalam
rangka penegakan
hukum peraturan
perundang-undangan
Karantina Ikan, agar
petugas Karantina Ikan
berwenang menjadi
seorang PPNS.
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Sebagaimana termaktub dalam
Undang-undang Nomor 16 Tahun
2002 pasal 30 yang menyatakan
bahwa: ” Selain penyidik pejabat
polisi Negara Republik Indonesia,
juga pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Departemen
yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya meliputi pembinaan
Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan dapat pula diberi
wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang No. 881 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana untuk
melakukan penyidikan tindak pidana
di bidang karantina hewan, ikan dan

Adapun tujuan dari
pendidikan dan
pelatihan PPNS ini
tak lain adalah
untuk membentuk
dan melahirkan para
penyidik pegawai
negeri sipil yang
tangguh dan
profesional serta
kredibel dalam
melaksanakan
tugasnya sebagai
penyidik dalam
rangka penerapan
dan penegakan
hukum
perkarantinaan di
lapangan. Para
peserta pendidikan
PPNS kelas reguler
ini adalah petugas
karantina ikan yang
dinilai mempunyai
kualifikasi dan berpotensi dan
kemampuan untuk menjadi seorang
PPNS yang baik dan
bertanggungjawab, peserta sebanyak
30 orang yang berasal dari seluruh
Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan
ini cukup antusias berlatih bersama
selama 1 (satu) bulan di Pusat
Pendidikan Reserse dan Kriminal
(Pusreskrim), Mega Mendung – Jawa
Barat dengan menempuh 432 jam
pelajaran. Semoga dengan semakin
banyaknya tenaga PPNS yang dimiliki
Karantina Ikan ini semakin
meningkatkan upaya penegakan
hukum dan meminimalisir terjadinya
kasus pelanggaran karantina yang
terjadi di seluruh pelosok Negeri ini.
..........
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PELATIHAN TINDAKAN KARANTINA
IKAN UNTUK PIHAK KETIGA DI BBKI
SOEKARNO - HATTA
Tingginya frekuensi lalu lintas Media
Pembawa Hama dan Penyakit Ikan
melalui Bandara Soekarno–Hatta
menyebabkan petugas karantina ikan
BBKI Soekarno-Hatta merasa sedikit
kewalahan dalam melaksanakan
tindakan karantina khususnya pada
poin pengasingan, pengamatan dan
perlakukan.

peserta yang berasal dari eksportir
dan importir, yang merupakan mitra
terdekat BBKI Soeta selama ini.
Sementara materi pelatihan yang
diberikan adalah meliputi teori dan
praktek lapangan dalam
laboratorium maupun studi banding
ke beberapa farm terdekat, yaitu CV.
Dinar dan CV. Maju Aquarium

Menyadari hal tersebut, BBKI Soeta
berusaha mencari alternatif usaha
pemecahan masalah tersebut.
Hingga tercetuslah ide untuk
melaksanakan satu kegiatan
pelatihan tindakan karantina yang
dikhususkan untuk pihak ke-3 diluar
karantina ikan. Dan kegiatan tersebut
sudah terealisasi pada 19 - 24
November 2007 yang diikuti oleh 20

Kegiatan pelatihan yang
dilaksanakan di laboratorium BBKI
Soeta sendiri ini selain bertujuan
untuk meningkatkan pemahaman
pihak ketiga tentang arti penting dari
tindakan karantina bagi kelestarian
Sumber Daya Alam & Perlindungan
terhadap Hama dan penyakit Ikan
Karantina juga bertujuan untuk
membentuk hubungan kerjasama

yang solid di dalam usaha
memerangi/meminimalisasi
terjadinya pelanggaran. Semoga
kegiatan ini dapat terus
diselenggarakan setiap tahun dan
terus ditingkatkan lagi mengingat
pentingnya dukungan pihak ketiga/
swasta dalam usaha melindungi
negara ini dari masuknya HPI/HPIK.
Karena kerja keras karantina ikan
terasa akan tidak maksimal jika
dalam penerapannya tidak mendapat
dukungan dari pihak pengguna
jasanya sendiri untuk itu peran
swasta harus tetap kita libatkan.
(Yesse Danny Huwae )
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Pelaksanaan Rapat Kerja
Teknis (Rakernis) Dinas
Perikanan dan Kelautan sePapua Tahun 2007, dengan
tema ” Evaluasi, Koordinasi
dan Sinkronisasi Program/
Kegiatan Perikanan dan
Kelautan Berbasis Rencana
Strategis Pembangunan
Kampung (RESPEK)”
berlangsung selama tiga
hari dimulai pada tanggal
01 - 03 Agustus 2007 di
Hotel Relat Indah Jayapura.
Ada pun pengarahan
dilakukan oleh Biro
Perencanaan Departemen
Kelautan dan Perikanan;
Biro Keuangan Departemen
Kelautan dan Perikanan;
Kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Papua.

PERAN BALAI
KARANTINA IKAN
SENTANI PADA
RAKERNIS
DINAS PERIKANAN
DAN KELAUTAN SEPAPUA

Tingginya perhatian dan
kepedulian pemda setempat
dalam menunjang tupoksi dan
pembangunan perkarantinaan
ikan di Provinsi Papua, yaitu
ditetapkannya Balai Karantina
Ikan Sentani sebagai UPT pusat
yang mendapat anggaran dari
Pemerintah Daerah Provinsi Papua
melalui Dana Otonomi Khusus
yang dimulai sejak 2003 sampai
sekarang.
Adapun tujuan dari kegiatan ini
adalah menyusun rencana
program dan kegiatan
pembangunan perikanan dan
kelautan Tahun Anggaran 2008
secara terpadu, terarah dan
terkoordinir yang mencakup
kegiatan-kegiatan sektoral dan
daerah; menyamakan persepsi
tentang perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan
pembangunan perikanan dan

30

|

VOL. 4 NO. 3 DESEMBER 2007

kelautan yang berpihak atau
berorentasi pada pelayanan
masyarakat; merumuskan pemikiranpemikiran yang komperhensif dan
aplikatif dalam hal pengusahaan
perikanan secara lestari dan
bertanggung jawab; melakukan
evaluasi dan pemantapan terhadap
kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan Tahun Anggaran 2006 dan
2007; dan meningkatkan koordinasi
dalam pelaksanaan monitoring dan
evaluasi program/ kegiatan
pembangunan perikanan dan
kelautan. (Ir. Anwar & Muhlin, S.Pi)

INFO KARIKAN, JENDELA INFORMASI KARANTINA IKAN

PERTEMUAN
RENCANA AKSI
PENYUSUNAN
PENGELOLAAN
BANGGAI CARDINAL
FISH (BCF)
(oleh : Moh. Zamrud, S.Pi)

Bila anda berkunjung ke Kabupaten
Banggai Kepulauan Propinsi Sulawesi
Tengah, tentunya belum lengkap
perjalanan anda kalau belum melihat
salah satu spesies ikan hias laut
endemik Indonesia yang penyebaran
alaminya hanya bisa ditemukan di
perairan Kepulauan Banggai yaitu
Banggai Cardinal Fish (Pterapogon
kauderni) atau dalam bahasa lokal
dikenal sebagai ikan capungan.
Berdasarkan hasil studi diketahui
bahwa dampak tekanan
penangkapan terhadap populasi BCF
dinilai cukup tinggi dan gejala
overfishing telah nampak pada
hamper semua lokasi penangkapan.
Seiring dengan itu, habitatnya di
wilayah terumbu karang maupun
padang lamun telah mengalami
degradasi akibat destructive fishing
dan aktivitas yang tidak berwawasan
lingkungan lainnya.
Sejak beberapa waktu lalu, spesies
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Banggai Cardinal Fish (disingkat
BCF) ini mulai menarik perhatian
dunia internasional seiring dengan
adanya usulan dari negara USA
memasukkannya ke dalam daftar
lampiran CITES, suatu konvensi yang
mengatur perdagangan internasional
terhadap spesies flora dan fauna
yang terancam punah. Namun dalam
sidang negara-negara anggota CITES
atau Conference of Parties (CoP) ke14 pada tanggal 3 – 15 Juni 2007
lalu di Den Haag – Belanda, spesies
ini berhasil diperjuangkan oleh
delegasi Indonesia tidak masuk
dalam Apendiks II CITES sehingga
dalam pengelolaannya masih
mengacu pada prinsip-prinsip
pengelolaan perikanan sebagaimana
digariskan oleh FAO.
Sebagai tindak lanjut dari hasil
tersebut, pada 10 Agustus 2007 lalu
Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap Departemen Kelautan dan
Perikanan (DKP) bekerjasama
dengan Pemerintah Kabupaten
Banggai Kepulauan mengadakan
pertemuan rencana aksi
penyusunan pengelolaan Banggai
Cardinal Fish yang bertempat di
Hotel Palu Golden. Pertemuan ini
dihadiri oleh 30 peserta dari
berbagai kalangan meliputi para
pejabat struktural instansi terkait
baik pusat maupun daerah, peneliti,
akademisi, LSM dan nelayan. Salah
satu instansi pusat yang diundang
yaitu Pusat Karantina Ikan yang
diwakili oleh Bpk. Suardi, S.Pi,MP
dari SKI Kelas II Mutiara Palu,
Delegasi peserta Banggai Kepulauan
juga mengikutsertakan peserta dari
SKI Kelas II Luwuk Banggai Wilayah
Kerja Banggai Kepulauan sebagai
instansi yang terkait dalam rencana
pengelolaan BCF. Keikutsertaan
Karantina Ikan dalam kegiatan ini
tidak terlepas dari peran aktif dan
kerjasama dengan Pemerintah
Daerah setempat dalam
mensosialisasikan BCF sebagai ikon
daerah selain untuk wadah
sosialisasi tentang keberadaan
institusi Karantina Ikan di wilayah
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Kabupaten Banggai Kepulauan.
Pertemuan ini bertujuan untuk : 1)
mendiskusikan dan menyatukan
berbagai masukan stakeholder; 2)
menyamakan persepsi tentang
kondisi BCF sekarang dan yang akan
datang; dan 3) menyusun draft
rencana pengelolaan BCF di perairan
Kepulauan Banggai.
Sebagai salah satu pihak yang
terkait dalam pengelolaan BCF,
Karantina Ikan Wilayah Kerja
Banggai Kepulauan memiliki
masalah yaitu wilayah geografis
berupa pulau-pulau kecil sehingga
pengawasan BCF sebagai media
pembawa yang dilalulintaskan keluar

wilayah Banggai Kepulauan sangat
terbatas. Dalam draft pertemuan ini
juga, Karantina Ikan mengusulkan
adanya lalu lintas pengeluaran BCF
dengan memakai sistem satu pintu,
dimana untuk lalu lintas domestik
keluar harus melalui pintu
pengeluaran yang telah ditetapkan
yaitu di pelabuhan Banggai sesuai
dengan SK Menteri Nomor 16 tahun
2003 tentang Penetapan Tempattempat Pemasukan dan
Pengeluaran Media pembawa Hama
dan Penyakit Ikan Karantina.
Penulis adalah Penanggung Jawab
Wilker Banggai Kepulauan SKI
Kelas II Luwuk Banggai

