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Jumpa lagi bersama kami di kuartal kedua tahun 2010 ini, dalam beberapa bulan 

terakhir ini begitu banyak perubahan yang kita hadapi bersama-sama. Seperti yang 

kita sepakati bersama dalam upaya menjadikan rumah kita menjadi BESAR, dengan 

menggabungkan dua unsur yakni Karantina Ikan dan Mutu sekarang terwujud sudah. 

Berbagai pihak telah mendukungnya disertai juga dengan pengorbanan yang tak 

kalah besarnya, untuk itu mari kita jadikan rumah kita menjadi rumah yang minimal 

aman dan nyaman untuk kita ‘tinggalli’ bersama. 

Pembaca sekalian, selain berita pelantikan eselon II dan III yang menjadi cikal bakal 

perubahan besar yang terjadi di organisasi kita ini. Juga mengenai liputan di 

beberapa titik seperti Satker Karantina Ikan Bandung, SKI Kls I Panjang – Lampung 

dan beberapa ulasan penting lainnya yang dikirimkan oleh teman kita dari 

Balikpapan, Juanda, Medan dan lainnya, semuanya lengkap ada di edisi ini. Silakan 

simak ya. 

Terakhir, perlu kami informasikan pula bahwa dengan adanya perubahan status 

organisasi di Institusi kita ini. Maka otomatis merubah tatanan tupoksi Redaksi 

Infokarikan jua, sebelumnya kami berada di bawah Bidang Standardisasi, Data & 

Informasi – Pusat Karantina Ikan sekarang beralih kepada Bidang Informasi dan 

Kehumasan – Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan. Dan pasti cakupan kami akan lebih besar dan luas lagi dari sebelumnya 

karena kami akan memberitakan tidak hanya seputar Karantina Ikan  saja tapi juga 

Mutu dan semua hal yang berhubungan dengan dua undur tersebut. Untuk itu kami 

mohon dukungan teman-teman semua baik lingkup Karantina Ikan dan 

Pengengalian Mutu, Sertifikasi Mutu dan semua pihak lainnya dalam upaya 

memberikan informasi yang up to date bagi kita semua diseluruh pelosok Nusantara 

ini. 

 

Salam, 

Redaksi. 

 

 

Undangan Liputan, Kiriman berita, kritik dan saran bisa di layangkan kepada kami di : 

Redaksi Infokarikan 

Gedung Mina Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Jl. Medan Merdeka Timur # 16 

Jakarta Pusat 10110. INDONESIA 

Telp   : +6221.3519070 / Fax : +6221. 351.3282 

Email : dikehumasan@gmail.com / infokarikan@yahoo.com 
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Virus IMNV, utang dan ancaman. 

Ketiganya tengah dihadapi produsen dan 

pengolah udang terintegrasi secara 

vertikal terbesar dunia ini. 

Petani 

Tambak 

Udang 

 BERITAUTAMA 

 

PT. Central Proteinaprima (Tbk) atau CP Prima masih belum lama 

mengecap kinerja puncak, saat mampu mencetak produksi udang 

86,174 ton pada 2008 atau naik 43,52% dari tahun sebelumnya. Nilai 

penjualan bersih tercatat Rp. 8,16 triliun atau sekitar dua kali lipat, dari 

perolehan empat tahun sebelumnya. Kendati diterjang krisis finansial 

pada akhir 2008, produksi mereka nyaris separuh total produksi udang 

nasional. 

 

Namun, tahun lalu, laju CP Prima bak roller coaster. Infection Myo-Necrosis Virus (IMNV), popular di 

kalangan akualkultur sebagai virus Myo, mencampakkan produksi udang pada 2009 bahkan lebih 

rendah dari  2007. “Menjadi di kisaran 57.000 metrik ton”, kata Corporete Communications Director 

CP Prima Rizal Shahab. “ EBITDA juga diprediksi jauh lebih rendah dari 2008,” Katanya. EBITDA atau 

laba sebelum bunga, pajak dan amortisasi CP Prima pada 2008 sebesar Rp. 819 miliar. Secara resmi, 

perseroan baru akan memublikasikan laporan keuangan 2009 pada akhir bulan ini.  

Virus Myo mulai menginfeksi sejumlah tambak dari sekitar  50.000 hektare lahan tambak CP prima di 
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Krisis di CP Prima 
Oleh : Muhammad Ma’ruf 
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Lampung dan Sumatra Selatan pada awal 2009. Tambak-

tambak itu dikelola Central Pertiwi Bahari, Aruna Wijaya 

Sakti (AWS) dan Wachyuni Mandira melalui skema ker-

jasama dengan petani tambak atau plasma. “Dibanding 

dampak IMNV, krisis ekonomi hanya faktor kedua dalam 

(mempengaruhi) kinerja perseroan,” ujar Rizal. 

 

GUGATAN PAILIT 

  Bagi perseroan, imbas kedua dari virus itu dirasakan pada 

awal tahun ini. Kesulitan keuangan memicu gugatan pailit 

para pemegang obligasi senilai $ 325 juta atau sekitar $ 

3,25 triliun. Pasalnya, CP Prima tak kuasa membayar kupon 

obligasi (Guaranteed Senior Secured Notes) mereka senilai 

$ 17.875 juta atau sekitar Rp. 180 miliar, yang jatuh tempo 

pada 28 Desember 2009. Sehatinya, obligasi berbunga 11% 

dengan pembayaran kupon setiap enam bulan itu diterbit-

kan Blue Ocean Resources Pte. Ltd, anak usaha CP Prima 

yang berbasis di Singapura. CP Prima sendiri menjadi penja-

min obligasi yang baru jatuh tempo pada 2012 itu. Imbas 

gagal bayar merembet  ke utang lain. Pasalnya, ada klausul 

Cross default atau kondisi dimana status utang terancam 

default. “untuk perjanjian yang mengandung klausul cross 

default, sudah kami diskusikan dengan kreditor agar ada 

pengecualian” Kata Sekretaris Perusahaan CP Prima Albert 

Sebastian dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek 

Indonesia. Pada September 2009, CP Prima memiliki utang 

jangka pendek sebesar Rp. 1,13 triliun kepada Sembilan 

Bank Lokal dan asing. Beberapa diantaranya jatuh tempo 

pada akhir 2009. Gagal bayar juga memicu jatuhnya rating 

utang jangka panjang mata uang rupiah dari CC menjadi C 

dan suspend saham CPRO-kode saham CP Prima-beberapa 

pekan oleh Bursa Efek Indonesia. 

Untuk sementara, CP Prima bisa bernapas lega menyusul 

negosiasi dengan pemegang obligasi Blue Ocean Re-

sources. Mereka menyetujui penangguhan pembayaran 

kewajiban (standstill agreement) sampai 28 Juni 2010. 

 

DEADLINE PEMERINTAH 

Namun CP Prima masih menghadapi ancaman serius. Kali 

ini dari pemerintah via Kementrian Kelautan dan Peri-

kanan. Pertengahan bulan lalu, Menteri Fadel Muham-

mad mengultimatum CP Prima untuk segera menyele-

saikan proyek revitalisasi tambak AWS yang macet sejak 

2009. Tenggatnya hingga April tahun ini. 

Bila tidak, pemerintah akan memaksa CP Prima menjual 

asset tambak terbesar mereka itu ke investor lain. Kaba-

rnya sudah ada investor local dan Malaysia yang tertarik. 

Pemerintah, menurut Fadel berhak mendesak lantaran 

hal ini menyangkut nasib ribuan plasma. “Jangan ter-

bengkalai. Kasian Rakyat”. Mulanya CP Prima berjanji 

merampuangkan revitalisasi eks tambak milik taipan 

Sjamsul Nursalim ini, 11 blok dari 16 blok di AWS masih 

terbengkalai. 

Soal ini, Rizal menolak anggapan bahwa kemacetan 

tersebut merupakan bukti kegagalan revitalisasi lanta-

ran, dalam dua setengah tahun terakhir, pihaknya sudah 

menyelesaikan 65% revitalisasi (seluruh tambak Wahyu 

Mandira dan lima blok di AWS). Pun, mandeknya pro-

gram itu disebabkan masalah virus. “Tidak pruden bagi 

CP Prima untuk menanamkan modal yang lebih besar 

sebelum adanya penyelesaian yang jelas atas masalah 

virus ini”, katanya. 

 

AKHIR KRISIS? 

Hambali Supriyadi, peneliti kesehatan ikan di Kemen-

trian Kelautan dan Perikanan, mengatakan belum ada 

obat untuk virus MYO, dan justru saat ini serangan se-

makin mengganas. “Sekarang sudah menyerang udang 

berumur satu bulan, dulu yang dua bulan”. Ujarnya. Vi-

rus itu bersemayam di sel udang Vanname, sehingga 

kecil kemungkinan ditemukan obat kecuali imun secara 

alamiah. “Seperti influenza yang belum ada obatnya”, 

Ujar Hambali. 

Sementara itu, dokumen perseroan mencatat saat ini 

mereka mampu memperpanjang umur udang sampai 

rata-rata 70 hari, dengan tingkat survival rate naik dari 

30% - 40% menjadi 40% - 50%. “Semoga dalam setahun 

ke depan sudah ditemukan metode berbudi daya di ling-

kungan yang sudah tercemar IMHV,” ungkap Albert. 

Sejauh ini, perseroan berhasil mendongkrak produktivi-

tas tambak terinfeksi virus, dari semula 1,6 ton per tam-

bak menjadi 2,2 ton.  
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Adapun soal keuangan perseroan tahun ini, seperti dikemukakan analisis Fitch Rat-

ings, Marchelius S Mario, CP Prima diperkirakan hanya bisa mengandalkan kas inter-

nal, seraya merestrukturisasi utang. Sebab, arus kas mereka terpukul akibat seran-

gan virus. “CP Prima diyakini tidak akan bisa meningkatkan level produksi mereka 

sehingga akan menguras kas dan mengancam likuiditas perseroan”, katanya pada 

akhir Januari 2010. Dalam laporan keuangan pada September 2009, posisi kas CP 

Prima berada di angka Rp. 189,9 miliar. 

 

‘NAFSU BESAR, TENAGA KURANG’ 

Nafian Faiz, Ketua Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) PT. Aruna 

Wijaya Sakti, mungkin orang yang paling tidak disukai manajemen CP Prima. Dalam 

surat elektroniknya, Rizal Shahab dari CP Prima menulis P3UW adalah kelompok 

yang paling lantang bersua di media. “Tapi kenyataannya mereka tidak mewakili 

petambak plasma”, ujar Rizal. 

Perseruan P3UW versus manajemen tampaknya tidak terpisahkan dari desakan 

agar CP Prima menjual tambak AWS kepada investor lain. “Masuknya CP Prima jus-

tru membuat situasi semakin buruk” kata Nafian. “Banyak pembangkit listrik di 

Aruna yang dipindahkan ke blok yang sudah direvitalisasi. Mereka memunculkan 

kecemburuan social antar kami.” Nasib petambak yang lahannya tidak masuk revi-

talisasi, menurutnya, sungguh memprihatinkan.  

Bagi Nafian, masuknya CP Prima merupakan sebuah kesalahan. “Seharusnya pemer-

 BERITAUTAMA 
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pembelian asset Dipasena yang dikelola Perusahaan 

Pengelola Asset (PPA). Neptune memenangi tender itu 

dengan harga jual saham hanya Rp.688,1 miliar. Uniknya, 

CP Prima tidak ikut menggelontorkan dana, tapi hanya ben-

tindak sebagai arranger. Blue Lion-lah, sebagai anggota 

konsorsium yang menjadi pembeli saham. 

CP Prima memiliki tambak itu setelah membeli asset terse-

but dari Blue Lion senilai $ 189 juta atau kala itu setara Rp. 

1,7 triliun. Setelah pembelian asset CP Prima membengkak 

menjadi Rp. 7,7 triliun pada 2007.       

Profil 

PT Central Proteinaprima Tbk. (IDX: CPRO) ("CP Prima") 

merupakan salah satu produsen dan pengolah udang 

terintegrasi terbesar di dunia yang bermarkas di Jakarta. CP 

Prima merupakan pemimpin pasar Indonesia dalam 

produksi benur, pakan udang dan pakan ikan. Produk CP 

Prima meliputi udang beku, pakan udang, benur dan 

probiotik. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1980. 

Lebih dari 70.000 hektar lahan tambak udang yang 

dibudidayakan di 3 lokasi yakni PT Centralpertiwi Bahari, PT 

Aruna Wijaya Sakti, dan PT Wachyuni Mandira. CP Prima 

menyediakan lapangan kerja kepada lebih dari 10.000 

orang termasuk karyawan penuh dan paruh waktu. CP 

Prima merupakan pengendali industri yang ditopang oleh 

tim pengelola yang stabil dan berpengalaman, strategi 

bisnis yang sehat, dan operasi berperingkat terbaik untuk 

mengoptimalkan efisiensi dan teknik produksi dalam 

intah mencari kreditor, bukan investor,” ujarnya. CP Prima 

ibarat katak menelan gajah saat mengakuisisi asset eks 

Dipasena pada tahun 2007. “Nafsunya saja yang besar,” 

katanya menambahkan. “Bak pahlawan dia datang, tapi 

kenyataan berbicara lain.” 

Pada 2006, CP Prima masihlah sebuah perusahaan di 

bidang akuakultur komersial dan memproduksi produk 

unggas dengan penjualan bersih Rp. 4,8 triliun dengan as-

set Rp. 3,7 triliun. Melalui konsorsium Neptune, pada 2007 

CP Prima memimpin sekelompok investor mengikuti tender 

industri. 

Perusahaan ini memproduksi udang bermutu tinggi dengan 

menjamin rekam jejak produk melalui pembudidayaan 

bibit udang yang bebas penyakit, memproduksi pakan 

udang bermutu, memanen, mengolah, menyimpan dalam 

cold storage, dan mengekspor produk-produk yang 

berkualitas. 

Sertifikasi dalam Budidaya Udang 

Perusahaan ini menerapkan standar dalam pengelolaan 

Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan. Sebagai pelaku 

budidaya udang terintegrasi secara penuh yang 

memasarkan produknya ke tiga pasar utama dunia yaitu 

Amerika, Jepang dan Eropa, maka jaminan terhadap mutu 

dan keamanan produk, serta kepedulian terhadap 

pelestarian lingkungan dan masyarakat sekitarnya 

merupakan syarat penting yang harus dipenuhi agar 

produknya dapat tetap memasuki pasar internasional. 

Sertifikasi yang telah dipenuhi CP Prima terkait dengan 

keamanan dan kualitas produk telah diberikan oleh British 

Retailers Consortium (BRC) dari Inggris Raya. Sementara 

sertifikasi yang menyatakan bahwa CP Prima telah 

melakukan kegiatan budidaya ikan yang baik dan benar 

(CBIB) yang dalam bahasa aquaculturenya dikenal dengan 

istilah BAP (Best Aquaculture Practices) telah diberikan 

pula oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Aquaculture Certification Council (ACC, standard US), dan 

GlobalGAP untuk standard Eropa. Lembaga sertifikasi 

internasional (ACC dan GlobalGAP) tersebut memiliki 

standard yang sangat tinggi terkait dengan isu kualitas dan 

keamanan produk, lingkungan dan isu sosial. 
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ketentuan Hukum Acara Pidana berdasarkan Undang-

Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang hukum acara pidana (KUHAP) beserta aturan 

pelaksanaannya. 

