
Keberadaan Gerakan Masyarakat  Sadar Mutu  dan 
Karant ina  Ikan (GEMASATUKATA) d iharapkan dapat  
berperan leb ih  op t ima l  guna mewujudkan per i laku  
masyarakat  yang sadar akan mutu dan karant ina  
ikan,  terutama da lam menge lo la  dan mengo lah hasi l  
per ikanan yang sehat ,  bermutu  dan aman d ikonsum-
s i .  O leh karena i tu ,  pengembangan par t is ipas i  
masyarakat  d iper lukan untuk  menerapkan per i laku  

PENGUATAN PERAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN  

SAGULING,  CIRATA,  DAN JATILUHUR  
SEBAGAI LUMBUNG IKAN JAWA BARAT YANG SEHAT,            
BERMUTU,  DAN AMAN KONSUMSI  
 

Pada era  perdagangan bebas saat  in i ,  peningkatan n i la i  ekspor hasi l  per ikanan bukan semata -mata 
terbatas pada volume produksi ,  namun juga pada kual i tas produksi  guna member ikan ni la i  tambah hasi l  
ekspor.  Untuk i tu s is tem jaminan mutu dan keamanan hasi l  per ikanan ser ta pengendal ian  penyaki t  ikan 
menjadi  tahap yang sangat  menentukan bagi  rea l isas i  n i la i  ekspor produk per ikanan.  Perkembangan 
perekonomian dunia dan arus info rmasi  g lobal  menuntut  adanya peran semua pihak untuk mampu 
melakukan t indakan karant ina ikan khususnya dalam hal  kecepatan,  ketepatan,  ef is iens i  dan 
ketelusuran.  Dalam hal  in i ,  BKIPM sebagai  fas i l i ta tor  dan regulator  mengemban tugas memberikan   
arahan,  fas i l i tas i ,  dan bimbingan teknis  kepada para pemangku kepent ingan guna mendorong           

implementas i  pelaksanaan In  L ine Inspect ion  d i  l ingkup wi layah ker janya masing -masing.  

dan po la h idup sadar  mutu dan karant ina ikan.  
D isamping i tu ,  peningkatan peran ser ta  masyarakat  
per lu d ipadukan dengan ker jasama dan koord inasi  
l in tas sektor ,  ser ta  dukungan pemer in tah,  
pemer intah  daerah,  pe laku usaha per ikanan, 
perguruan t ingg i ,  med ia  massa,  maupun masyarakat  
un tuk meningkatkan pengetahuan, ketrampi lan,  
p roduks i  dan pemasaran seh ingga dapat  member ikan 
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n i la i  tambah dan daya sa ing  produk per ikanan yang 

memenuhi  standar mutu  dan keamanan pangan.  

 

Keberadaan waduk dan DAS Ci ta rum memegang peran 
s t ra tegis  untuk mewujudkan penge lo laan per ikanan 
yang berkelan jutan .  Dalam rangka melakukan opt imal-
isasi  pengelo laan DAS Ci ta rum dan waduk yang ber-
s ih ,  sehat ,  dan les tar i  (BESTARI)  untuk per ikanan 
berkelan jutan ,  maka d iper lukan berbaga i  upaya secara  
s is temat is ,  te rpadu,  dan menye luruh dar i  para  
pemangku kepent ingan. Oleh karena i tu ,  Forum Pen-
ingkatan Masyarakat  Sadar Mutu dan Karant ina 
(FORMIKAN) Pusat dan Wilayah Jawa Bara t  mengada-
kan acara  sarasehan pada tangga l  12 —13 Mei 2015,  
ber tempat d i  Badan Penge lo laan Waduk Cirata 
(BPWC),  Ci ra ta ,  Jawa Barat .  Tu juan pokok keg ia tan in i  
untuk menggalang komi tmen para  pemangku kepent-
ingan dan menyusun rekomendas i  guna mewujudkan 
pengelo laan DAS Ci tarum dan waduk yang BESTARI  

untuk per ikanan berkelan jutan.  

 

Me la lu i  sarasehan in i  pu la  d iharapkan akan 
menghas i lkan rumusan kebi jakan secara te rpadu,  me-
nye luruh dan s is temat is  terka i t  penge lo laan per ikanan 
berkelan jutan  yang mampu memadukan antara  kepent-
ingan pen ingkatan kese jahteranan masyarakat  dengan 
ke les tar ian  l ingkungan sumberdaya per ikanan d i  seki -

tar  DAS Ci tarum.  
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Sarasehan,  12 Mei  2015  
Audi tor ium Badan Pengelola  Waduk Cirata     

 
OPTIMALISASI PENGELOLAAN WADUK DAN DAS  
CITARUM UNTUK PENGELOLAAN PERIKANAN  
BERKELANJUTAN  

Presentasi  dan Diskusi  
 
 Dirjen Perikanan Budidaya-Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 
“Kebijakan Pengelolaan Perikanan Budidaya di Waduk 
dan DAS Citarum” 

 Dirjen Pengendalian dan Pencemaran lingkungan       
Kementerian LH dan Kehutanan   

“Pengendalian Cemaran di Daerah Aliran Sungai            
Citarum” 

 Kepala BPLHD Jawa Barat  
“Pengendalian Limbah Industri dan RT di Lingkungan 
Waduk pada DAS Citarum” 

 Kepala Badan Pengelola Waduk Cirata   
“Kondisi terkini waduk Cirata” 

 Ketua FORMIKAN JABAR I  
“Penguatan peran masyarakat dan stakeholder untuk 
mewujudkan Citarum Bestari” 

 Kepala Dinas Tata Ruang Jawa Barat  
“Perencanaan, Peruntukan dan Pengelolaan Tata ruang 
waduk pada DAS Citarum” 

 Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat  
“Kebijakan dan program Pengembangan perikanan  
Budidaya  Karamba Jaring Apung di waduk DAS       
Citarum”  


