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RINGKASAN 

RIRIN DITHA APRILA. TEKNIK PEMELIHARAAN INDUK KUDA 
LAUT (Hippocampus kuda) DI BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA 
LAUT (BBPBL) LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG. Dosen Pembimbing 
Boedi Setya Rahardja, Ir., MP. 

 Kuda laut merupakan salah satu komoditas perikanan laut yang bernilai 

ekonomis tinggi karena baik dalam keadaan hidup atau mati tetap mempunyai 

kegunaan sebagai barang antik, perhiasan, souvenir dan mempunyai nilai tambah 

besar yaitu sebagai bahan obat-obatan. Selama ini penyediaan dan produksi kuda  

laut untuk dipasarkan masih mengandalkan usaha penangkapan dari alam dan 

akibat penangkapan yang berlebihan membuat kuda laut termasuk dalam kategori 

komoditas yang terancam populasinya di alam. Kondisi ini diperburuk oleh 

adanya kerusakan habitat kuda laut akibat penimbunan daerah pantai, baik untuk 

dijadikan daerah perumahan atau daerah wisata, sehingga kuda laut menjadi salah 

satu jenis ikan laut yang termasuk dalam hewan yang terancam kelestariannya. 

Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Balai Besar Perikanan Budidaya 

Laut (BBPBL) Lampung yang bertempat di kabupaten Pesawaran, provinsi 

Lampung pada tanggal 12 Januari-12 Februari 2015. Metode kerja yang 

digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah dengan pengamatan langsung, 

wawancara serta partisipasi aktif pada kegiatan di laboratorium kuda laut Balai 

Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung sehingga diperoleh data 

primer dan diolah dengan tambahan data sekunder. 

 Kegiatan pemeliharaan induk kuda  laut ini diawali dengan persiapan 

wadah pemeliharaan dan persiapan induk, indukan Hippocampus kuda yang 

terdapat pada BBPBL Lampung  berukuran 10-12 cm baik jantan maupun be tina 
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dengan umur sekitar 8-10 bulan. Pakan pokok yang diberikan pada induk kuda  

laut adalah udang rebon sedangkan untuk pakan tambahan dibe rika n jent ik 

nyamuk. Perhitungan dan seleksi induk dilakukan secara manual karena jumlah 

indukan yang tidak terlalu banyak. Induk kuda laut yang ada di BBPBL berjumlah 

12 ekor diantaranya 6 ekor Jantan dan 6 ekor be tina. Pencegahan hama dan 

penyakit pada induk kuda laut dilakukan dengan cara induk kuda laut direndam 

dengan air tawar selama 15 menit. Kelulushidupan induk kuda laut di BBPBL 

selama Praktek Kerja Lapang adalah 100%. 
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SUMMARY 

RIRIN DITHA APRILA. SEA HORSE (Hippocampus kuda) 
BROODSTOCK CARING TECNIQUES AT BALAI BESAR PERIKANAN 
BUDIDAYA LAUT (BBPBL) LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG. 
Academic Advisor Boedi Setya Rahardja, Ir., MP. 

 Sea horses is the one of sea commodity that have high economic value and 

commodities because either alive or dead still have utility as antiques, jewelery, 

souvenirs and have a great added value that is as medicina l products. During this 

provision and production of sea horses to be sold still rely on fishing in  nature 

and consequences of overfishing make seahorses became to the category of 

commodities are endangered in the wild. This condition is worse by the presence 

of sea horses habitat destruction due to accumulation of coastal areas, both to be 

used as a residential area or a tourist area, so the sea horse to be one type of fish 

that is included in the endangered animals. 

Field Work Practice was held at Balai Besar Perikanan Budidaya Laut 

(BBPBL) Lampung kabupaten Pesawaran, provinsi Lampung 12 Januari to 12 

Februari 2015. Working methods that was used in this Field Work Practice were 

direct observation, interview and active participation to laboratory activities at sea 

horses laboratory Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung so 

obtained primary datas and be treated with secondary datas. 