Salah satu rangkaian proses penyidikan adalah 

penanganan barang bukti dan atau alat bukti, yang 

merupakan tanggung jawab Penyidik dari awal peny-

idikan hingga akhir proses penyidikan atau telah 

diterimanya form P-21 dari kejaksaan, sehubungan 

itu untuk menghindari resiko (Kematian/kerusakan/

kehilangan/tertular atau tersebarnya HPIK dan HPI 

berbahaya) dan atas pertimbangan diantaranya ket-

ersediaan sarana/prasarana, biaya perawatan, kea-

manan, dll. Penyidik dapat melakukan upaya, antara 

lain : penitipan, pelepasan ikan (keadaan hidup) ke 

habitatnya (perairan umum) untuk tujuan konservasi, 

diserahkan kepada lembaga lain untuk kepentingan 

penelitian/ilmu pengetahuan dan tindakan pemusna-

han. Apabila seorang penyidik akan menempuh/

melakukan hal itu, maka guna kepentingan pemerik-

saan dan atau pembuktian di pengadilan.  

Penyidik wajib menyisihkan sebagian barang bukti.  

K 
egiatan pelanggaran karantina ikan terjadi 

dan telah memenuhi unsur-unsur tentang 

karantina ikan sebagaimana tersebut dalam 

pasal 31 Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 

tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta 

didukung adanya bukti permasalahan yang cukup 

adanya pelanggaran Karantina Ikan, maka PPNS 

Karantina Ikan sebagaimana diamanatkan dalam 

pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 1992, dapat 

melakukan proses penyidikan terhadap pelaku pe-

langgaran. Proses penyidikan dilaksanakan menurut 

Oleh : Dwi Rahajanto, BKI Kls I Juanda – Surabaya 

KAJIAN PENANGANAN BARANG BUKTI OLEH PPNS 

ATAS KASUS PELANGGARAN KARANTINA IKAN  

Dalam kasus pelanggaran karantina ikan, bahwa ikan 

(pengertian ikan menurut PP No. 15 Tahun 2001 tentang 

Karantina Ikan) adalah salah satu barang bukti bukan alat 

bukti (sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHAP) sehingga 

dalam acara pemeriksaan/pembuktian di pengadilan, 

barang bukti yang diperoleh/dikumpulkan oleh seorang 

Penyidik tidak seluruhnya dapat dijadikan sebagai alat 

bukti namun dapat menguatkan status alat bukti yang dite-

mukan seorang Penyidik dalam proses penyidikan, ter-

penting adalah apapun yang dilakukan oleh seorang peny-

idik sebagai rangkaian pelaksanaan proses penyidikan wa-

jib dituangkan dalam suatu Berita Acara/BAP. 

Kelak BAP tersebut dapat dihadirkan ke persidangan seba-

gai alat bukti: SURAT. Dalam persidangan nanti, keterangan 

terdakwa, saksi, dan ahli, masing-masing akan bernilai se-

bagai alat bukti: KETERANGAN TERDAKWA, KETERANGAN 

SAKSI, DAN KETERANGAN AHLI. Berdasarkan keterangan 

terdakwa, saksi, atau ahli itulah hakim dapat menarik alat 

bukti: PETUNJUK. Pada akhir persidangan, SURAT, KETER-

ANGAN TERDAKWA, KETERANGAN SAKSI, KETERANGAN 

AHLI, dan PETUNJUK itulah yang dapat menjadi landasan 

bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. 

Sementara perbedaan antara alat bukti dengan barang 

bukti adalah : “alat bukti ialah sesuatu yang jika dihadirkan 

ke hadapan hakim dapat bercerita sendiri, sedangkan 

barang bukti belum bisa bercerita sendiri.”Karena barang 

bukti belum bisa “bercerita” sendiri, maka yang dapat men-

ceritakan keterkaitan barang tersebut dengan perkara yang 

disidangkan adalah terdakwa, saksi, atau ahli. Keterangan 

terdakwa, saksi, dan ahli itulah yang kelak akan menjadi 

alat bukti, yang dapat dipergunakan oleh hakim sebagai 

dasar untuk menjatuhkan putusan. 
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Bandara Husein 

Sastranegara, 

Bandung , salah satu 

pintu pemasukan dan 

pengeluaran media 

pembawa HPIK 
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Satker KI Bandung  

“Si Kecil            
  Berkantong          
  Tebal”  M 

eski letaknya tak 

terlalu jauh dari 

Jakarta, mungkin 

masih banyak 

dari kita yang belum pernah 

mendengar Eksistensi Satuan 

Kerja (Satker) Husein Sastra Ne-

gara, yang berada di Bandung, 

Jawa – Barat  ini. Mungkin 

karena keberadaan mereka ter-

bilang masih baru dan berstatus 

wilker hingga pesonanya kurang 

mengkilap namun tak disangka 

potensi yang ada di wilayahnya 

sangatlah besar menginggat 

Bandung dikenal sebagai salah 

satu sentra Ikan Hias Indonesia. 

 UPTKarantina Ikan 
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Dan gaungnya sudah sampai ke pelosok 

negeri ini,  terutama di kalangan para pen-

gila ikan hias Indonesia juga mancanegara. 

Kedatangan kami ke Satker Bandung ini 

selain memenuhi undangan juga ingin 

melihat langsung potensi yang ada, dan 

benar saja mereka punya itu semua. Jika 

kita lihat dari faktor potensi eksternal, dis-

ini jumlah frekuensi ekspor dan impor 

ikan hias cukup besar dan strategis be-

gitu juga untuk ikan konsumsi. Namun 

memang harus diakui bahwa potensi in-

ternal yang mereka miliki dirasa masih 

sangat kurang, mengingat masih sangat 

terbatasnya jumlah SDM, fasilitas pen-

dukung operasional kantor dan pemerik-

Crew Satker 

Karantina Ikan 

Bandung 
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saan Laboratorium yang dimiliki.    

Meski demikian adanya, mereka juga 

punya semangat yang luar biasa. Biar 

sedikit personil yang mendukung, sejauh 

ini kegiatan operasional kami masih ber-

jalan lancar, semua personil saling mengisi 

dan kerjasama saja, simple dan lancar. 

Ujar Hasim, Sang Koordinator Satker. 

Satker Karantina Ikan yang satu ini berada 

dan memperkuat Stasiun Karantina Ikan 

Kelas I Cirebon, dan merupakan satker 

yang potensial bagi Cirebon mengingat pe-

masukan PNBP dari komuditas ikan hias 

tinggi sekali disini.  

Dalam kunjungan ini kami juga sempat 

berkunjung ke beberapa farm besar pen-

gusaha Ikan Koi, dari kunjungan tersebut 

kami mengetahui bahwa hubungan antara 

penggusaha dan petugas karantina ikan 

disini terjalin cukup baik. Semua proses 

penerbitan sertifikat juga berjalan sangat 

lancar dan baik tanpa punggutan liar. 

Hanya saja mereka mengeluhkan, kesuli-

tan dalam berkonsultasi tentang penyakit 

jika ikan kami sedang terjangkit penyakit. 

“Kami bersedia membantu ketersediaan 

laboratorium mini untuk menunjang 

Karantina Ikan disini”. Ujar Sang Pemilik 

Farm. 

Melihat potensi besar dan nilai strategis 

yang ada pada Satker ini, Pusat Karantina 

 Ikan berencana meningkatkan status 

kelembagaannya menjadi Stasiun guna 

memperlebar sayapnya agar lebih men-

yentuh permukaan dan mempermudah 

arus lalu lintas ikan hias dari/ke wilayah 

Bandung  dan Indonesia pada umumnya, 

sekarang tinggal bagaimana Satker Band-

ung mempersiapkan diri saja. Sukses ya!  

Kantor Satker Karantina Ikan Bandung  
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Sudah hampir lima tahun Pusat Karantina Ikan tidak lagi mengelar pelatihan manajemen mutu, terakhir 

yakni sekitar tahun 2005 yang lalu pada saat  Asep Dadang Koswara masih menjabat sebagai Kepala 

Bidang Standardisasi, Data dan Informasi Pusat Karantina Ikan.  Dan tahun ini, Puskari dengan Sub 

Bidang Standardisasi dibawah pimpinan Ana Aritonang mengelar kembali kegiatan yang dianggap 

sangat penting tidak hanya untuk mendukung terlaksananya Akreditasi Laboratorium Karantina Ikan di 

seluruh Indonesia tapi juga menunjang bersatunya unsur Karantina Ikan dengan Bina Mutu dalam satu 

Badan yang sama.     

Dengan adanya tuntutan yang tinggi dari masyarakat terhadap kecepatan pelayanan dan jaminan mutu 

dari hasil pemeriksaan yang dilakukan hingga menimbulkan rasa aman di masyarakat dalam 

mengkonsumsi asupan gizi dan protein dari produk-produk perikanan nasional. Untuk itu Pusat 

Karantina Ikan dengan jajarannya dituntut untuk mengembangkan diri dan memperhatikan standar 

baik lokal maupun internasional terhadap kegiatan pemeriksaan penyakit ikan yang dilakukannya. 

Sehingga pengakuan dan akreditasi terhadap Laboratorium ataupun sumber dayanya sangatlah 

penting sifatnya dan ini sudah menjadi tuntutan yang mendasar. Namun memang masih harus “step by 

step” jadi dalam beberapa tahun ke depan proyeksi masih seputar akreditasi Laboratorium baru 

kemudian Sumber Daya Manusia yang terlibat didalamnya.    

Liputan Kegiatan 

Pelatihan 

Manajemen 

Mutu 
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Badan Karantina Ikan,             

Pengendalian Mutu dan           

Keamanan Hasil Perikanan 

Pelantikan Eselon II dan III  

Akhirnya, setelah sekian lama menunggu dan ber-

juang Karantina Ikan dapat mewujudkan impiannya 

menjadi Badan Karantina Ikan. Dan tak disangka 

bahwa impian tersebut dapat terealisasi dengan caku-

pan yang lebih luas dan kuat dengan bergabungnya 

Bina Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang 

tadinya bernaung di 3 institusi yang berbeda sekarang 

menjadi satu dengan nama " Badan Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu dan Kea-

manan Hasil Perikanan".  

Hal ini dimaksudkan agar lebih 

memperpendek alur birokrasi 

yang ada dalam menunjang 

kemajuan proses ekspor dan 

impor produk-produk peri-

kanan dan menjamin keamanan 

hasilnya untuk konsumsi 

masyarakat luas. Dan bagi 

Karantina Ikan dengan terwu-

judnya impian ini, hendaknya 

tidak hanya berbangga hati na-

mun juga dituntut untuk mem-

perkuat diri dengan skill dan 

knowledge yang lebih baik dan 

luas lagi, jadi mulai hari ini dan 

kedepan tugas kita semakin 

berat kawan. 

 

Namun Karantina Ikan tidak akan bergerak sendiri 

karna disana ada Bina Mutu yang akan memperkuat, 

kita harus nyakin bahwa bersama kita bisa. Nah 

sekarang tinggal bagaimana caranya kita menyatukan 

visi dan misi, membuka seragam masing-masing 

hingga tercipta " Esprit de corps" diantara kita. 
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Sekretariat Badan : 

Kepala Badan     
Syamsul Ma’arif (Plt) 

Sekretaris Badan  
Ir. Agus Priyono, M.Si 

Kabag. Program & Kerjasama 
Septiama, A.Pi, MM 

Kabag.  Kepegawaian,Hukum & Organisasi  
Drs. Marsudi 

Kabag.  Keuangan dan Umum 
Achmad Satiri, SH 

Kabag. Informasi & Humas  
Ir. Hary Maryadi, M.Si 

 
Pusat Karantina Ikan : 

Kepala Puskari 
Ir. M. Ridwan, MM 

Kabid Tata Operasional 
Sugiman, A.Pi, M.Si 

Kabid  Pengelolaan Instalasi & Lab 
Ir. Anna Haritonang, MP 

Kabid Sistem Perkarantinaan 
Heri Yuwono, S.Pi, MP 

  
Pusat Sertifikasi Mutu & Keamanan Hasil Perikanan :  

Kepala Pusat Sertifikasi Mutu & Keamanan 
Nazory Djazuli 

Kabid. Insfeksi & Verifikasi 
Hendar Mulyani, M.Sc 

Kabid. Akreditasi & Monitoring 
Martha Santi Siburian, A.Pi, MM 

Kabid. Harmonisasi & Penanganan Kasus  
Widodo Sumiyanto, A.Pi, MM 

 

Pusat Manajemen Mutu : 

Kepala Pusat Mamajemen Mutu 
Dra.  Budi Susilowati, M.Si 

Kabid. Mutu Produksi 
Wahyu Widayat, M.Sc 

Kabid. Manajemen Mutu Lab & Lembaga Inspeksi 
Murtiningsih, M.APP.SC 

Kabid Bimbingan Teknis Manajemen Mutu 
Ir. Sule Kandang, M.Sc 

SUSUNAN PEJABAT BADAN KARANTINA 
IKAN, PENGENDALIAN MUTU & 
KEAMANAN HASIL PERIKANAN 

Suasana Pelantikan Eselon II 

dan III Badan Karantina Ikan, 

Pengendali Mutu & Keamanan 

Hasil Perikanan  
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 LiputanKegiatan 

Keran Ekspor Produk Perikanan Masih Sangat Terbuka    
Lebar di Lampung 

 

Ini kali kedua kami berkunjung ke Stasiun Karantina Ikan Kelas I Panjang – Lampung, namun kali ini 

dalam ajang Sosialisasi Karantina Ikan dalam hal Ekspor. Hal ini terkait dengan mulai mengeliatnya 

aktifitas ekspor produk perikanan yang berasal dari Provinsi ini, sehingga dirasa penting untuk men-

ginformasikan lebih lanjut lagi semua proses ekpor yang ada. Sehingga kegiatan ini mendapat ban-

Sosialisasi Karantina Ikan  

Tentang Pelaksanaan Ekspor  

Di Lampung 

Kapuskari membuka 
dan memberikan ma-
teri di ajang Sosialisasi 
Karantina Ikan Tentang 
Pelaksanaan Ekspor di 
Hotel  Novotel, Bandar 
Lampung.  



 

18  |  INFOKARIKAN. EDISI 7 VOL. II    

yak perhatian dari berbagai kalangan terkait, hal ini tampak 

dari terpenuhinya semua kursi-kursi yang disediakan pihak 

panitia penyelenggara. Dengan mengambil tempat di Hotel 

Novotel, Bandar Lampung. 

Bandar Lampung dengan Stasiun Karantina Ikan Panjang, 

memiliki peran yang strategis dan memiliki peluang besar 

dalam aktifitas ekspor produk perikanan Indonesia. Hal ini 

tidak hanya karena Lampung sebagai provinsi penghubung 

antara Pulau Jawa – Sumatra tapi juga berbagai akses  dan 

peluang usaha dan industry perikanan masih terbuka san-

gat luas disini. Hal inilah salah satu point yang menjadi ka-

jian guna peningkatan status kelembagaan di Stasiun 

Karantina Ikan Kls I Panjang – Lampung ini karena dinyakini 

bahwa peranan dua unsur yang ada yakni Karantina Ikan 

dan Mutu akan sangat besar sekali dan terintegrasi. 

Dalam kesempatan ini, tidak hanya diisi dengan kegiatan 

sosialisasi semata tapi juga adanya sesi Penanda tanganan 

Notah Kesepakatan Kerjasama (MOU) antara Pusat Karan-

tina Ikan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Stasiun 

Karantina Ikan Kls I Panjang – Lampung bersama Fakultas 

Perikanan, Universitas Lampung (UNILA). Adapun kerjasama 

ini meliputi kesepakatan dalam ‘transfer knowledge’ bidang 

Teknik dan Metode Uji di Laboratorium Karantina Ikan di SKI 

KLs I Panjang Lampung. 