APRESIASI SISTEM APLIKASI &
PENGELOLAAN JARINGAN
”SISTERKAROLINE Berbenah Diri sambut NSW”
Menjelang diluncurkannya
penerapan Nasional Single
Windows oleh pemerintah
Republik Indonesia pada
penghujung tahun ini, Pusat
Karantina Ikan semakin serius
dalam mengelola dan

mengembangkan jaringan sistem
aplikasi in house yang telah
dimilikinya guna memenuhi prasyarat
untuk eksis dalam sistem National
Single Window itu sendiri.
Berbagai upaya pembenahan masih
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terus menerus dilakukan termasuk
mempersiapkan tenaga
operatornya sehingga seperti
halnya pada tahun sebelumnya,
pada bulan oktober yang lalu di
Jakarta diselenggarakan kembali
kegiatan Apresiasi yang memang
dikhususkan untuk para operator
Sister Karoline di seluruh Indonesia
dimana maksud dari kegiatan ini
tidak lain sebagai ajang
pembekalan ilmu pengetahuan dan
keterampilan operator dalam
pengelolaan jaringan, penggunaan
sistem aplikasi dalam pengelolaan
wireless secara online dan
pengoperasian dari sistem aplikasi
itu sendiri. Namun bedanya kali ini

lebih ditekankan kepada tahap
pembekalan para operator menjelang
diberlakukannya Nasional Single
Window di Indonesia.
Tak heran jika pada kegiatan kali ini,
materi yang diberikan lebih banyak
praktek langsung dibanding dengan
teori karena para operator dianggap
telah familiar dalam pengoperasian
Sister Karoline. Meski harus kita akui
bahwa dalam usaha pengembangan
suatu sistem yang berbasis teknologi
informasi tidak dapat dilakukan
dalam semalam, artinya semuanya
butuh proses dan tahapan yang
panjang dan selalu berubah
mengikuti perkembangan yang ada

APRESIASI
STANDARDISASI TEKNIS
KARANTINA IKAN
Apresiasi Standardisasi Teknis
Karantina Ikan tahun ini terasa
begitu padat, dari 5 (lima) hari
pelaksanaan waktu terasa tidaklah
cukup dengan begitu padatnya
pembahasan yang harus
diselesaikan bersama. Selain
membahas metode standar
pemeriksaan yang baru saja
dirampungkan oleh Pusat Karantina
Ikan juga dilakukan pembahasan
hasil uji coba yang telah dilakukan
oleh 4 (empat) Unit Pelaksana
Teknis Karantina Ikan yakni: BBKI
Soekarno-Hatta, BBKI Hasanuddin,
BKI Polonia dan Balai Uji Standar
Karantina Ikan yang diakhiri
pembahasan standar operasional
prosedur yang juga rampung
disusun pada tahun ini. Dan dari
kegiatan ini dapat kita tarik
kesimpulan bersama dimana :
Untuk Metode Standar
Pemeriksaan HPIK Golongan

Parasit, Mikotik, Bakteri dan Virus
telah disusun berpedoman kepada
Standar International yang terdapat
dalam OIE dengan pemilihan
penerapan metode yang paling
sederhana
dan efisien
juga dinilai
mampu
untuk
diterapkan
oleh
Laboratorium
masingmasing Unit
Pelaksana
Teknis
Karantina
Ikan
diseluruh
Indonesia.
Pembahasan
Hasil Uji Coba
Perlakukan
UPT

karena mengingat sifat dari teknologi
itu sendiri yang tidak statis, selalu
berkembang dan berubah.
Sementara yang pasti dari
pengembangan sistem ini adalah
persiapan dari sumber daya manusia
yang ada dimana merupakan harga
mati, jangan sampai sistem yang
telah dikembangkan akan menjadi
sia-sia karena ketidakmampuan SDM
yang ada dalam mengoperasikannya
secara optimal. Untuk itu, marilah
kita berbenah dalam menyonsong
diberlakukannya Sistem NSW ini.

............

Karantina Ikan masih dirasa untuk
perlu dilakukannya berbagai
perbaikan penulisan pembahasan
dan hasil uji coba sesuai dengan
saran dan masukan yang ada dari
berbagai kalangan.
Pembahasan Standar Operasional
Prosedur dimana setiap Unit
Pelaksana Teknis Karantina Ikan
harus memiliki petugas pengambil
sample yang terampil dengan
dibekali pelatihan-pelatihan
pendukung yang cukup.
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Hasil Pemantauan & Seminar
Hama dan Penyakit Ikan
Karantina 2007

Selama beberapa hari para Kepala
Unit Pelaksana Teknis Karantina
Ikan seluruh Indonesia, para pakar
penyakit ikan dari berbagai
Perguruan Tinggi dan tentunya para
pejabat Pusat Karantina Ikan
bertemu dalam 2 (dua) rangkaian
acara guna mengevaluasi dan
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mengkaji ulang secara bersamasama mengenai hasil pemantauan
yang dilakukan oleh Seluruh Unit
Pelaksana Teknis Karantina Ikan
guna menyusun Peta Penyebaran
HPIK di Indonesia untuk tahun 2007
ini. Dua kegiatan ini selain
dimaksudkan untuk mengantisipasi

timbulnya serangan Hama dan
Penyakit Ikan berbahaya tersebut
melalui tindakan karantina terhadap
ikan-ikan yang di ekspor, impor atau
dilalulintaskan antar area juga
membahas dan mensosialisasikan
informasi hama dan penyakit
karantina, hasil-hasil ujicoba yang
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diharapkan dapat merumuskan
arah dan strategi kebijakan
Karantina Ikan ke depan. Dan
informasi yang berkembang serta
hasil-hasil yang telah didapat dan
disepakati bersama dalam acara
ini adalah mencakup :
Karantina Ikan Harus Selalu
Berpedoman kepada Hasil
Konferensi OIE dan NACA
Berdasar kepada hasil Sidang OIE
ke 75 yang diselenggarakan di
Paris pada tanggal 20-25 Mei
2007 yang lalu dimana telah
dihasilkan :
1.A. Penerapan Resolusi OIE No.
XXX tahun 2007 tentang
amandemen The OIE Aquatic
Animal Health Code
1.B. Penerapan Resolusi OIE No.
XXXI tahun 2007 tentang adopsi
penambahan 1 (satu) chapter
pada manual of diagnostic test for
Aquatic Animals.
Sementara yang tak kalah
pentingnya yakni hasil dari
Implementation Workshop Standar
Operating Procedures for Health
Certificate and Quarantine
Measures for the Responsible
Movement of Live Food Finfish
Within ASEAN yang
diselenggarakan oleh Australian
Government AusAID, NACA, AAHRI
dan Aus Vet membahas materimateri berikut :
1.

2.
3.
4.

Competent Authorities (CA)
yang bertanggung jawab
terhadap lalulintas ikan hidup
untuk tujuan konsumsi.
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
karantina ikan
SOP Standar diagnosis
penyakit
Pelaporan dan persyaratan
impor dan ekspor Sertifikat
Kesehatan

5.
6.

Transportasi (angkut
lanjut,transit) ikan hidup untuk
tujuan konsumsi
Manajemen Resiko/Analisis
Resiko Impor.

CA yang bertanggung jawab terhadap
sertifikat kesehatan (health
certificate) dan tindakan karantina
terhadap lalulintas ikan hidup untuk
tujuan kosumsi di Indonesia adalah
Pusat Karantina Ikan. Adapun terkait
masalah transportasi ikan hidup
untuk tujuan konsumsi, peraturan
yang mengatur tentang transit
dirasakan masih sulit untuk
diterapkan. Indonesia belum memiliki
Analisis Risiko Impor, saat ini masih
dalam bentuk rancangan dan sampai
sekarang keberadaannya masih
belum ditetapkan.
Permen Nomor. PER.14/MEN/2007
tentang keadaan kritis yang
membahayakan atau dapat
membahayakan Sediaan Ikan.
Species Ikan atau Lahan
Pembudidayaan. Dan Kepmen
Nomor. KEP.33/MEN/2007 tentang
Penetapan jenis-jenis penyakit ikan

yang berpotensi menjadi wabah
penyakit ikan.
Dimana pengertian dari keadaan
kritis sendiri disini adalah : suatu
penurunan serius akibat
penangkapan yang berlebihan atas
ketersediaan jenis ikan tertentu,
keadaan berjangkitnya wabah
penyakit ikan, atau suatu perubahan
besar dari perubahan lingkungan
akibat pencermaran yang
berpengaruh terhadap ketersediaan
sumber daya ikan yang harus
ditangani dan memerlukan tindakan
segera.
Usulan Penerapan Hama dan
Penyakit Ikan Karantina Golongan I
dan II.
Dari kegiatan ini juga dihasilkan
suatu usulan penambahan maupun
pengurangan daftar HPIK (Hama dan
Penyakit Ikan Karantina untuk
ditetapkan melalui Surat Keputusan
atau Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan. (Lihat Boks 1)
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BOKS 1:

Usulan Penerapan Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan I dan II.
Nama Pulau

Sumatera

Bakteri
Delisting : Edwardsiella ictaluri, Streptococcus iniae
Parasit
Listing : Myxobolus koi,Myxobolus artus (Sumut & Sumbar)
Delisting : Thelohania duorara, Thelohania penaei.