 Sea horses broodstock activities began with caring container preparation 

and broodstock preparation, Hippocampus kuda broodstock at BBPBL Lampung 

sized 10-12 cm male or female with age about 8-10 month. Main feed were given 

to sea horses broodstock was rebon shrimp while additional feed was wiggler. 

Calculation and broodstock selection was done by manually because quantity of 
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broodstock was not much. Sea horses broodstock at BBPBL are 12 sea horses 

these are six males and six females. Prevention pest and disease to sea horse 

broodstock by soaked in fresh water about 15 minutes. Survival rates for sea horse 

broodstock at BBPBL during Field Work Practice was 100%. 
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kuda laut (Hippocampus sp.) dikenal dengan nama tangkur kuda. 

Asmanelli dan Ikhsan (1993) menyatakan bahwa hewan ini termasuk ke dalam 

kelompok ikan bermulut tabung (tube mouthed fishes). Kuda laut termasuk hewan 

mimikri yaitu memiliki kemampuan untuk berkamuflase atau berubah sesuai 

warna substrat dimana kuda laut itu berada. Salah satu keunikan morfologi kuda  

laut merupakan kombinasi kepala kuda yang bermoncong dan bermahkota serta 

dilengkapi dengan ekor panjang seperti ular (Al Qodri, 2012). 

Hippocampus sp. merupakan salah satu komoditas perikanan laut yang 

bernilai ekonomis tinggi karena baik dalam keadaan hidup atau mati tetap 

mempunyai nilai perdagangan yang tinggi di seluruh dunia. Kuda laut termasuk 

komoditas yang sudah dikenal dan dipercaya sebagai bahan baku penting untuk 

ramuan obat-obatan (Redjeki, 2007). Sebagai ikan hias, Kuda laut biasa 

diletakkan di akuarium selain itu juga dapat digunakan sebagai dekorasi atau 

hiasan atau cinderamata setelah dikeringkan.  

Tingginya permintaan pasar dan manfaat kuda laut yang begitu besar bagi 

manusia, membuat konsumsinya meningkat dari waktu ke waktu. Vincent (1996) 

telah menyatakan bahwa setiap tahunnya tidak kurang dari 20 juta ekor kuda laut 

kering dan ratusan ribu kuda laut hidup ditangkap dan diperdagangkan oleh 40  

negara termasuk Indonesia. Penangkapan dalam jumlah besar dan tidak terkendali 

akan semakin mengancam kelestarian kuda laut di habitatnya (Asmanelli dan 

Ikhsan, 1993). Kondisi ini diperburuk oleh adanya kerusakan habitat kuda laut 
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akibat penimbunan daerah pantai, baik untuk dijadikan daerah perumahan ataupun 

daerah wisata, sehingga kuda laut menjadi salah satu jenis ikan laut yang 

termasuk dalam deretan hewan yang terancam kelestariannya. 

Kelestarian kuda laut dapat dijaga dengan cara budidaya kuda laut. Faktor 

keberhasilan budidaya kuda laut salah satunya diperankan oleh keberhasilan 

dalam memelihara kuda laut. Atas dasar pemikiran diatas maka dilakukan Praktek 

Kerja Lapang dengan judul Teknik Pemeliharaan Induk Kuda  Laut (Hippocampus 

kuda) di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung yang bertempat di 

kabupaten Pesawaran, provinsi Lampung. 