Pada kesempatan ini pula, Kepala Pusat Karantina Ikan men-

yampaikan kepada para wartawan media cetak dan elek-

tronik yang hadir bahwa: “ Kami di lingkup Karantina Ikan 

mendukung sepenuhnya aktifitas ekspor Perikanan Indone-

sia, melalui layanan penerbitan sertifikat Kesehatan Ikan 

yang cepat dan murah didukung analisis dan pemeriksaan 

laboratoris yang akurat hingga produk perikanan Indonesia 

aman dikonsumsi” 

Usai konferensi Pers, berakhir sudah seluruh rangkaian acara 

yang ada. Sementara Kapuskari beserta rombongan men-

gunjungi kantor Stasiun Karantina IKan Panjang – Lampung. 

Penanda tanganan MOU antara Karantina Ikan dengan 

Universitas Lampung 
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Ditengah gencarnya ribut-ribut antara Indonesia – Malaysia 

mengenai penahanan tiga orang petugas KKP yang ditahan 

oleh Polisi Diraja Malaysia, Satker Karantina Ikan Husein 

Sastranegara melakukan penolakan dan pemusnahan Ikan 

Koi (cyprinus caprio) asal Malaysia yang masuk ke 

wilayahnya.  

Berawal dari dua orang petugas Karantina Ikan yang 

bertugas di Satker Karantina Ikan Husein Sastranegara 

mendapat informasi dari petugas Bea dan Cukai bandara 

setempat bahwa ada pemasukan barang milik Sdr. Opik 

Hidayahtuloh dari Malaysia yang isinya ikan pada hari 

Jumat tanggal 06 Agustus 2010 Pukul 22.15 WIB, dan 

petugas yang bertugas kala itu yakni Sdr. Dirmansyah dan 

CYPRINUS CARPIO MALAYSIA DI  

TOLAK MASUK KE BANDUNG  
 

Sdr. Yani Maulani, S.Pi, selanjutnya melakukan 

pemeriksaan terhadap 2 box sterofon yang disinyalir berisi 

ikan tersebut. Setelah dipastikan kemasan berisi ikan Koi 

(Cyprinus carpio) sebanyak 6 (enam) ekor, petugas 

melakukan koordinasi dengan pihak Bea Cukai Bandara 

Husein Sastranegara untuk segera melakukan tindakan 

penolakan barang yang dimaksud. 

Berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku tentang 

Pencegahan Masuk dan Tersebarnya HPIK di dalam 

Wilayah Negara Republik Indonesia (UU No.16 Tahun 1992 

tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan PP No. 

15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan) dan Kep.16/

MEN/2003 tentang penetapan tempat - tempat 

pemasukan dan pengeluaran media pembawa HPIK dimana 

Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung belum 

ditetapkan sebagai tempat pemasukan untuk ikan hidup 

dari luar negeri (impor). Oleh karena itu maka telah terjadi 

pelanggaran dan diputuskan untuk melakukan tindakan 

karantina penolakan dengan menerbitkan Surat Perintah 

Penolakan  No. 001/37.1/KI-360/VIII/2010.  

Setelah 3 (tiga) hari sejak dilakukan penolakan dan penahanan sementara, 

pemilik media pembawa tidak juga melakukan re-ekspor ke negara asal, 

maka Satker Karantina Ikan Husein Sastranegara melakukan tindakan 

karantina ikan selanjutnya. Dimana pada hari Senin tanggal 16 Agustus 

2010 dilaksanakanlah tindak pemusnahan terhadap ikan koi (Cyprinus 

carpio) tersebut. Kegiatan pemusnahan dihadiri oleh staf Satker Karantina 

Ikan Husein Sastranegara, Bea dan Cukai Husein Sastranegara, Angkasa 

Pura II Husein Sastranegara dan Karantina Pertanian Husein Sastranegara. 

(YaMa – KI Bdg) 
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Tanda-tanda yang terlihat sekarang adalah kekeringan di suatu tempat, tetapi hujan lebat di tempat 

lain. Muncul pula angin puting beliung sebagai akibat tidak meratanya tekanan udara di atmosfir, juga 

kegagalan panen biji-bijian di dunia. Pemanasan global jelas mempengaruhi perubahan ekosistem 

bumi, terlebih organisme renik seperti bakteri, jamur, protozoa, dan virus. 

Menurut ahli parasitologi ikan FKH UGM, Dr. Drh. Wisnu Nurcahyo, gejala peningkatan jumlah dan 

patogenisitas penyakit ikan di Indonesia muncul lima tahun lalu. Penyakit ikan dari daerah subtropis 

masuk ke Indonesia melalui aliran lelehan es kutub utara atau  global traveling warga dunia.  

Menyebar dan Meningkat  

Menurut Anonimous (2005), bukti adanya aliran penyakit dari daerah subtropis ke wilayah tropis 

adalah adanya infeksi Haplosporidium nelsoni dan Perkinsus marinus yang awalnya hanya dijumpai 

pada kerang Amerika Utara, kini menjalar hingga di Teluk Meksiko. Hal ini merupakan ancaman bagi 

Pemanasan Global 

Picu Penyakit  

Ikan 
 

Oleh : Ariani D. Asmorowati, S.Pi,  

BKI Kelas I Sepinggan Balikpapan 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
memperkirakan sampai 2012 bumi  mengalami 

kenaikan suhu 1—5oC. Hingga 2100, permukaan air 
laut diramalkan meningkat 11 – 77 cm.  
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Sorotan 
Indonesia yang termasuk negara tropis, terlebih 

berdasarkan KEP.17/MEN/2006 diketahui kedua spesies 

parasit tersebut termasuk dalam Hama dan Penyakit Ikan 

Karantina golongan I, yang belum ditemukan di wilayah 

Indonesia.  Selain itu diketahui bahwa beberapa jenis ikan 

yang masuk ke Indonesia terinfeksi parasit Trichodina, 

Ichthyophthirius, Cryptobia, Icthyobodo, dan Trypanosoma 

sp., genus Monogenea (Dactylogyrus dan Gyrodactylus), 

cestoda (Bothriocephalus), krustasea (Leanea dan Argulus), 

serta jenis parasit lain. Penyakit tersebut akhirnya menulari 

ikan di Indonesia dan membahayakan baik bagi usaha 

budidaya perikanan maupun kelestarian sumberdaya 

perikanan Indonesia. 

Menurut Wisnu (2007) penyakit ikan laut subtropis juga 

mampu beradaptasi di air payau sehingga berpotensi 

menyerang ikan air tawar.  Kejadiannya akan lebih cepat 

jika terjadi air pasang, yaitu saat terjadi pencampuran air 

laut dan air tawar seperti di Jakarta atau rob di Semarang 

beberapa waktu yang lalu. Sebagai contoh adalah parasit 

jenis Henneguya exillis yang mampu menyerang ikan jambal 

siam, tawes, dan lele, dimana telah diketahui bahwa jenis 

parasit ini termasuk Hama dan Penyakit Ikan Karantina 

(HPIK) golongan I (KEP.17/MEN/2006 ) dan telah ditemukan 

penyebarannya di daerah Jawa dan Riau. 

 Pemanasan global juga berpotensi meningkatkan 

keganasan penyakit. Membuat agen non patogen menjadi 

patogen serta meningkatkan intensitas serangan akibat 

merebaknya populasi agen penyakit. Hal ini disebabkan 

organisme renik  ini sangat sensitif terhadap perubahan 

walau hanya dengan kenaikan suhu 1
0
C di lingkungannya. 

Ektoparasit, kutu, dan jamur peka sekali terhadap 

perubahan suhu yang fluktuatif .  Makin panas, makin cepat 

berkembang. Pemanasan global juga berpotensi 

memperpendek siklus hidup agen penyakit menjadi cepat 

dewasa dan berkembang lebih cepat (Wisnu, 2007). 

Contohnya, peningkatan suhu air laut secara tidak langsung 

mempercepat munculnya inang cacing trematoda dan 

mengubah distribusi siput air tawar Biomphalaria sp. 

Sementara contoh penyakit yang meningkat intensitasnya 

adalah bintik putih (Ichtiyophtiruius multifilis) pada lele. 

Karantina Ikan sebagai salah satu pemangku kepentingan di 

sektor perikanan dan Kelautan harus siap menghadapi 

penyakit baru yang muncul akibat pemanasan global 

(emerging infectious disease). Jenis penyakit yang perlu 

diwaspadai adalah Tuberkulosis (TBC), Koi Herpes Virus 

(KHV), dan Salmonella. 

 Langkah Antisipasi 

Karantina Ikan dengan petugas-petugas PHPI sebagai ujung 

tombak pengawasan lalu lintas komoditi perikanan sangat 

berperan penting dalam langkah antisipasi masuk dan 

tersebarnya penyakit ikan berbahaya melalui prosedur 

karantina yang ketat dan peralatan pendeteksian penyakit 

yang canggih.  

Tindakan lain yang diperlukan adalah pengawasan 

penyebaran penyakit dilakukan melalui kegiatan 

pemantauan. Salah satu metode guna lebih mengefektifkan 

kegiatan pemantauan adalah penyediaan unit laboratorium 

yang mobile yang menjangkau sentra perikanan, terutama 

sentra budidaya ikan air payau. Dengan unit laboratorium 

yang bergerak seperti mobil laboratorium atau 

laboratorium keliling, penyakit yang muncul segera dapat 

dideteksi. Dengan demikian, dinamika penyakit sejak dini 

sudah dipantau. Di Jerman misalnya, masing-masing sentra 

perikanan dilengkapi biosensor yang bisa menggambarkan 

kondisi kolam dan sekaligus penyakit secara cepat.  

Teknologi  tersebut sangat diperlukan oleh para 

pembudidaya dalam mengontrol penyebaran penyakit, baik 

dari pemilihan bibit yang sehat, perlakuan pengeringan 

kolam secara sungguh-sungguh untuk mencegah 

perkembangan algae, jamur, dan siput pembawa cacing hati 

saat ini semakin kompleks, maupun tindakan pengobatan 

terhadap ikan yang sakit.  

Sumber : 

Anonimous. 2003. What’s Killing the Native Oysters. http://

wwww.mdsg.umd.edu/CQ/VOIN3/side7.html 

Anonimous.2005.Haplosporidia.http://research.amnh.org/asiddal/

haplosporidia/refs.html 

Anonimous. 2008. Testing of Great Bay Oysters for two protozoan phatogens. 

www.nhep.unh.edu/get-involved/eu/eu/eu 400806/ html 

Nurcahyo,Wisnu.2007. Selamatkan Indonesia Kita. http://pangerankata. 
multiply. com 
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S 
etiap manusia normal cenderung mengharapkan dirinya berkembang 

menjadi lebih baik lagi, apa pun profesinya. W Stern mengemukakan 

Teori Konvergensi yang mengatakan kepribadian manusia terbentuk se-

bagai hasil interaksi dari nature dan nurture. Jadi, hasil interaksi dari po-

tensi yang dimiliki manusia dan seberapa besar lingkungan mempengaruhi per-

wujudan potensi yang dimiliki. Kalau berbicara mengenai "potensi", kita tidak 

bisa berbuat banyak, karena potensi manusia memang sudah terberi. Yang dapat 

diupayakan adalah usaha untuk mengembangkan potensi yang ada agar ber-

fungsi sesuai dengan peran yang ha-

rus kita jalankan. 

Dalam hal ini, Harry Ingham dan Jo-

seph Luft dalam Johari Window-nya 

(nama Johari berasal dari Joseph Luft 

dan Harrington Ingham) menyatakan 

bahwa manusia memiliki empat 

daerah pengenalan diri yaitu: 

1. Diri terbuka 

2. Diri terlena 

3. Diri tersembunyi 

4. Diri yang tidak dikenal siapa pun.  

 

Keempat hal di atas digambarkan 

sebagai berikut.  

 

Bidang 1: Diri terbuka 

Bagian diri yang disadari oleh diri 

sendiri dan ditampilkan kepada orang 

lain atas kemauan sendiri. Misalnya 

perasaan, pendapat dan pikiran yang 

dipilih untuk disampaikan kepada 

orang lain. Juga hal-hal yang tidak 

dapat ditutupi terhadap orang lain, 

seperti muka, bentuk badan, umur 

yang tampak pada keadaan badan 

(tua, muda).  

 

Mengenali Diri dan 

Mengembangkan   

Kepribadian Oleh : Dedy Arief Hendriyanto 
(Koordinator Jab. Fungsional PHPI-BKI Kelas I 

Polonia) 
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Bidang 2: Diri terlena 

Bagian diri yang tanpa disadari diri sendiri, tertutup terha-

dap dirinya, tetapi tersampaikan kepada orang lain atau 

diketahui oleh orang lain. Misalnya kebiasaan-kebiasaan, 

sifat-sifat, dan kemampuan tertentu yang tidak disadari 

ada pada diri sendiri, yang sering berpengaruh (positif atau 

negatif) dalam berhubungan dengan orang lain (misalnya 

sering membuat interupsi, kurang memperhatikan 

perasaan orang lain, senang membantah, membanggakan 

diri, dan sebagainya). 

 

Bidang 3: Diri tersembunyi 

Bagian diri yang disadari oleh diri sendiri, tetapi secara sa-

dar ditutup-tutupi atau disembunyikan terhadap orang 

lain. Mungkin juga orang tidak tahu bagaimana menyam-

paikan dirinya kepada orang lain (misalnya tidak setuju 

tentang pendapat orang lain, tetapi tidak dapat menyam-

paikan hal itu), atau karena kalau disampaikan akan mem-

buat malu diri sendiri, misalnya perasaan ketidakpastian, 

keinginan yang rahasia, dan sebagainya. 

 

Bidang 4: Diri yang tak dikenal oleh diri sendiri dan oleh 

orang lain. 

Bagian diri yang tidak dikenal diri sendiri dan orang lain ini 

berupa motif, kebutuhan yang tidak disadari, terlupakan 

atau didesak ke bawah sadar sehingga tidak dikenal lagi 

dan masih mempengaruhi tindakan orang dalam ber-

hubungan dengan orang lain. 

 

Untuk dirinya perlu dikembangkan kepercayaan dengan 

jalan membuka diri terhadap pendapat, perasaan, dan 

pikiran orang lain, artinya membuka jalan bagi orang lain 

untuk memberikan umpan balik kepada dia sehingga 

bidang diri terbuka (1) melebar dan akan timbul perbaikan 

dalam hubungan dengan orang lain. Mengenali diri mak-

sudnya adalah memperoleh pengetahuan tentang totalitas 

diri yang tepat dengan menyadari segi keunggulan yang 

dimiliki maupun segi kekurangan-kekurangan yang ada 

pada diri. 

 

Umpan balik  

Umpan balik merupakan proses di mana seseorang mem-

beri tahu berdasarkan pengamatan dan perasaannya ten-

tang tingkah laku seseorang guna membantu perkemban-

gan pribadi orang itu. Beberapa hal yang bisa dijadikan 

pegangan sebagai upaya perubahan sikap adalah memiliki 

motivasi kuat untuk berkembang, memiliki antusiasme 

dengan cara berpikir positif, bersedia belajar meyakini dan 

menghargai kemampuan diri, berupaya meningkatkan ke-

mampuan untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan 

diri sendiri, berupaya tidak membiarkan perkecualian ter-

jadi, sebelum kebiasaan baru berakar pada kehidupan, dan 

bersikap rajin berlatih pada setiap kesempatan diperoleh. 