Jawa

Virus
Listing : Infectious myonecrosis virus (Jatim)
Bakteri
Delisting : Streptococcus iniae.
Listing : Pseudomonas anguliseptica (DIY)
Parasit
Listing : Myxobolus koi, Myxobolus artus, Perkinsus marinus (Jabar)
Delisting : Ergasillus sieboldi, Nosema sp., Lytoceatus parvulus
Mikotik
Listing : Aphanomyches ivadans (Jabar)
Delisting : Aphanomyces astaci

Bali, NTB, dan NTT

Virus
Listing : Infectious myonecrosis virus (Bali)
Bakteri
Delisting : Mycobacterium marinum / Mycobacterium chelonei /
Mycobacterium fortuitum (Bali), Streptococcus iniae.
Parasit
Listing :Myxobolus koi, dan Myxobolus artus (Bali)
Delisting : Thelohania duorara

Kalimantan

Virus
Listing : Invectious myonecrosis virus (Kalsel)
Virus
Delisting : Yellow Head Virus
Bakteri
Delisting : Streptococcus iniae, Pseudomonas angulliseptica (Sulsel)
Parasit
Listing : Myxobolus koi, Myxobolus artus (Sidrap – Sulsel)

Sulawesi dan Maluku
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Keterangan

Papua

Virus
Listing : White Spot Syndrome Virus, KHV (Sorong dan Mimika)
Bakteri
Delisting : Streptococcus iniae, Pseudomonas angulliseptica.

Secara Umum

Bakteri
Delisting : Renibacterium salmoninarum, Streptococcus iniae, Aerococcus
viridans var Homeri
Parasit
Listing : Myxobolus koi dan Myxobolus artus
Delisting : Pleistophora angullarum, Ceratomyxa shasta, Thelohania
duorara,Thelohania penaei, Perkinsus atlanticus, Ergasilus sielbodi, Nosema
sp., Lytoceatus parvulus.
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ragamkasus
Pemusnahan Kura- SKI KELAS II
Kura dan Ikan Hias Luwuk Banggai
di BBKI SH
Kasus pelanggaran karantina ikan
Pemusnahan Ikan dan Kura-kura
kembali dilakukan oleh BBKI SH pada
hari Jum’at 31 Agustus 2007
terhadap komoditi perikanan impor.
Pemusnahan tersebut dilakukan
karena komoditi yang diimpor telah
mati, rusak dan busuk sehingga tidak
bisa dilakukan tindakan krantina
lebih lanjut. Rusaknya komoditi
tersebut diperkirakan karena pada
saat transit barang tersebut tertunda
sehingga waktu perjalanan lebih lama
yang mengakibatkan kematian.
komoditi tersebut berangkat dari
bandara Lagos (Nigeria) seperti yang
tertera di AWB tanggal 28 Agustus
2007.
Komoditi tersebut diimpor oleh PT.
Innova Sejahtera c/q Seven Ocean
yang masuk pada hari Kamis 30
Agustus 2007 sekitar jam 22.00 wib
dari Heritage Aquarium, Nigeria
dengan menggunakan Pesawat
Emirates no. AWB 176 0111392.
Jenis – jenis ikan yang dimusnahkan
dikemas dalam 12 boks stereofoam
meliputi:
1. Baby Turtle
2. Cat Fish
3. Cichlid
4. Acipencer

400 ekor
1.000 ekor
1.500 ekor
1.800 ekor

Pemusnahan dilakukan dengan cara
pembakaran dan penguburan yang
disaksikan oleh Kasi Data dan
Informasi BBKI SH Yesse Dany Huwae
dengan Surat Tugas No. 010.KI470.01.0.VIII.2007. (nana’s)

Tindakan Penolakan
Kepiting Kenari di

kembali terjadi di lingkup Stasiun
Karantina Ikan Kelas II Luwuk
Banggai. Kali ini petugas Karantina
Ikan di bandara Bubung Luwuk
berhasil melalukan tindakan
penahanan terhadap media
pembawa berupa kepiting kenari
(Birgus latro) hasil olahan dalam
kondisi beku sebanyak 7 ekor yang
hendak dikirim ke Jakarta pada hari
Rabu, 15 Agustus 2007 dengan
menggunakan pesawat Trigana Air
Lines rute Luwuk - Makassar. Pemilik
media pembawa tersebut adalah
Ronald Nayoan, pemilik Dewi Rizki
Travel yang beralamat di Jl. Danau
Poso No. 80 Luwuk.
Keberhasilan petugas karantina ikan
menggagalkan rencana pengiriman
tersebut berawal dari kecurigaan
petugas terhadap isi dus karton yang
terdeteksi melalui X-ray. Adapun
modus pengiriman adalah dengan
memasukkan media pembawa
tersebut kedalam kantong plastik
yang dikemas dalam dus karton dan
dicampur dengan barang-barang lain
agar tidak ketahuan. Petugas
langsung melakukan penyitaan di
dalam kawasan pabean setelah
berkoordinasi dengan pihak terkait
dan pemilik media pembawa untuk
selanjutnya dilakukan penolakan. Hal
ini sesuai dengan Keputusan Kepala
Pusat Karantina Ikan Nomor: Kep.
146/PKRI/2005 Tentang Prosedur
Tindakan Karantina Ikan Untuk
Pengeluaran Media Pembawa HPI/
HPIK. Hasil analisis kasus
menunjukkan bahwa media
pembawa tersebut merupakan jenis
sumber daya ikan yang dilindungi
dan dibatasi pengeluarannya
menurut Keputusan Menteri
Kehutanan No. 12 tahun 1987.
Selain itu, komoditi tersebut juga
tidak dilengkapi dengan persyaratan

lain yang telah ditetapkan seperti
dokumen SATS-DN yang diterbitkan
oleh BKSDA.
Berdasarkan Surat Penolakan
Nomor : K/KI-D5/22.0/
VIII/2007/01174 tertanggal 15
Agustus 2007, maka keesokan
harinya tanggal 16 Agustus 2007
dilakukan penandatanganan berita
acara serah terima media pembawa
yang dilindungi kepada Bpk. I
Nyoman Ardika dari BKSDA Sulawesi
Tengah dengan disaksikan seluruh
staf karantina ikan dan pemilik media
pembawa. Sebagai bukti fisik,
kepiting kenari sebanyak 1 ekor
dijadikan awetan kering di
laboratorium. Tindakan yang
diberikan kepada pemilik adalah
peringatan tertulis dengan
menandatangani surat pernyataan
untuk tidak mengulangi lagi dan
melakukan tindakan tersebut atas
dasar ketidaktahuan pada aturan
yang berlaku.
Menurut Bapak Umar, S.Pi selaku
Kepala SKI Kelas II Luwuk Banggai,
bahwa intensitas pelanggaran
karantina ikan yang relatif tinggi
terhadap media pembawa yang
dilindungi di lingkup SKI Kelas II
Luwuk Banggai mengindikasikan
bahwa kesadaran masyarakat dalam
mematuhi peraturan perundangundangan harus lebih ditingkatkan
lagi dengan pemberian informasi .
Untuk petugas karantina ikan,
kedepannya untuk lebih bekerja
keras dalam mencegah masuk dan
tersebarnya hama penyakit melalui
media pembawa di pintu-pintu
pemasukan dan pengeluaran yang
dapat merugikan ekonomi
masyarakat. Selain itu, kerjasama
dengan instansi terkait sangat
diperlukan untuk menunjang
pelaksanaan tupoksi karantina ikan
di lapangan dengan penegakan
aturan perkarantinaan dan
pemberian tindakan tegas terhadap
pengguna jasa yang tidak mematuhi
aturan. (Moh. Zamrud, S.Pi, SKI kelas
(Continued on page 46)
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berita

PNS OF THE
YEAR PUSKARI
Best of the Best
Setelah melalui rangkaian seleksi yang panjang
dan ketat, akhirnya didapati pemenang 3 (tiga)
besar untuk kategori PNS terbaik I, II dan III Pusat
Karantina Ikan yang sebelumnya tercatat 8

(delapan) orang yang masuk pada
jajaran 8 (delapan) Besar Terbaik
dari sekitar 60 orang personil yang
memperkuat markas Karantina Ikan
ini. (lihat BOKS 1).
Selanjutnya kedelapan orang terbaik
ini mengikuti beberapa rangkaian tes
tertulis dan wawancara yang
dilakukan dalam 2 (dua) bahasa
yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris, adapun materi dan
wawancara tersebut disampaikan
oleh Kepala Pusat Karantina Ikan
sendiri beserta perwakilan dari Biro
Kepegawaian DKP. Hasilnya inilah
yang masuk dalam jajaran Best of
The Best Pusat Karantina Ikan :

(dari kiri) Ni Desak Nyoman
Pradnyani (Pelaksana pada
Subbidang Program), Asnita
(Pelaksana pada Subbidang
Program), Tri Widiarti Rotua
(Pelaksana pada Subbidang
Operasional)
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Kepala Pusat Karantina Ikan menganugerahkan
PNS terbaik kepada 3 orang yg terpilih
1.
2.
3.

Ni Desak Nyoman Pradnyani
(Pelaksana pada Subbidang
Program)
Asnita (Pelaksana pada
Subbidang Program)
Tri Widiarti Rotua (Pelaksana
pada Subbidang Operasional)

Dalam pidato singkatnya Kapuskari
berpesan kepada semua Karyawan
yang mengawangi markas Pusat
Karantina Ikan untuk terus memacu
kinerja terbaiknya guna mendukung
terselenggaranya kegiatan
operasional Pusat Karantina Ikan
guna menciptakan kemajuan

bersama, untuk itu diharapkan agar
persatuan dan kerjasama antar
sesama bidang yang ada di Pusat
Karantina Ikan harus terus
ditingkatkan karena TUPOKSI bidang
yang satu dengan yang lainnya
memiliki keterkaitan erat satu sama
lain sehingga tidak ada satu
bidangpun yang patut untuk lebih
diunggulkan keberadaannya. Selain
itu kepada para PNS terbaik, beliau
juga berpesan untuk menjadi
panutan bagi teman-teman yang lain
guna memacu kinerjanya walau ada
atau tidaknya kompetisi PNS terbaik
ini.

