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Nasional Single Windows
(NSW) Resmi di Berlakukan di
Indonesia

PUSAT KARANTINA IKAN — KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

VISI

MISI

Melindungi dan menyelamatkan
kelestarian sumberdaya hayati
perikanan;

Mewujudkan Karantina Ikan
Modern Yang Tangguh,
Profesional dan Terpercaya

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.

PUSAT KARANTINA IKAN
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DARIREDAKSI

Sebelumnya Selamat Tahun Baru 2010,
semoga di tahun ini langkah kita akan
semakin mantap saja dan semoga segala usaha
kita untuk mewujudkan terbentuknya Badan
Karantina Ikan dapat segera terwujud. Untuk
itu, tidak ada salahnya kita selalu bersiap diri
dan memastikan langkah agar tetap berada di
jalurnya.
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Pada edisi kali ini, kami tidak hanya mengulas
beberapa persiapan yang dilakukan dalam
mewujudkan terbentuknya Badan Karantina
Ikan tapi juga menampilkan beberapa artikel
menarik lainnya yang patut disimak, lihat saja
di Profil UPT disana ada Balai Uji Standar
Karantina Ikan (BUSKI) dengan Sang
Komandannya, Bapak Reza Priyatna,
ditambah berita-berita lainnya yang informatif
dan mungkin saja anda butuhkan. Diakhiri
dengan rublik Intermezzo yang selalu ditunggu
-tunggu.

Dan sekali lagi kami ucapkan, Selamat Tahun
Baru dan Sukses selalu menyertai kita semua.
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DIREKTORIHALAMAN
Nasional Single Windows
(NSW) Resmi di Berlakukan
di Indonesia
Pada tanggal 29 Januari 2010, diadakan di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Presiden Indonesia Bapak Susilo
Bambang Yudhoyono meresmikan
peluncuran sistem Indonesia National Single Window nasional
bersama dengan layanan 24 jam x

4

BERITAUTAMA

BERITAPuskari

Balai Karantina Ikan
Harus Berdiri Sendiri
"Pembentukan badan tersebut mendesak sebagai tindak
lanjut Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta
susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I," kata pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Informasi KKP Eddy Papayungan di Padang, Senin (3/5). Menteri Kelautan dan
Perikanan Fadel Muhammad belum lama ini mengajukan
penyempurnaan usulan anggaran belanja tambahan pada APBN-P 2010 kepada DPR sebesar Rp720
miliar.

Akreditas Balai Karantina
Ikan Kelas I Sepinggan

8 12
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LiputanKegiatan
Pertemuan Teknis Nasional
Karantina Ikan 2010 –14
Pertemuan PROPOSAL UJICOBA
Karantina Ikan 2010—17
Pendidikan dan Latihan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Karantina Ikan Tahun 2010—20
PROFILeksklusif

Mengenal
Octolasmis,
parasit leher
angsa pada
Crustacea—

28
Lobster
KEMEWAHAN SEJATI DARI
DASAR LAUT

34

38
Mengenal Teknik DNA Sequencing

Ir. Riza Priyatna, MP
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Peresmian pemberlakuan penerapan NSW di Indonesia
dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
dengan disaksikan oleh Wakil Presiden Budiono, Menko,
Menkeu dan Gubenur DKI Jakarta.

Pada tanggal 29 Januari 2010,
diadakan di pelabuhan Tanjung
Priok Jakarta, Presiden Indonesia
Bapak Susilo Bambang
Yudhoyono meresmikan
peluncuran sistem Indonesia
National Single Window nasional
bersama dengan layanan 24 jam
x 7 hari.
Dalam acara ini tim persiapan INSW rinci penggunaan sistem INSW
simulasi, respon masyarakat usaha, hidup demonstrasi dan
pengoperasian portal dan situs web teleconfrence dengan para
pemangku kepentingan di pelabuhan Belawan Medan dan Tanjung
Perak surabaya. Sebagai bagian dari program 100 hari pemerintah SBY,
sistem INSW telah diimplementasikan di 5 pelabuhan utama di
Indonesia.

BERITAUTAMA
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Nasional Single
Windows (NSW) Resmi
di Berlakukan di
Indonesia
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BERITAUTAMA

Meskipun hanya 5
pelabuhan (port)
tetapi nilai
transaksi ekspor
atau impor sudah
lebih dari 90% dari
total kegiatan
ekspor-impor di
seluruh Indonesia.
Pada peluncuran NSW nasional,
Presiden didampingi oleh menteri
terkait secara resmi meluncurkan
sistem NSW di Indonesia.
Harapannya adalah Sistem INSW
akan meningkatkan daya saing
Indonesia dalam kompetisi global,
memberikan kepastian kepada
dunia usaha dalam hal data dan
waktu referensi tanah dengan
mudah dan mempercepat logistik,
,mempercepat proses dan
mengurangi biaya dalam ekspor
dan impor barang.
Peluncuran NSW ini diawali
dengan laporan dari ketua tim
persiapan Menteri Keuangan Sri
Mulyani Inderawati kepada
Presiden.
Dalam laporannya tersebut,
Menteri Keuangan mengatakan
6 | INFOKARIKAN. EDISI 7 VOL. I

Sambutan dan peresmian
pemberlakuan NSW di Indonesia oleh
Presiden RI, Susilo Bambang
Yudhoyono.

bahwa saat ini jumlah importir telah mencapai
20 ribuan orang yang menggunakan sistem NSW
di seluruh Indonesia. Sistem NSW telah
diimplementasikan di pelabuhan-pelabuhan
utama seperti Tanjung Priok Jakarta, Tanjung
Emas Semarang, Tanjung Perak Surabaya dan
Belawan. Kemudian pada tahap berikutnya
sistem NSW di Indonesia akan diintegrasikan
dengan sistem ASW (ASEAN Single Window)
pada tahun 2012.
Selanjutnya acara peresmian ini dilanjutkan
dengan pembacaan laporan dari Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.
Dalam laporan yang disampaikan tersebut,
diharapkan seluruh proses ekspor dan impor
akan menjadi lebih mudah lebih cepat dan lebih
murah. Ini cukup mudah dilakukan karena akses
ke portal NSW dilakukan secara elektronik atau
paperless yang pada akhirnya akan menurunkan
biaya dan waktu secara signifikan. Beliau juga
mengatakan bahwa proses perizinan ekspor
impor dapat dipercepat dari 40 hari menjadi 17
hari.
Acara berikutnya adalah penerimaan dan
bimbingan dari Mr RI memimpin sistem NSW.
Dia mengatakan adanya NSW ini, Indonesia
bukan han ya penonton di era persaingan global,
tetapi juga secara aktif untuk bersaing dengan
negara lain sehingga dapat meningkatkan
ekonomi nasional ke depan untuk Indonesia.
Kemudian ia didampingi oleh Menteri
Perekonomian, Departemen Keuangan dan
Gubernur DKI Jakarta bersama-sama melakukan
penekanan tombol peresemian sistem NSW
melalui layar sentuh (touch screen).
Acara ini diikuti oleh live demo operasi situs web
dan portal INSW oleh Mr Susiwijono sebagai
pemimpin tim teknis INSW. INSW telah

menjelaskan bahwa lapisan 2 adalah:
Website resmi yang berisi informasi yang
berhubungan dengan sistem NSW. Informasi
dalam situs resmi NSW dapat diakses oleh
semua orang tanpa harus login terlebih dahulu
dan disajikan secara transparan. Informasi
yang dipublikasikan melalui situs resmi adalah:
INSW semua informasi yang relevan, termasuk
informasi dari kementerian / lembaga dan
media Informasi tarif, larangan impor dan
pembatasan ekspor membatasi penghalang.
Memperbarui informasi larangan dan
pembatasan peraturan
Aplikasi Portal INSW. Pengguna harus login
terlebih dahulu untuk mengaksesnya. Dalam
portal ini menyediakan informasi:
Pelacakan dokumen kepabeanan (PIB dan PEB)
pada tim nyata hari jam menit dan kedua
Pelacakan dokumen perizinan dari instansi
terkait
Informasi status dokumen pabean dalam
bentuk memorandum of pemberitahuan. Jadi,
jika tidak menolak atau kurangnya
kelengkapan data dapat dengan cepat untuk
diproses.
Terakhir acara teleconfrence dengan pihak
terkait dan dipelabuhan Medan Belawan
Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam
teleconfrence ini kesempatan untuk
mendengarkan langsung dari Presiden
pengguna jasa NSW, dari otoritas pelabuhan
dan Bea Cukai.
Acara ditutup dengan konferensi pers antara
tim persiapan NSW dengan wartawan dari
berbagai media secara terpisah diruangan
yang disediakan oleh panitia

INFOKARIKAN. EDISI 7 VOL. I

| 7

Selamat kepada Karantinawan di seluruh Indonesia akhirnya perjuangan selama ini didengar juga, semoga dengan terbentuknya Badan
Karantina Ikan dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi, baik
dalam rangka memberikan Service Excellent kepada para Penggusa
Jasa di seluruh Nusantara maupun mancanegara serta peningkatan kesejahteraan para Karantinawan itu sendiri. Karena tugas, pokok dan
fungsi yang diemban oleh para petugas Karantina Ikan dilapangan sangat berat, mereka kerja selama 24 jam per hari hingga sudah selayaknya mereka diperhatikan.
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BERITAUTAMA

Terima Kasih kepada Bapak Fadel Muhammad yang
telah menyambut baik dan membantu mewujudkan
perjuangan tersebut, tak hanya kalangan Karantina
Ikan dan lingkup internal Kementrian Kelautan dan
Perikanan (KKP) yang bersuka tapi juga berbagai
kalangan terutama para Pengguna Jasa yang selama
ini berhubungan dengan Karantina dan Bina Mutu
dalam aktivitas bisnisnya. Dan di artikel ini juga kami
rangkum beberapa pemberitaan terkait Pembentukan Badan Karantina Ikan di beberapa surat kabar,
berikut ulasannya.

Balai
Karantina
Ikan
Harus
Berdiri
Sendiri

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp580
miliar untuk mendukung pembentukan Badan
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP.
"Pembentukan badan tersebut mendesak sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor
24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan
fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I," kata pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Informasi
KKP Eddy Papayungan di Padang, Senin (3/5).
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad belum lama ini mengajukan penyempurnaan usulan anggaran belanja tambahan pada APBN-P 2010 kepada DPR sebesar
Rp720 miliar.
Menteri KKP menyebutkan, seperti dikutip
Eddi, dalam penyempurnaan anggaran sebesar Rp720 miliar itu terdapat pengajuan anggaran dalam rangka pembentukan Badan
Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp580 miliar. "Dalam Perpres Nomor 24 Tahun 2010
tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyetujui usulan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membentuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan," katanya.

INFOKARIKAN. EDISI 7 VOL. I

| 9

Bila badan itu terbentuk, tentu membutuhkan sarana dan prasarana terutama
dalam pengembangan laboratorium karantina ikan. Laboratorium karantina ikan di
masa kini dituntut untuk dapat menerapkan
teknik pemeriksaan secara cepat, tepat, dan
akurat sesuai standar dan perkembangan
teknologi.
Hal ini dilakukan agar dapat mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan
karantina (HPIK) serta penolakan ekspor produk perikanan dari Indonesia. "Selain itu
pengembangan laboratorium dalam rangka
peningkatan produksi perikanan serta daya
saing, sebagai upaya menjadikan Indonesia
sebagai negara penghasil produk perikanan
terbesar tahun 2015," katanya.
Kini, katanya, belum seluruh Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Karantina Ikan mampu
menerapkan teknik polymerase chain reaction (PCR) sebagai salah satu teknik pemeriksaan HPIK. Hal tersebut dikarenakan belum
tersedianya peralatan yang mendukung teknik tersebut. Selain itu, peralatan yang ada
saat ini sudah rusak sehingga pelayanan
kepada eksportir menjadi terganggu.
"Untuk itu KKP mengajukan pagu anggaran
sebesar Rp100 miliar untuk mendukung pelaksanaan operasional laboratorium pada 44
UPT Karantina Ikan. Ke-44 UPT tersebut ter-
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diri atas dua unit Balai Besar Karantina Ikan,
satu unit Balai Uji Standar, tujuh unit Balai
Kelas I, lima unit Balai Kelas II, 17 Stasiun Kelas I, dan 11 Stasiun Kelas II," katanya.
Dalam penyempurnaan usulan anggaran
belanja APBN-P 2010, juga disampaikan mengenai pembangunan gedung dan pembentukan sekretariat Coral Triangle Innitiative (CTI)
sebagai tindak lanjut CTI Leaders Declaration
dan CTI Regional Plan of Action. Hal ini juga
dilakukan atas dasar kesepakatan pertemuan
tingkat menteri di Solomon yang menunjuk
Indonesia sebagai tempat dan Ketua Sekretariat Regional CTI dan Ketua Dewan Menteri
CTI.
Balai Karantina Perikanan harus berdiri
sendiri dan tidak digabung dengan unit kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
yang lain karena berbeda fungsi. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPR Siswono Yudho Husodo menanggapi rencana
KKP yang akan meleburkan Pusat Karantina
Ikan dengan Direktorat Standarisasi dan Akreditasi.
Menurut Siswono, upaya penggabungan itu
tidak akan efektif karena dua unit kerja pemerintah ini berlainan fungsi dan dimensi
pekerjaan. "Meningkatkan standar pusat
karantina menjadi balai itu perlu, tetapi jangan digabung antara Balai Karantina Ikan

dengan Direktorat Standarisasi dan Akreditasi
karena misinya sudah berbeda,"ujarnya.
Karantina, tuturnya, berfungsi sebagai lembaga untuk mencegah pemasukan penyakit
dari produk impor dan menyelamatkan ikan
budi daya di dalam negeri supaya tidak
terkontaminasi penyakit ikan dari luar. Sementara itu, lembaga standardisasi berhubungan dengan keberlanjutan usaha, termasuk
untuk prasyarat perdagangan luar negeri. Dua
sifat ini, tegasnya,jelas berbeda dan tidak dapat disatukan.