 

Pengembangan kepribadian 

Kecuali modal pegangan tersebut diatas, untuk mengem-

bangkan diri perlu dipertimbangkan juga faktor di bawah 

ini. 

 

a. Faktor penghambat yang berasal dari lingkungan. 

Sistem yang dianut. Kadang-kadang sistem yang berlaku 

dalam lingkungan kita, apakah dalam pekerjaan pendidikan 

atau lingkungan sosial di mana kita berada, tanpa disadari 

menghambat pengembangan diri kita, misalnya diberlaku-

kannya sistem senioritas dalam jenjang jabatan di mana 

kita bekerja. Tanggapan atau sikap/kebiasaan dalam ling-

kungan kebudayaan. Kadang-kadang tradisi atau kebiasaan 

yang berlaku menghambat perwujudan dari perkembangan 

diri seseorang. 

 

b. Faktor penghambat yang berasal dari diri individu 

sendiri. 

Faktor tujuan hidup yang tidak/belum tergambar dengan 

jelas. Faktor motivasi dan faktor keengganan untuk mene-

laah diri. Kadang-kadang manusia takut untuk menerima 

kenyataan bahwa ia memiliki kekurangan ataupun kelebi-

han pada dirinya. Faktor usia. Kadang-kadang orang yang 

sudah tua dalam usia tidak melihat bahwa kearifan dan 

kebijaksanaan dapat dicapainya. Mereka cenderung me-

mandang bahwa usia muda lebih hebat karena produktif. 

 

Memang banyak aspek penghambat pengembangan kepri-

badian kita, namun sebenarnya masalah utamanya terletak 

pada jawaban kita terhadap pertanyaan, "Benarkah kita 

berkeinginan untuk mengembangkan diri kita?. 
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Pada Juni hingga Agustus 2010, tim internasional 

yang dipimpin oleh ilmuwan dari Amerika Serikat 

dan Indonesia bekerja sama menjelajahi 

kedalaman perairan Indonesia. Ekspedisi ini, 

Penjelajahan Laut-Dalam Indonesia-AS di Wilayah 

Sangihe Talaud (INDEX 2010), menampilkan 

beberapa pengalaman pertama, yaitu: pelayaran 

perdana kapal NOAA Okeanos Explorer; ekspedisi 

bersama penjelajahan laut Indonesia-AS yang 

pertama; dan misi internasional bersama yang 

pertama dengan dua kapal yang mengirimkan 

video langsung kepada ilmuwan di Pusat Komando 

Eksplorasi di darat. 

Selama ekspedisi, ilmuwan AS dan Indonesia 

bekerja bahu-membahu di atas dua kapal, Okeanos 

Explorer dan kapal penelitian Indonesia Baruna 

Jaya IV, serta di Pusat Komando Eksplorasi di darat. 

Kemampuan pelengkap di kapal memberikan 

pandangan pertama ke daerah yang mengelilingi 

rantai Kepulauan Sangihe dan Talaud di timur laut 

Sulawesi Utara, dan diyakini di daerah itu akan 

INDEX 2010: 

“Penjelajahan Laut-Dalam Indonesia-AS di 

Wilayah Sangihe Talaud” 

Yang hidup 
di balik 
Sangihe 
Talaud 

Peneliti menemukan harta tak terduga saat menje-

lajahi bawah air Sangihe Talaud lepas Indonesia 

dalam ekspedisi INDEX 2010 bulan Juli 2010. 

Dengan menggunakan teknologi bawah air yang 

canggih, 'Little Hercules' menemukan berbagai 

spesies baru, termasuk laba-laba laut sebesar pir-

ing dan hewan spons berbentuk bunga pemakan 

daging. 

Diperkirakan sebanyak 40 spesies tumbuhan dan 

hewan baru telah ditemukan selama ekspedisi tiga 

minggu yang berakhir di bulan Agustus ini. 
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Foto Galeri 

Gambar-gambar biota laut dalam yang diambil oleh  Remotely Operated 

Vehicle (ROV) Little Hercules 

Images courtesy of NOAA Okeanos Explorer Program, INDEX-SATAL 2010. 
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Foto Galeri 
Gambar-gambar biota laut dalam yang diambil 

oleh  Remotely Operated Vehicle (ROV) Little 

Hercules 
Images courtesy of NOAA Okeanos Explorer Program, INDEX-SATAL 2010. 
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Bakteri Mycobacterium marinum, M. fortuitum, M. chelonei  adalah 

penyebab penyakit “Mycobacteriosis” pada ikan atau juga dikenal dengan 

“Fish Tuberculosis” dan “Piscine Tuberculosis”. Ketiga bakteri tersebut 

dikenal sebagai patogen pada ikan dan mempunyai gejala penyakit yang 

mirip. Bakteri Mycobacterium sp. dikenal ada dimana-mana dalam air dan 

sedimen serta telah diketahui menyerang berbagai jenis ikan laut dan tawar 

(167 spesies), baik  ikan konsumsi, ikan hias, maupun udang galah serta 

semua udang penaeid. Ikan yang dipelihara dalam akuarium cenderung 

lebih besar kemungkinan terserang penyakit “Mycobacteriosis” dibanding 

ikan budidaya atau ikan liar. 

Fish  Tuberculosis 

PenyakitIKAN 

Mycobacteriosis 

adalah penyakit 

subakut dan 

kronik, ditandai 

dengan 

terbentuknya 

granuloma. 

Penyakit ini 

umumnya terjadi 

pada ikan-ikan 

yang dipelihara 

pada akuarium 

dalam jangka 

waktu yang 

lama atau 

dibudidaya 

secara intensif. 

Ikan nila yang terinfeksi Mycobacterium sp, 

ditandai dengan adanya tuberkel pada sirip. 

(Sumber : Noga, 2000) 
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Inang utama bakteri ini adalah jenis ikan air tawar seperti 

Gurame (Osphronemus gouramy), Cupang (Beta splendens), 

Katak lembu (Rana catesbeiana), Salmonidae, Gud (Gadus 

morchua), Karper (Cyprinus carpio), dan Gabus 

(Opiocephalus striatus).  

Mycobacterium marinum, M. fortuitum, M. chelonei  dapat 

diidentifikasi melalui gejala klinis, isolasi dan identifikasi 

(morfologi, biokimia) dan molekuler. 

 

Gejala klinis (eksternal) 

Gejala klinis Mycobacteriosis pada ikan bervariasi, dan 

sering kali menyerupai gejala penyakit lain. Gejala klinis 

dapat dilihat pada ikan yang terserang pada stadia akut atau 

kronis, namun kadang kala tidak terlihat gejala klinis pada 

ikan yang terserang. Pada stadia kronis gejala klinis yang 

paling sering terlihat adalah  ikan mengalami aneroksia 

(tidak mau makan, kurus, lesu, memisahkan diri dari yang 

lain dan mencari lubang untuk bersembunyi), lesi nodul di 

kulit, tukak (ulcer) dan hemoragi dapat terjadi mengikuti 

ruptula dari lasi urat. Gejala klinis tambahan berupa 

exophtalmus (mata yang menonjol), pembesaran perut dan 

lordosis, kerdil dan insang yang pucat. Kadang terjadi ekor 

dan sirip yang patah. Pigmentasi pada kulit juga berkurang 

kecerahannya. Bentuk akut jarang terjadi, tetapi gejala ini 

dicirikan oleh angka kesakitan dan kematian yang cepat.  

Gejala internal 

Lesi Mycobacteriosis dapat terjadi pada saluran 

pencernaan, atau pada kulit dan insang. Granuloma kecil 

dan putih sampai abu-abu dapat dilihat di bawah 

mikroskop atau secara kasat mata dapat ditemukan pada 

tiap organ tubuh. Granuloma itu dapat bersifat menyebar 

(terpisah), berkelompok atau perpaduan diantara 

keduanya. Dapat bersifat keras atau lunak dengan ukuran 

80-500 µm dan nekrosis berbentuk menyerupai keju dapat 

terjadi di bagian tengahnya. Limpa, ginjal dan hati adalah 

organ yang paling sering terserang dan akan tampak 

membesar dan menjadi lebih lunak. Peritonitis dan edema 

juga dapat terjadi pada beberapa ikan yang berakibat pada 

organ viscera akan membengkak dan  menyatu oleh 

adanya membran keputihan di sekitar daerah nekrosis 

tersebut  dan yang meluas di mesenterium (selaput rongga 

perut). 

 

Patogenesis 

Patogenisis tuberculosis belum jelas, yang jelas adalah 

kerusakan organ dalam (ginjal, hati dan limpa membesar 

dan menjadi lunak), kurus dan kemudian mati. Secara 

normal, lesi terdapat pada kulit dan organ dalam. Dengan 

irisan histologi akan terlihat focal granuloma yang terdiri 

dari sel epiteloid dan makrofag, dengan ukuran antara 80-

500 µm. Perkembangan penyakit 

“Mycobacteriosis” kronis sangat lambat, 

sehingga bakteri untuk dapat terdeteksi 

membutuhkan waktu sampai 2 tahun atau 

lebih.  Apabila terjadi luka akan kehilangan 

protein plasma dan ikan sangat mudah 

terserang infeksi sekunder. Belum jelas apakah 

Mycobacterium memproduksi toksin. Ikan 

budidaya akan lebih sensitif terhadap infeksi 

karena stres oleh kepadatan yang tinggi. 

 

Epidemiologi 

Kejadian Mycobacterius pada ikan yang 

dipelihara di aquarium berkisar antara 10-22% 

sedang pada populasi ikan di alam 10-100% 

dapat terinfeksi. Wabah pada penyakit ikan 

yang dibudidayakan berkaitan dengan faktor 

Borok pada ikan sepat yang 

terinfeksi bakteri Mycobacterium 

sp. (Sumber : Noga, 2000) 



 

30  |  INFOKARIKAN. EDISI 7 VOL. II    

managemen seperti kualitas dan 

kuantitas air dan nutrisi yang kurang. 

Penyebaran penyakit 

“Mycobacteriosis” diketahui dapat 

terjadi baik horizontal maupun 

vertikal. Ikan yang memakan ikan 

yang terinfeksi, kontak dengan air 

dan  feces dari ikan yang terinfeksi 

juga akan dapat tertular. Bakteri 

Mycobacterium sp. juga diketahui 

dapat ditransfer melalui telur ikan 

dari induk yang terinfeksi. Disamping 

itu infeksi Mycobacterium sp. juga 

dapat terjadi melalui luka (termasuk 

akibat infeksi ektoparasit). 

“Mycobacteriosis” ikan di Indonesia 

ditemukan di Jawa, Sumatera, Bali 

dan Sulawesi utara menyerang 

banyak spesies air tawar dan laut 

khususnya ikan hias (akuarium). 

 

Pengobatan dan Pengendalian 

Kanamisin + Vitamin B-6 selama 30 

hari adalah pengobatan yang paling 

efektif yang diketahui untuk TB. Ikan 

harus dikarantina selama masa 

pengobatan. vitamin dalam bentuk 

cair yang dapat ditemukan di toko 

obat setempat merupakan sumber 

yang baik vitamin B-6. Satu tetes per 

setiap 5 galon air akuarium. Ganti 

vitamin sesuai dengan berapa banyak 

air yang berubah di tangki selama 

waktu pengobatan. 

 

Hati-hati, penyakit 

ini bisa menyebar ke 

manusia. 

Granuloma pada organ dalam (Sumber: http://fishweb.ifas.ufl.edu/

AquaticAnimalHealth/ExamplesFishDiseases.htm) 

Organ dalam ikan gurame menunjukkan banyaknya 

tuberkel yang merupakan ciri khas dari infeksi bakteri 

ini. (Sumber : Noga, 2000) 
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 Bentuk-bentuk 

Akuarium yang Unik 

Akuarium kita kenal 

sebagai tempat hidup ikan 

yang biasa kita taruh di 

dalam rumah. Biasanya 

akuarium yang biasa kita 

gunakan berbentuk segi 

empat persegi panjang 

atau bujur sangkar. Tetapi 

sekarang bentuk akuarium 

sudah sangat beragam 

dan dapat dikombinasikan 

dengan teknologi maju. 
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 IKANOLOGI 

Menghadirkan 
Taman Laut Ke 

Ruang Anda 
 

Oleh : Jong Huat  http://www.akuariumku.com 
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Taman laut di rumah anda, selain mampu 

memberikan nilai tambah bagi rumah dan 

status anda, juga mampu berperan 

memberikan kontribusi ilmu dan 

pengetahuan kepada anda dan keluarga 

terutama anak-anak kita, khususnya yang 

berhubungan dengan kelautan. 

 

Mengapa Anda Tidak Mencobanya ? 

Hobiies akuarium laut pada dasarnya 

terbagi menjadi dua kelompok utama. 

Kelompok hobbies yang pertama 

berorientasi ke ikan hias laut. Kelompok ini 

dikenal MARINE FISH AQUARIA. Kelompok 

yang lain berorientasi ke terumbu karang 

dan dikenal CORALS REEF AQUARIA. Jadi, 

kita mengenal akuarium laut yang khusus 

memelihara ikan hias laut dan akuarium 

laut yang khusus memelihara koral dan 

karang. 

 

MARINE FISH atau CORALS REEF ? 

Kita akan bertanya, akuarium laut yang 

hanya berisi ikan hias saja, apa 

menariknya ? bila tidak di gabung dengan 

koral dan karang. Demikian sebaliknya, kita 

juga akan bertanya, akuarium laut dengan 

hanya koral dan karang apa menariknya ? 

bila tidak digabung dengan ikan hias. 

Bukankah taman laut yang sesungguhnya 

di bawah laut keindahannya merupakan 

penggabungan koral, karang dan ikan 

hias ? 

Lalu bila anda memulai membangun satu 

akuarium laut, orientasinya ke marine fish 

atau ke corals reef ? Anda tentu 

menginginkan akuarium anda yang ada 

koral, karang dan ikan hiasnya sekaligus 

( mixing orientation ). 

Sebagaimana halnya kita belajar suatu ilmu 

pengetahuan, apakah itu Bahasa Inggris, 

Matematika, Akuntansi, Fisika, Kimia, 

Menikmati keindahan taman laut di 

ruang tamu rumah anda ? 

 Mengapa tidak. Perkembangan 

teknologi dan ilmu pengetahuan, 

telah memberikan manfaat yang 

tak ternilai bagi anda yang kurang 

berani atau tidak mampu menyelam 

( diving ) untuk dapat menikmati 

keindahan alam bawah laut di 

ruang tamu rumah anda. 
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Biologi dan pengetahuan lainnya. Kita mesti memulai dari 

awal, tahap pengenalan, dasar/elementry, menengah/

intermediate dan lanjutan/advance. Demikian juga halnya 

dengan hobiies akuarium laut ini. Menggabungkan koral, 

karang dan ikan hias dalam satu akuarium, merupakan 

pelajaran tingkat lanjutan/advance. 