BOKS 1:
Nama-nama yang masuk dalam jajaran 8 Besar
PNS terbaik Pusat Karantina Ikan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Yunengsih (Bendahara Pengeluaran Pusat Karantina Ikan)
Ayu Astra Barleani (Pelaksana pada Subbidang Standardisasi)
Evi Aryati Arbay (Pelaksana pada Subbidang Data dan Informasi)
Ni Desak Nyoman Pradnyani (Pelaksana pada Subbidang Program)
Asnita (Pelaksana pada Subbidang Program)
Laila Lafi (Pelaksana pada Subbidang Pelanggaran)
Tri Widiarti Rotua (Pelaksana pada Subbidang Operasional)
Ivan Fauzan (Pelaksana pada SubBidang Kepegawaian, Hukum dan
Organisasi)

Suasana hikmat dalam Upacara
Penganugrahan PNS of The Year
Pusat Karantina Ikan
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ikanologi
Jika anda tertarik ingin melihat wujud
asli ikan ini, silakan mampir ke
gedung Zoologi, Puslit Biologi LIPI
Cibinong, Kab. Bogor. Di sana kita
bisa menyaksikan spesimen ikan
purba yang diduga sudah ada sejak
zaman Devonian, 400 juta tahun
silam atau lebih tua dari Dinosaurus
yang muncul pada zaman Triasic
(sekitar 200 juta tahun lalu).
Ikan ini memiliki keunikan yang tidak
dimiliki oleh jenis-jenis ikan lainnya,
seperti adanya tujuh sirip yang
berlobi daging, sirip tambahan pada
sirip ekornya, sambungan
intrakranial di bagian atas kepalanya
dan adanya tulang rawan yang berisi
cairan sebagai penyangga tubuhnya
yang disebut notokorda. Selain itu,
posisi anus dan saluran
reproduksinya berada tepat di
tengah dua tonjolan sirip perutnya,
yang seolah-olah berada di tengah
pangkal ke dua kaki sebagaimana

Coelacanth,
Ikan Purba yang ditemukan di
Indonesia
Coelacanth yang sedang berenang
Oleh : Inda Wahyuni

Kita tentu tidak asing lagi
dengan yang namanya
ikan, baik sebagai menu
sehari-hari maupun sebagai
salah satu hewan
kesayangan yang berenang
dalam akuarium di rumah
kita.
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Tahukah anda jika ikan tersebut
mempunyai nenek moyang yang
keberadaannya oleh para evolusionis
telah dinyatakan lenyap dari muka
bumi sejak 70 tahun silam? Tapi
penemuannya pada Perairan
Indonesia merupakan berita besar
bagi dunia Zoologi dan temuantemuan ini juga disebut-sebut
sebagai temuan terbesar zoologi
abad ke-20, hal ini dikarenakan
perkiraan kalangan ilmwan bahwa
ikan Coelacanth ini hanya terdapat di
sekitar Perairan Komoro dan Afrika.

lazimnya pada manusia (lihat BOKS
1).

Klasifikasi
Masih banyak perdebatan tentang
taksonomi ikan ini, tapi oleh para
revolusionis Coelacanth
dimasukkkan pada klasifikasi
sebagai berikut;
Kerajaan : Animalia
Filum
: Chordata
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Kelas
: Sarcopterygii
Subkelas : Coelacanthimorpha
Ordo
: Coelacanthiformes
Status konservasi: Terancam

Sejarah
kemunculannya
Sampai saat ini, telah ada 2
spesies hidup Coelacanth yang
ditemukan yaitu Coelacanth
Komoro, Latimeria chalumnae dan
Coelacanth Sulawesi, Latimeria
menadoensis. Ikan Coelacanth ini
awalnya ditemukan disekitar
perairan Laut India, tak jauh dari
mulut sungai Chalumna pada
tanggal 23 Desember 1938 oleh
Marjorie Courtenay-Latimer—
seorang kurator museum di East
London, Afrika Selatan—ikan
tersebut kemudian diserahkannya
kepada ahli ikan dari Universitas
Rhodes, Prof. J.L.B. Smith. Untuk
menghormati jasa Latimer dan
Smith, ikan purba itu kemudian

diberi nama Latimeria chalumnae
Smith.
Selama belasan tahun berikutnya,
pencarian lokasi tinggal ikan purba
terus dilakukan. Diperkirakan
beberapa ratus individu hidup pada
kedalaman laut lebih dari 150 m
pada perairan kepulauan komoro, di
Samudera Hindia sebelah barat
Madagaskar sebagai habitatnya.
Hingga 1990an, beberapa individu
juga tertangkap di luar kepulauan
itu, yaitu di perairan Mozambique,
Madagaskar, dan juga Afrika
Selatan. Namun semuanya masih
dianggap ‘populasi‘ yang kurang
lebih sama.
Enam puluh tahun sejak temuan
pertama, Mark Erdmann, yang
kemudian bersama dua koleganya,
R.L. Caldwell dan Moh. Kasim Moosa
dari LIPI pada tahun 1998,
menerbitkan temuannya terhadap
ikan coelacanth di Nature, 1998.
Ikan yang ditemukan pada 30 Juli
1998 oleh nelayan itu tertangkap
jaring nelayan di perairan Manado

Tua, Sulawesi Utara. Seekor ikan
dengan panjang sekitar 1,5 meter
dan berat 45 kilogram ini sudah
dikenal lama oleh para nelayan
setempat dan disebut ”raja laut”,
namun belum diketahui
keberadaannya oleh dunia ilmu
pengetahuan. Maka kini orang
mengetahui bahwa ada populasi
coelacanth yang kedua, yang terpisah
menyeberangi Samudera Hindia dan
pulau-pulau di Indonesia barat sejauh
kurang-lebih 10.000 km. Belakangan,
berdasarkan analisis DNAmitokondria dan isolasi populasi,
beberapa peneliti Indonesia dan
Prancis mengusulkan ikan raja laut
sebagai spesies baru ‘Latimeria
menadoensi’s. Ikan yang sempat
hidup selama sekitar tiga jam ini
berhasil didokumentasikan dan
diamankan sebelum dikirim ke
laboratorium LIPI dan sekarang
disimpan di Gedung Zoologi, Pusat
Penelitan Biologi LIPI Cibinong, Kab.
Bogor.
Dua ekor Coelacanth lainnya berhasil

BOKS 1:
Gambaran morfologi yang menunjukkan bagian-bagian tubuh yang unik pada ikan Coelacanth
(Latimeria chalumnae).

Sambungan
intrakranial

Sirip dada yang
berlobi daging

Latimeria chalumnae

Sirip perut yang
berlobi daging

Sirip Punggung
kedua yang
berlobi daging

Sirip ekor
Sirip dubur yangtambahan
berlobi daging
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terekam di kedalaman 145 meter
dasar laut Sulawesi pada tahun 1999
selama ekspedisi yang dilakukan para
peneliti dari Max Planc Institute
menggunakan kapal Baruna Jaya VIII.
Meskipun hanya rekaman video.
temuan-temuan selanjutnya tetap
menggemparkan dunia.
Dua tahun kemudian ditemukan pula
sekelompok coelacanth yang hidup di
perairan Kawasan Lindung Laut
(Marine Protected Areas) St. Lucia di
Afrika Selatan. Orang kemudian
menyadari bahwa kemungkinan
masih terdapat populasi-populasi
coelacanth yang lain di dunia,
termasuk pula di bagian lain
Nusantara, mengingat bahwa ikan ini
hidup terisolasi di kedalaman laut,
terutama di sekitar pulau-pulau
vulkanik.
Pada Mei 2007, seorang nelayan
Indonesia menangkap seekor
coelacanth di lepas pantai Provinsi
Sulawesi Utara. Ikan ini memiliki
ukuran sepanjang 131 centimeter
dengan berat 51 kg ketika ditangkap.
Coelacanth memiliki ciri khas ikanikan purba, ekornya berbentuk seperti
sebuah kipas, matanya yang besar,
dan sisiknya yang terlihat tidak
sempurna (seperti batu). Di Bunaken
juga pernah ditemukan seekor
coelacanth hidup berenang dengan
bebasnya. Ukurannya kira-kira 2/3
tubuh orang dewasa dan tubuhnya
berwarna ungu gelap.
Sebagai upaya konservasinya,
Coelecanth sejak 18 Januari 1980
telah dimasukkan dalam Appendix I
CITES (Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild
Flora and Fauna), yang menyatakan
ikan ini tidak boleh diperdagangkan
antarnegara.

Karakter morfologi dan
genetika yang
membedakan Latimeria
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Ikan Coelacanth yang tertangkap nelayan

menadoensis dan
laterimeria chalumnae
Laterimeria chalumnae berwarna
kebiru-birunya dengan noda putih
yang tidak beraturan pada sisisknya,
sedangkan Latimeria menadoensis
berwarna kecoklat-coklatan dengan
noda putih yang tidak beraturan pada
sisiknya. Selain itu ada perbedaan
karakter meristik seperti jumlah jarijari pada sirip punggung kedua lebih
sedikit pada Latimeria menadoensi,
sedangkan jumlah jari-jari sirip ekor
tambahan lebih banyak pada
Latimeria menadoensis. Secara
keseluruhan dari 23 karakter meristik
dan morfometrik yang diamati 52%
diantaranya berbeda.
Dari segi genetika, yang dilihat dari
susunan DNA dua ruas mitochondria
( yang mensandikan sitokhrom b dan
12 S ribosome RNA) terlihat adanya
perbedaan atau substitusi mutasi
sebanyak masing-masing 4,85%
(transisi-transversi 13:1) dan 2,85%
(transisi- transversi 2, 4:1) pada
susunan basanya. Dengan
menggunakan laju substitusi

nukleotid 2% perjuta tahun untuk
DNA sitokhrom b, dan 1% perjuta
tahun untuk DNA 12 S rRNA,
diketahui bahwa.L. chalumnae dan
L. Menadoensis telah terpisah sekitar
1.220.000 tahun (DNA yang
mensandikan sitokhrom b) dan
1.420.000 tahun (DNA yang
mensandikan 12 S rRNA) dari nenek
moyangnya. Melihat data yang ada
dapat kita simpulkan bahwa populasi
ikan Latimeria di kep.Komoro dan
Sulawesi merupakan dua jenis yang
berbeda, tetapi keduanya masih
berkerabat dekat.