Upaya KKP untuk menggabungkan Balai
Karantina Ikan dengan Direktorat Standardisasi dan Akreditasi Kelautan dan Perikanan itu berkaitan dengan dengan penjaminan sistem mutu produk perikanan
menyusul perdagangan bebas.
Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan
Fadel Muhammad berkukuh dua badan tersebut memiliki fungsi yang sama sehingga dapat
dilebur menjadi satu. "Penggabungan itu akan
lebih efisien bekerjanya," katanya.
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Ketua KAN Serahkan
Sertifikat Akreditasi
kepada Balai Karantina
Ikan Kelas I Sepinggan

Akreditas Balai Karantina Ikan
Kelas I Sepinggan
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BERITAPuskari
"Yang terbaik harus diserahkan oleh
yang tertinggi," demikian ungkap
Kepala Badan Standardisasi Nasional
(BSN) selaku Ketua Komite Akreditasi
Nasional (KAN), Dr.Bambang Setiadi
saat menyerahkan Sertifikat Akreditasi kepada Balai Karantina Ikan Kelas I Sepinggan dalam acara Pertemuan Teknis Nasional Karantina Ikan
Tahun 2010 di Bandung, pada Senin
(26/04/2010). Sertifikat diterima
oleh Sekjen Kementerian Kelautan
dan Perikanan, M. Syamsul Maarif.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Bambang
Setiadi menyatakan bahwa proses untuk mendapatkan Sertifikat Akreditasi harus melewati
proses audit yang ketat. Oleh karenanya, KAN
memberikan apresiasi kepada Balai Karantina
Ikan Kelas I Sepinggan yang telah berhasil mendapatkan Sertifikat Akreditasi.
Balai Karantina Ikan Kelas I Sepinggan diakreditasi sejak tanggal 16 April 2010 untuk pengujian
penyakit ikan. Status akreditasi berlaku sampai
dengan 15 April 2014.

Balai Karantina Ikan Kelas I Sepinggan, Balikpapan adalah laboratorium karantina ikan ke 6 yang
diakreditasi KAN setelah Balai Besar Karantina
Ikan Sukarno Hatta Jakarta, Balai Besar Karantina
Ikan Hasanuddin Makassar, Balai Karantina Ikan
Juanda Surabaya, Balai Karantina Ikan Ngurah Rai
Bali, dan Balai Uji Standar Karantina Ikan Jakarta.
Dengan telah keluarnya Perpres 24 Tahun 2010
tanggal 14 April 2010 tentang Susunan Organisasi
Kementerian Negara dimana di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibentuk satu
unit eselon 1 baru yaitu Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, maka peranan laboratorium karantina
ikan menjadi sangat penting dalam mencegah
terjadinya penyebaran hama dan penyakit ikan di
Indonesia. Selain itu lab karantina ikan juga sangat penting dalam mendukung program pengendalian mutu serta jaminan keamanan hasil perikanan.
Hasil rapat KAN tanggal 16 April 2010 telah
menambah 24 lab baru, dengan rincian :Lab Penguji dari 440 menjadi 453, Lab Kalibrasi dari 112
menjadi 119, Lembaga Inspeksi dari 19 menjadi
21 dan Lab Medik dari 4 menjadi 6.(arf)
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Liputan Kegiatan

Pertemuan Teknis Nasional Karantina Ikan 2010

Peran Karantina
Ikan semakin
Nyata
“Saya memandang bahwa peran strategis dari tugas dan fungsi
karantina yaitu mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan
karantina (HPIK) akan semakin nyata. Institusi Karantina berperan
dalam mendukung dan mewujudkan grand strategi ke 2 yaitu
mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan
atau grand strategi ke 3 yaitu meningkatkan produkktivitas dan daya
saing berbasis pengetahuan. Sesuai Laporan Kepala Pusat Karantina
Ikan dalam pertemuan ini akan dibahas beberapa ketentuan peraturan
perundangan yang perlu di review. kaji ulang, dan permasalahan teknis
yang ada dan dihadapi oleh Pusat Karantina ataupun UPT, saya
berpesan hendaknya dalam penyusunan kebijakan teknis karantina ikan
menitikberatkan pada Sinkronisasi dan Harmonisasi sehingga hambatan
-hambatan yang ada dapat diatasi dengan baik”.
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Demikian sepenggal kata sambutan dan pengarahan
Sekertaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
dalam pembukaan Pertemuan Teknis Karantina Ikan
Tahun 2010, acara pembukaan diawali dengan Laporan
Kepala Pusat Karantina Ikan dilanjutnya pengarahan dari
Sekertaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang sekaligus membuka secara resmi acara
Pertemuan Teknis Nasional Karantina Ikan tahun 2010.

Sekjen KKP
memberikan sambutan
dan arahan pada acara
pembukaan

Pertemuan yang diagendakan tiap tahun ini
diselenggarakan oleh Pusat Karantina Ikan melalui
kegiatan Bidang Tata Pelayanan – Pada tanggal 26-28
April 2010 bertempat di Hotel Golden Flower, Bandung.

INFOKARIKAN. EDISI 7 VOL. I

| 15

Dalam Pertemuan yang diikuti oleh seluruh
Kepala UPT Karantina Ikan ini, telah disusun
agenda acara dengan beberapa materi yang
menjadi pokok bahasan yaitu meliputi:

1. Review Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan
Nomor:
Per.21/MEN/2006
tentang Tindakan Karantina Ikan Dalam Hal
Transit;

•

2. Indikator Kinerja.

"Pembentukan Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan" yang disampaikan oleh Ir. Agus
Priyono,M.Si

Kelompok B, membahas pokok bahasan sebagai
berikut:

•

“Pendelegasian
Kewenangan
dan
Persyaratan Penandatangan Dokumen
Karantina Ikan” yang disampaikan oleh Ir.
Hari Maryadi, M.Si

1. Review Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan
Nomor:
Per.27/MEN/2008
tentang Instalasi dan Tempat Penimbunan
Sementara Karantina Ikan;

•

“Penyempurnaan Juklak Pemantauan HPI/
HPIK" yang disampaikan oleh Ir. Hari
Maryadi, M.Si

2. Penyempurnaan Juklak Pemantauan.
Kelompok C, membahas pokok bahasan sebagai
berikut:

•

“Review Kepmen/Permen Kelautan dan
Perikanan Nomor: Kepmen KP No.KEP.16/
MEN/2006 dan Permen KP No.PER.28/
MEN/2008” yang disampaikan oleh Ir. Hari
Maryadi, M.Si

1. Review Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor: PER.28/MEN/2008
tentang Jenis, Tata Cara Penerbitan, dan
Format Dokumen Karantina Ikan

•

“Review Kepmen/Permen Kelautan dan
Perikanan Nomor: Permen KP No.PER.21/
MEN/2006 dan Permen KP No. PER.27/
MEN/2008 yang disampaikan oleh
Septiama, A.Pi, M.M

•

“Indikator Kinerja Puskari dan UPT
Karantina Ikan” yang disampaikan oleh
Sugiman, A.Pi, Msi

Sedangkan untuk materi yang diperlukan
pembahasan serta perumusan dibagi dalam 3
(tiga) kelompok sebagai berikut:
Kelompok A, membahas pokok bahasan sebagai
berikut:
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2. Pendelegasian
Kewenangan
dan
Persyaratan Penandatangan Sertifikat.
Dari hasil rumusan tiap-tiap kelompok kemudian
dipaparkan serta dibahas lebih mendalam dalam
sidang pleno, kemudian hasil rumusan sidang
pleno oleh ketua kelompok diserahkan kepada
Kepala Pusat Karantina Ikan sebelum acara
penutupan dilaksanakan.
Keluaran dari kegiatan ini diharapkan dapat
dijadikan bahan masukan dalam menyusun
kebijakan
perkarantinaan,
baik
dalam
perumusan regulasi maupun kebijakan teknis
yang dapat menjadi panduan serta pedoman
dalam melaksanakan tugas dan fungsi karantina
ikan. (Bazar Ristiyawan)

LiputanKegiatan
Pertemuan PROPOSAL UJICOBA
Karantina Ikan 2010

Harus

”
Implementatif
& Publikatif”

Hasil ujicoba Karantina Ikan
makin lama semakin
diharapkan dapat langsung
diimplementasikan secara real
guna membantu dan
mempermudah proses kerja
pemeriksaan Laboratorium
Penyakit Ikan yang dimiliki oleh
Karantina Ikan di seluruh
Indonesia. Karena begitu
banyak biaya yang diperlukan
dan dihabiskan guna
mendorong kegiatan ini, jangan
sampai semuanya sia-sia tanpa
arti. Untuk itu Pusat Karantina
Ikan melalui bidang
Standardisasinya, terus
mendorong agar hasil ujicoba
benar-benar bermanfaat
semaksimal mungkin serta
mendorong para Karantinawan
yang melakukan ujicoba untuk
lebih berani dan percaya diri
terhadap hasil ujicoba yang
dilakukannya selama ini
melalui pajang publikasi di
berbagai media ilmiah baik
yang berupa seminar maupun
jurnal ilmiah.
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Dalam sambutannya, Kapuskari mengingatkan
kembali bahwa KKP telah menetapkan Visi, Misi
dan Grand Strategy yang kemudian ditetapkan
dalam PERMEN KKP 06/2010 tentang Rencana
Strategis KKP tahun 2010 sampai dengan Tahun
2014, dimana Pusat Karantina Ikan dan UPT nya
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
“Blue Revolution” pembangunan Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
Pada Permen KKP 06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Kelautan & Perikanan
Tahun 2010-2014; juga telah ditetapkan indikator kinerja Puskari dan UPT nya dimana Presentase media pembawa hama penyakit ikan impor,
ekspor dan antar area yang bebas penyakit ikan
karantina dengan laboratorium karantina yang
sesuai standar OIE dan SNI”.
Dengan Indikator yang telah ditetapkan tersebut
maka mau tidak mau Karantina Ikan harus menetapkan sasaran dan target secara kuantitatif
yang harus dicapai setiap tahunnya.
Ada 3 (tiga) hal mendasar yang harus dicapai dari
Indikator yang telah ditetapkan, Pertama : Media
Pembawa yang bebas HPIK; Kedua: Laboratorium
sesuai Standar OIE dan SNI; Ketiga: Sistim Informasi On-Line.
Melalui ketiga indikator utama tersebut, Puskari
mencanangkan bahwa pada tahun 2014 Laboratorium Karantina Ikan di 46 UPT harus sudah terAkreditasi semua, Kompetensi SDM yang mampu
men-Diagnosa HPIK juga harus ber-Sertifikat, Sistim Pelayanan Publik melalui Informasi On-Line
harus dibangun. Sehingga sejalan dengan itu dan
jika tidak ada aral melintang, Organisasi Karantina
Ikan ini akan menjadi “Badan Karantina Ikan dan
18 | INFOKARIKAN. EDISI 7 VOL. I

Pengendalian Mutu dan Pengawasan Hasil Perikanan”, yang dengan demikian menuntut konsekwensi logis dari Tugas Pokok dan Fungsinya.
Karena dengan menjadi Badan maka tugas-tugas
penanganan Food Safety untuk konsumsi manusia
yang selama ini ditangani Institusi lain, menjadi
kewenangan Badan ini. Fungsi Uji, Fungsi Sertifikasi dan Fungsi Inspeksi dalam prinsip HACCP akan
melebur kedalam TUPOKSI Badan Karantina ini.
Dengan demikian Karantina harus menyiapkan
“Strategi Pentahapan” dalam hal Penyiapan Kompetensi SDM ; Standarisasi Teknik dan Metode Uji;
Standarisasi Sarana & Prasarana Uji; Peningkatan
Kerjasama antar lembaga baik Nasional maupun
Internasional; dan lain nya. Sehingga ditekankan
bahwa pelaksanaan uji coba tahun 2010 ini hasil
nya agar dapat di Publikasikan ke dalam JurnalJurnal Ilmiah baik Jurnal Nasional maupun Jurnal
Internasional dan serendah-rendah nya dimasukkan ke dalam Prosiding Seminar Lingkup Karantina
Ikan
Oleh karena itu kegiatan uji coba paketnya tidak
cukup diselesaikan dalam bentuk buku atau laporan tapi wajib diselesaikan sampai dengan tingkat
“MANUSCRIPT”.
Selama berlangsungnya kegiatan Pertemuan
pembahasan proposal uji coba UPT Karantina Ikan,
dirumuskan beberapa point penting dalam
pelaksanaan uji coba. Perumusan tersebut
disepakati oleh narasumber dan peserta
pembahasan proposal.