Marine Fish Aquarium 

Akuarium yang orientasi ke ikan hias laut, memerlukan 

ruang akuarium yang lebih luas dan dalam. Ikan adalah 

biota yang aktif bergerak/berenang kesana-kemari, 

sehingga akuarium yang luas tentu akan membuat mereka 

berada seperti di habitatnya yang asli. Selain itu, ikan hias 

juga merupakan biota yang paling banyak menyebabkan 

polusi dalam akuarium kita. Ikan-ikan hias laut yang cantik, 

seperti Napoleon, Anularis Garis Biru, Batmen, pada 

umumnya hidup pada kedalaman 10 meter sampai 30 

meter. Pada kedalaman demikian, pakan mereka tentu 

tidak sama dengan ikan-ikan hias yang berada pada 

kedalaman kurang dari 2 meter. Ikan-ikan yang hidup pada 

kedalaman 10 hingga 30 meter, mereka umumnya sudah 

mengkonsumsi organisma-organisma yang hidup dilaut 

dengan kedalaman tertentu yang sudah sulit disediakan di 

darat dan walaupun ada itu sudah sangat mahal. Seperti 

polyp karang, copepods, amphipods, dinoflagellates dari 

genus noctiluca, kinorhynch dari genus echinoderes, sea 

gooseberry – pleurobranchia pileus, comb jelly dari genus 

beroe, beroe cucumis dari phylum entoprocta, dan lain-

lain. Pakan mereka sebagian besar merupakan plankton 

yang berasal dari laut dalam. Pakan-pakan ini sebagian 

besar ada sebagai akibat adanya penaikan air dari laut 

dalam ke permukaan laut yang dikenal dengan istilah 

upwelling. Tekanan air laut pada kedalaman hingga 30 

meter sudah mulai besar ketimbang dipermukaan laut. 

Semakin kedalam zat-zat hara yang diperlukan ikan-ikan 

laut untuk berkembang juga banyak ditemui dibanding 

dengan permukaan laut yang kerap kali telah tercemar. 

Informasi-informasi tersebut menjadi penyebab mengapa 

ikan-ikan hias laut sulit bertahan lama di akuarium. 

Memang ikan-ikan laut yang ganas seperti hiu dan pari, 

kerap kali dijumpai di peraliran dangkal. Hal ini mereka 

lakukan hanya untuk mencari makanan yang banyak 

dijumpai di peraliran dangkal tetapi itupun pada waktu-

waktu tertentu ketika terjadi pasang naik. 

Dari informasi dan diskusi-diskusi dengan pakar bidang ini 

di dunia, seperti yang sering penulis lakukan dengan 

Anthony Calfo, Robert M. Metelsky, Terry Black, dan yang 

lainnya melalui situs internet, jarang ditemui akuarium laut 

yang hanya berisi ikan hias saja. Akuarium demikian 

umumnya adalah akuarium raksasa dengan kapasitas 

ribuan kubik liter air seperti akuarium besar di Sea World di 

Jakarta atau Under Water World di Singapura, akuarium ini 

umumnya hanya berisi ikan-ikan yang besar seperti Hiu, 

Pari, Tuna, Kerapuh, Grouper dan ikan-ikan besar lainnya 

yang tidak sulit memberi pakan mereka, sebab pakan 

mereka adalah ikan yang agak kecil, udang dan daging. 

Sedangkan ikan-ikan hias karang yang cantik warnanya 

seperti napoleon, betmen, anularis garis biru, trigger 

kembang, kepe-kepe, dan jenis ikan karang lainnya selalu 

digabungkan dengan karang-karang yang telah banyak 

ditumbuhi tanaman dan hewan karang seperti sponge, 

polyps, jamur dan lain-lain. Akuariumnya juga sudah besar, 

mencapai kedalam sampai 3 meter. Ada yang panjang 

akuarium sudah mencapai 3 sampai 5 meter. Dari informasi

-informasi ini, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa 

akuarium laut untuk ikan hias masih dapat dibagi menjadi 
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dua kelompok besar. 

Pertama kelompok ikan hias karang. Tipe ikan ini seperti 

angel fish, damselfish, surgeon fish, butterfly fish, gobbies 

fish, banner fish, fox fish, frog fish, dan lain-lain. Kelompok 

hobby yang ini pengetahuannya sama dengan hobbies 

akuarium koral/karang. Sebab mendesain akuarium 

demikian, selain harus lebih dalam juga harus memenuhi 

syarat-syarat yang diperlukan corals reef aquaria. Karena 

ikan hias tipe demikian tidak bisa dipisah dari kehidupan 

terumbu karang. 

Kedua kelompok bukan ikan hias karang. Tipe ini seperti 

Hiu, Pari, Tuna, Grouper, Scorpion fish, Kerapuh Macan, 

lumba-lumba, paus dengan jenis tertentu, penyu laut, 

lobster dan lainnya. Ikan demikian memerlukan akuarium 

yang cukup besar dan dalam. Biasanya hobbiesnya 

termasuk kalangan eksklusif yang tipe keras. Akuarium ini 

memerlukan goa-goa batu karang yang besar pada dasar 

akuariumnya. Umumnya kedalaman mencapai 5 meter 

lebih. Panjang akuarium mencapai 10 meter lebih. 

Biasanya akuarium seperti ini sudah merupakan akuarium 

publik seperti Sea World di Jakarta, Underwater World di 

Singapura, dan akuarium publik di negara-negara maju 

seperti di Australia, Jepang, USA, Jerman, Inggris, Italia dan 

negara lainnya. Proses pembangunan akuarium tipe ini 

sudah memerlukan syarat-syarat khusus. Tidak sembarang 

orang bisa melakukan pembangunan akuarium sebesar itu. 

Bahan pembuatannya juga khusus. Bila anda berminat 

membuat akuarium sebesar ini, mungkin harus 

mendatangkan pakar dari luar negeri. 

 

Corals Reef Aquarium 

Akuarium laut yang orientasi ke koral dan karang ( Corals 

Reef ) memerlukan akuarium yang lebih panjang. Tidak 

begitu dalam. Lebar ideal 70 sampai 80 cm. Bila panjang 

akuarium mencapai 3 meter, lebar sebaiknya 1 meter. 

Tinggi sebuah akuarium koral/karang sangat besar 

pengaruhnya terhadap pencahayaan/lighting. Kedalaman 

kurang dari 60 cm, pencahayaan masih cukup dengan Bola 

NEON TL ( Flourescent ) standart output. Bila kedalam air 

60 cm hingga 70 cm, disarankan mempergunakan Neon TL 

( fluorescent ) tipe Very High Output ( VHO ). Bila 

kedalaman lebih dari 70 cm, sebaiknya anda 

mempergunakan metal halide, minimal 150 watt. Panjang 

akuarium dan tinggi akuarium juga mempengaruhi 

ketebalan kaca akuarium, dengan sendirinya 

mempengaruhi anggaran anda untuk membangun 

akuarium tersebut. ligus sebagai filter dasar ( undergravel 

filter ) akuarium teman saya tersebut. 

Corals reef akuarium, memerlukan cara setup isi akuarium 

yang sedikit lebih khusus. Lapisan pasir, karang pecah pada 

dasar akuarium harus cukup tebal untuk menghidupkan 

organisma-organisma di dasar akuarium yang nantinya 

diharapkan menciptakan ekosistem yang seimbang dan 

harmonis dalam akuarium tersebut. Susunan live rock juga 

harus ditata sedemikian rupa, karena pada live rock 

tersebut banyak organisma dan alga yang diharapkan 

tumbuh dengan subur dalam akuarium kita sehingga 

menjadi penyumbang pakan alami yang konsisten bagi 

koral dan hewan karang dalam akuarium tersebut. 

Akuarium koral juga dapat dimasukkan ikan-ikan hias 

karang. Tetapi kita harus tahu, sebagian ikan hias yang kita 

gabungkan ke akuarium koral adalah predator bagi 

tanaman dan hewan karang tersebut. Seperti jenis kepe-

kepe dan angelfish, polyps karang adalah pakan utamanya. 

Sehingga tidak heran, kepe-kepe dan angelfish bisa 

bertahan lama pada akuarium koral, tetapi efek negatifnya 

sebagian tanaman dan hewan karang dalam akuarium 
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akan gundul/habis dimangsa oleh ikan-ikan hias tersebut. 

Hobbies tipe corals reef selalu menghindari ikan jenis ini 

untuk digabung ke akuariumnya. 

Biaya pembangunan Corals Reef Aquarium, sistem dan 

perlengkapannya sangat mahal. Sistem pencahayaannya 

( lighting system ), sistem filtrasinya ( filtration system ), 

sirkulasi air seperti pasang surut, gelombang, dan arus 

( water movement system : tidals, waves, flow of water ), 

pemberian pakan dan nutrisi ( feed & nutrition ) semuanya 

harus dirancang sedemikian rupa, sehingga menyerupai 

kondisi alam laut yang sebenarnya. Singkat kata, hobbies 

corals reef aquarium, harus bisa menjadi pakar yang ahli 

untuk memanipulasi kondisi dalam akuarium identik 

dengan kondisi alam laut yang sebenarnya. 

 

Sebelum Anda Memilih 

Setelah memahami tipe-tipe hobbies akuarium laut ini, 

anda bisa mengambil kesimpulan sendiri, bila ingin 

menggabungkan ikan hias laut dengan koral dan karang 

dalam akuarium, harusnya bagaimana ??? Tentu 

jawabannya, anda harus kuasai dulu semuanya baik itu 

ikan hiasnya maupun koral dan karangnya, terlebih-lebih 

anda harus belajar secara mendalam perilaku dan 

kesukaannya jenis-jenis ikan hias, koral dan karang, Mana 

yang menjadi predator dan mana yang menjadi 

simbiosisnya mana yang bisa digabung dan mana yang 

tidak. Mana yang saling membunuh dan mana yang saling 

menghidupi. Pakan mereka masing-masing bagaimana, 

dan cara menyediakannya bagaimana. 

Sebelum anda memilih orientasi kemana akuarium laut 

anda, tentu anda mesti mempertimbangkan dengan 

cermat : Lokasi akuarium anda, berapa besar ukuran 

akuarium yang anda inginkan, perlengkapan-perlengkapan 

akuarium mudahkah didapat di derah anda, seperti air laut 

misalnya ? Anda ingin memulai yang amatiran 

( mempergunakan perlengkapan apa adanya / dibuat 

sendiri dengan memanfaatkan material disekitar kita ) atau 

anda akan memulai sistem akuarium ini secara 

professional ( mempergunakan perlengkapan canggih yang 

semuanya harus di import dari negara maju seperti 

Jerman, USA, Jepang atau Inggris ). 

Semua yang kami jelaskan diatas, akhirnya tentu bermuara 

pada kemampuan keuangan anda. Keuangan anda harus 

mampu menjangkau investasi pertama ( ketika 

membangun akuarium baru dan perlengkapan-

perlengkapan utamanya ) dan perawatan rutinnya, 

mencakup penggantian perlengkapan yang sudah lewat 

waktu masa pemakaian, pakan, nutrisi, air laut dan 

lainnya. Hal ini sangat penting, bila macet ditengah jalan, 

sistem ini akan hancur berantakan, akhirnya isi akuarium 

anda harus diganti dengan ikan louhan, diskus atau arwana 

sungguh sayang sekali bukan ? 

Hobbies akuarium laut, tidak bisa hanya mengandalkan 

banyaknya uang saja, tetapi lebih jauh anda juga harus 

mempunyai niat untuk belajar segala pengetahuan yang 

berhubungan dengan hobby yang satu ini, zoology, ekologi 

laut, ekosistem laut, biologi kelautan, kimia, fisika, elektro 

dan pengetahuan lainnya yang berhubungan. Hobby ini 

mencakup pengetahuan multidimensi. Di luar negeri, 

bahkan di negara-negara maju seperti di USA, GERMANY, 

JEPANG, INGGRIS, telah banyak berdiri sekolah tinggi dan 

universitas yang mempunyai fakultas atau program 

pendidikannya ke jurusan hobby yang satu ini. Yang online 

di-internet, sebut saja Coral Realm. 

Set Up Akuarium Air Laut 

Instalasi "standard" sebuah akuarium koral. 1. Pompa sirkulasi 

2.Protein skimmer, 3. Reaktor Kalsium, 4. Pipa over flow, 

5.Pipa inlet, 6. Inlet skimmer, 7. Lapisan atas gravel (kaya 

oksigen) 8. Lapisan bawah gravel (dengan kadar oksigen lebih 

rendah)., 9. Bak tampungan busa, 10. Bak overflow  
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S 
ecara ringkas dapat dikatakan bahwa suatu  

ekosistem terdiri dari lingkungan fisik (abiotik) , 

mahluk hidup (biotik),  dan aliran materi dan 

energi (interaksi).   Aliran materi dan energi 

dalam  suatu lingkungan akuarium 

dapat disederhanakan 

sebagai  suatu sistem rantai 

makanan. 

Seperti diketahui,  bahwa 

setiap mahluk hidup makan 

untuk mendapatkan energi 

bagi kepentingan proses 

metabolismenya, untuk 

membangun jaringan baru, dan 

atau memperbaiki jaringan yang 

rusak.   Hampir seluruh energi ini 

berasal  dari sinar matahari.  

Sebagian mahluk hidup dapat langsung 

menggunakan energi matahari ini, seperti: tanaman, algae, 

dan bakteri fotosintesis (cyano-bacteria atau algae hijau-

biru). Mahluk-mahluk hidup ini menangkap sinar matahari 

dengan semacam pigmen khusus yang disebut sebagai 

klorofil, selanjutnya energi matahari ini digunakan untuk 

menggabungkan karbondioksida dan air untuk membentuk 

molekul gula (glukosa).  Proses ini dikenal sebagai proses 

fotosintesis. Pada proses fotosintesis  oksigen akan 

dihasilkan sebagai hasil samping reaksi.  Untuk memicu 

proses-proses  dalam sel, gula hasil fotosintesis tersebut 

kemudian akan dipecah ke elemen semula  untuk 

mendapatkan kembali energi yang tersimpan didalamnya.  

Proses ini dikenal sebagai respirasi. Dalam proses respirasi  

oksigen diperlukan untuk membakar gula. 

Mahluk hidup lain yang tidak memiliki kemampuan 

berfotossintesis, menggunakan energi matahari ini dengan 

cara menkonsumsi mahluk fotosintesis tersebut diatas. Dan 

begitu selanjutnya sehingga terbentuk suatu rantai 

makanan.  Dalam lingkungan akuarium koral  kedua 

kelompok mahluk ini bersatu dan saling berinteraksi. 

Secara umum mahluk hidup tergolong tidak efisien dalam 

memanfaatkan makanan yang dikonsumsinya. Biasanya 

hanya 10-20 persen saja dari makanan yang dikonsumsi 

tersebut menjadi bagian dari tubuhnya.  Sisanya hilang 

sebagai limbah.   Dalam kaitannya dengan akuarium laut/

koral, pemberian makan menjadi sangat penting artinya, 

dan karena tidak efisien, maka pakan harus tersedia dalam 

jumlah banyak  agar koral dapat hidup dengan sehat. 

Dalam memelihara akuarium 

koral, sebagai suatu miniatur 

ekosistem sebenarnya, aliran 

materi dan energi tersebut 

diatas harus selalu dijaga agar  

stabilitas sistem dapat 

terpelihara.  Sisa kelebihan 

materi harus dikeluarkan 

dari sistem tersebut dan 

kekurangannya harus 

ditambahkan. 

 

Habitat artifisial 

Agar sebuah akuarium koral dapat berfungsi sebagai 

sebuah ekosistem dengan baik, maka lingkungan akuarium 

tersebut harus memiliki seluruh  komponen ekosistem 

yang menyerupai  komponen  di alam sesungguhnya. 