Tempat hidup dan cara
makan
Jenis-jenis Latimeria diketahui hidup
pada ke dalaman antara 150-200 m
dengan suhu sekitar 18°C. Jenis ini
menyukai lereng vulkanis dan bergua
lava. Pada siang hari ikan ini lebih
senamg tinggal di dalam gua dengan
kelompok kecil (sampai 14 ekor). Di
malam hari ikan ini akan keluar
mengikuti arah arus untuk mencari
makan. Latimeria tergolong ikan
predator; makanannya adalah ikan-
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ikan kecil yang hidup di dasar dan
kolom pertengahan. Hal ini sesuai
dengan dengan struktur saluran
pencernaannya yang memiliki
lambung dan usus yang berdinding
tebal dan berlipat-lipat.

Keunikan tingkah
lakunya
Gerak renangnya tergolong lambat.
Hal ini sesuai bentuk tubuhnya yang
tegap. Walaupun memiliki sirip
dengan tonjolan daging yang
menyerupai tangan dan kaki, ikan ini
tidak dapat berjalan di atas dasar
perairan sebagaimana dibayangkan.
Namun ketika berenang, kedua
pasang sirip perut dan dadanya
memperlihatkan gerakan seperti
derap kuda yang berjalan perlahan.

Selain itu diketahui ikan Latimeria
kadang-kadang menunggingkan
tubuhnya ke dasar perairan secara
vertikal dengan bagian moncongnya
menyentuh dasar perairan. Dalam
posisi seperti ini sirip ekornya akan
bergerak atau berputar dalam posisi
siku-siku terhadap tubuhnya.

Cara berkembang biak
Latimeria tergolong ikan yang
mengalami pembuahan di dalam
tubuh dan melahirkan anak. Pola
perkembangbiakan ini berbeda
dengan jenis-jenis ikan pada
umumnya yang melakukan
pembuahan di luar tubuh. Walaupun
pembuahan dan perkembangan telur
terjadi di dalam saluran reproduksi,
telur yang berkembang tidak
mendapat sari makanan langsung

dari induk seperti halnya pada
hewan-hewan menyusui (Mamalia).
Telur yang dihasilkan seperti pada
laterimeria chalumnae tergolong
sedikit (paling banyak 26 butir) dan
disimpan di dalam saluran saluran
reproduksi atay oviduct. Sesudah
dibuahi memerlukan waktu yang
cukup lama (sekitar satu tahun)
sampai berkembang menjadi anakan
yang siap dilahirkan. Potensi
reproduksi yang rendah ini, dan
penyebarannya yang terbatas
dijadikan salah satu pertimbangan
untuk usaha konservasinya. Semoga
informasi ini bermanfaat untuk kita
semua.
Sumber :
BALITBANG ZOOLOGI P3-BIOLOGI-LIPI
dan sumber-sumber lain.

Potamotrygon,
Pari Air Tawar (Freshwater Stingrays)
Hari Haryanto, SKI SSK II PKU

Pada April dan Mei yang lalu, di
Stasiun Karantina Ikan Kelas I
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
tercatat pada Sertifikat Domestik
Masuk pengiriman ikan pari air
tawar yang berasal dari
Cengkareng dan terakhir impor
langsung dari Taiwan pada bulan
Juli 2007. Ikan pari air tawar ini
merupakan jenis media pembawa
baru yang masuk ke daerah
Pekanbaru, mungkin juga ke

wilayah pulau Sumatera. Hal ini,
membuat kami petugas karantina
ikan khususnya pada Stasiun
Karantina Ikan Pekanbaru termotifasi
untuk menggali dan mencari sumbersumber literatur yang menyangkut
tentang ikan pari ini. Baik itu sistem
regulasi perdagangan di dunia
internasional, penyebaran dan
budidaya pari yang meliputi hama
penyakitnya.

Setelah berkomunikasi dengan pihak
pengelola farm yang mendatangkan
ikan tersebut diungkapkan bahwa
pari-pari yang didatangkan tersebut
akan dibudidayakan karena
merupakan jenis ikan hias yang
sangat potensial dan permintaan
internasional masih tidak ter-cover
berhubung di negara asalnya masih
berlaku kuota untuk diekspor. Hal ini
merupakan awal yang baik untuk
pembudidaya ikan, dan bagi petugas
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karantina ikan merupakan warning
dengan adanya media pembawa jenis
baru ini dengan segala kelebihan dan
kekurangannya yaitu berupa bahaya
laten yang memungkinkan tersebarnya
hama penyakit ikan jenis baru di
negara Indonesia.

Penyebaran dan
Klasifikasi

berimigrasi ke hulu yang memiliki
banyak makanan di kawasan aliran
sungai hutan tropis.
Pari air tawar (potamotrygonidae)
dikenal dengan berbagai nama dan
yang paling terkenal atau secara
internasional lebih dikenal dengan
nama Freshwater stingray atau River
Stingray. Klasifikasi ilmiah stingray
berdasarkan Taksonomi dapat
dipaparkan sebagai berikut :
Kingdom
: Animalia
Phylum
: Chordata
Subphylum
: Vertebrata
Superclass
: Gnathostomata
Class
: Chondrichthyes
Subclass
: Elasmobranchii
Superorder
: Euselachii
Order
: Rajiformes
Suborder
: Rajoidei
Superfamily
: Dasyatoidea
Family
: Dasyatidae ;
Potamotrygonidae
(Freshwater Stingrays)
Subfamily
: Potamotrygoninae (River Stingrays)
Genus
: Potamotrygon
Species
: Lihat BOKS 2
Secara biologi potamotrygonidae ini
sekilas terlihat dan menunjukan
beberapa kemiripan yang serupa
dengan pari air laut (Elasmobranchs)
yaitu fekunditas yang sangat rendah,

Secara keseluruhan ikan pari air tawar
(potamotrygonidae) sebagian besar di
temukan sistem perairan tropis di
kawasan Amerika Selatan dan
merupakan kawasan perairan sungai
Amazon yang hampir meliputi kawasan
Amerika Latin. Brazil merupakan
negara yang memiliki spesies
terlengkap dengan ditemukannya 18
jenis pari air tawar. Selain itu
ditemukan juga di kawasan Argentina,
Bolivia, Colombia, Ekuador, Guyana,
Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay
dan Venezuela (Tabel). Jenis
potamotrygonidae di alam merupakan
penghuni asli perairan yang tenang
seperti danau, berpasir, berlumpur dan
berbatu. Pada musim hujan mereka

44

|

VOL. 4 NO. 3 DESEMBER 2007

lama menjadi dewasa dan lambat
pertumbuhannya. Beberapa jenis
stingrays sangat terpengaruh dengan
perubahan kandungan asam dan
oksigen terlarut dalam air sehingga
memerlukan kondisi tempat/habitat
yang sangat spesifik. Untuk
parameter air secara umum sama
dengan ikan-ikan air tawar lainnya,
salinitas terbatas untuk air tawar
maksimal sampai 3 ppt, pH 5.8-7.5
dan temperatur 23-28 C.
Di alam stingrays dapat mencapai
ukuran diameter 16 inch dan
merupakan predator dipuncak
tangga makanan dikarenakan bisa
memakan jenis-jenis ikan lainya yang
berukuran kecil, cacing, udang dan
serangga air, dalam budidayanya
bisa diberikan irisan daging ikan.
Kebiasaan stingrays berdiam diri di
dasar dan mempunyai kawasan
teritorial sehingga apabila ada yang
masuk kawasannya akan diserang.
Seperti halnya hiu, stingrays
mempunyai spesialis organ sehingga
fertilisasinya terjadi di dalam tubuh
(calapers; modifikasi sirip dubur pada
jantan). Setelah terjadi pembuahan
dan sudah matang maka anakannya
akan keluarkan dengan cara
melahirkan melalui lubang genital
betinanya.

BOKS 2:
Daftar Spesies, Daerah Penyebaran dan Status Perdagangan
Internasional
GAMBAR

JENIS
Potamotrygon
brachyura; brumi

DAERAH SEBAR
NEGARA
(SUNGAI)
Paraná, de La Plata, Argentina, Brazil,
Uruguay dan
Paraguay dan
Paraguay
Uruguay

Perdagangan Internasional : Bisa
Potamotrygon
castexi

Status Legal : Ilegal ekspor dari Brazil
Amazon, Paraná,
Argentina, Bolivia,
Paraguay dan
Brazil, Paraguay dan
Guaporé
Peru

Perdagangan Internasional : Bisa

Status Legal : Ilegal ekspor dari Brazil
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BOKS 2
Potamotrygon
constellata

Amazon

Brazil dan
Kolombia

Status Legal : Ilegal ekspor dari
Brazil
Argentina,
Brazil, Bolivia,
Paraguay,
Potamotrygon
Amazon, Orinoco,
Suriname,
dumerilii, orbignyi,Paraná dan
French Guyana,
reticulatus,
Paraguay
Guyana,
humerosus
Uruguay
Kolombia, Peru
dan Venezuela
Status Legal : Ilegal ekspor dari
Perdagangan Internasional : Bisa
Brazil
Perdagangan Internasional : Bisa

Potamotrygon
falkneri;
menchacai

Perdagangan Internasional : Bisa

Potamotrygon
henlei

Perdagangan Internasional : Bisa

Potamotrygon
histrix

Perdagangan Internasional : -

Cuiabá, Paraná
dan Paraguay

Argentina, Brazil
dan Paraguay

Status Legal : Ilegal ekspor dari
Brazil

Amazon

Brazil

Status Legal : Legal ekspor dari
Brazil, kuota 1000 ekor/tahun
Argentina,
Brazil,
Paraguay,
Uruguay, French
Paraná dan
Guyana,
Paraguay
Guyana,
Suriname dan
Venezuela
Status Legal : Ilegal ekspor dari
Brazil

Potamotrygon
magdalenae

Perdagangan Internasional : Bisa

Potamotrygon
motoro; laticep;
alba; cilcularis,
labradori

Perdagangan Internasional : Bisa

Potamotrygon
ocellata

Perdagangan Internasional : -

Potamotrygon
schroederi

Perdagangan Internasional : Bisa

Potamotrygon
scobina

Perdagangan Internasional : Bisa
Potamotrygon
cf hystrix

Perdagangan Internasional : Bisa

Potamotrygon
leopoldi

Perdagangan Internasional : Bisa
Tidak ada gambar

Potamotrygon
schuemacheri
Perdagangan Internasional : -

Negro

Colombia

Status Legal : Tidak ada
informasi
Argentina,
Bolivia, Brazil,
Colombia,
Amazon,
French Guyana,
Orinoco dan
Guyana,
de La Plata
Paraguay, Peru,
Surinam dan
Uruguay
Status Legal : Legal ekspor
dari Brazil, kuota 5000 ekor/
tahun