1.2 Tujuan 

 Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk : 

1. Mengetahui teknik pemeliharaan induk kuda laut (Hippocampus kuda) yang 

dilakukan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung 

2. Mengetahui persentase tingkat kelulushidupan atau survival rate dalam 

kegiatan pemeliharaan induk kuda laut (Hippocampus kuda) 

1.3 Manfaat 

Manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Lapang ini diharapkan dapat 

menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa  mengenai teknik 

pemeliharaan induk kuda laut (Hippocampus kuda), sehingga dapat memahami 

dan memecahkan permasalahan tentang teknik pemeliharaan induk kuda laut 

berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Mahasiswa juga dapat melatih diri 

untuk bekerja secara lapangan serta berinteraksi dengan sesama. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Klasifikasi dan Morfologi Kuda Laut (Hippocampus kuda) 

 Kuda laut merupakan jenis ikan bertulang sejati (teleostei), yang terdiri 

dari satu genus (Hippocampus spp) dan terkelompok dalam pipefishes, pipehorse 

dan seadragons (Vincent, 1996). Klasifikasi kuda laut menur ut Burton and 

Maurice (1983) adalah sebagai berikut : 

Phylum  : Chordata 
Sub phylum  : Vertebrata 
Klas   : Pisces 
Sub k las  : Teleos tei 
Ordo   : Gasterosteiformes 
Famili   : Syngnathidae 
Genus   : Hippocampus  
Species : Hippocampus kuda  

 

Gambar 1. Hippocampus kuda.  
(Dokumen pribadi, 2015) 

 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

LAPORAN PKL    TEKNIK PEMELIHARAAN INDUK      RIRIN DITHA APRILA 

 Kuda laut (Hippocampus sp.) termasuk ikan laut yang mengalami 

spesialisasi dan berkerabat dengan tangkur buaya atau biasa disebut ikan pipa 

(pipe fish). Kuda laut mempunyai ciri-ciri tubuh agak pipih, melengkung, 

permukaan kasar, seluruh tubuh terbungkus dengan semacam baju baja terdiri atas 

lempengan- lempengan tulang atau cinc in yang berfungsi sebagai pelindung 

bahaya. Kepala mempunyai mahkota dan moncong dengan mata kecil yang sama 

lebar. Sirip dada pendek melebar, sirip punggung cukup besar dan sirip ekor tidak 

ada (Burton and Maurice, 1983). Baju zirah yang dimiliki kuda laut sangat keras 

seperti batu, bahkan tidak dapat dihancurkan hanya dengan tangan manusia.  

Kuda laut dapat melihat dua buah benda yg berbeda pada waktu yang 

bersamaan atau bisa disebut pandangan ganda (binocular vision). Al Qodri dkk., 

(1998) menyatakan organ mata pada kuda laut sudah terlihat berwarna sejak 

berumur 7 hari. Hewan dengan ukuran yang be rvariasi antara 16 mm (untuk 

spesies Hippocampus denise) sampai 35 cm ini sangat unik diantara ikan- ikan 

yang lain karena mempunyai daya tarik tersendiri sebagai ikan. Bentuk badan 

kuda laut ada yang langsing memanjang serta ada yang besar dengan badan lebih 

melebar. Perbedaan jenis pada hewan ini yang paling menonjol adalah terdapatnya 

duri – duri atau tulang yang muncul pada setiap cincin (ring) di tubuh dan 

mahkotanya.  

Kuda laut merupakan ikan berkelamin tunggal yaitu terdiri dari ikan jantan 

dan betina (Taryani, 2001). Jenis kelamin kuda laut dapat dibedakan dari dua hal, 

yaitu ukuran tubuh dan kantung telur. Ukuran kuda laut jantan lebih besar 

daripada betina. Selain itu, kuda laut jantan memiliki kantung pengeraman di 
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bagian bawah perut. Kuda laut jantan memiliki kantung pengeraman (brood 

pouch) yang tidak dijumpai pada jenis ikan lain. Brood pouch pada kuda laut 

jantan mulai terlihat pada umur 3,5 bulan dan berfungsi untuk menyimpan telur 

yang diberikan sang betina ketika sudah terjadi pemijahan (Asmanelli dan Ikhsan, 

1993). Kantung pengeraman atau brood pouch ini memiliki lapisan berbentuk 

seperti spons dan dipenuhi dengan pembuluh darah yang berfungsi untuk memberi 

makan telur atau embrio. 