Hasil perumusan kelompok Bakteri dan Jamur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Untuk bakteri yang tidak mempunyai banyak serotif (1 serotipe) dapat untuk deteksi (diagnosis)
definitif.
Mendiagnosis AB poliklinal perlu penyiapan Ag, ada beberapa metode pembagian Ag polivalen
Diperlukan validasi kontol pos (ATTC) terlebih dahulu sebelum validasi uji UPT.
Disarankan untuk melihat pengaruh pemberian bawang putih terhadap gambaran darah PMN =
Polimorf Nuclear.
Perlu uji LC 50 E.tarda pada nila
Perlu mencari pustaka apa kandungan atau bahan aktif dan dosis pengobatan
Perlakuan pengobatan herbal pada ikan mendapat perhatian waktu khusus karena membutuhkan
waktu yang lama.
Membuat suatu konsistensian antara tujuan dan rumusan masalah dan judul
Hati-hati dalam mengerjakan uji LD 50, gunakan stok bakteri yang sama dan kondisi ikan harus
seragam.
Uji sensitifitas perlu perlakuan (waktu, sampling, dosis infeksi dll)
Perlu dilihat kembali metode ekstrak dan dibandingkan dengan literatur terkini
Gunakan primer dari I. Hofferi yang sudah jelas ada dasarnya atau pustakanya.
Perlu dilakukan uji analisa residu.
Perlu pengamatan TPC berbagai organ target untuk mengetahui bersih atau tidak untuk ikan yang

Hasil perumusan kelompok Parasit & Virus
1.
2.

Perbaikan metode untuk mendapatkan antigen
Validasi penggunaan antibodi poliklonal isolat lokal dengan menggunakan metode imunokimia
pada pemeriksaan KHV di ikan koi.
3. Penggunaan metode ekstrasi dengan CTAB DTAB
4. Penggunaan uji PCR konvensional
5. Pengukuran/cek pH pelarut.
6. Judul sudah direvisi (Pengaruh kualitas air terhadap patogenitas VNN pada benih Kerapu
Macan/BKI Kelas I Polonia medan, Kajian/persistensi WSSV pada Artemia salina dalam periode
hidup/BKI Kelas I Tanjung Priok, Identifikasi Henneguya sp Pada ikan Gurame secara molekuler,
morfologi dan didukung Uji Histopatologi /BUSKI )
7. Variabel bebasnya salinitas dan pH
8. Ukuran ikan disarankan lebih besar
9. Preparasi antigen VNN (sumber ; Dr. Uun unibraw malang)
10. Waktu sampling setiap 12 jam
INFOKARIKAN. EDISI 7 VOL. I
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Peserta Pendidikan dan
Pelatihan Penyidik
Pengawai Negeri Sipi
(PPNS) bersama
Kapuskari dan Kabid.
Tata Pelayanan

Pendidikan dan Latihan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Karantina
Ikan Tahun 2010
PPNS memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan yang terindikasi melakukan tindak pidana karantina ikan serta mempunyai tugas untuk melakukan penyidikan atas laporan atau temuan yang mengindikasikan terjadinya delik pidana karantina ikan, hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan
bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik, yaitu Penyidik Polri dan
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LiputanKegiatan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik
Polri memiliki kewenangan sebagaimana yang
disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sedangkan untuk PPNS kewenangannya sesuai dengan
undang-undang yang menjadi dasar hukumnya
masing-masing.
Untuk mewujudkan PPNS sebagai instrumen penegakan hukum bidang Karantina Ikan, sesuai ketentuan perundang-undangan perlu dilakukan
pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan bekerjasama dengan Mabes POLRI agar terbentuk PPNS
yang memahami kedudukan, peran dan fungsinya
serta mampu melaksanakan proses penyidikan
tindak pidana karantina ikan berdasarkan
ketentuan perundangan.
Pusat Karantina Ikan sejak tahun 2006 telah melaksanakan kegiatan Diklat bagi PPNS dan sampai
saat ini PPNS Karantina Ikan berjumlah 112 orang,
dibandingkan dengan luas wilayah Negara Kesatuan RI dan jumlah kasus pelanggaran tindak
pidana karantina ikan Jumlah PPNS tersebut masih jauh dari kata ideal. Untuk memenuhi tenaga
penyidik tersebut, Pusat Karantina Ikan bekerjasama dengan POLRI sesuai dengan anggaran
yang tersedia untuk tahun ini hanya melaksanakan diklat satu kali, yang akan mendidik calon
PPNS Karantina Ikan sebanyak 30 (tiga puluh)
orang dengan pola 100 JP (seratus jam pelajaran).
Kegiatan diklat tersebut dilaksanakan selama 2
(dua) minggu yaitu dimulai tanggal 31 Maret 2010
dan berakhir tanggal 13 April 2010 dengan pola
100 jam pelajaran bertempat di Pusat Diklat Re-

serse Kriminal Polri Megamendung Bogor yang
merupakan satu-satunya lembaga Polri untuk
mencetak para calon penyidik yang handal baik
Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri
Sipil.
Secara Resmi Kegiatan Diklat dibuka melalui
Upacara Pembukaan, bertindak sebagai Pembina
Upacara KOMBES. POL. Drs. Undang Rahmansyah
(Kabag. Kermalat, Dit. Binlat Lemdiklat Polri).
Upacara yang berlangsung khidmat tersebut turut
dihadiri juga oleh Kepala Pusat karantina Ikan,
Kepala Balai Besar Karantina Ikan Soekarno Hatta,
Kepala Balai Karantina Ikan Kelas II Tanjung Priok,
Kepala Balai Uji Standar Karantina Ikan, Kepala
Bidang Tata Pelayanan, Kasubbag Kepegawaian
Hukum dan Organisasi, Para Pejabat lingkup Pusdik Reskrim.
Dengan dilaksanakannya diklat PPNS Karantina
Ikan, diharapkan akan lahir perangkat penegak
hukum yang dapat melakukan penyidikan yang
efektif dan berperan sebagai ujung tombak dalam
penegakan hukum bidang karantina ikan, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran pidana karantina ikan yang unsur-unsur materialnya
sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 16
Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan; Undang-Undang Nomor: 45 Tahun
2009 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor: 31 tahun 2004 tentang Perikanan; dan
Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2002
tentang Karantina Ikan. Sehingga setiap proses
penyidikan yang dilakukan PPNS Karantina Ikan
sesuai dengan aturan main serta berlandaskan
kaidah yang berlaku sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya. (Bazar Ristiyawan)
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PROFILeksklusif

Ir. Riza
Priyatna,
MP

Veni
Vidi
Vici
Setelah sekian lama menunggu dan beberapa kali me-reschedule jadwal
wawancara dengan Sang Komandan
Balai Uji Standar Karantina Ikan (BUSKI)
ini, akhirnya baru pada awal Juli lalu
bisa kami tuntaskan jua. Maklum saja,
jadwal kegiatan Komandan satu ini cukup padat. Belum lagi beliau juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan
MOPKAN Angkatan 19, semakin susah
saja menemui sosok satu ini.
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D

an akhirnya, pagi ini kami bisa mentuntaskannya. Dengan sangat bersemangat ia menjelaskan satu per satu pertanyaan yang kami ajukan, terutatama ketika ditanya apa saja yang ingin ia capai bersama seluruh
Pasukannya di Balai Uji Standar. Selain membawa BUSKI kearah yang
lebih baik dengan pengembangan kegiatan berbau ilmiah yang bermanfaat dan
dapat dimanfaatkan secara aktif oleh seluruh Karantinawan di seluruh Indonesia
dalam mendiagnosa HPIK, ia juga ingin merubah image yang berkembang di kalangan para Karantinawan tentang arogansi BUSKI.
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Dalam memainkan perannya sebagai Balai
Uji Standar, memang BUSKI dipersiapkan untuk
selangkah lebih maju dibanding dengan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan seluruh Indonesia.
Sehingga wajar kalau BUSKI difasilitasikan secara
baik dan modern baik dari segi peralatan pendukung uji pemeriksaan HPIK sampai dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan well Knowledge. Namun dengan itu
semua, tidak seharusnya membuat BUSKI Arogan
dan Ekslusif tapi dituntut untuk lebih produktif
dan aktif dalam mengembangkan Tehnik dan
Metode guna keperluan diagnosa HPIK yang lebih cepat, efektif dan efisien. Dan itulah yang
ingin ditumbuh kembangkan oleh seorang Riza
Priyatna dilingkungan Balai Uji Standar ini. Ia
merasa hal itu sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diwujudkan oleh BUSKI, karna semua komponen disini telah bekerja dan berjalan dengan sangat baik,sehingga tidak sulit baginya untuk
beradaptasi dan mengikuti ritme kerja pasukannya dan ia sangat nyakin jika BUSKI bersatu,
saling bahu membahu pasti akan banyak hal
positif yang dapat dihasilkannya, apalagi Pusat
Karantina Ikan juga mendorong BUSKI mengarah
kesana . Ujar Sang Komandan bersemangat.
Dimasa kepemimpinannya, ia ingin membawa BUSKI kearah perubahan yang lebih baik,
mempertahankan dan mengembangkan apa
yang sudah baik dan meningkatkan aktivitas
kegiatan ilmiah yang ada dan mempublikasikannya ke berbagai publikasi ilmiah (Dalam dan
Luar Negeri) serta melakukan kerjasama dengan
berbagai pihak (Dalam dan Luar Negeri) guna
pengembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan diagnosa dengan mengundang dan mendatangkan expert dari Korea, China dan lainnya
guna memenuhi kebutuhan Transfer Knowledge.
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Ia begitu bersemangat menjelaskan arah
kebijakkan yang diusungnya untuk mengembangkan BUSKI, Reza Priyatna terbilang senior di
kalangan karantina ikan, memulai karier dari
bawah. Mulai dari staff biasa hingga meraih jabatan pertamanya sebagai Pjb Kepala SKI Sentani
yang kemudian diangkat menjadi Kepala Stasiun
sejalan dengan pengembangan kelembagaan di
SKI Sentani. Kurang lebih tiga tahun ia bercokol di
wilayah Papua,kemudian beralih ke lintas Kalimantan tepatnya di Sepinggan, hampir sepuluh
tahun ia disini, jadi bisa dibilang ia cukup pengalaman di wilayah Timur Indonesia hingga
memompa mental dan kwalitas kinerjanya, dan
sekarang giliran ia berkiprah di wilayah barat tepatnya di Balai Uji Standar (BUSKI) ini, jadi tidak
perlu dikhawatirkan lagi kemampuan adaptasi
yang ia miliki, karna ia tidak memerlukan waktu
terlalu lama untuk itu. Layaknya Jenderal Julius
Ceasar, ia juga akan berkata “ Veni, Vidi, Vinci”.
Dengan semangat yang ia miliki itulah, kita
percaya dan nyakin ia bisa memimpin BUSKI dan
membawanya kepada perubahan yang lebih
baik, yang lebih Scientific base dan Professional
di bidangnya hingga dapat menghasilkan Tehnik
dan Metode yang mendukung kemajuan dan
kwalitas diagnosa HPIK yang terpercaya dan diakui secara Nasional dan Internasional. Karena
BUSKI notabene adalah “dapur-nya” Karantina
Ikan. (ea)

BIODATA
Nama
NIP
T/Tgl Lahir
Masa Kerja

: Ir. Riza Priyatna, MP
: 19630314 199103 1 003
: Yogyakarta,
14 Maret1963
: 19 Tahun 6 Bulan

Riwayat Jabatan
:
• Kepala Balai Uji Standar, Nov 2008 –
Sekarang
• Kepala BKI Sepinggan, 2005 – 2008
• Kepala SKI Kls I Sepinggan, 2002 – 2005
• Kepala SKI Sepinggan, 1998 – 2002
• Kepala SKI Sentani 1996 – 1998
• Pjb Ka. SKI Sentani, 1995 – 1996
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BERITAUPT

Plakat Akreditasi
dari KAN

Stasiun Karantina Ikan Kelas I Panjang
Berperan Aktif Mengatasi Masalah
Kegagalan Panen Udang di Propinsi
Lampung
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Akhir-akhir ini, Infectious Myonecrosis Virus
(IMNV) menyerang di sebagian besar tambak
yang ada di Propinsi Lampung. Sudah pasti kasus
ini sangat meresahkan dan merugikan petambak,
hingga menjadi pembahasan penting dan
sorotan diskusi pokok dalam acara Workshop
Masyarakat Aquakultur Indonesia (MAI) yang
digelar pada 20 Januari 2010, acara yang
mengambil tema ” Upaya Mengatasi Masalah
Kegagalan Panen Udang di Lampung” ini dihadiri
oleh kepala BBL Ujung Bate Aceh Ir. Coco
Kokarkin, M.Sc., Ph.D, Sekjen MAI Ir. Agung
Sudaryono, M.Sc., Ph.D, Kepala SKI Kelas I
Panjang Ir. Putu Sumardiana, M.P,serta para
expert dibidang virology dari GeneReach
Biotechnology Corp. Taiwan.