Amazon

Brazil

Status Legal : Ilegal ekspor
dari Brazil

Amazon dan Brazil, Colombia
Orinoco
dan Venezuela

Status Legal : Legal ekspor
dari Brazil, kuota 1500 ekor/
tahun

Amazon

Brazil

Status Legal : Ilegal ekspor
dari Brazil

Brazil

Status Legal : Legal ekspor dari
Brazil, kuota 5000 ekor/tahun

Potamotrygon
signata; signatus

Perdagangan Internasional : Bisa
Amazon

Magdalena
dan Atrato

Brazil

Status Legal : Legal ekspor dari
Brazil, kuota 1000 ekor/tahun
Paraná dan
Argentina, Brazil
Paraguay
dan Paraguay
Status Legal : Ilegal ekspor dari
Brazil

Potamotrygon
yepezi

Perdagangan Internasional : Bisa

Parnaíba

Brazil

Status Legal : Ilegal ekspor
dari Brazil

Maracaibo

Venezuela

Status Legal : Tidak ada
informasi
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(Continued from page 37)

II Luwuk Banggai)

IKAN AROWANA DARI
MALAYSIA DITOLAK
MASUK OLEH BALAI
BESAR KARANTINA
IKAN SOEKARNO –
HATTA
Pada tanggal 6 Oktober 2007 Balai
Besar Karantina Ikan SoekarnoHatta melakukan penolakan
terhadap ikan masuk dari negara
Malaysia, komoditi tersebut berupa
ikan Arowana (Scleropageus
formosus) sebanyak 1 ekor.
Penolakan tersebut karena komoditi
yang masuk tidak dilengkapi
rekomendasi dari Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya Departemen
Kelautan dan Perikanan, Surat
Kesehatan Ikan (Fish Health
Certificate) dari Negara asal, serta
dokumen pendukung lainya seperti
Certificate of Origin dan CITES.
Berdasarkan data ikan tersebut
dikirim oleh Mr. Michael Lee dengan
tujuan Alfred Seaman Tambunan
beralamat Bogo Baru B III No 14
Bogor. Menggunakan pesawat
Malaysia Airline dengan no AWB 232
7006 2624, Penanganan
selanjutnya dilakukan oleh Kasie
Pengawasan Balai Besar Karantina
Ikan Soekarno–Hatta Bpk Suwardi,
S.Pi, MM. (Nanas)

OLD AND NEW
LINGKUP PUSKARI
“ Are You the Next….???”
Tepat pada hari Kemerdekaan RI ke 63 th, akhirnya kabar
simpang siur tentang adanya perubahan struktur Kepala Unit
Pelaksana Teknis Karantina Ikan TERBUKTI sudah. Dan
hasilnya, terjadi perombakan dibeberapa titik lokasi Unit
Pelaksana Teknis Karantina Ikan meski sebagian besar masih
didominasi oleh Pemain Lama namun saat ini terasa lebih
’BERWARNA’ mengingat ada 5 (lima) orang Kepala UPT
yang’delisted’: 8 (delapan) orang hanya mengalami ’roling
location’, terakhir pastinya yang paling mengagetkan sekaligus
membanggakan kita semua yakni terdapat 6 (enam) orang
yang ’listed’. Adalah Asep Dadang Koswara(BKI JuandaSurabaya), Nurhaidin(BKI Sentani), Habri Yake (SKI Kelas I
Sam Ratulangi Manado), Rudy Barmala (SKI Kelas II Entikong),
Kadson Batubara (SKI Kelas II Tjilik Riwut) dan Noch Musa
Jefta Telew (SKI Kelas II Luwuk Banggai) nama-nama yang
masuk pendatang baru dalam jajaran Kepala Unit Pelaksana
Teknis Karantina Ikan. Untuk itu, bagi para pejabat yang
dilantik kami dijajaran Redaksi Infokarikan mengucapkan
Selamat Bertugas!.
Sementara untuk Kubu Pusat
Karantina Ikan sendiri ada
beberapa pendatang baru meski
dilakoni oleh muka lama seperti
masuknya Sugiman menjadi
Kepala Bagian Tata Usaha
Puskari mengantikan Listya
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Inderasari disusul dengan Dwi
Hardjanto yang duduk sebagai
Kepala Sub Bidang Pelanggaran
sementara Gatot Perdana hanya
bergeser posisi menjadi Kepala Sub
Bidang Operasional mengantikan
posisi Septiama yang mengalami
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promosi menjadi Kepala Bidang
Standardisasi, Data dan Informasi
sekaligus menjabat sebagai Pimpinan
Buletin Karantina Ikan mengantikan
Asep Dadang Koswara. Sebelumnya,
Pusat Karantina Ikan telah
melakukan ’rolling’ terhadap eselon
IV-nya dimana Nurlaila yang menjabat
sebagai Kepala Sub Bidang
Standardisasi digantikan oleh Anna H
Aritonang dan Nurlaila sendiri

menduduki posisi Anna di Balai Uji
Standar begitu juga rolling position
antara Eni Iramawati dengan Sudiran
dari BBKI Soekarno-Hatta.
Berita akan terjadinya ’roling’ Pejabat
memang bikin penasaran dan
’menebarkan’ hati para pejabat yang
ada hingga tak disangkal berita ini
selalu menjadi perbincangan yang
menarik, termasuk mendorong

lahirnya spekulasi-spekulasi yang
kadang ’nol besar’. Dan sekarang,
kabar burung mengenai adanya
perubahan tersebut mulai
berkembang lagi dikalangan Kepala
UPT, entah darimana sumber apinya
yang kita semua tinggal menunggu
jawabannya. Are you the next......????

BBKI
Hasanuddin
memperingati
SEWINDU
DKP
Tanggal 26 Oktober yang lalu
adalah Sewindu DKP berdiri, ikut
membangun Negeri Bersama Anak
Bangsa. Dalam memperingatinya
banyak acara di gelar baik di
Jakarta maupun di berbagai daerah
termasuk Balai Besar Karantina
Ikan Hasanuddin yang turut
memperingatinya dengan mengelar
upacara bendera yang berlangsung
hikmat dilahaman kantornya yang
terletak di Jalan Landak Baru no. 7
Makassar.
Dengan bertindak sebagai pembina
upacara, Kapala Balai ( Drs.
Widodo) berkesempatan
memberikan sambutan dan
melakukan pembacaan Keputusan
Presiden Republik Indonesia
Nomor 41/TK/2007 tanggal 20 Juli
2007 sekaligus menyerahkan

secara simbolis Piagam Satyalencana
Karya Satya untuk 20 tahun (4 orang)
dan 10 tahun (13 orang) kepada
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah
ditetapkan dengan disaksikan oleh
pejabat struktural dan staf teknis /
admnistrasi serta penanggung jawab
wilker lingkup Balai Besar Karantina
Ikan Hasanuddin.
Sejalan dengan peringatan Sewindu
DKP ini, Balai Besar karantina Ikan
Hasanuddin bertekad untuk
senantiasa meningkatkan etos kerja
dan memberikan pelayanan prima
kepada stacholders dan pengguna
jasa karantina ikan, selanjutnya
secara bersama-sama untuk
mempersiapkan diri dengan cara
meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan dibidang
perkarantinaan ikan serta terus

menjaga kekompakan dan
kerjasama diantara sesama pegawai.
Dimana BBKI Hasanuddin memiliki
peranan dalam menjaga kelestarian
sumber daya perikanan dan
mencegah keluar masuknya hama
dan penyakit ikan karantina
khsusnya di Provinsi Sulawesi
Selatan dan Barat serta Indonesia
pada umumnya. “ Dirgahayu
Departemen Kalautan dan
Perikanan, Sewindu DKP Bersama
Anak Bangsa Membangun Negeri”
(Ir. Burhan Mude, M.P. Kasie Data &
Informasi BBKI HasanuddinMakassar)
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Peningkatan Kualitas
Operasional Tindak
Karantina Ikan dalam
Rangka Memasuki Era
Perdagangan Bebas
Oleh: R. Gatot Perdana

secara utuh.
Kesiapan baik secara administratif
maupun teknis adalah wujud didalam
mengantisipasi perdagangan bebas
yang sudah mulai berjalan pada
sektor-sektor lain (seperti tekstil), hal
ini menunjukkan bahwa secara
realita karantina ikan dengan UPTnya akan dan harus siap dengan
perubahan-perubahan yang terjadi
akibat dari perdagangan bebas,
sehingga upaya optimal mutlak harus
dilakukan guna mengimbangi
dampak dari perdagangan tersebut.
Selamat berjuang......

dan tersebarnya HPIK kedalam
wilayah Republik Indonesia.