Bentuk morfologi pada kuda laut yang khas diantaranya adalah ekor 

prehensile yang berfungsi sebagai kendali dan alat pengait saat beristirahat atau 

bertengger pada suatu substrat seperti rumput laut, terumbu karang, atau benda-

benda lain yang ada di lingkungannya. Ekor prehensile lebih panjang dari panjang 

kepala dan tubuh kuda laut itu sendiri (Al Qodri dkk., 1998). Meski bentuk tubuh 

kuda laut menyimpang dari bentuk ikan pada umumnya tetapi hewan ini 

dilengkapi oleh organ-organ yang identik dengan organ ikan. Kuda laut memiliki 

sirip punggung yang berfungsi untuk bergerak, insang yang berguna untuk 

menyerap oksigen dari sekeliling tubuhnya dan tulang punggung untuk menopang 

kerangka tubuh. 

Kuda laut mempunyai warna bermacam-macam, tergantung pada lokasi 

dimana mereka tinggal. Jenis yang hidup di perairan dangkal mempunyai warna 

kuning kecoklatan dan jenis perairan dalam umumnya berwarna orange sampai 

merah, beberapa jenis spesies kuda laut dapat berubah warna sesuai dengan 

lingkungannya. Vincent (1996) menyatakan kuda laut dapat bercampur dengan 

lingkungannya dengan cara mengaktifkan serabut (filamen) syaraf kulitnya 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

LAPORAN PKL    TEKNIK PEMELIHARAAN INDUK      RIRIN DITHA APRILA 

sehingga warna kulit menyatu dengan alga dan mikroorganisme. Kemampuan ini 

dikembangkan sebagai upaya untuk melindungi diri dari predator dan untuk 

mencari makan. Pada kondisi normal, kuda laut cenderung berwarna coklat atau 

hitam (Vincent, 1996). Morfologi kuda laut dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Morfologi Kuda Laut (Hippocampus kuda) 
(Sumber gambar : Choo and Liew, 2006) 

Keterangan: 
a. Mata   e. Kepala bagian dalam i. Sirip punggung 
b. Moncong bagian luar f. sirip dada  j. Cincin terakhir 
c. Moncong bagian dalam g. Cincin cleithral k. ekor 
d. Tutup insang  h. Panjang tubuh l. Kantong pengeraman 
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2.2 Habitat, Penyebaran dan pakan 

Lourie (2001) menyatakan bahwa kuda laut dapat dijumpai hampir di 

seluruh perairan dunia, mulai dari kawasan beriklim tropis hingga beriklim 

sedang. Habitat kuda laut terutama di sepanjang pesisir pantai, tepian laut, teluk-

teluk dangkal, mendiami tempat-tempat yang banyak terdapat di terumbu karang, 

hutan mangrove dan padang lamun. Di daerah tersebut kuda laut bersembunyi dan 

menempatkan dirinya dengan menggunakan ekor prehensile. Jika kuda laut 

melepaskan diri dari pegangannya, gerakannya lamban melayang- layang dalam 

posisi vertikal, tenaga pendorongnya adalah sirip punggungnya yang kecil dan 

lemah. Jika terbawa arus maka kuda laut dapat hanyut dan menempuh jarak yang 

sangat jauh meskipun kuda laut ada lah hewan yang terkenal sangat malas. 

Jenis kuda laut yang hidup di perairan hangat dan daerah tropis diantara 

hamparan rumput laut atau padang lamun adalah Hippocampus whitei, 

H.borbouniensis, H.erectus, H.guttulatus, dan H. Zosterae. Kuda laut yang hidup 

di dasar laut yang ditumbuhi bunga karang lunak (H. subelong), dijumpai pula 

diantara karang di daerah tropis (H. Comes). Tetapi, beberapa hidup di pasir 

terbuka atau dasar berlumpur (Lourie et al., 2004). Spesies tertentu cenderung 

terdistribusikan dengan kepadatan rendah. Mereka sangat rentan terhadap 

degradasi habitat dari aktivitas manusia. Luasnya penyebaran kuda laut muda  

dengan cara pasif tidak diketahui, tetapi dapat dilihat dari beberapa aliran gen 

antara populasi (Lourie et al., 2004). 