Biosecurity, serta menjaga dan menyeleksi sebaik
-baiknya induk maupun benih yang akan
digunakan untuk budidaya agar terbebas dari
virus yang dapat merugikan usaha budidaya.
Kesepakatan ini otomatis terkait dengan
keberadaan instansi dan TUPOKSI yang ada pada
Karantina Ikan yang berada di garda terdepan
dalam hal pengendalian hama penyakit ikan,
komitmen ini jugalah yang disampaikan oleh Ir.
Putu Sumardiana, M.P selaku Kepala UPT SKI
Kelas I Panjang yang tampil sebagai salah satu
Narasumber dalam acara tersebut, ia
mengatakan bahwa : “ SKI Kls I Lampung Siap
meminimalkan penyebaran hama penyakit ikan
terutama golongan virus dari dan ke Propinsi
Lampung”.

Dalam acara ini, dibuat kesepakatan bersama
antara para praktisi di lapangan dan pengusaha
udang terkait dengan kasus IMNV ini. Dimana
disepakati bersama untuk dapat menerapkan
Good Aquculture Practises (GAP), menjalankan

Komitmen SKI Kls I Panjang Lampung ini, juga
dibuktikan dengan pengadaan sarana dan
prasarana penunjang untuk mendeteksi virus
dengan metode Polymerase Chain Reaction
(PCR), kompetensi sumberdaya manusia dibidang
diagnosa virus juga akan terus ditingkatkan
dengan mengundang praktisi PCR dari
GeneReach Biotechnology Corp. Taiwan, Simoon
chung dan Erick Hou untuk melakukan training di
SKI Kelas I Panjang.
Disamping itu, dengan adanya kesepakatan dari
para stakeholder dan dukungan oleh instansi
terkait ini diharapkan dapat menjadi sinergi
dalam membangun kembali sektor perikanan
khususnya produksi udang di Propinsi Lampung.
Semangat inilah yang tercermin dalam workshop
yang berlangsung selama satu hari di hotel
Sheraton Bandar Lampung.

Manager mutu laboratorium SKI Kelas I Panjang bersama para
expert PCR dari GeneReach Biotechnology Corp. Taiwan

(Aris Kurniawan, SKI Kelas I Panjang – Lampung)
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PenyakitIKAN

Mengenal Octolasmis,
parasit leher angsa
pada Crustacea
Octolasmis
sesungguhnya tidak
lebih dari binatang
kecil yang mirip
udang, yang berdiri
dengan tangkai
menancap pada inang
serta kepala berada di
dalam sebuah
cangkang dari batu
kapur dan
menendang makanan
ke dalam mulutnya.
Sebenarnya jenis
organisme ini dapat
kita temui dengan
Octolasmis angulata
mudah, karena
mereka biasanya menancap pada botol, potongan-potongan kayu, dan plastik
– bahkan hampir segala sesuatu yang mengapung di perairan dan terbawa
arus pasang ke darat. Jika tertarik untuk menemui spesies ini, tempat terbaik
untuk melihat adalah di pasar ikan di mana terdapat kepiting dan lobster
hidup. Organisme ini bisa terlihat menempel pada bagian luar. Semakin besar
ukuran Octolasmis menunjukkan, semakin panjang jangka waktu sejak
terakhir kepiting mengalami moulting.
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Hewan ini hidup bersimbiose
dengan berbagai spesies hewan
seperti ikan, ular laut, karang,
bintang laut, dan kerang. Namun
sebagian besar Octolasmis hidup
bersimbiose dengan spesies laut
seperti rajungan, kepiting, dan
lobster.

Menemukan Octolasmis tidaklah sulit, dengan
sedikit pengalaman dan sedikit keberuntungan,
Octolasmis warwickii dewasa dapat dengan
mudah ditemui pada carapas dan anggota tubuh
luar dari kepiting dan lobster. Keberadaan
spesies ini pada bagian luar kepiting atau lobster
biasanya menandakan keberadaan mereka di
dalam ruang insang. Dalam seekor udangudangan (Crustacea) biasanya terdapat
setidaknya enam spesies Octolasmis. Jenis
Octolasmis yang sering dijumpai pada ruang
insang Rajungan dari famili Portunid biasanya
adalah Octolasmis angulata, Octolasmis cor,
Octolasmis californiana dan Octolasmis mülleri.
BIOLOGI

Octolasmis merupakan subordo dari Thoracica.
Organisme ini memiliki sebuah tangkai yang
disebut peduncle dan sebuah capitulum, yang
biasanya dilindungi oleh cangkang batu kapur.
Tangkai atau peduncle berbentuk memanjang,
anterior, pada daerah preoral tubuh. Organisme
ini dapat berkembang biak secara hermaprodit
maupun dengan jenis kelamin terpisah.
Parasit ini hanya terdiri dari kantung, organ
reproduksi eksternal terletak di bagian perut dari
Crustacea inang dan sistem akar penyerap nutrisi
yang tertanam ke sistem darah dari inang.
Organisme ini memiliki morfologi dewasa agak
menyimpang dibandingkan dengan udangudangan lain. Morfologi dewasa terdiri dari dua
macam yaitu yang berkantung eksternal tanpa
segmen dengan organ reproduksi yang menonjol
dari perut inang dan yang lain dengan sistem
akar penyerap nutrisi tertanam dalam sistem
darah inang. Dengan dasar tangkai Octolasmis
menancap erat pada bagian luar atau insang
tergantung pada spesies. Maka Octolasmis
ditakdirkan untuk tetap menancap di lokasi
tersebut sampai masa moulting inang
berikutnya.
SIKLUS HIDUP
Pertumbuhan Octolasmis terjadi melalui
serangkaian moulting, Siklus hidup spesies
Octolasmis meliputi enam nauplius (N1 - N6) dan
satu tahap larva cyprid. Rata-rata diperlukan
sembilan hari dari kemunculan massa telur pada
induk hingga pelepasan larva N1. Pada kondisi
tersebut diperlukan 27 hari dari kemunculan
pertama massa telur untuk larva cyprid pertama.
Perubahan dari N1 – N6 terjadi hanya dalam
waktu delapan hari, namun terjadi peningkatan
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panjang yang cukup besar hingga mencapai
duabelas kali.
Dalam jangka waktu tersebut, naupliar
menangkap, menelan, mencerna, dan
menyimpan cadangan makanan yang cukup
untuk:
1. mendukung metamorfosis tubuh menuju
morfologi yang berbeda, yaitu tahap larva
cyprid, yang tidak makan;
2. menyediakan energi untuk kegiatan cyprid

Siklus Hidup dari Octolasmis
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berenang dan menjelajah, untuk pencarian
dan identifikasi inang, pemukiman dan
perlekatan;
3. mendukung metamorfosis ke bentuk
morfologi selanjutnya.
Berakhirnya proses ini, siklus hidup akan terus
berulang.
Metamorfosis Cirripedia diawali oleh larva cyprid
yang berenang bebas. Metamorfosis mengarah
pada pembentukan Juvenile Octolasmis di bawah

PENEMPELAN LARVA CIPRID DAN INANG

besar, sedangkan Octolasmis tridens dan
Octolasmis angulata dalam jumlah lebih rendah.
Pada seekor rajungan (Portunus pelagicus)
biasanya dapat ditemukan hingga lima species
Octolasmis tetapi hanya dua spesies yang
diketahui menetap pada rajungan yaitu
Octolasmis angulata and Octolasmis warwickii.

Peran mendasar dari larva cyprid adalah dalam
memilih spesies inang yang sesuai, mencari
tempat yang cocok pada inang, kemudian
menetap dan bermetamorfosis. Para octolasmis
remaja dan dewasa akan secara permanen
menempati lokasi yang telah dipilih cyprid. Larva
cyprid menancapkan dirinya ke exoskeleton dari
inang dan menyaring partikel makanan.
Octolasmis dewasa secara permanen menancap
pada inang dan siklus hidup dikendalikan oleh
periode moulting dari inang.

Meski demikian beberapa Octolasmis memiliki
inang spesifik. Octolasmis cor ditemukan dalam
jumlah besar hanya pada Kepiting Scylla serrata.
Octolasmis grayii sering ditemukan pada
beberapa spesies ular laut, tetapi tidak
ditemukan pada crustacea. Sementara
Octolasmis warwickii dan Octolasmis angulata
kurang memiliki inang spesifik, di mana spesies
ini sering ditemukan dalam jumlah besar pada
berbagai spesies, setidaknya 16 species
decapoda.

carapas cyprid dengan ukuran lebih kecil
daripada organisme dewasa. Larva Ciprid
melakukan penetrasi ke dalam kutikula inang,
dan menyuntikkan bahan parasit langsung ke
haemolymph dari inang.

Keberhasilan reproduksi Octolasmis tergantung
pada kematangan Octolasmis sebelum inang
mengalami moulting. Jadi untuk mencapai
keberhasilan reproduksi, sebuah cyprid larva
harus memilih inang dengan periode moulting
yang cukup untuk menancapkan diri, dan
bermetamorfosis menuju bentuk dewasa,
bertelur dan melepaskan nauplii.
Umumnya spesies Octolasmis terjadi pada lebih
dari satu species dan hanya sedikit yang memiliki
host spesifik. Sebagian besar memiliki dua atau
lebih species inang. Octolasmis warwickii dan
Octolasmis angulata ditemukan pada 15 species
inang. Pada Scylla serrata hanya ditemukan
Octolasmis cor dan Octolasmis angulata dalam
jumlah yang sama. Pada Portunus pelagicus,
Portunus sanguinolentus, dan Charybdis natator
ditemukan Octolasmis lowei dalam jumlah