Pada suatu sistem akuarium koral  terdapat dua komponen 

utama, yaitu air dan substrat (media).  Di dalam air 

terdapat bahan padatan terlarut maupun tersuspensi dan 

mahluk hidup. Mahluk hidup ini  bisa terdiri dari mahluk 

berenang atau plankton.   Mahluk berenang merupakan 

mahluk yang memiliki kemampuan bergerak sampai jarak 

tertentu dengan menentang arus dengan alat gerak yang 

dimilikinya, seperti ikan, udang, mamalia laut dan 

sejenisnya.  Sedangkan plankton adalah mahluk hidup yang 

selalu bergerak bersama arus.     Biasanya secara umum 

mahluk ini selalu dikaitkan dengan ukurannya yang kecil, 

sehingga meskipun secara mikro mungkin mereka memiliki 

kemampuan berenang, tetapi secara umum dalam skala 

"sehari-hari" selalu bergerak terbawa arus. 

Air dalam lingkungan akuarium boleh dikatakan merupakan 

suatu lingkungan abnormal.  Hal ini terutama disebabkan  

oleh jumlahnya yang sangat terbatas, khususnya 

dibandingkan dengan substrat dalam akuarium.  Hampir 

seluruh pakan dan bahan lain yang diperlukan untuk 

kehidupan koral  terbawa melalui arus.    Dibandingkan 

dengan dengan luas habitat koral,  laut boleh dikatakan 

tidak terbatas dan menyediakan bahan pakan dan bahan 

lainnya bagi kehidupan koral secara efektif  dan berlebih. 

(Continued on page 45) 

Ekosistem 

Akuarium 

Laut 
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       TEKNIKDANMETODA 

Kualitas air secara umum 
menunjukkan mutu atau 

kondisi air yang dikaitkan 
dengan suatu kegiatan 

atau keperluan tertentu  
Dengan demikian, 

kualitas air akan berbeda 
dari suatu kegiatan ke 
kegiatan lain, sebagai 

contoh: kualitas air untuk 
keperluan irigasi berbeda 
dengan kualitas air untuk 

keperluan air minum. 

Parameter 
Kualitas Air 
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Dalam lingkup akuarium, kualitas air secara 

umum mengacu pada kandungan polutan atau 

cemaran yang terkandung dalam air dalam 

kaitannya untuk menunjang kehidupan ikan dan 

kondisi ekosistem yang memadai. 

Air yang jernih bukan berarti air yang baik bagi 

ikan, karena jernih bukan satu-satunya sarat air 

berkualitas bagi ikan.  Sering dijumpai ikan hidup 

dan berkembang dengan "subur" justru pada air 

yang bagi manusia menimbulkan kesan jorok. 

Ikan hidup dalam lingkungan air dan melakukan 

interaksi aktif antara keduanya. Ikan-air boleh 

dikatakan sebagai suatu sistem terbuka dimana 

terjadi pertukaran materi (dan energi), seperti 

oksigen (O2), karbon dioksida (CO2), garam-

garaman, dan bahan buangan.  Pertukaran 

materi ini terjadi pada antarmuka (Interface) ikan

-air pada bahan berupa membran 

semipermeabel yang terdapat pada ikan.  

Kehadiran bahan-bahan tertentu dalam jumlah 

tertentu akan mengganggu mekanisme kerja dari 

membran tersebut, sehingga ikan pada akhirnya 

akan terganggu dan bisa tewas. 

Ikan telah berevolusi selama jutaan tahun pada 

kondisi lingkungan yang stabil. Oleh karena itu, 

dalam lingkungan alamiahnya mereka tidak perlu 

beradaptasi dengan berbagai perubahan drastis 

yang terjadi.  Bahkan kondisi lingkungan mereka 

memiliki mekanisme tertentu untuk menjaga 

terjadinya perubahan mendadak.  Sedangkan 

pada lingkungan akuarium, sebagai sebuah 

sistem tertutup, perubahan mandadak dan 

drastis terhadap parameter air kerap terjadi 

(seperti suhu, pH, kandungan amonia dll), sehingga akan menyebabkan 

ikan stres dan tidak jarang menyebabkan kematian. 

Lima syarat utama kualitas air bagi kehidupan ikan adalah: 

1. Rendah kadar amonia dan nitrit  

2. Bersih secara kimiawi   

3. Memiliki pH, kesadahan, dan temperatur yang sesuai  

4. Rendah kadar cemaran organik, dan   

5. Stabil  

Apabila persyaratan tersebut diatas dapat dijaga dan dipelihara dengan 

baik, maka ikan yang dipelihara akan mampu mememilhara dirinya 

sendiri, terbebas dari berbagai penyakit, dan dapat berkembang biak 

dengan baik. 

Table 1.  Kisaran Normal Kualitas Air untuk Akuarium Air Tawar  

 

 

Beberapa Bahan Cemaran 

Cemaran pada air akuarium bisa berasal dari berbagai sumber, yaitu; 

berasal dari sumber air yang digunakan, dari lapukan dekorasi asesori 

akuarium, cat, lem dll, dan juga berasal dari binatang dan tanaman 

akuarium itu sendiri. 

Beberapa bahan cemaran yang biasa dijumpai pada sumber air adalah: 

• Tembaga (copper): bahan ini biasa berasal dari pelapukan pipa air 

minum atau bisa juga berasal dari kontaminan alamiah.  

• Nitrat atau fosfat: kedua bahan ini pada umumnya berasal dari 

"bocoran" kegiatan pemupukan pada pertanian intensif yang 

kemudian mencemari sumber-sumber air setempat.  

• Klorin: pada air minum bahan ini biasa ditambahkan sebagai 

pembunuh bakteri  

• Kloramin : biasa ditambahkan pada proses pemurnian air minum  

Amonia <0.012 ppm 

Nitrit <0.2 ppm 

Karbon dioksida 0 - 10 ppm 

Oksigen 3 ppm 

pH< 6.5 - 9.0 ppm 

KH (CaCO3) >20 ppm 

GH (CaCO3) >20 ppm 
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• Pestisida : biasanya merupakan residu kegiatan 

pertanian intensif yang sering menggunakan pestisida 

untuk membasmi hama dan penyakit tanaman.  

Selain cemaran diatas,  sering dijumpai bahan-bahan 

terlarut yang berasal dari hasil pelapukan batuan yang 

dilewati oleh air dalam perjalanannya.  Bahan yang 

terkandung akan sangat tergantung pada kondisi geologi 

daerah yang bersangkutan.  Berapa unsur yang mungkin 

dijumpai adalah kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium 

(Na), dan logam-logam berat, seperti besi (Fe), aluminium

(Al), mangan (Mn) , seng (Zn), tembaga (Cu), dan timah 

hitam (Pb).  Ca dan Mg dalam lingkup akuarium tercermin 

pada kondisi kesadahan, sedangkan Na tercermin pada 

salinitas. 

Kadar logam berat tinggi diketahui dapat merusak jaringan 

ikan sehingga menyebabkan kematian.  Meskipun 

demikian kebanyakan kasus akibat logam berat justru 

terjadi pada ingkat  kontaminasi logam berat  rendah.  

Kadar  logam berat dapat mempengaruhi berbagai perilaku 

ikan, seperti perilaku berenang, makan dan kawin. 

Urutan tingkat racun bebagai logam berat terhdap ikan 

adalah: Hg>Cu>Pb>Cd>Al>Zn>Ni>Cr>Co>Mn, sedangkan  

kadar standar baku mutu logam berat bagi ikan adalah 

(dalam ppm): 

 

 

KESADAHAN (Hardness) 

Kesadahan merupakan petunjuk kemampuan air untuk 

membentuk busa apabila dicampur dengan sabun. Pada air 

berkesadahan rendah, air akan dapat membentuk busa 

apabila dicampur dengan sabun, sedangkan pada air 

berkesadahan tinggi tidak akan terbentuk busa. Kesadahan 

sangat penting artinya bagi para akuaris karena kesadahan 

Cadmium (Cd)  : 0.01 

Chromium (Cr)  : 0.05 

Tembaga (Cu)  : 0.02 

Timah hitam (Pb)  : 0.1 

Air raksa (Hg)  : 0.01 

Seng (Zn)  : 0.1 

merupakan salah satu petunjuk kualitas air yang diperlukan 

bagi ikan. Tidak semua ikan dapat hidup pada nilai 

kesadahan yang sama. Dengan kata lain, setiap jenis ikan 

memerlukan prasarat nilai kesadahan pada selang tertentu 

untuk hidupnya. Disamping itu, kesadahan juga merupakan 

petunjuk yang penting dalam hubungannya dengan usaha 

untuk memanipulasi nilai pH. 

Secara lebih rinci kesadahan dibagi dalam dua tipe, yaitu: 

(1) kesadahan umum ("general hardness" atau GH) dan (2) 

kesadahan karbonat ("carbonate hardness" atau KH). 

Disamping dua tipe kesadahan tersebut, dikenal pula tipe 

kesadahan yang lain yaitu yang disebut sebagai kesadahan 

total atau total hardness. Kesadahan total merupakan 

penjumlahan dari GH dan KH. 

Kesadahan Umum (GH) 

Kesadahan umum atau "General Hardness" merupakan 

ukuran yang menunjukkan jumlah ion kalsium (Ca++) dan 

ion magnesium (Mg++) dalam air. Ion-ion lain sebenarnya 

ikut pula mempengaruhi nilai GH, akan tetapi pengaruhnya 

diketahui sangat kecil dan relatif sulit diukur sehingga 

diabaikan. 

GH pada umumnya dinyatakan dalam satuan ppm (part per 

million/ satu persejuta bagian) kalsium karbonat (CaCO3), 

tingkat kekerasan (dH), atau dengan menggunakan 

konsentrasi molar CaCO3. Satu satuan kesadahan Jerman 

atau dH sama dengan 10 mg CaO (kalsium oksida) per liter 

air. Di Amerika, kesadahan pada umumnya menggunakan 

satuan ppm CaCO3, dengan demikian satu satuan Jerman 

(dH) dapat diekspresikan sebagai 17.8 ppm CacO3. 

Sedangkan satuan konsentrasi molar dari 1 mili ekuivalen = 

2.8 dH = 50 ppm. Perlu diperhatikan bahwa kebanyakan 

teskit pengukur kesadahan menggunakan satuan CaCO3. 

Untuk lebih jelasnya bacalah petunjuk pembacaan pada 

teskit yang anda miliki untuk mengetahui dengan pasti 

satuan pengukuran yang digunakan, untuk menghindari 

terjadinya kesalahan pembacaan. 

Berikut adalah kriteria selang kesadahan yang biasa dipakai 

0 - 4 dH, 0 - 70 ppm:    sangat rendah (sangat lunak) 

4 - 8 dH, 70 - 140 ppm:    rendah (lunak) 

8 - 12 dH, 140 - 210 ppm:    sedang 

12 - 18  dH, 210 - 320  ppm: agak tinggi (agak keras)  

18 - 30dH, 320 - 530  ppm:    tinggi (keras) 
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Dalam kaitannya dengan proses biologi, GH lebih penting 

peranananya dibandingkan dengan KH ataupun kesadahan 

total Apabila ikan atau tanaman dikatakan memerlukan air 

dengan kesadahan tinggi (keras) atau rendah (lunak), hal 

ini pada dasarnya mengacu kepada GH. Ketidaksesuaian 

GH akan mempengaruhi transfer hara/gizi dan hasil sekresi 

melalui membran dan dapat mempengaruhi kesuburan, 

fungsi organ dalam (seperti ginjal), dan pertumbuhan. 

Setiap jenis ikan memerlukan kisaran kesadahan (GH) 

tertentu untuk hidupnya. Pada umumnya, hampir semua 

jenis ikan dan tanaman dapat beradaptasi dengan kondisi 

GH lokal, meskipun demikian, tidak demikian halnya 

dengan proses pemijahan. Pemijahan bisa gagal apabila 

dilakukan pada nilai GH yang tidak tepat.  

Apabila nilai GH terlalu rendah bagi suatu jenis ikan, ia 

dapat dinaikan dengan menambahkan kalsium sulfat, 

magnesium sulfat, atau kalsium karbonat. Akan tetapi 

perlu diperhatikan bahwa penambahan garam-garam 

tersebut membawa dampak lain yang perlu medapat 

perhatian. Pemberaian garam sulfat akan memberikan 

tambahan sulfat kedalam air, sehingga perlu dilakukan 

dengan hati-hati. Sedangkan penambahan garam karbonat 

akan menyumbangkan ion karbonat kedalam air sehingga 

akan menaikkan KH. Untuk mendapat kondisi yang 

diinginkan perlu dilakukan manipulasi dengan kombinasi 

pemberian yang sesuai. 

Penurunan nilai GH dapat dilakukan dengan perlakuan-

perlakuan yang mampu menghilangkan kadar kalsium (Ca) 

dan magnesium (Mg) dari dalam air. 

Kesadahan Karbonat (KH)  

Kesadahan karbonat atau KH merupakan besaran yang 

menunjukkan kandungan ion bikarbonat (HCO3-) dan 

karbonat (CO3--) di dalam air. Dalam akuarium air tawar, 

pada kisaran pH netral, ion bikarbonat lebih dominan, 

sedangkan pada akuarium laut, ion karbonat lebih 

berperan. 

KH sering disebut sebagai alkalinitas yaitu suatu ekspresi 

dari kemampuan air untuk mengikat kemasaman (ion-ion 

yang mampu mengikat H+). Oleh karena itu, dalam sistem 

air tawar, istilah kesadahan karbonat, pengikat 

kemasaman, kapasitas pem-bufferan asam, dan alkalinitas 

sering digunakan untuk menunjukkan hal yang sama. 

Dalam hubungannya dengan kemampuan air mengikat 

kemasaman, KH berperan sebagai agen pem-buffer-an 

yang berfungsi untuk menjaga kestabilan pH.  

KH pada umumnya sering dinyatakan sebagai derajat 

kekerasan dan diekspresikan dalam CaCO3 seperti halnya 

GH.  

Kesadahan karbonat dapat diturunkan dengan merebus air 

yang bersangkutan, atau dengan melalukan air melewati 

gambut. Perlakuan perebusan air tentu saja tidak praktis, 

kecuali untuk akuarium ukuran kecil. 

Untuk menaikkan kesadahan karbonat dapat dilakukan 

dengan menambahkan natrium bikarbonat (soda kue), 

atau kalsium karbonat. Penambahan kalsium karbonat 

akan menaikan sekaligus baik KH maupun GH dengan 

proporsi yang sama. 

Pemberian soda kue (NaHCO3) sebanyak satu sendok teh 

(sekitar 6 gram) pada air sebanyak 50 liter akan 

meningkatkan KH sebanyak 4 satuan tanpa disertai dengan 

kenaikan nilai GH. Sedangkan pemberian satu sendok teh 

kalsium karbonat (CaCO3) (sekitar 4 gram) pada air 

sebanyak 50 liter akan menyebabkan kenaikan KH dan GH 

secara bersama-sama, masing-masing sebanyak 4 satuan. 

Berpatokan pada hal ini, maka pemberian secara 

kombinasi antara soda kue dan kalsium karbonat akan 

dapat menghasilkan nilai KH dan GH yang diinginkan.  

Mengingat pengukuran bahan kimia dalam jumlah sedikit 

relatif sulit dilakukan, khususnya di rumah, maka sebaiknya 

gunakanlah test kit untuk memastikan nilai KH dan GH 

yang telah dicapai.  