Kuda laut terdiri dari 20 species, sebagian besar hidup di daerah Indo-

Australia, lainnya hidup di pantai-pantai Atlantik Eropa, Afrika dan Amerika 
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Utara dengan dua species hidup di pantai-pantai Pasifik Amerika, satu spesies di 

Atlantik Selatan juga mempunyai beberapa spesies, dimana tiga spesies terdapat 

di Afrika Barat. Dibeberapa negara Asia Tenggara dan Jepang ditemukan lebih 

kurang tujuh spesies (Vincent et al., 2004).  

Kuda laut di Indonesia dapat ditemukan diseluruh perairan dengan jenis 

berbeda dalam penyebaran habitatnya (Lourie dan Taufik, 2001). Berdasarkan 

survey dari Lourie (2001), sembilan jenis kuda laut dapat ditemukan secara luas di 

Indonesia adalah Hippocampus pontohi, Hippocampus barbouri, Hippocampus 

bargibanti, Hippocampus comes, Hippocampus histrix, Hippocampus kelloggi, 

Hippocampus kuda, Hippocampus spinosissimus, Hippocampus trimaculatus. 

Kuda laut menggunakan matanya untuk mencari mangsa mempunyai 

pandangan ganda (binocular vision). Kuda laut termasuk hewan pemakan segala 

jenis hewan kecil mulai dari anggota kelompok Crustacea sampa i larva ika n. 

Menurut Al Qodri dkk., (1998) selain Artemia dewasa, kuda laut memakan udang-

udangan atau ikan- ikan kecil dari air tawar sedangkan makanan beku yang paling 

disukainya adalah rebon (Acetes). Kuda laut tidak memiliki gigi dan lambung itu 

sebabnya kuda laut termasuk hewan pemangsa yang  pasif yaitu menunggu 

makanan lewat  dan menyerang mangsanya dengan cara menghisap sampai masuk 

ke moncongnya yang panjang (Al Qodri dkk., 1998). Mangsa ditelan secara utuh 

dan akan langsung masuk ke saluran pencernaan. Kemampuan daya cerna kuda 

laut sangat cepat, meskipun kuda laut mempunyai saluran pencernaan bergulung-

gulung (Asmanelli dan Ikhsan, 1993) 
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Kuda laut yang berus ia dua minggu bisa memakan kurang lebih 3600 

juvenil udang dalam waktu kurang dari 10 jam. Hippocampus zosterae 

mengonsumsi cukup banyak Copepoda di padang lamun Florida untuk 

mengontrol populasi setidaknya satu spesies dari Crustacea (Lourie, 2001). Pakan 

alami yang diberikan pada indukan kuda  laut harus benar-benar diperhatikan 

karena pakan berpengaruh terhadap juwana yang akan dihasilkan. Pakan yang 

diberika n selama pemeliharaan adalah udang rebon, artemia dewasa, dan 

diapanosoma.  