INFEKSI OCTOLASMIS
Beberapa spesies Octolasmis hidup di ruang
insang inang mereka dengan menancap pada
lembar insang dan sering ditemukan dalam
jumlah besar. Dengan demikian, mereka
menempati ruang pada insang yang biasanya
tersedia untuk respirasi Kondisi ini dapat
mengakibatkan inang menjadi lemah bahkan bisa
mati. Beberapa hasil pengamatan menunjukkan
bahwa pada sebagian besar inang yang terinfeksi
terdapat satu atau lebih spesies dari Octolasmis.
Pada Rajungan infeksi Octolasmis dari spesies
Sacculina granifera dapat menghambat
moulting. Pada kepiting biru Callinectes sapidus
terdapat Octolasmis muelleri yang serangannya
dapat menghambat pertukaran gas di dalam
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insang.
Tingkat serangan parasit ini pada kepiting bakau
dan rajungan biasanya tinggi. Semakin besar
ukuran inang, biasanya semakin banyak pula
octolasmis yang ditemukan. Prevalensi serangan
Octolasmis pada inang betina biasanya lebih
tinggi daripada inang jantan.Tingkat serangan
Octolasmis muelleri, bervariasi antara 0 hingga
224. Tingkat serangan yang berat disebutkan
lebih dari 50 octolasmis pada satu ekor inang.
Pada Kepiting tingkat serangan Octolasmis spp.
bisa mencapai hingga 914 ekor per lembar
insang, tetapi 90% dari kepiting bervariasi antara
1 sampai 200 ekor per lembar insang.
Infeksi octolasmis yang berat merupakan potensi
ancaman terhadap populasi kepiting dan
rajungan di mana dapat menyebabkan angka
kematian yang tinggi. Tingkat serangan yang
tinggi biasanya dapat memicu stres pada
inangnya. Kepiting dengan tingkat serangan
tinggi biasanya tidak dapat bertahan dengan
stres akibat penanganan, dan akan menimbulkan
kematian yang lebih tinggi bila terlalu lama
terpapar udara dan terjadi peningkatan suhu.
Kepiting yang mengalami stress selama
penanganan dapat menimbulkan kerugian yang
lebih tinggi, dan angka kematian lebih tinggi.
Genus Octolasmis secara garis besar dibagi
menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang baru
menempel berwarna transparan dan kurang dari
1,5 mm dari dasar carina ke ujung tergum.
Kelompok kedua adalah Octolasmis dewasa yang
umumnya berwarna merah muda dan lebih
besar dari 1,5 mm. Unsur-unsur yang digunakan
dalam identifikasi spesies Octolasmis meliputi
bentuk tubuh dan ukuran, kehadiran cangkang
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dari batu kapur, variasi ukuran cangkang, bentuk
dan disposisi cangkang. Proses identifikasi ke
tingkat spesies meliputi fase baru menetap dan
dewasa. Anggota genus Octolasmis ditemukan
pada tempat yang berbeda pada crustasea
inangnya.
Genus Octolasmis memiliki keragaman spesies
yang tinggi. Di perairan Singapura telah diketahui
sekitar 10 spesies ditemukan pada crustacea,
dari Laut Jawa telah diketahui sembilan species
dan dari perairan Madras telah ditemukan 10
species. Keragaman inang Octolasmis juga besar,
hingga saat ini diketahui sekitar 27 species
decapoda sebagai inang dari Octolasmis.
Beberapa spesies yang sering dijumpai adalah:
1. Octolasmis angulata
Disebut juga sebagai Dichelaspis angulata yang
ditemukan pada ruang insang Palinuridae dari
Laut Jawa dan dari beberapa spesies dari famili
Calappidae, Palinuridae, Portunidae, Majidae,
Menippidae, Portunidae, dan Xanthidae.
Octolasmis angulata ditemukan juga dalam
ruang insang Rajungan Charybdis callianassa,
Spesies ini umumnya ditemukan menempel pada
kutikula dinding bagian dalam dinding ruang
anterior pada lapisan epibranchial dan pada
lembar insang. Octolasmis angulata sering
ditemukan juga melekat pada membran ruang
insang kepiting dan lobster Panulirus polyphagus.
2. Octolasmis cor
Disebut juga sebagai Dichelaspis cor dan
ditemukan pada ruang insang decapoda Famili
Portunidae dan Scyllaridae

3. Octolasmis lowei
Dideskripsikan juga sebagai Dichelaspis lowei.
Species ini dapat ditemui pada daerah insang
Crustacea golongan Palinuridae, Portunidae dan
Scyllaridae. Species ini merupakan spesies yang
paling sering dijumpai, terutama di ruang insang.
4. Octolasmis neptuni
Disebut juga sebagai Dichelaspis neptuni yang
ditemukan pada insang dari golongan
Portunidae. Species ini ditemukan juga dalam
ruang insang spesies dari famili Menippidae dan
Scyllaridae.
5. Octolasmis tridens
Spesies ini sering terdapat dalam jumlah besar
pada bagian luar; pada antena mandibula,
maksila dan maksiliped, pada bagian luar mulut,
pada pangkal chelae, di sekitar bagian kaki, di
dasar epipodit, podobranch dan arthrobranch
dan pada lapisan excurent branchial.dan pintu
masuk ruang insang, pada bagian dalam
ditemukan pada karapas bagian dalam dan
melekat pada bagian dalam insang. Inang terdiri
dari keluarga Portunidae, Scyllaridae, dan
Menippidae. Species ini ditemukan juga pada,
6. Octolasmis warwickii
Species ini juga dikenal dengan nama Dichelaspis
equina pada spesies Portunidae. Biasanya dapat
dijumpai pada exoskeleton dari decapoda dari
famili Dorippidae, Leucosiidae, Majidae,
Menippidae, Portunidae, Scyllaridae dan
Xanthidae.
Octolasmis warwickii selalu menempel pada
bagian eksternal karapas, antenna, bagian

proksimal kaki jalan, kadang ditemukan juga
pada bagian perut. Biasanya pada bagian dorsal
carapace, ditemukan sendiri-sendiri atau dalam
kelompok kecil, dan kadang-kadang menancap
pada dasar anggota tubuh.
Disarikan dari berbagai sumber oleh: Indah Praptiasih,
S.Pi, (PHPI Ahli Pertama pada SKI I Fatmawati Bengkulu).
DAFTAR PUSTAKA
Alvarez. F., A. Celis, J.T. Høeg. 2003. MICROSCOPIC ANATOMY OF
SETTLED CYPRIS LARVAE OF OCTOLASMIS CALIFORNIANA
(CIRRIPEDIA: LEPADOMORPHA). Journal of Crustacean Biology.
University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
Blomsterberg, M; H. Glenner, and J.T. Høeg. 2004. Growth and
Molting in Epizoic Pedunculate Barnacles Genus Octolasmis
(Crustacea: Thecostraca: Cirripedia: Thoracica). Journal of
Morphology
Briggs, D.E.G, Mark D. S, David J Siveter and Derek J Siveter,
2005, Metamorphosis in a Silurian barnacle, http Proc. R. Soc.
B //rspb.royalsocietypublishing.org/ subscriptions
Glenner, H. and MB Hebsgaard, 2006, Phylogeny and evolution
of life history strategies of the Parasitic Barnacles (Crustacea,
Cirripedia, Rhizocephala), Molecular Phylogenetics and Evolution
41 (2006) 528–538. www.elsevier.com / locate / ympev
JEFFRIES, W.B. H .K. VORIS, P.H. NAIYANETR and S. PANHA,
2005, Pedunculate Barnacles of the Symbiotic Genus Octolasmis
(Cirripedia: Thoracica: Poecilasmatidae) (from the Northern Gulf
of Thailand. The Natural History Journal of Chulalongkorn
University 5(1): 9-13, May 2005. Chulalongkorn University
Walker, G, 2001, SOME OBSERVATIONS ON THE EPIZOIC
BARNACLE OCTOLASMIS ANGULATA WITHIN THE BRANCHIAL
CHAMBERS OF AN AUSTRALIAN SWIMMING CRAB, Distribution
of barnacle symbionts of the crab Portunus pelagicus in the
Moreton Bay region, Journal of Crustacean Biology 21(2):450455.
Anonim, Goose Barnacles of the Genus Octolasmis (http://
www.fieldmuseum.org)
www.AppliedNutritionalResearch.com
www.refbase.org

INFOKARIKAN. EDISI 7 VOL. I

| 33

IKANOLOGI

Lobster
KEMEWAHAN SEJATI DARI
DASAR LAUT

Mendengar kata Lobster yang terbayang biasanya adalah sebuah makan malam romantis di hotel atau restoran mewah, dengan
piring datar lebar berisi seekor udang raksasa yang telah siap dinikmati. Memang
benar, Lobster yang ditangkap lebih
cenderung untuk disajikan di restoran mahal
luar negeri seperti di New York, London,
Paris, atau Hong Kong. Kenyataan ini menegaskan bahwa hewan air ini sangat berharga
sehingga mereka secara rutin dikirim oleh
angkutan udara di seluruh dunia, terutama
di Perancis dan Negara-negara Eropa bagian
barat
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Di masa lampau Lobsters tidak
hanya dianggap sebagai
makanan, tetapi juga digunakan
untuk pengobatan. Ada juga
anggapan bahwa lobster
merupakan aphrodisiac,yaitu
makanan yang dapat
meningkatkan kekuatan dan
daya tarik seorang laki-laki.
Lobster mulai dianggap sebagai
bahan makanan mewah sejak
sebelum abad ke-19. Sejak saat
itu, lobster mulai menjadi bisnis
besar dan mulai dipelajari.
Lobster merupakan bagian terbesar dari filum
invertebrata, yaitu Arthropoda. Lobster, bersama
dengan saudara sepupu mereka kepiting, udang,
dan kopepoda, termasuk dalam kelas Crustacea,
karena memiliki cangkang, yang membedakan
mereka dari binatang yang keras dan rapuh
seperti tiram , remis, dan kerang. Lobster ini
termasuk subclass Malacostraca, untuk
menekankan fakta bahwa kulit mereka lebih
lunak daripada moluska yang bercangkang lebih
keras. Karena lobster memiliki sepuluh kaki,
mereka ditempatkan dalam urutan Decapoda
(dari bahasa Latin, yang berarti sepuluh kaki).
Lobster kemudian dibagi lagi ke dalam subordo

Macrura Reptantia (dari bahasa Yunani, makros
berarti panjang, oura berarti ekor, dan dalam
bahasa Latin, reptans yang berarti kebiasaan
merangkak atau ekor panjang, sehinga diartikan
hewan merangkak). Subordo ini terdiri dari tiga
infraordo yaitu Astacidea (lobster laut dan
crayfish air tawar), Palinuridea (lobster berduri),
dan Thalassinidea (lobster lumpur).
Secara garis besar Lobster dibedakan dalam dua
kelompok besar, yaitu dengan sepasang capit
besar dan yang lain tanpa capit. Lobster bercapit
adalah yabby dan lobster air tawar, hanya tinggal
di sungai dan danau. Lobster laut, beberapa di
antaranya juga disebut udang karang, tidak
memiliki capit. Hewan ini memiliki karapas yang
kuat dan tangguh, untuk melindungi organ-organ
dalam kepala, dada dan insang yang berada pada
dasar kaki jalan.
BIOLOGI LOBSTER
Lobster memiliki tubuh simetris bilateral, di
mana organ mereka tersusun secara
berpasangan sehingga jika lobster dibagi menjadi
dua bagian yang sama dari kepala sampai ekor,
organ bagian tersebut akan sama di kedua sisi.
Tubuh lobster umumnya terdiri dari dua bagian
yaitu cephalothorax yang merupakan perpaduan
dari kepala dan dada, serta perut, yang sering
disebut sebagai ekor. Lobster berduri tidak
memiliki capit, tapi dengan sepasang tanduk
yang dapat dilihat di atas mata. Lobster memiliki
antena yang jelas, mata majemuk yang
bertangkai, enam pasang kaki kecil di sekitar
mulut, dan lima pasang kaki jalan, kaki renang di
bawahnya dan berakhir pada ekor berbentuk
kipas.
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Perut adalah bagian ekor lobster yang terdiri dari
tujuh segmen. Bagian perut lobster berukuran
besar, kuat, berotot dan dapat dimakan.
Exoskeleton tersegmentasi dengan jelas di bagian
belakang dan memiliki Antena yang merupakan
alat indera, yang berfungsi sebagai
chemoreceptor. Antennul berfungsi sebagai alat
penciuman. Pelindung luar dari cephalothorax
disebut karapas. Cephalothorax merupakan
salah satu bagian utama dari lobster, ditutupi
oleh karapas. Ini terdiri dari kepala dan dada.
Cakar yang lebih besar disebut sebagai crusher.
Ini sangat berguna untuk menghancurkan
mangsa. Ripper atau Pincher adalah cakar yang
lebih kecil. Seekor lobster memiliki sepasang
mata majemuk sebagai indra penglihatan. Fungsi
mandibula dan maxillipeds adalah untuk
mencengkeram dan mencabik makanannya.
Pereiopods merupakan dua set kaki jalan yang
berfungsi untuk menggali. Sirip ekor tengah
disebut telson dan pasangan sirip ekor luar
dikenal sebagai uropods.

Lobster merupakan pemakan semua jenis hewan
mati, dapat mendeteksi adanya makanan
menggunakan penciuman yang berkembang
dengan baik. Kebanyakan lobster bersifat
karnivora dan memangsa kerang, bangkai, keong,
cacing, landak laut, dan bahkan sesama lobster.
Lobster merupakan predator yang sangat efektif,
karena ukurannya yang besar, cakar yang kuat
yang dapat menghancurkan dan bahkan
memotong mangsa yang tampaknya terlindung
dengan baik. Analisis isi lambung mengatakan
bahwa mereka biasanya makan invertebrata kecil
dan kadang-kadang ganggang.