M

enapaki era perdagangan bebas
dengan mulai diterapkannya Asean
Free Trade Area (AFTA) di tahun 2003
dimana semua aliran barang dan
jasa menjadi bebas sebebasbebasnya, tanpa ada hambatan tarif
maupun non tarif. Orang atau badan
usaha dapat bebas berusaha di
negara manapun serta bersaing full
contact dengan pengusaha lokal
tanpa halangan dan perbedaan
perlakuan.
Dengan bergulirnya perdagangan
bebas ini maka berimplikasi terhadap
penghapusan pajak masuk (ekspor/
impor), dan segala bentuk
penghalang (barrier). Kondisi ini
diprediksi akan membuat suatu
kondisi dimana para pelaku usaha
perikanan akan berlomba-lomba
untuk mengirimkan komoditi
perikanan guna memperoleh
keuntungan yang besar.
Konsekuensi tersebut antara lain
juga akan berpengaruh terhadap
operasional tindak karantina ikan.
Dimana jumlah dan jenis komoditi
perikanan yang dilalulintaskan akan
semakin besar dan berimplikasi
terhadap semakin banyaknya media
pembawa hama dan penyakit ikan
karantina (HPIK) yang harus diawasi
dan diperiksa. Hal ini sangat
membuka peluang terhadap masuk
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Untuk mengantisipasi terhadap
dampak yang ditimbulkan diatas
maka sudah seharusnya
dipersiapkan teknik dan Metode
pemeriksaan laboratorium yang
cepat dan akurat sesuai dengan
standar yang telah ditentukan serta
pengawasan media pembawa di
pintu-pintu pemasukan dan
pengeluaran harus dilakukan secara
baik dan efektif.
Langkah-langkah yang diambil dalam
upaya peningkatan kualitas
operasional tindak karantina ikan ini
dapat dimulai dari tertib administrasi,
pencapaian pelayanan prima,
pelaksanaan operasional kegiatan
berdasarkan kaidah-kaidah peraturan
perkarantinaan ikan, serta
optimalisasi sarana dan prasarana
penunjang tugas pokok dan fungsi
karantina ikan di setiap lini Unit
Pelaksana Teknis Karantina Ikan.
Unsur-unsur yang terkait tersebut
harus berjalan secara harmonis dan
terintegrasi. Yang tidak kalah
pentingnya yaitu meningkatkan dan
memperbaiki kapabilitas dan
kemampuan SDM dalam rangka
menggali dan mengoptimalkan
tupoksi karantina ikan. Karena
dengan sumberdaya manusia yang
berkualitaslah yang memegang
peranan penting didalam
melaksanakan tupoksi karantina ikan
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intermeso
Sunset di Kepulauan
Bunaken dengan Gn. Manado
Tuanya

”Kase Baron Akang
Menado Pa’Torang”
(Photo & Tesk by: Evi Aryati Arbay)
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Itulah permintaan yang kami layangkan kepada
Donny dan Sapta, staf SKI Kelas I Sam Ratulangi
Manado via telepon jauh hari sebelum bertandang
ke Manado. Jauh hari memang kami telah
melakukan komunikasi, berkoordinasi mengenai
rencana liputan kami di Manado nanti meski
hanya melalui telepon namun schedule acara
sudah dapat kami pastikan dengan sederet objek
wisata yang kami agendakan. Dan Bunaken
menjadi agenda pertama kami, disusul dengan
Mengunjungi Tarsius di Taman Nasional Tangkoko,
Menginap di daerah Danau Tondano dan pastinya
mengelilingi kota Manado dan seputarnya.

Taman Nasional
Laut Bunaken
Kepulauan ini ternyata sangat dekat
dan dapat terlihat jelas dari dermaga
pelabuhan. Bunaken bukan satusatunya pulau disitu. Beberapa pulau
lainnya turut membentuk rangkaian
gugusan Kepulauan Bunaken, yaitu
Pulau Siladen, Gangga, Mantehage,
Nine dan Manado Tua. Perairan di
Kepulauan ini memiliki slope dan
droff off dengan kedalaman lebih dari
30 m! Itulah sebabnya, binatang laut
yang jarang ditemui di tempat lain
bebas berkeliaran disini. Begitu pula
karang warna-warni dan bahkan
terkadang hiu, dapat dengan mudah
dijumpai. Cantiknya alam laut

Dan akhirnya pesawat kami
mendarat juga di Bandara Sam
Ratulangi –Manado, ukuran bandara
ini memang tidak terlalu besar
hingga tidak sulit menemukan Donny
dan Sapta. Tak mau buang waktu
percuma, selepas makan siang kami
langsung meluncur pelabuhan
manado,menuju Pulau Bunaken.
Tepat pukul 16:00 WITA setelah
bertarung menemukan harga yang
’pas’ dengan para nahkoda kapal,
akhirnya kami bisa naik perahu juga.
Beruntung kami mendapat
penawaran yang ’Istimewa’ dari pak
Sadi, sang pemilik kapal. Dengan
harga Rp. 700.000, kami sudah bisa
bermalam dan berkeliling Pulau
Bunaken, Manado Tua, Siladen
sepuasnya. Sayang, tak banyak
waktu yang kami punya, karena
pastinya ’tak cukup’ waktu sebulan
untuk mengelilingi Manado sepuaspuasnya. Berikut kami tampilkan 3
(tiga) dari yang khas Manado,
pastinya kehadapan Anda
semua........

Gunung Menado Tua, Tarsius dan Bunaken merupakan 3 point yang khas dari Menado
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Bunaken dapat juga disaksikan
melalui glass bottom boat maupun
dengan cara snorkeling.
Namun bagi para divers, jelas tak
lengkap bila ke taman laut ini tanpa
melakukan penyelaman dan
menyaksikan secara langsung
keindahan alam bawah airnya. Titik
penyelaman tersebar di seluruh
penjuru mata angin Pulau bunaken.
Setidaknya ada 16 titik penyelaman
di Pulau Bunaken, 3 titik di Menado
Tua, 3 di mantehage, 2 titik di
Siladen, 2 di Nine dan 9 titik lainnya
di ujung menado.
Tak bakal habis diselami dalam
waktu seminggu sekalipun! Tanyakan
tempat penyelaman terbaik di
beberapa dive centers yang tersebar
di Kota Menado, di resor di Pulau

Siladen atau gangga serta tentunya
di Pulau Bunaken sendiri. Memilih
dive center secara cermat sangat
penting, karena tarif bersaing yang
mereka terapkan.Biasanya, warga
Indonesia mendapatkan potongan
harga cukup tinggi, apalagi jika Anda
memilih dive center di Pulau
Bunaken yang sudah dilengkapi
dengan penginapan. Beberapa dive
centre dengan harga yang sangat
masuk akal diantaranya adalah
Bastianos Resort and Dive Center,
Two Fish Divers dan Froggie Dive
Resort.
Mencapai Bunaken, bisa dengan
kapal reguler yang berangkat setiap
pagi hari, atau dapat juga dengan
menyewa kapal. Kapal reguler
berangkat ke Pulau Bunaken setiap

pukul 14:00 WITA dengan tarif sekitar
Rp. 30.000 dari Pasar Jengki (Muara
Sungai Kuala jengki). Namun
tentunya pilihan ini hanya untuk yang
ingin menginap di Pulau Bunaken.
Sebab, dari Bunaken kapal ini baru
akan kembali ke Manado sekitar
pukul 08:00 WITA keesokkan harinya.
Untuk waktu yang lebih bebas,
puluhan perahu sewaan tersebar di
pelabuhan di depan Hotel Celebes,
mulai dari kapal kayu yang memakan
waktu sekitar 1 jam ke Bunaken
hingga speedboat yang hanya
memakan waktu 30 menit. Harga
sewa perahu berkisar dari Rp.
300.000 hingga Rp. 500.000 per trip
atau dapat disesuaikan tergantung
kesepakatan Anda dengan pemilik
kapal. Anda dapat memesan terlebih
dahulu, maupun langsung datang ke
pelabuhan, asalnya Anda siap mental
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Dari perlengkapan Snorkeling, Diving, kerajinan laut pun mudah ditemukan di area Taman Laut Bunaken
menghadapi para nahkoda kapal yang
langsung mengerumuni Anda dan terkadang
malah menambah bingung.

Taman Nasional
Tangkoko
Dengan luas 8.429 hektar, kawasan ini
memiliki keunikan satwa yang jarang
ditemui di tempat lain, yaitu satu spesies
bernama Tarsius. Sekitar 15 jenis
ditemukan disini, namun yang dikenal betul
baru sedikit, diantaranya Spektrum, Dayana
dan Pumulus. Tarsius adalah sejenis monyet
’mini’. Besarnya hanya seibu jari, dengan
mata belo yang menggemaskan! Jenis
Spektrum senang tinggal di pohon yang
berlubang, seperti beringin. Satu pohon
biasanya ada 6 Tarsius, namun walaupun
tinggal berenam, Tarsius adalah satusatunya satwa yang dikenal menerapkan
sistem monogami, alias selalu setia pada
satu pasangan saja. Kalau Spektrum hidup
dipohon, lain lagi dengan Pumulus dan
Dayana, mereka lebih suka bermukim di
tanah, di puncak-puncak gunung.
Di taman nasional ini, terdapat dua pohon
Beringin yang didiami oleh Tarsius
Spektrum. Letaknya tidak terlalu jauh, hanya
berjalan sekitar 1 jam dari Pos 1. Ada dua
rute, rute hutan atau rute pantai. Rute
pantai akan menyusuri sebuah pantai
dengan butiran pasir yang tidak ditemui di
tempat lain, warnanya hitam dan butirannya
besar. Unik sekali! Butiran-butiran pasir ini
juga kerap dipungut dan dikumpulkan oleh
penduduk setempat untuk membuat
beragam kerajinan.
Jika memilih rute hutan, Anda akan ditemani
jenis monyet Macacranica (Yaki) dalam
jumlah belasan, menunggu untuk diberi
cemilan atau buah-buahan, terlebih di Pos II
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yang disebut Pos Monyet. Jarak
antara Pos 1 dengan Pos 2 dapat
ditempuh dengan berkendara namun
trekking tentunya lebih ’beras’ karena
Anda dapat benar-benar merasakan
alam Taman Nasional Tangkoko ini.
Tarsius Spektrum muncul di sore hari
dan mencari makan di malam hari.
Jadi, untuk dapat melihat Tarsius,
berangkatlah dari Pos 1 kira-kira
pukul 3 sore, menunggu di depan
pohon beringin tempat mereka
tinggal sampai pukul 5 sore. Mereka
bisa dipancing keluar dengan
serangga (belalang) agar mereka
mendekat sampai jarak kurang dari
setengah meter. Walau begitu,
Spektrum tetap binatang liar yang
segan berurusan dengan manusia.
Anda harus tenang dan mengaja agar
suasana tetap sunyi, supaya mereka
tak merasa terancam. Bila ingin
melanjutkan perjalanan, Anda bisa
juga hikking sampai puncak Gunung
Tangkoko, sekitar 5 jam perjalanan
dari Pos 1.
Selain Tarsius dan Yaki, di Taman
nasional Tangkoko juga ditemui
kurang lebih 149 jenis burung. Yang
paling besar adalah burung
Rangkong. Orang Minahasa
menyebutnya burung Taon sebab
diparuhnya terdapat strip hitam yang
setiap tahunnya pertambah satu
menunjukkan umur sang burung.
Tiket masuk Taman Nasional ini

hanya Rp. 2.000 jika memerlukan
jasa guide sekitar Rp. 100.000/ trip,
tergantung lamanya perjalanan dan
penghargaan terhadap jasa mereka.