Pembuferan karbonat diketahui efektif pada rasio 1:100 

sampai 100:1. Hal ini akan memberikan pH efektif pada 

selang 4.37 sampai dengan 8.37. Selang angka ini secara 

kebetulan merupakan selang pH bagi hampir semua 

mahluk hidup akuatik. Apabila ion bikarbonat 

ditambahkan, rasio basa terhadap asam akan meningkat, 

akibatnya pH pun meningkat. Laju peningkatan pH ini akan 

ditentukan oleh nilai pH awal. Sebagai contoh, kebutuhan 

jumlah ion karbonat yang perlu ditambahkan untuk 

meningkatkan satu satuan pH akan jauh lebih banyak 

apabila pH awalnya adalah 6.3, dibandingkan apabila hal 

yang sama dilakukan pada pH 7.5. 

Kanaikan pH yang terjadi pada saat KH ditambahkan akan 

diimbangi oleh kadar CO2 terlarut dalam air. CO2 di dalam 
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air akan membentuk sejumlah kecil asam karbonat dan 

bikarbonat yang selanjutkan akan cenderung menurunkan 

pH. Mekanisme ini setidaknya dapat memberikan 

gambaran cara mengatur dan menyiasati pH dalam 

akuarium agar dapat memenuhi kriteria yang diinginkan.  

 

Penanganan Kesadahan 

Apabila air anda terlalu keras untuk ikan atau tanaman, air 

tersebut dapat dilunakan. Banyak cara yang dapat 

dilakukan untuk menurunkan kesadahan. Yang paling baik 

adalah dengan menggunakan reverse osmosis (RO) atau 

deioniser (DI). Celakanya metode ini termasuk dalam 

metode yang mahal. Hasil reverse osmosis akan memiliki 

kesadahan = 0, oleh karena itu air ini perlu dicampur 

dengan air keran sedemikian rupa sehingga mencapai nilai 

kesadahan yang diperlukan.  

Resin pelunak air komersial dapat digunakan dalam skala 

kecil, meskipun demikian tidak efektif digunakan untuk 

sekala besar. Produk-produk komersial pengolah air untuk 

keperluan rumah tangga pada umumnya tidak cocok 

digunakan, karena mereka sering menggunakan prinsip 

pertukaran kation dalam prosesnya. Dalam prosoes ini 

natrium (Na) pada umumnya digunakan sebagai ion 

penukar, sehingga pada akhirnya natrium akan 

berakumulasi pada hasil air hasil olahan. Kelebihan natrium 

(Na) dalam air akuarium merupakan hal yang tidak 

dikehendaki. 

Pengenceran dengan menggunakan air destilasi (air suling/

aquadest) dapat pula dilakukan untuk menurunkan 

kesadahan. 

Penurunan secara alamiah dapat pula dilakukan dengan 

menggunakan jasa asam-asam organik (humik/fulvik) , 

asam ini berfungsi persis seperti halnya yang terjadi pada 

proses deionisasi yaitu dengan menangkap ion-ion dari air 

pada gugus-gusus karbonil yang terdapat pada asam 

organik (tanian). Beberapa media yang banyak 

mengandung asam-asam organik ini diantaranya adalah 

gambut yang berasal dari Spagnum (peat moss), daun 

ketapang, kulit pohon Oak, dll.  

Proses dengan gambut dan bahan organik lain biasanya 

akan menghasilkan warna air kecoklatan seperti air teh. 

Sebelum gambut digunakan dianjurkan untuk direbus 

terlebih dahulu, agar organisme-organisme yang tidak 

dikehendaki hilang.  

Menurunkan kesadahan dapat pula dilakukan dengan 

menanam tanaman "duck weed" atau Egeria densa.  

Untuk meningkatkan kesadahan bisa dilakukan dengan 

memberikan dekorasi berbahan dasar kapur, seperti tufa 

atau pasir koral. Atau dengan melalukan air melewati 

pecahan marble (batu marmer) atau bahan berkapur 

lainnya. 

 

pH (KEMASAMAN) 

pH merupakan suatu ekpresi dari konsentrasi ion hidrogen 

(H+) di dalam air. Besarannya dinyatakan dalam minus 

logaritma dari konsentrasi ion H. Sebagai contoh, kalau ada 

pernyataan pH 6, itu artinya konsentrasi H dalam air 

tersebut adalah 0.000001 bagian dari total larutan. Karena 

untuk menuliskan 0.000001 (bayangkan kalau pH 14) 

terlalu panjang maka orang melogaritmakan angka 

tersebut sehingga manjadi -6. Tetapi karena ada tanda - 

(negatif) dibelakang angka tersebut, yang dinilai kurang 

praktis, maka orang mengalikannya lagi dengan tanda - 

(minus) sehingga diperoleh angka positif 6. Oleh karena itu, 

pH diartikan sebagai "-(minus) logaritma dari konsenstrasi 

ion H".  

pH = - log (H+) 

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa selisih satu satuan 

angka pH itu artinya perbedaan kosentrasinya adalah 10 

kali lipat. Dengan demikian, apabila selisih angkanya adalah 

2 maka perbedaan konsentrasinya adalah 10x10 = 100 kali 

lipat. Sebagai contoh pH 5 menunjukkan konsentrasi H 

sebanyak 0.00001 atau 1/100000 (seperseratus ribu) 

sedangkan pH 6 = 0.000001 atau 1/1000000 (sepersejuta). 

Dengan demikian kalau kita menurunkan pH dari 6 ke 5 

artinya kita meningkatkan kepekatan iob H+ sebanyak 10 

kali lipat. Kalau kita misalkan pH itu gula, maka dengan 

menurunkan pH dari 6 ke 5, sama artinya bahwa larutan 

tersebut sekarang 10 kali lebih manis dari pada 

sebelumnya.  

Tidak semua mahluk bisa bertahan terhadap perubahan 

nilai pH, untuk itu alam telah menyediakan mekanisma 

yang unik agar perubahan tidak tidak terjadi atau terjadi 
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tetapi dengan cara perlahan. sistem pertahanan ini dikenal 

sebagai kapasitas pem-buffer-an. 

Ph sangat penting sebagai parameter kualitas air karena ia 

mengontrol tipe dan laju kecepatan reaksi beberapa bahan 

di dalam air. Selain itu ikan dan mahluk-mahluk akuatik 

lainnya hidup pada selang pH tertentu, sehingga dengan 

diketahuinya nilai pH maka kita akan tahu apakah air 

tersebut sesuai atau tidak untuk menunjang kehidupan 

mereka. 

Tabel 1. Kisaran Umum pH  

 pH 1-6   (masam) 

 pH 7   (netral) 

 pH 8 - 14  (basa) 

Besaran pH berkisar dari 0 (sangat asam) sampai dengan 14 

(sangat basa/alkalis). Nilai pH kurang dari 7 menunjukkan 

lingkungan yang masam sedangkan nilai diatas 7 

menunjukkan lingkungan yang basa (alkalin). Sedangkan pH 

= 7 disebut sebagai netral. (Tabel 1)  

Fluktuasi pH air sangat di tentukan oleh alkalinitas air 

tersebut. Apabila alkalinitasnya tinggi maka air tersebut 

akan mudah mengembalikan pH-nya ke nilai semula, dari 

setiap "gangguan" terhadap pengubahan pH.  Dengan 

demikian kunci dari penurunan pH terletak pada 

penanganan alkalinitas dan tingkat kesadahan air. Apabila 

hal ini telah dikuasai maka penurunan pH akan lebih 

mudah dilakukan. 

Penanganan pH 

Seperti disebutkan sebelumnya, pengananan atau 

pengubahan nilai pH akan lebih efektif apabila alkalinitas 

ditanganai terlebih dahulu. Berikut adalah beberapa cara 

pangananan pH, yang kalau diperhatikan lebih jauh, 

cenderung mengarah pada penanganan kesadahan atau 

alkalinitas 

Penurunan pH 

Untuk menurunkan pH, pertama kali harus dilakukan 

pengukuran KH. Apabila nilai KH terlalu tinggi (12 atau 

lebih) maka KH tersebut perlu diturunkan terleibh dahulu, 

yang biasanya secara otomatis akan diikuti oleh 

menurunnya nilai pH. Apabila nilia pH terlalu tinggi (lebih 

dari 8) sedangkan KH tergolong bagus ( antara 6 -12)maka 

hal ini merupakan petunjuk terjadinya proses 

keseimbangan yang buruk.  

Penurunan pH dapat dilakukan dengan melalukan air 

melewati gambut (peat), biasanya yang digunakan adalah 

peat moss (gambut yang berasal dari moss). bisa juga 

dilakukan dengan mengganti sebagaian air dengan air yang 

berkesadahan rendah, air hujan atau air yang direbus, air 

bebas ion, atau air suling (air destilata). Selain itu bisa juga 

dapat dilakukan dengan menambahkan bogwood kedalam 

akuairum. Bogwood adalah semacam kayu yang dapat 

memliki kemampuan menjerap kesadahan. Sama fungsinya 

seperti daun ketapang, kayu pohon asam dan sejenisnya.   

Peningkatan pH  

Menaikkan pH dapat dilakukan dengan memberikan aerasi 

yang intensif, melewatkan air melewati pecahan koral, 

pecahan kulit kerang atau potongan batu kapur. Atau 

dengan menambahkan dekorasi berbahan dasar kapur 

seperti tufa, atau pasir koral. Atau dengan melakukan 

penggantian air. 

 

KARBON DIOKSIDA (CO2)  

Karbon dioksida dalam air pada umumnya merupakan hasil 

respirasi dari ikan dan phytoplankton. Kadar CO2 lebih 

tinggi dari 10 ppm diketahui menunjukkan bersifat racun 

bagi ikan, beberapa bukti menunjukkan bahwa karbon 

dioksida berfungsi sebagai anestesi bagi ikan.  Kadar 

karbon dioksida tinggi juga menunjukkan lingkungan air 

yang asam meskipun demikian karbon dioksida diperlukan 

dalam proses pem-buffer-an .    

Apabila pH dalam suatu akuarium dikendalikan, terutama, 

oleh sistem pem-buffer-an karbonat, maka hubungan pH, 

KH dan CO2 terlaut akan merupakan hubungan yang tetap.  

Dengan demikian,  salah satu dari parameter tersebut 

dapat diatur dengan mengatur parameter yang lain.  

Sebagai contoh nilai pH dapat diatur dengan mangatur KH 

atau kadar CO2.  Suatu sistem CO2 injektor, misalnya, 

dapat digunakan untuk mengatur pH dengan cara 

mengatur injeksi CO2 sedemikian rupa apabila nilai pH nya 

mencapai nilai tertentu.  Dalam hal ini KH dibuat tetap.  

CO2 digunakan oleh tanaman atau terdifusi ke atmosfer, 

akibatnya pH naik.  Dengan sistem otomatis seperti 

disebutkan sebelumnya maka sistem injeksi CO2 akan 
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berjalan sedemikian rupa disekitar nilai pH tertentu, untuk 

menjaga kadar CO2 yang memadai.   

Tabel berikut menunjukkan hubungan antara kadar CO2 

terlarut dalam air (ppm) dengan nilai KH dan pH. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa CO2 terlarut dalam 

akuarium dengan kepadatan sedang akan berada pada 

selang 1-3 ppm.  Untuk akuarium tanaman ph=6.9, KH=4 

dan CO2 =15 ppm merupakan nilai yang ideal. Table 1 

 Hubungan Kadar Karbon Dioksida Terlarut dalam 

Air (ppm) dengan KH dan pH 

 

TEMPERATUR AIR  

Secara umum ikan telah beradaptasi untuk hidup pada 

kisaran suhu tertentu. Kisaran ini bervariasi dari satu 

spesies ke spesies lainnya. Meskipun beberapa spesies 

dapat mentolerir perbedaan lintang tertentu, sehingga, 

misalnya, memungkinkan ikan-ikan daerah tropis yang 

memiliki persyaratan hidup berbeda digabungkan dalam 

satu akuarium, akan tetapi pengawasan ekstra hati-hati 

tetap diperlukan. Suhu rendah dibawah normal dapat 

menyebabkan ikan mengalami lethargi, kehilangan nafsu 

makan, dan menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Ikan 

jangan dibiarkan berada dalam suhu yang terlalu dingin 

hanya karena alasan untuk menghemat listrik. Apabila 

seorang akuaris tidak dapat merawat ikan dengan baik, 

maka sebaiknya ia tidak usah merawat ikan sama sekali. 

¨Sebaliknya pada suhu yang terlalu tinggi ikan dapat 

mengalami stress pernapasan dan bahkan dapat 

menyebabkan kerusakan insang permanen.  

Peningkatan suhu kadang-kadang diperlukan untuk 

meningkatkan laju metabolisma ikan sehingga perlakuan 

tersebut diharapkan dapat menolong mempercepat proses 

penyembuhan suatu penyakit, dan atau mempercepat 

siklus hidup suatu parasit sehingga parasit tersebut dapat 

segera dienyahkan. Meskipun demikian, perlu diperhatikan 

bahwa semakin hangat air maka oksigen terlalut akan 

semakin sedikit, oleh karena itu intensitas aerasi perlu 

ditingkatkan. 

Perubahan suhu mendadak dapat menyebabkan ikan 

mengalami "shock". Hal ini kerap terjadi terutama pada 

saat memasukan ikan baru kedalam suatu akuarium 

dimana usaha penyesuaian suhu tidak dilakukan dengan 

baik, atau pada saat menambahkan air baru yang memiliki 

temperatur tidak sama. 

Penurunan suhu secara perlahan, seperti terjadi apabila 

heater tidak berfungsi, jarang menimbulkan shock, 

meskipun demikian temperatur hendaknya dikembalikan 

ke kondisi semula secara perlahan-lahan dalam waktu satu 

jam atau lebih. 

Dalam kasus temperatur terlalu panas, seperti akibat 

termostat yang tidak berfungsi dengan baik, maka 

intentsitas aerasi hendaknya ditingkatkan untuk 

mengkompensasi kadar oksigen terlarut yang rendah, dan 

biarkan temperatur akuarium dingin secara alami. Apabila 

suhu meningkat sampai melebihi 32°C, dan apabila ikan 

masih bertahan hidup, maka penggantian air sebanyak 20% 

dengan air dingin bisa dilakukan. Pengembalian air 

hendaknya dilakuakan secara perlahan dengan cera 

disiphon plus peningkatan aerasi.  

Penyesuaian Suhu 

Suhu dapat diturunkan atau ditingkatkan sesauai dengan 

kebutuhuan dengan menggunakan perangkat tertentu. 

Untuk meningkatkan suhu dapat digunakan heater yang 

telah dirancang secara khusus untuk akuarium. Heater 

hendaknya selalu terendam air , heater yang terekspos ke 

udara terbuka secara tidak sengaja seperti pada saat 

penggantian air dapat menyebabkan kerusakan fatal pada 

heater tersebut, dan bahkan bisa menimbulkan shock 
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listrik. Untuk itu matikan heater sebelum melakukan 

penggantian air atau sebelum melakukan kegiatan apapun 

yang menyebabkan terjadinya penurunan ketinggian air 

akuarium. 

Untuk menurunkan suhu air dan mempertahanakannya 

pada suhu rendah, seperti untuk keperluan akuarium 

tanaman dan koral, dapat digunakan chiller. Chiller 

merupakan alat yang akan menyerap panas dari air dan 

memembebaskannya ke udara. Prinsip kerjanya kurang 

lebih sama dengan prinsip kerja alat pendingin ruangan 

atau lemari pendingin. 