“Lobster paling aktif di malam hari.
Pada malam hari mereka keluar
untuk makan. Pada siang hari
mereka biasanya bersembunyi di
celah-celah batu, liang atau lubang
-lubang di tumpukan batu.
Pergerakan Lobster bisa ke segala
arah, tetapi ketika mereka mencari
makan mereka umumnya bergerak
maju. “

Betina berkembang biak setiap dua tahun.
Lobster betina membawa telur mereka di bawah
dan melekat pada perut mereka. Embrio akan
berkembang sampai mereka menetas. Lobster
betina dewasa yang besar dapat membawa
sebanyak 600 000 telur. Jumlah telur berkaitan
dengan ukuran betina, dan betina berukuran 25
cm biasanya menghasilkan sekitar 5.000 telur dan
untuk betina berukuran 36 cm bisa
menghasilkan 40.000 butir telur. Namun betina
berukuran 43 cm dapat menghasilkan 63.000
telur dan bahkan yang berukuran lebih besar bisa
menghasilkan 97,000 telur.Lobster betina bisa
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REPRODUKSI LOBSTER
Selama masa kawin, lobster jantan menitipkan
sebuah paket sperma ke betina yang akan
menempel dan terlihat di antara kaki terakhir.
Betina dapat menyimpan sperma selama
beberapa bulan, menunggu hingga musim
bertelur, yang biasanya terjadi selama bulan Juli
dan Agustus. Betina kemudian akan
menggunakan sperma tersebut untuk membuahi
telurnya.

membawa telur mereka selama 10-11 bulan.
Telur yang menetas kemudian akan mengapung
dan menyebar mengikuti arus air.
Telur lobster menetas sebagai larva yang disebut
phyllosoma. Phyllosoma berbentuk datar tembus
pandang dan hidup sebagai plankton sampai 22
bulan. Phyllosoma melewati sembilan instar
yang berlangsung 9-11 bulan dan terbawa oleh
arus sebelum ke tahap moulting. Pada tahap ini
mereka berenang ke seberang benua untuk
menetap di daerah karang yang dangkal.
Seperti halnya udang-udangan lain, lobster selalu
mengalami moulting (ganti kulit) untuk tetap
tumbuh sampai mereka mati, di mana mereka
rentan selama masa ini Setelah moulting kelima,
ketika mereka mencapai ukuran 2,5 cm, lobster
muda turun kebawah dan memulai kehidupan
mereka untuk kemudian menetap selama sisa
hidup mereka.

DAERAH SEBARAN
Ada beberapa jenis lobster, dan jumlah yang
lebih besar adalah lobster berduri. Spesies ini
ditemui melimpah di dasar perairan yang
berbatu-batu, dan mencapai seluruh permukaan
dasar pantai, bahkan di beberapa perairan yang
lebih dalam pada lereng benua. Lobster batu dan
lobster tidak bercapit hidup di laut sementara
yabbies dan lobster air tawar hidup di sungai,
danau atau bersembunyi di tempat berawa
Lobster tinggal di liang di daerah berlumpur di
dasar laut. Lobster menghuni perairan dangkal
berbatu-batu atau berkarang tidak jauh dari
lingkungan pantai, umumnya pada kedalaman
kurang dari 1000 meter. Lobster yang tinggal di

tempat-tempat dalam di lereng benua ukuran
panjangnya bisa mencapai 1 m dengan berat
sekitar 20 kg berat. Lobster yang terhormat ini
usianya mungkin lebih dari 100 tahun.
PENGUSAHAAN LOBSTER
Sejak Lobster dianggap sebagai bahan makanan
mewah dan menjadi bisnis besar, Lobster
memiliki arti penting secara komersial sehingga
upaya penangkapan terus meningkat. Lobster
paling sering tertangkap menggunakan berbagai
macam perangkap dengan beberapa lubang
pintu masuk. Umpan berupa sepotong ikan, di
mana lobster lapar dapat masuk ke dalam
perangkap, tetapi tidak dapat keluar. Nelayan
biasanya menggunakan umpan diset dari perahu
-perahu kecil dekat dengan pantai. Lobster
kadang-kadang tertangkap oleh penyelam di air
dangkal yang hangat.Akhirnya, penangkapan
yang berlebihan telah menguras populasi lobster
di alam. Kultur dan penangkaran lobster mulai
diupayakan untuk mengisi dan meningkatkan
kembali populasi lobster di alam.
Karena tujuan komersial yang luar biasa di
seluruh dunia, akuakultur lobster telah menjadi
impian selama hampir satu abad. Namun,
sejumlah kesulitan telah memunculkan upayaupaya yang terkadang tidak realistis. Berbagai
penelitian terbaru telah diupayakan agar lobster
dapat dibudidayakan. Telur lobster relatif mudah
diperoleh dan selanjutnya dapat dilakukan
berbagai upaya untuk menetaskannya. Usaha
pembesaran Lobster mulai diupayakan dengan
menangkap betina yang sedang hamil. Telurtelur yang sudah dibuahi dibesarkan di
penangkaran, yang akan dipanen ketika mereka
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mencapai ukuran pasar.
Pendederan larva juga dapat dilakukan dengan
mudah yaitu dengan pembuatan tanki khusus, di
mana larva dapat berputar-putar yang
mencegah kontak dengan satu sama lain untuk
menghindari kanibalisme. Pemeliharaan larva
yang sederhana menghasilkan tingkat
kelangsungan hidup sekitar 70-80%. Dengan
memanipulasi suhu air, memungkinkan
pembesaran larva melalui tiga tahap larva ke
tahap postlarva dalam waktu kurang dari
sebulan. Pada titik ini, postlarva merupakan
perenang kuat dan segera menjadi kanibal,
kecuali dipisahkan satu sama lain. Dengan
ukurannya yang kecil, pemisahan individuindividu ke dalam kamar kecil tidak terlalu sulit.
Namun sebagai lobster sedang tumbuh, ia harus
dipindahkan ke ruang yang lebih besar dan
akhirnya ini membuktikan tidak adanya efisiensi
dari segi ruang dan penggunaan air.
Usaha penangkaran lobster jauh lebih kompleks,
dengan memperhatikan pemilihan benih yang
sangat selektif, dan pemijahan lobster dewasa
secara berkala untuk menghasilkan keturunan
yang dapat dibesarkan dalam kondisi yang
optimal untuk pertumbuhan mereka. Sementara
Lobster ukuran sedang hasil tangkapan alam
dapat dibesarkan dalam waktu sekitar 2 tahun
sedangkan di alam harus menunggu 6-10 tahun.
Tetapi biaya yang dikeluarkan sangat tinggi,
bahkan lebih tinggi dari harga pasar lobster
tangkapan alam.
Akhirnya, pengendalian pembiakan tetap perlu
diupayakan untuk mendapatkan pengembangan
sumberdaya yang baik dan optimal secara
genetis yaitu meliputi tingkat pertumbuhan,
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kemudahan pemijahan, ketahanan terhadap
penyakit, dan sifat-sifat yang diinginkan lainnya.
Namun, sejauh ini, sistem budidaya lobster tidak
berkembang dengan baik, dan hampir semua
panen yang ada berasal dari tangkapan alam.
Dengan demikian, saat ini lebih praktis untuk
memastikan bahwa populasi lobster liar tetap
sehat dan dikelola dengan baik. Selain itu lobster
liar yang tumbuh bebas dan lambat, memiliki
rasa yang jauh lebih nikmat. Jadi kira-kira kapan
kita berhasil memelihara dan melestarikan
habitat mereka?
Disarikan dari berbagai sumber oleh: Indah Praptiasih,
S.Pi (PHPI Ahli Pertama) di SKI I Fatmawati Bengkulu
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TEKNIKDANMETODA

Mengenal Teknik DNA Sequencing

“

Bagaimana prinsip analisa DNA Sequencing berbasis
Sanger Method yang fenomenal dan kini menjadi
andalah jutaan ilmuwan di seluruh dunia?

Informasi genetik pada suatu makhluk hidup tersimpan pada DNA-nya.
Nah, untuk mengetahui informasi genetik tersebut digunakan teknik DNA Sequencing, yaitu metode yang digunakan
untuk menentukan urutan basa nukleotida (adenine, guanine, cytosine dan
thymine) pada molekul DNA. Saat ini teknik DNA Sequencing sudah memasuki
tahap baru yang mengarah pada large
scale atau high-throughput sequencing,
jutaan bahkan miliaran basa nukleotida
DNA dapat ditentukan urutannya dalam
sekali run saja.
Meskipun begitu, teknik lama berbasis chain-termination masih umum
digunakan, bahkan sangat efisien untuk
menentukan sekuen DNA fragmen
pendek (masih dalam hitungan kilobasa).
Jadi ditemukannya teknik DNA Sequencing yang lebih canggih tidak serta merta

DNA Sequencing (Image from servicexs.com)

bakal menggusur mesin-mesin capillary sequencing yang sudah “merajalela” di berbagai laboratorium biologi molekuler di seluruh dunia.
Artikel ini akan membahas prinsip dasar dan
protokol DNA sequencing berbasis metode chaintermination menggunakan mesin automated capillary sequencer.
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Prinsip Dasar DNA Sequencing
DNA sequencing menggunakan metode PCR
(Polymerase Chain Reaction) sebagai pijakannya.
DNA yang akan ditentukan urutan basa ACGT-nya
dijadikan sebagai cetakan (template) untuk kemudian diamplifikasi menggunakan enzim dan
bahan-bahan yang mirip dengan reaksi PCR, namun ada penambahan beberapa pereaksi tertentu. Proses ini dinamakan cycle sequencing.

Proses Cycle Sequencing (Image from appliedbiosystems.com)

Struktur molekul dNTP dan ddNTP, perhatikan bedanya (Image
from csa.fi.it)

gan urutan pada DNA cetakannya. Nah, jika yang
menempel adalah ddNTP, maka otomatis proses
polimerisasi akan terhenti karena ddNTP tidak
memiliki gugus 3′-OH yang seharusnya bereaksi
dengan gugus 5′-Posfat dNTP berikutnya membentuk ikatan posfodiester.
Pada akhir cycle sequencing, yang dihasilkan
adalah fragmen-fragmen DNA dengan panjang
bervariasi. Jika fragmen-fragmen tersebut
dipisahkan dengan elektroforesis, maka akan
terpisah-pisah dengan jarak antar fragmennya
satu basa-satu basa. Lalu bagaimana caranya menentukan urutan basa DNA dari produk cycle sequencing ini?
Cara Klasik

Jadi yang membedakan cycle sequencing
dengan PCR biasa adalah:
•

Primer yang digunakan hanya satu untuk satu
arah pembacaan, tidak dua (sepasang) seperti
PCR

•

ddNTPs (dideoxy-Nucleotide Triphosphate)
adalah modifikasi dari dNTPs dengan menghilangkan gugus 3′-OH pada ribosa.

Saat proses ekstensi, enzim polimerase akan
membuat rantai baru DNA salinan dari template
dengan menambahkan dNTP-dNTP sesuai den40 | INFOKARIKAN. EDISI 7 VOL. I

Metode yang pertama kali dikembangkan
oleh Frederick Sanger pada tahun 1975, yaitu
dengan melakukan reaksi cycle sequencing pada
empat tabung terpisah yang masing-masing berisi semua pereaksi yang dibutuhkan. Khusus untuk ddNTP, yang ditambahkan hanya 1 jenis untuk setiap tabung. Setiap tabung diberi tanda, A
jika yang ditambahkan adalah ddATP, G jika
ddGTP, C jika ddCTP dan T jika ddTTP.
Setelah reaksi cycle sequencing selesai,
keempat hasil reaksi tersebut dilarikan pada gel
electrophoresis sehingga fragmen-fragmen yang
dihasilkan dapat terpisah. Urutan basa DNA da-

pat ditentukan dengan mengurutkan fragmen
yang muncul dimulai dari yang paling bawah
(paling pendek). Fragmen DNA dapat divisualisasi
karena primer yang digunakan dilabel dengan
radioaktif atau fluorescent. Pada teknik lain, bukan primer yang dilabel melainkan dNTP.
Dye Primers dengan Label Berbeda
Agar proses pemisahan fragmen pada gel
electrophoresis bisa digabung dalam 1 lajur saja,
digunakanlah pelabel fluorescent dengan 4
warna berbeda untuk setiap reaksi cycle sequencing.

Prinsip Sanger Method dengan primer labelling (Image from
noaa.gov)

Prinsip Sanger Method dengan primer fluorescent labelling yang
berbeda-beda (Image from appliedbiosystems.com)

Dengan teknik ini visualisasi dan penentuan
urutan basa dapat dilakukan dengan lebih mudah
karena keempat reaksi dipisahkan dalam satu
lajur electrophoresis dengan 4 warna berbeda.
Coba bandingkan cara ini dengan cara sebelumnya, lebih mudah mana membacanya?

Pembacaan sekuen DNA, lebih mudah mana? (Image from
wikipedia.org)
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Dye-Terminators Sequencing
Cara yang lebih simple akhirnya ditemukan
juga. Para ilmuwan cerdas menemukan cara untuk melabel ddNTP dengan 4 label fluorescent

makin banyak pula jumlah sampel DNA yang bisa
ditentukan urutan basanya.
Hasil pembacaan mesin sequencer disebut
electropherogram, yaitu peak-peak berwarna
yang menunjukkan urutan
basa DNA-nya.