Danau Tondano
Siapa yang tak kenal Danau
Tondano? Danau Tondano
merupakan Danau yang terbesar di
Sulawesi Utara. Luasnya lebih dari
4.000 hektar! Paling cocok
menikmati panorama Danau
Tondano yang dikelilingi
Pengunungan lembean ini sambil
menyantap ikan bakar khas Manado
dari resto-resto yang berjajar di
sepanjang jalan utama danau.
Semilir angin yang berhembus sepoisepoi membuat Anda tak ingin pergi
dari tempat itu. Nikmati keindahan
Danau Tondano saat makan siang
atau di sore hari kala matahari tak
terlalu menyengat. Danau ini juga
berdekatan dengan tempattempat
wisata lain yang tak kalah indahnya
sehingga Anda dapat sebelumnya
atau sesudahnya mengunjungi
tempat-tempat lain, seperti Kawah
Mahawu atau Puncak Temboan.
Bawa juga alat memancing, karena
Danau Tondano kaya akan ikan.
Atau, keliling danau dengan perahu
sewaan dan seabrek aktifitas lain
yang biasanya ditawarkan di akhir
pekan di tempat ini.
Beragam pilihan akomodasi yang
ditawarkan
mulai dari
harga
150.000/
orang/
malam
sampai 2
juta/orang
pun ada
disini.■
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menukita

Otak-ot

Bahan:
½ kg Ikan belida/tenggiri dihaluskan
75 gram tepung sagu
250cc santan kelapa dari 1 butir kelapa / Kara
50cc putih telur
1 sdt bawang merah halus
1 sdt bawang putih halus
15 gram garam
75 gram gula pasir
1 sdt vetsin
½ sdt merica
Cara membuat:
1. Semua bumbu dicampur jadi satu kecuali ikan.
2. Ikan dihaluskan (hanya daging) dengan blender,
lalu ditumbuk lagi sampai halus.
3. Campur ikan dengan bumbu, lanjutkan dengan
dimixer. Setelah halus, aduk kembali dengan

ak

tangan sambil dibanting-banting.
4. Setelah rata, kemudian dibungkus dengan daun
pisang, lalu dipanggang dengan api kecil sampai
matang.
Bahan Sambal Otak-Otak:
100 gram kacang goreng (dihaluskan)
50 gram cabe rawit
50 gram cabe merah
2 sdt garam
1 sdt vetsin
4 sdm gula pasir
200cc air panas
1 sdt cuka
Untuk 4-6 orang.
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Ex Pjw REDAKSI
INFOKARIKAN

MENIKAH
Menjelang Hari Raya Idul Fitri
tepatnya pada tanggal 02 September
2007, Ex Pjw Redaksi Infokarikan Ir.
Asep Dadang Koswara mengakhiri
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masa kesendiriannya dengan
mempersunting Rika Kartika, Mojang
Priangan. Resepsi pernikahan
diselenggarakan dengan mengambil
tempat di Graha Emerald, Bandung.
Hampir seluruh personil Pusat
Karantina Ikan, Balai Uji Standard,
BBKI Soekarno Hatta dan SKI Kls I
Tanjung Priok tumpah ruah diacara
ini guna memberikan selamat dan
doa kepada kedua mempelai yang

berbahagia pada hari itu. Kami pun di
jajaran Redaksi merasa bahwa tidak
ada doa yang pantas untuk kami
panjatkan selain mengucap dengan
tulus :
“Selamat Menempuh Hidup Baru,
Semoga Kebahagiaan Selalu
Menyertai Biduk Rumah Tangga
Bapak”.
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SURAT DARI REDAKSI
” REDAKSI INFOKARIKAN MEMBUKA LOWONGAN MENJADI KORESPONDEN DAERAH ”

P

embaca yang terhormat, sebelumnya kami hanturkan penghargaan tertinggi kepada para
Kepala Unit Pelaksana Teknis dan para kontributor di seluruh Indonesia yang selama ini telah
banyak berpartisipasi aktif didalam upaya penyebaran informasi yang ada di lingkup Pusat
Karantina Ikan.
Akhir tahun ini tepat rasanya bagi kita untuk melakukan evaluasi atas apa yang telah kita capai.
Hasil evaluasi yang kami lakukan di jajaran Redaksi Infokarikan terbagi atas 2 (dua) point dimana
point pertama adalah point plus. Pada point ini, kami sedikit bisa berbangga hati karena meski
berangkat dari segala keterbatasan yang ada, kami bisa menerbitkan media informasi untuk kita
semua dengan cakupan distribusi yang mencapai lingkup eselon I Departemen Kelautan dan
Perikanan. Sementara pada point minus-nya, kami merasa belum bisa maksimal dalam
mendorong semangat teman-teman karantinawan di seluruh Indonesia untuk aktif berpartisipasi.
Untuk itu, kami merasa masih banyak target-target yang tidak dapat kami kejar ’seorang diri’
sehingga kami merasa ’wajib’ mengajak Anda semua untuk bersama-sama mengejar
ketertinggalan itu agar Media Informasi milik kita bersama ini benar-benar dapat berfungsi
maksimal dan bermanfaat bagi kita semua. Kami yakin bahwa semakin banyak partisipasi yang
turut serta, akan membuat Media ini lebih ’berisi’
Untuk itu, kami mengajak Anda semua karantinawan di seluruh Indonesia untuk lebih menyadari
akan arti penting dari sebuah media informasi dalam upaya menjembatani komunikasi antar
’kita’!. ”Percayalah bahwa komunikasi akan lancar, apabila kita bisa saling

menginformasikan”
Dan tahun depan, kami ingin mengikutsertakan Anda sebagai Koresponden Daerah kami yang
berada di masing-masing Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan yang ada di seluruh Indonesia,
dengan menjadi Koresponden Daerah, otomatis nama Anda akan tercantum di Jajaran Redaksi
Infokarikan. Upaya ini kami lakukan untuk bisa lebih ’dekat’ dengan Anda sekalian, selain
berharap semoga bisa memperlebar jalur komunikasi antar kita semua. Untuk merealisasi tujuan
tersebut, kami telah membuka Pendaftaran Koresponden Daerah Infokarikan. Bagi yang berminat,
silahkan isi formulir yang telah disediakan dan kirimkan melalui fax Pusat Karantina Ikan atau
email Infokarikan : infokarikan@yahoo.com. Penting untuk dicatat bahwa partisipasi ini sementara
waktu, tidak dapat menjanjikan ’imbalan’ apapun atas tulisan/informasi/berita/artikel yang
dikirimkan oleh para Koresponden Daerah namun pastinya akan ada reward tersendiri bagi
Koresponden Daerah yang dinilai aktif. Kedepan, apabila partisipasi ini dapat melahirkan ’Sinergi’
pada tampilan Buletin selanjutnya, tidak menutup kemungkinan di tahun berikutnya ’profesi ini
bisa memberikan sedikit income tambahan bagi Anda.
”Selamat Bergabung Para Koresponden Daerah Di Jajaran Redaksi
Infokarikan”
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INFOKARIKAN TH 2008
“ Hidup matinya media ini tergantung dari partisipasi Anda semua tanpa
itu semua usaha Pusat Karantina Ikan dan semangat jajaran Redaksi
inipun bukan tidak mungkin akan padam dan Media ini dengan sendirinya
pasti akan tenggelam lagi seperti nasibnya terdahulu”

Pembaca, Tahun 2008 Infokarikan akan hadir menemui Anda semua pada

bulan April, Agustus dan Desember, siapkan berita dan informasi lainnya
segera layangkan ke meja Redaksi kami di Markas Pusat Karantina IkanJakarta. Mari manfaatkan Media Informasi ini untuk mengeluarkan
segala bentuk aspirasi, informasi dan permasalahan Anda, percayalah
dengan Komunikasi yang lancar segalanya akan menjadi mudah!.

Keterbukaan Informasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang

sangat cepat dan Pusat Karantina Ikan turut mendukung upaya keterbukaan
tersebut guna pencapaian yang lebih baik jadi Please manfaatkanlah
semaksimal mungkin guna mengeluarkan berbagai aspirasi,masalah,
informasi atau sekedar unek-unek Anda karena hidup matinya media ini
tergantung dari partisipasi Anda semua tanpa itu semua usaha Pusat
Karantina Ikan dan semangat jajaran Redaksi inipun bukan tidak mungkin
akan padam dan Media ini dengan sendirinya pasti akan tenggelam lagi
seperti nasibnya dahulu. Sekali lagi pembaca, mari kita sama-sama menjaga
apa yang sudah kita upayakan bersama ini semaksimal mungkin, ingatlah
bahwa semua ini tidak gratis tapi dibiayai oleh banyak nafas rakyat
Indonesia. Menyadari hal itu, dengan segala kerendahan hati yang paling
dalam kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dan dukungan semua
pihak baik di Pusat maupun Daerah guna kelangsungan Media milik kita
bersama ini.
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FORMULIR PENDAFTARAN
KORESPONDEN DAERAH INFOKARIKAN
NAMA

: .......................................................................................................................................

NIP

: .......................................................................................................................................

TANGGAL LAHIR

: .......................................................................................................................................

JABATAN

: .......................................................................................................................................

HOBBY

: .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ASAL UPT

: .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ALAMAT

: .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

No Telp/Fax/HP

: .......................................................................................................................................

ALAMAT EMAIL

: .......................................................................................................................................

ALASAN BERGABUNG DENGAN INFOKARIKAN :
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

TTD
( NAMA JELAS )
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SPECIAL THANKS FOR YOUR
CONTRIBUTION :
Kepala Pusat Karantina Ikan, Dwi
Rahardjanto,SH, RAMLI, S.Pi beserta
teman-teman di SKI Kls II BabullahTernate; Habrin Yake beserta Kawankawan di SKI Kls I Samratulanggi-Menado
(terutama Sapta dan Donny): Moh.
Zamrud, S.Pi, SKI kelas II Luwuk Banggai;
Ir. Anwar & Muhlin, S.Pi (BKI Sentani); Ir.
Burhan Mude, M.P (BKI
Hasanuddin,Makassar); Yesse Danny
Huwae (BBKI Soekarno Hatta); Nana
Suhana (BBKI Soekarno Hatta); (Hari
Haryanto, SKI SSK II PKU); Suwardi ( BBKI
Soekarno Hatta)

VOL. 4 NO. 2 DESEMBER 2007 |

63