Tabel 1. Pedoman umum pemilihan Heater berdasarkan 

suhu ruangan rata-rata dan volume akuarium 

 

 

SALINITAS 

Salinitas merupakan parameter penunjuk jumlah bahan 

terlarut dalam air.  Dalam pengukuran salinitas turut pula 

diperhitungkan komponen GH dan KH disamping bahan-

bahan terlarut lainnya seperti natrium. Informasi kadar 

salintas sangat penting artinya dalam akuairum laut.  

Sedangkan dalam akuarium air tawar mengetahui pH,KH 

dan GH sudah memadai.  

Salinitas pada umumnya dinyatakan sebagai berat jenis 

(specific gravity), yaitu rasio antara  berat larutan terhadap 

berat air murni dalam volume yang sama.   Rasio ini 

dihitung berdasarkan konidisi suhu 15°C. Pengukuran 

Volume 

akuarium (liter) 

Suhu ruangan 

hangat 

Suhu ruangan 

dingin 

40 50W 50W 

65 75W 75W 

80 75W 100W 

120 100W 150W 

160 150W 175W 

220 175W 250W 

260 200W 250W 

300 250W 300W 

400 300W 400W 

salinitas dalam kehidupan sehari-hari biasanya 

menggunakan hydrometer, yang telah dikalibrasikan untuk 

digunakan pada suhu kamar.  

Salah satu komponen salinitas yang tidak tercakup baik 

oleh KH dan GH adalah kadar natrium. Beberapa ikan air 

tawar dapat menerima (toleran) kehadiran sejumlah kecil 

natrium dalam bentuk garam.  Bahkan sampai tahap 

tertentu digunakan sebagak terapi pengobatan akibat 

parasit seperti ich. Sedangkan beberapa spesies yang lain 

sama sekali tidak toleran terhadap garam.  Jenis-jenis ikan 

tidak bersisik dan corydoras diketahui sangat sensitif 

terhadap garam dibandingkan dengan kebanyakan ikan air 

tawar lainnya. ∆ 

Di alam cadangan pakan ini tidak pernah berkurang, karena 

selalu diperbaharui melalui ombak dan arus yang datang. 

Dalam lingkungan akuarium,  sangat sedikit  air laut  yang 

melewati substrat koral.  Dengan demikian makanan dan 

materi lain dalam sistem tersebut akan sangat cepat 

berkurang.  Binatang laut yang dipelihara didalamnya tidak 

memiliki kemampuan untuk beradapatasi dengan kondisi 

yang sangat berbeda dengan lingkungannya awalnya ini. 

Sehingga sering hal tersebut mejadi penyebab kegagalan 

akuarium laut.   Pengawasan dan perawatan aliran materi 

tersebut  oleh karena itu,  mejadi hal yang diperlukan agar 

tercipta lingkungan buatan yang sehat, disamping mejaga 

kualitas airnya itu sendiri. 

Saling ketergantungan 

Berbagai komponen dalam ekosistem saling terhubung dan 

saling tergantung satu sama lain.  Memahami saling 

ketergantungan ini merupakan kunci sukses dalam 

memelihara akuarium koral. Berbagai komponen secara 

otomotas dapat membantu akuaris dalam memperbaiki 

kesalahan pemeliharaan dan menjaga sistem dari 

perubahan ekstrim.    Dalam mensetup akuarium koral, 

setidaknya kita telah membangun suatu sitem yang 

kompleks, yang secara otomatis akan berfungsi dengan 

baik, apabila kita memberikan  kondisi yang benar. ∆ 

Ekosistem Akuarium Laut …. (Continued from page 37) 
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Para pejuang dari suku Dani 
sedang berkumpul di 

lapangan 
Sumber: @trek-papua 

 SERBASERBI 

Nah, sekarang kita beralih 

ke wilayah timur. Tepatnya 

ke Pulau Papua, perjalanan 

kami mulai dari Jakarta 

menuju Sentani, Jayapura. 

Terbang ke Papua cukup 

memakan waktu lama dan 

sedikit melelahkan karena 

banyak operator penerban-

gan untuk rute ini mereka 

menggambil waktu tenggah 

malam terbang, duh seperti 

mau ke Eropa saja yah. Dan 

benar saja, penerbangan ini 

memakan waktu minimal 6 

jam dengan transit di 

Makassar/Surabaya. 
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Papua,  
 origin paradise 
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Ketika tiba di bandara Sentani, kami langsung mencari ho-

tel terdekat dan cepat-cepat ke kantor polisi untuk mem-

buat “surat jalan” untuk ke Wamena esok hari. Selesai den-

gan urusan dengan polisi, kami langsung menuju kota 

Jayapura, yang memakan waktu 1,5 jam dari sentani. Wah 

ternyata masih jauh, tapi pemandangan di sepanjang jalan 

dari sentani – jayapura terbilang “top” karna kami harus 

memutari Danau Sentani yang terkenal itu. Kami stop be-

berapa kali untuk mengambil gambar, sayang ketika kami 

datang Festival Danau Sentani sudah lama selesai. 

Puas berkeliling kota dan membeli beberapa potong kain 

batik papua, kamipun kembali ke sentani untuk istirahat 

dan persiapan terbang ke Wamena, pagi hari buta kami 

sudah terbangun karna pesawat kami berangkat pada pu-

kul 6 pagi waktu setempat.  Ada kejadian lucu waktu itu, 

karna baru pertama kali kami naik pesawat terbang tidak 

melalui terminal penumpang biasa melainkan melalui pintu 

kargo dan benar saja kami terbang dengan ditemani oleh 

barang-barang kebutuhan pokok yang hampir 95% mendo-

minasi tempat duduk dipesawat daripada penumpangnya 

sendiri. 

Tapi meski begitu kami sangat enjoy dengan penerbangan 

ini, karna pemandangan yang disuguhkannya sangatlah 

spektakuler bak lukisan terutama ketika mendekati waktu 

mendarat, pemandangan Lembah Baliem sangat memu-

kau, rasanya inilah penerbangan paling indah di Indonesia 

yang pernah kami rasakan. 

Lembah Baliem terletak di kabupaten Jayawijaya, disini 

anda akan temui hijau dihiasi langit biru dengan honail-

honai berwarna coklat (rumah-rumah tradisional suku tra-

disional Papua) yang bertebaran dibawahnya menciptakan 

harmoni yang serasi. 

Lembah ini dihuni oleh suku Dhani, Yali dan Lani, mereka 

masih setia menjaga tradisi dengan memilih tinggal di ho-

nai daripada di rumah permanen, termasuk masih banyak 

diantara mereka yang masih menggunakan koteka untuk 

para pria dan bertelanjang dada untuk para wanitanya. Jadi 

jangan kaget jika, ditenggah kota atau pasar yang ramai 

masih banyak anda temui para lelaki yang memakai Koteka 

dan perempuan yang bertelanjang dada. Sementara keter-

bukaan akses tujuan pariwisata telah membuat terjadinya 

Pemandangan 
Tepian danau 

Sentani 
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pergeseran budaya, terutama pada suku Dani yang sering-

kali berinteraksi dengan dunia luar, dengan datangnya turis 

khususnya turis asing ke wilayah mereka, mengakibatkan 

merekalah yang lebih dulu mengalami perubahan tersebut 

hingga banyak diantara mereka yang sudah mengenakan 

baju sampai alat komunikasi canggih. 

Lembah Balien meski keberadaannya terjepit oleh bukit-

bukit dan tebing tinggi, namun tidak membuatnya sepi 

turis. Justru kunjungan wisatawan ketempat ini jumlahnya 

jauh lebih ramai dibanding daerah lainnya di Papua ini. 

Bahkan jumlahnya terus meningkat dalam setiap tahunnya 

dan terus akan meningkat pada bulan agustus. Karena 

setiap tahunnya untuk memperingati hari Kemerdekaan RI, 

disini selalu digelar acara akbar yakni Festival Lembah 

Baliem. Bahkan kesuksesan festival ini telah mendorong 

Negara tetangga terdekatnya yakni PNG untuk mengelar 

acara serupa yakni “ Festival Mount Hagen”, namun popu-

laritasnya belum mampu menyaingi Festival Lembah 

Baliem ini.  

Dan kedatangan kami memang sengaja untuk mengejar 

Festival Lembah Baliem ini, Festival Lembah 

Baliem adalah hajatan terbesar bagi masyarakat papua 

khususnya mereka yang berada di Wamena. Di ajang ini, 

anda bisa kenyaksikan perang antar suku, mereka menari, 

bernyanyi dan berpantun, memanah, lomba babi sampai 

upacara bakar batu ada disini. Dan yang paling penting, 

disinilah anda bisa sepuasnya “motret” dengan GRATIS. 

Berbeda dengan ditempat lainnya, seperti Pasar Jibama 

atau pasar lainnya, jika anda mengarahkan kamera anda 

kepada seseorang, jangan kaget kalau orang tersebut akan 

langsung menghampiri anda dan menagih anda sejumlag 

uang. Apalagi jika anda bermaksud berfoto bersama pen-

duduk local berkoneka bersama Mumi ratusan tahun ber-

siaplah untuk merogoh kantong lebih dalam jadi usahakan 

untuk bertanya terlebih dahulu berapa biayanya. 

Menurut Guide local kami, “terdapat beberapa desa yang 

menyimpan mumi dari nenek moyang mereka, tepatnya 

ada enam mumi yang bisa ditemukan di Wamena, salah 

satunya ada di Kurulu dan Jibama. Para mumi yang diawet-

kan tersebut biasanya merupakan Kepala Suku, panglima 

perang atau seorang tokoh penting dari suku tersebut. 

Lembah 
Baliem di 

Papua 
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Prosesnya, jenazah dibaluri ramuan alami kemudian diasap 

sehingga menjadi mumi, penduduk setempat masih men-

jaga mumi nenek moyang mereka dengan sepenuh hati. 

Biasanya keturunan yang menjaga mumi tersebut akan 

menarik biaya apabila anda ingin melihat atau berfoto ber-

sama. Berhubung sangat sakral, anda tidak diperbolehkan 

menyentuh mumi tersebut.” Ujarnya. 

Babi dan Poligami adalah dua hal yang tidak bisa 

dipisahkan dari kehidupannya, semakin tinggi derajat se-

seorang laki-laki maka semakin banyak pula istri yang di-

milikinya, sementara untuk menunjukkan kekayaan seseo-

rang yakni dengan jumlah babi yang dimilikinya. The more 

pigs you have, the richer you are….katanya. 

Indahnya alam sekitar pengunungan Jayawijaya, menggoda 

kita untuk melakukan Trekking, baik itu yang serius dengan 

mendaki gunung atau sekedar menyusuri Perkampungan 

Suku Dani. Pasti menjadi pengalaman yang menyenangkan, 

jangan lupa mampir untuk belanja benda-benda unik khas 

Papua di pasar tradisional setempat. 

Itulah yang ada di Lembah baliem, sangat tidak berlebihan 

kalau banyak orang jatuh 

cinta padanya. Karena 

alamnya selain menyim-

pan berjuta pesona juga 

menantang adrenalin, ada 

beberapa cerita menarrik 

yang tidak bisa kami lu-

pakan, yakni ketika kami 

berfoto dengan mumi di 

Desa Kurulu, ketika hen-

dak pulang kami diha-

ruskan membayar 

‘setengah juga rupiah’ 

untuk beberpa ‘klik’ foto 

saja, tidak ada pilihan lain 

bagi kami kecuali mem-

bayar saja, daripada tidak 

bisa pulang…hiks1. Ke-

mudian ketika kami se-

dang asyik berada di Desa 

Muliama, 20 Km dari Kota 

Wamena, tempat dimana 

Festival Lembah Baliem 

berlangsung. Tiba-tiba 

terdengar khabar bahwa telah terjadi penembakan di kota 

Wamena yang dilakukan oleh aparat setempat terhadap 

anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mencoba 

mengibarkan bendera ‘bintang kejora’ hingga memakan 

satu korban jiwa meninggal.  

Akibatnya, semua orang berlari secepatnya, meninggalkan 

arena festival untuk pulang kerumah. Dan festival terpaksa 

harus ‘bubar’ begitu saja di hari kedua. kamipun harus 

menunggu evakuasi oleh petugas kepolisian setempat un-

tuk bisa kembali ke kota karna usai penembakan suasana 

semakin mencekam dan membahayakan keamanan kami. 

Memang tak bisa dihindari, ketengagan sempat terjadi dis-

ana hingga Pemerintah Daerah dan aparat setempat 

akhirnya memberlakukan siaga satu untuk wilayah Wa-

mena dan sekitarnya, dampaknya kamipun selain harus 

menunggu evakuasi pihak kepolisian dari arena festival, tak 

hanya itu untuk beberapa malam kami tidak bisa tidur 

nyenyak karena mata harus tetap terjaga bila ada peringa-

tan ‘mengungsi’ oleh aparat setempat dari hotel tempat 

kami menginap.    

Mumi suku dani 
photo ©2009 carlo 

ottaviano casana 



 

 

Yah akhirnya, ketakutan kami 

akan aksi balas dendam tidak 

terjadi, wajar saja seluruh 

warga Wamena dihantui rasa 

takut dan sangat trauma 

menginggat pada tahun 2000 

yang lalu, disini pernah terjadi 

tragedy kemanusiaan yang 

dikenal dengan Wamena 

Berdarah. Lepas dari apa yang 

terjadi pada kami selama di 

Papua., tidak lantas membuat 

kami kapok untuk men-

junginya lagi dan lagi, satu 

saat nanti karna  bagi kami 

Papua seperti Mutiara dari 

Timur, yang keberadaannya 

masih ‘perawan’ yang tiada 

membosankan. 

Namun demikian, Papua 

sekarang sudah relatif aman, 

Jadi anda tidak perlu khawatir jika ingin berwisata kesana. 

Fasilitas pendukung pariwisata juga sudah cukup banyak 

tersedia, dan selalu mengalami peningkatan dalam setiap 

tahunnya. Selain perjalanan 

sejarahnya yang panjang dan 

patut untuk dipelajari lebih 

lanjut, kecantikan alam dan 

keanekaragaman budayanya 

menarik untuk ditelusuri 

meski dibutuhkan keberanian 

untuk menjelajahinya. Ber-

siaplah menghadapi serangan 

Malaria, melalang buana den-

gan pesawat jenis Fokker, 

Twin Otter sampai Hercules 

karna Papua, it’s a place for 

Adventurous.  

Itulah catatan perjalanan kecil 

kami diketiga suku bangsa 

yang membawa warna 

tersendiri bagi bangsa ini, se-

moga bermanfaat.Hayo jela-

jahi nusantara! 

Suasana Festival Lembah        
Baliem di Papua 



 
 MENUKITA 

Sate Ikan Tenggiri 

Bahan Masakan : 

-  1 ekor ikan tenggiri, ambil dagingnya lalu potong-potong dadu 

-  tusuk sate secukupnya 

-  2 sdm mentega 

 

Bumbu Yang Dihaluskan : 

-  15 bh cabe merah 

-  5 bh bawang merah 

-  2 siung bawang putih 

-  15 btr kemiri 

-  asam dan royco rasa udang secukupnya 

 

Cara Memasak Sate Ikan Tenggiri : 

1. Tusuk-tusukkan ikan tenggiri dengan tusukan sate, lalu bakar setengah 
matang. 

2. Panaskan mentega, tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga matang, 
lalu angkat. 

3. Lumuri sate yang setengah matang dengan bumbu tadi lalu bakar lagi 
hingga matang. Angkat dan hidangkan. 