Teknik DNA Sequencing
yang berbasis fragment
analysis saat ini tidak hanya
digunakan untuk menentukan urutan basa-basa DNA
Prinsip Sanger Method dengan dye dideoxy terminator (Image from appliedbiosystems.com)
semata, tapi bisa dikembangkan untuk berbagai
aplikasi, seperti penentuan SNP (Single Nucleoyang berbeda-beda untuk ddATP, ddCTP, ddGTP
tide Polymorphism), analisa keragaman genetik
dan ddTTP. Dengan demikian, reaksi cycle seseperti DNA Microsatellite dan AFLP (Amplified
quencing dapat dilakukan dalam 1 tabung reaksi
Fragment Length Polymorphism), community
dan dirun pada satu lajur gel electrophoresis
analysis seperti tRFLP (Terminal Restriction Fragsaja. Sangat simple dan cepat.
ment Length Polymorphism) dan segudang apDengan ditemukannya mesin Automated
likasi lainnya. Banyaknya aplikasi DNA SequencCapillary Sequencer, proses pemisahan fragmen
ing kapiler ini menunjukkan bahwa metode ini –
dan pembacaan urutan basa DNA dapat dilakumeskipun kini tergolong “lambat” setelah ditekan dengan lebih simple, cepat dan terotomamukannya high-throughput sequencing– akan
tisasi. Jumlah kapiler pada mesin ini bervariasi,
tetap jadi primadona dan andalan para lifescientist di seluruh dunia. Dan tak heran pula jika
Frederick Sanger menerima hadiah Nobel bidang
kimia untuk kedua kalinya di tahun 1980 atas
penemuannya ini.

Faktor Penentu Keberhasilan
Analisa DNA sequencing
Contoh Electropherogram (image from ggpht.com)

mulai dari 1, 4, 16, 48 hingga 96 kapiler dalam
satu mesin, semakin banyak jumlah kapiler, se42 | INFOKARIKAN. EDISI 7 VOL. I

Pencapaian terbesar teknologi
DNA sequencing saat ini adalah
terungkapnya urutan basa nukleo-

tida yang menyusun genom manusia.
Para peneliti yang menggunakan
tools ini seringkali menghadapi masalah dalam melakukan analisa, output yang dihasilkan seringkali tidak
memuaskan. DNA sequencing menggunakan elektrophoresis kapiler merupakan teknologi kunci pada laboratorium-laboratorium life science.
Berikut ini adalah beberapa hal yang
penting untuk diketahui yang menjadi faktor penentu keberhasilan
analisa DNA Sequencing.
Ekstraksi DNA untuk DNA sequencing
Ekstraksi DNA adalah langkah pertama yang
sangat penting dalam langkah-langkah kerja analisis DNA sequencing. Kualitas secara keseluruhan,
akurasi dan panjang pembacaan urutan basa
DNA dapat dipengaruhi secara signifikan oleh
karakter sample itu sendiri, dan metode yang dipakai untuk ekstraksi DNA. Mengisolasi DNA dengan kualitas tinggi dari berbagai jenis sample
memiliki tantangan tersendiri, dan metode yang
ideal akan beragam bergantung pada jenis jaringan/tissue (termasuk darah), bagaimana ia
diperoleh dari sumbernya, dan bagaimana sample ditangani atau disimpan sebelum diekstrak.
Metode untuk isolasi asam nukleat sering dikerjakan menggunakan penghancuran mekanik atau
metode kimiawi, yang kadang-kadang juga terotomatisasi. Baik metode ekstraksi manual mau-

pun otomatis yang digunakan, kita harus berhatihati untuk meminimalisir degradasi DNA, dengan
menghindari ekspos terhadap panas, cahaya,
freeze-thaw yang berulang-ulang dan vortex. Selanjutnya, laboratorium harus diatur sedemikian
rupa untuk meminimalisir kemungkinan kontaminasi silang diantara sample.

Desain Primer dan Amplifikasi
Urutan kerja DNA sequencing secara umum
mengharuskan kita mengamplifikasi hasil ekstraksi DNA sample sebelum disekuen. Untuk
mengamplifikasi DNA sample, kita membutuhkan
DNA polymerase, nukleotida (dNTP), buffer
reaksi, primer dan sebuah thermal cycler.

Sequencing Chemistries
Cycle sequencing merupakan metode sederhana yang mana terdiri atas proses denaturasi,
annealing dan ekstensi yang berulang-ulang
dalam sebuah mesin thermal cycler, menghasilkan amplifikasi linear produk-produk ekstensi.
Produk ini kemudian diinjeksikan ke dalam sebuah kapiler. Ada 2 kategori pendekatan sequencing chemistry: Dye Primer Chemistry dan
Dye Terminator chemistry.

Sequencing menggunakan Dye Primers
Ketika menggunakan sequencing chemistry
berbasis dye primer, dilakukan empat reaksi
terpisah. Setiap reaksi dilabel pada ujung 5′-nya
dengan menggunakan dye fluorescent yang berbeda. Masing-masing keempat reaksi ini akan
mengandung apakah primer yang dilabel warna
biru, hijau, kuning atau merah. Warna setiap
reaksi berkorespondensi dengan A, C, G atau T.
Dideoksiribonukleotida (ddNTP) terdapat dalam
setiap campuran reaksi, dan menterminasi sinteINFOKARIKAN. EDISI 7 VOL. I
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sis DNA secara acak, menghasilkan fragmenfragmen DNA dengan panjang yang bervariasi.
Karena digunakan primer yang dilabel fluorescent
untuk ekstensi, seluruh fragmen yang diterminasi
terlabel fluorescent. Setelah beberapa siklus yang
cukup untuk terbentuknya produk ekstensi yang
optimal, keempat reaksi tersebut digabungkan
dan dielektroforesis menggunakan satu kapiler
pada mesin Genetic Analyzer.

Sequencing menggunakan Dye Terminators
DNA sequencing fluorescent dapat juga dilakukan menggunakan suatu bahan kimia dimana
pewarna (dye) terikat pada ddNTP, sehingga
membutuhkan hanya satu tabung reaksi per sample, bukan empat. Karena hanya membutuhkan
satu tabung reaksi untuk reaksi dye terminator,
bahan kimia ini lebih simple untuk digunakan dibanding dye primer chemistry. Template DNA,
primer tak dilabel, buffer, empat jenis dNTP, empat jenis ddNTP yang terlabel fluorescent, dan
DNA polymerase ditambahkan ke dalam tabung
reaksi. Fragmen-fragmen yang berfluorescent
terbentuk karena inkorporasi ddNTP yang terlabel pewarna. Masing-masing ddNTP yang berbeda (ddATP, ddCTP, ddGTP, atau ddTTP) akan
membawa sebuah warna dye yang berbeda. Dengan demikian semua fragmen yang diterminasi
(yang berujung sebuah ddNTP), mengandung sebuah dye pada ujung 3′-nya.

BigDye® Cycle Sequencing Chemistries
BigDye® primers dan terminators mengutilisasi molekul-molekul transfer energi tunggal, yang mencakup sebuah pewarna (dye) donor
dan akseptor energi yang terhubung oleh sebuah
penghubung (linker) transfer energi yang sangat
44 | INFOKARIKAN. EDISI 7 VOL. I

efisien. Dalam struktur molekul BigDye®, akseptornya adalah sebuah dye dichlororhodamine.
Dye dichlororhodamine (dRhodamine) merupakan suatu penyempurnaan atas dye rhodamine
konvensional. dRhodamine terpisah lebih baik
secara spektral — terdapat overlap spektral yang
jauh lebih sedikit pada panjang gelombang eksitasi maksimumnya, dan produk sequencing
yang dihasilkan memperlihatkan background
noise yang jauh berkurang. Sehingga menghasilkan signal yang lebih bersih dan akurasi base calling yang lebih besar pada pembacaan yang lebih
panjang. Suatu linker transfer energi mengcouple fluorescein donor dan dye dRhodamine
akseptor untuk transfer energi yang efisien dalam
satu molekul tunggal. Dye yang lebih terang dan
bersih ini menghasilkan sebuah sequencing
chemistry yang sesuai untuk kebanyakan aplikasi.

Pemurnian sample
Setelah reaksi sequencing, sangat penting untuk membuang dye terminators yang tidak menempel dan garam-garam yang dapat berkompetisi saat injeksi elektrophoresis kapiler. Terminator yang tidak menempel dapat turut bermigrasi
bersama template sequencing, mengakibatkan
basecalling errors dan kelebihan garam mengakibatkan rasio signal-to-noise menjadi buruk.

Elektroforesis
Pada proses elektroforesis kapiler, produkproduk reaksi cycle sequencing diinjeksikan secara elektrokinetik ke dalam kapiler yang diisi
dengan polimer. Dengan diberikannya tegangan
listrik tinggi maka fragmen DNA yang bermuatan
negatif akan bergerak melalui polimer di dalam
kapiler menuju elektroda positif. Dengan diberikannya tegangan listrik tinggi maka fragmen DNA

yang bermuatan negatif akan bergerak melalui
polimer di dalam kapiler menuju elektroda positif. Elektroforesis kapiler dapat memisahkan
molekul DNA yang memiliki perbedaan bobot
molekul hanya satu nukleotida.
Beberapa saat sebelum mencapai elektroda
positif, fragmen DNA terlabel fluorescent yang
terpisah berdasarkan ukuran, bergerak melalui
lintasan sinar laser. Sinar laser menyebabkan dye
pada fragmen berpendar. Sebuah alat pendeteksi
optis pada mesin DNA analyzer mendeteksi fluorescent. Software Data Collection mengkonversi
signal fluorescent menjadi data digital, kemudian
merekam datanya dalam sebuah file *.ab1.
Karena masing-masing dye mengemisikan cahaya
pada panjang gelombang yang berbeda ketika
tereksitasi oleh laser, sehingga keempat warna
yang mewakili keempat basa dapat dideteksi dan
dibedakan dalam satu injeksi kapiler.

Analisa Data

ware Sequence Analysis memungkinkan pengguna untuk
melakukan basecall dan basecall ulang, memotong ujung
data, menampilkan,
menyunting dan mencetak filefile sample. Software analisa
primer memproses data mentah pada file *.ab1 menggunakan algoritma dan menerapkan
pengaturan analisa berikut
kepada hasil:

Gambar 1: Fragmen
DNA yang dilabel
fluorescent bergerak
melalui sebuah
kapiler

Basecalling
Basecaller yang dipilih memproses signalsignal fluorescent, kemudian menetapkan suatu
basa kepada setiap peak (A, C, G, T, atau N). Jika
digunakan KB™ basecaller, software ini juga menyediakan prediksi nilai kualitas per basa, basecalling campuran tambahan dan identifikasi
otomatis sample-sample yang gagal.

Setelah elektroforesis, software Data Collection membuat sebuah file sample dari data mentah. Dengan menggunakan aplikasi software,
analisa data selanjutnya diperlukan untuk
menterjemahkan image data warna yang
diperoleh menjadi basa-basa nukleotida yang
berhubungan.

Koreksi Pergeseran Mobility

Analisa Primer

Quality Value (QV)

Tool-tool ini mengkonversi gambar yang
diperoleh selama Data Collection menjadi empat
warna, yang merepresentasikan keempat basa
nukleotida yang berhubungan (gambar 1). Sebagai contoh, Software Sequence Analysis adalah
perangkat analisa primer yang harus digunakan
setelah pengumpulan data selesai. Aplikasi soft-

Jika menggunakan KB basecaller untuk
analisa, software memberikan suatu QV untuk
setiap basa. QV memprediksi probabilitas suatu
galat basecall. Contohnya, suatu QV 20 memprediksi tingkat galat 1%. Algoritma pemrediksi
kualitas dikalibrasi untuk memperoleh QV yang
memenuhi hubungan standar-industri yang

File Mobility mengkompensasi perubahan
dalam mobilitas fragmen DNA yang disebabkan
oleh molekul dye yang terikat pada fragmen DNA
dan mengubah penetapan warna basa-basa bergantung pada jenis chemistry yang digunakan
untuk melabel DNA.
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ditetapkan oleh software Phred. Jika alur kerja
kita mencakup analisa menggunakan software
Phred untuk memberikan QV setelah data dibasecall, kita dapat menyederhanakan workflow
dan menggunakan KB Basecaller saja. KB Basecaller dapat melakukan basecalling dan memberikan QV. Kemudian, kita dapat membuat file
*.phd.1 atau *.scf menggunakan KB Basecaller
untuk diintegrasikan dengan workflow kita.

DNA Sodoku

Analisa Sekunder
Tool-tool ini memungkinkan kita untuk lebih
menyempurnakan hasil. Algoritma dalam produkproduk software analisa sekunder melakukan sejumlah aplikasi pendukung fungsi-fungsi seperti
deteksi mutasi dan genotyping, dan menghasilkan output-output grafis.
Sumber: www.appliedbiosystems.com

Sudoku (“Suuji wa dokushin ni kagiru“) yang
berarti angka-angkanya harus tetap tunggal merupakan permainan teka-teki logika paralel yang
unggul, sulit, rumit dan sepenuhnya membuat
pemainnya ketagihan. Permainan yang mulai
populer di Jepang pada tahun 1980 ini berasal
dari kotak-kotak Latin yang di temukan oleh ahli
matematika berkebangsaan Swiss Leonhard
Euler pada abad ke 18 ini telah menyihir seluruh
dunia dari anak kecil hingga orang tua. Tujuan
permainan ini adalah melengkapi kisi-kisi, kolom,
baris dan setiap blok dari sembilan kotak yang
berisi angka-angka dari 1 sampai 9 tanpa pengulangan atau melewatkan salah satunya.
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Dalam dunia
bioteknologi, permainan sudoku ini
telah menginspirasi para peneliti di
Cold Spring Harbor
Laboratory (CSHL)
menemukan apa
yang di sebut dengan “DNA Sudoku“. DNA Sudoku merupakan
metode yang
revolusioner
dalam bidang Genome Sequencing,
para peneliti di lab
tersebut menggabungkan teori
matematika yang telah berusia 2000 tahun dari
China dan konsep dari ilmu kriptologi untuk
mengembangkan DNA Sudoku. Diistilahkan
seperti itu karena kesamaan konsep logika dan
aturan kombinasi penempatan angka dengan
permainan sudoku yang populer tersebut.
Strategi DNA Sudoku ini memungkinkan untuk menurunkan baik biaya ataupun waktu
dalam proses sequencing DNA. Saat ini sudah
terdapat teknik sequencing yang dikenal dengan
multiplexing. Multiplexing memerlukan pengkodean dari setiap sample DNA yang jumlahnya
ribuan sebelum digabung untuk disekuen secara
bersamaan. Dengan mengunakan ide dari Sudoku peneliti di CSHL telah mampu mengelola
kode-kode sample DNA yang beragam secara
berkelanjutan dengan tidak memberi kode pada
tiap sample DNA. Inti dari metode ini adalah ino-

vasi dari strategi pooling yang ditemukan, dengan metode seperti ini proyek yang aslinya memerlukan dana 10 Juta US dolar bisa dipangkas
menjadi 50.000-80.000 US dollar saja.
Metode ini baru cocok untuk analisa genotype yang memerlukan hanya potonganpotongan pendek dari genom individu yang akan
disekuen untuk mengetahui apakah individu
tersebut membawa varian tertentu dari satu gen
atau mengetahui adanya mutasi. Metode ini masih dalam pengembangan untuk aplikasi
teknologi sequencing yang revolusioner, laporan
lengkap tentang “DNA Sudoku” akan dipublikasikan di jurnal Genome Research bulan Juli 2009
ini.
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SERBASERBI

Rafting
Mari Berpetualang di
Sungai

Dengan Rafting,
anda bisa
menghilangkan
ketegangan dan
stress akibat
kegiatan kantor dan
keseharian anda

.

lainnya
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“tidak harus bisa berenang,
yang penting keberanian”
Pembaca sekalian, kali ini kami ajak anda
mengenal lebih dekat dengan olahraga
petualangan yang satu ini, namanya Arung
Jeram atau nama kerennya RAFTING.
Mungkin sebagian dari anda pernah
merasakan sensasi dari olahraga ini, atau
banyak pula dari anda yang belum pernah
merasakannya bahkan ada yang takut
mencobanya karena merasa tidak bisa
berenang. Padahal itu adalah alasan yang
sangat standar, karena untuk Rafting anda
tidak perlu bisa berenang, yang perlu anda
siapkan adalah keberanian!.

INFOKARIKAN. EDISI 7 VOL. I

| 49

Karena pada dasarnya setiap orang yang sehat dapat mencoba
olah raga arung jeram. Arung Jeram dapat dikategorikan sebagai
olah raga petualangan, karena tidak saja mengandung unsur
olahraga (sport), tetapi juga petualangan (adventure) dengan
berbagai resikonya.
Apa yang mengilhami orang untuk bermain Arung Jeram? Para
penggemarnya mengatakan karena olah raga ini membawa suatu
pengalaman baru, sebagai obat dari kejenuhan kesibukan
keseharian. Beberapa orang berpendapat bahwa Arung Jeram
juga merupakan uji keberanian diri menghadapi tantangan. Dan
karena Arung Jeram, untuk jenis-jenis tertentu merupakan olah
50 | INFOKARIKAN. EDISI 7 VOL. I

Jalan kaki
menuju start
point,
sebelum
pengarungan

raga beregu, maka dengan segenap unsurnya
Arung Jeram dianggap puncak dari olah raga
beregu. Ketika menghadapi jeram-jeram kita
biasanya akan berteriak, ini juga melepaskan
ketegangan-ketegangan dalam jiwa, dan
merupakan obat yang ampuh bagi berbagai
stress.
Dengan mengarungi sungai, kita akan
menikmati sudut yang lain dari keindahan
pemandangan alam. Seperti di Citarik, yang
merupakan aliran sungai dari Taman Nasional
Gunung Halimun, kita juga akan menyaksikan
pemandangan alam, hewan-hewan air dan
burung-burung, yang sulit kita nikmati di jalur
lain. Juga Sungai Alas yang merupakan bagian
dari Taman Nasional Gunung Leuser di
Sumatera Barat, kita akan menyaksikan
keindahan alam, juga flora dan faunanya yang
berbeda bila kita jelajahi dengan jalan biasa.
Kegiatan Arung Jeram sebenarnya telah ada
sejak dahulu. Dimana masyarakat tradisional di
Kalimantan dengan kondisi alamnya yang
menantang, dengan sungai-sungainya yang
lebar dan sebagian berjeram, telah menjadikan
kegiatan Arung Jeram sebagai bagian hidup
keseharian. Dan di peradaban (yang katanya
telah lebih) moderen, kegiatan Arung Jeram
telah berubah menjadi kegiatan rekreasi dan
olah raga petualangan.
Sementara sejarah petualangan sungai di
Indonesia sendiri telah dimulai sejak awal
tahun 1970-an dengan istilah Olahraga Arus
Deras (ORAD). Dipelopori oleh rekan-rekan
pecinta alam dari Bandung dan Jakarta, olah
raga ini kemudian menjadi salah satu olah raga
petualangan yang paling diminati para pecinta

Anda diwajibkan menggunakan Life
Jacket dan helm untuk perlindungan diri
selama pengarungan sungai berlangsung,
semua perlengkapan ini disediakan oleh
Operator Rafting Trip anda.

alam. Pada tahun 1975, salah satu
kelompok pencinta alam menggelar
Citarum Rally. Dan secara komersial wisata
Arung Jeram diperkenalkan oleh SOBEK
EXPEDITION yang kemudian membuka
wisata Arung Jeram di Sungai Ayung Bali,
sungai Alas di Aceh , sungai Saadan - Toraja,
Sulawesi Selatan dan Citarik Jawa Barat.
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Saat ini sudah banyak operator wisata Arung
Jeram, baik di Jawa, Bali, Sumatera Barat, Aceh
dan Sulawesi Utara. Dengan berkembangnya
wisata Arung Jeram ini, maka saat ini Arung
Jeram telah menjadi olah raga petualangan
sekaligus wisata dan rekreasi keluarga, siap
menantang siapa saja yang ingin menikmati
pengalaman baru, dan bukan lagi hanya
kegemaran dari para petualang sejati. Dengan
banyaknya potensi sungai di Indonesia yang
dapat dikembangkan sebagai sarana wisata
Arung Jeram, sementara disisi lain terdapat
keterbatasan sumberdaya manusia dibidang ini
yang belum terjembatani. Hal ini merupakan
peluang dan tantangan tersendiri bagi para
penggiat Arung Jeram di indonesia, untuk
meningkatkan kualitas diri di bidang Arung
Jeram.
Dunia arung jeram di Indonesia sedang
mengalami perkembangan yang pesat pada saat
ini. Banyak sekali bermunculan perkumpulanperkumpulan arung jeram maupun dibentuknya
divisi-divisi baru khusus arung jeram pada
perkumpulan pencinta alam yang sudah ada.
Demikian juga dengan tumbuhnya industri wisata
Arung Jeram, yang memacu kegairahan berbagai
kelompok masyarakat untuk ikut menikmati
Arung Jeram. Tumbuhnya industri wisata arung
jeram ini sayangnya tidak diimbangi dengan
Standar Pelayanan dan Keselamatan Wisata
Arung Jeram, karenanya seiring makin banyaknya
peminat wisata, timbulnya korban juga
bertambah. Kecelakaan arung jeram yang
menimpa Kepala Divisi Komunikasi BPPN
Raymond van Beekum lantaran tersipu air bah di
sungai Cisedane, Bogor, sempat mengguncang
bisnis wisata arung jeram di Jawa Barat selama
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lebih dari 1 (satu) tahun, karena luasnya liputan
media massa. Dibentuknya Asosiasi Pengusaha
Arung Jeram (IWA Indonesia White Water
Association) diharapkan menjadi mitra bagi FAJI,
untuk ikut membangun dunia arung jeram
Indonesia yang aman dan berprestasi
international. Seorang penulis petualangan
kenamaan, William Mc. Ginnes, menyatakan
bahwa sebenarnya Arung Jeram tak lebih
beresiko dibanding mengemudi di jalan raya.
Walau begitu, pengarungan sungai haruslah

Usai Rafting, anda bisa menikmati pemandangan sekeliling Sungai Citarik yang asri dan damai dengan ditemani
secangkir coffee pilihan.

disesuaikan dengan kemampuan, ketrampilan
dan keadaan alam. Karenanya dalam ber-Arung
Jeram keselamatan haruslah tetap menjadi
pertimbangan utama.
Sungai berjeram dibagi dalam berbagai tingkat
kesulitan (kelas), dari Kelas I (termudah) sampai
Kelas VI (tak boleh diarungi). Seperti juga olah
raga petualangan lainya Arung Jeram juga
memiliki 2 macam bahaya utama ; bahaya dari
diri sendiri, termasuk persiapan dan
perlengkapan (Subjective Danger) dan bahaya

dari alam (Objective Danger). Untuk Arung Jeram,
bahaya dari alam terutama adalah sifat dari
sungai itu sendiri. Demikian juga perlengkapan,
kalau tidak tepat dan kurang lengkap akan
menimbulkan bahaya yang nyata (Kecelakaan).
Adapun untuk menghindari bahaya dari diri
sendiri, seseorang harus berlatih, berlatih dan
belajar, baik ketrampilan maupun ilmu-ilmu
pendukungnya.
Oke itu semua tentang olahraga Rafting, kami
nyakin anda akan tertarik mencobanya
bukan?........ hayo pacu adrenalinmu guys!
(earbay)

MENUKITA

ASAM PEDAS KAKAP ASAM PEDAS
Kita tahu, negeri ini
kaya dengan beragam
jenis ikan. Baik ikan air
tawar atau ikan laut.
Dan, yang lebih
mengagumkan lagi,
masing-masing wilayah
memiliki ciri khas
tersendiri dalam
mengolah ikan.
Ada yang menyajikan
ikan dengan bumbu
gurih, manis, pedas,
hingga asam. Namun,
semua terasa lezat di
lidah.

Bahan Kakap Asam Pedas :
• Ikan kakap, 1 kg, cuci, bersihkan
• Cabai merah, 150 gram, haluskan
• Bawang merah, 10 butir
• Bawang putih, 10 siung
• Tomat besar, 2 buah
• Kemiri, 5 butir
• Kunyit, 3 cm
• Jahe, 3 cm
• Asam kandis secukupnya
• Belimbing sayur, 5 buah, belah duah
• Daun kunyit, 2 lembar
• Daun kemangi, 1 ikat
• Air, secukupnya
Cara memasak Kakap Asam Pedas :
1. Semua bumbu dihaluskan, kecuali daun kunyit dan
belimbing sayur.
2. Rebus air hingga mendidih, masukkan semua bumbu
halus.
3. Setelah mengental, masukkan ikan, belimbing sayur,
dan asam kandis, aduk rata.
4. Tambahkan daun kemangi dan cabai. Masak hingga
mendidih, angkat dan sajikan.
Untuk 2 porsi Kakap Asam Pedas