2.3 Siklus Hidup 

 Ketika sudah masuk musim reproduksi, kuda laut jantan dengan kantong 

telur yang kosong siap melakukan pemijahan. Kuda laut jantan maupun betina 

menggunakan ekornya untuk menggapai pasangannya dalam pemijahan. Masa 

pemijahan kuda laut dapat berlangsung sepanjang tahun, tergantung pada kondisi 

air, terutama temperatur. Dalam kondisi optimal, pemijahan dapat terjadi hingga 

empat kali dalam setahun. Proses pemijahan diawali dengan masuknya sirip dubur 

kuda laut betina kedalam kantong kuda laut jantan. Saat proses ini berlangsung, 

jantan menggoyang-goyangkan kantung telurnya agar telur terdistribusi secara 

merata. kuda laut jantan dan betina saling bercumbu satu sama lain (Hidayat dkk., 

1998). Setelah beberapa saat, keduanya berpisah dan jantan menuju kedaerah 

rerumputan untuk memberikan kenyamanan kepada telur-telurnya. Setelah telur-

telur tersebut menetas, larva dan anaknya diasuh dalam kantung jantan sampai 

dianggap kuat dan keluar dari kantung. 
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Kuda laut jantan mengalami kehamilan selama 2-3 minggu. Dalam sekali  

fertilisasi bisa terdapat sekitar 50-1500 anak kuda laut berkembang di dalam 

kantung telur jantan. Di dalam kantung telur jantan terdapat pembuluh kapiler 

berfungsi memberikan nutrisi dan oksigen kepada anak-anak kuda laut (Hidayat 

dkk., 1998). Pertanda ketika sang jantan siap melahirkan yaitu memanjangnya 

kantung telur dan berbentuk seperti elips disertai terjadi tegangan otot dan 

kantung telur mulai bergerak ke depan dan belakang. 

Usai melahirkan ada beberapa kuda laut jantan mengalami kematian akibat 

adanya pembusukan sisa benih yang tidak berhasil dikeluarkan (mati) di dalam 

kantung. Benih-benih sudah mati terlebih dahulu karena terlalu lama menunggu 

didalam kantung untuk keluar. Bangkainya tentu saja mengundang infeksi bakteri 

yang dapat membuat kuda laut jantan meninggal. Untuk kuda laut jantan yang 

berhasil hidup, kantung telurnya akan kembali ke ukuran semula setelah 

melahirkan dan kemudian siap untuk kawin kembali. Ukuran benih kuda laut yang 

baru lahir berukuran 0,6-0,8 cm dengan berat rata-rata 0,0019 gram (Al Qodri, 

1997). Bentuk benih ini sudah menyerupai kuda laut dewasa.  

Benih kuda laut yang sudah lahir akan menjelajah lingkungan hidupnya 

begitu keluar dari kantung telur. Pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh 

kemampuannya mencari makan. Setelah berumur kurang lebih 30 hari, benih kuda 

laut akan berkembang dan mulai dapat melilitkan ekornya, selanjutnya pada umur 

90 hari organ reproduksinya mulai berkembang dan kuda  laut sudah memasuki 

fase dewasa (Al Qodri, 1997). Ketika kuda laut berumur delapan bulan, kuda laut 

mulai melakukan reproduksi kembali begitu seterusnya. 
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III PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Balai Besar Perikanan Budidaya 

Laut Lampung yang terletak di Desa Hanura, Kecamatan Padang Cermin, 

Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung. Kegiatan ini telah dilaksanakan mulai 

tanggal 12 Januari-12 Februari 2015. 

3.2 Metode Kerja 

Metode kerja yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang adalah metode 

deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kasus, 

obyek dan kondisi pada masa sekarang. Tujuan dari metode ini yaitu untuk 

membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2011) . 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara memperoleh data dalam suatu 

kegiatan, yaitu menentukan cara mendapatkan data dari suatu kegiatan yang 

dilakukan (Nazir, 2011). Untuk mengumpulkan data yang menggambarkan 

keadaan dilapang diperlukan adanya data primer dan data sekunder.  

3.2.1 Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya 

(Istijanto, 2005). Contohnya dengan melakukan wawancara, turut serta secara 

langsung dalam kegiatan dan observasi di lapang (Suhendra, 2005). Dalam 

Praktek Kerja Lapang ini dilakukan wawancara, observasi lapang dan turut serta 

secara langsung dalam kegiatan pemeliharaan. 
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A. Observasi 

 Observasi adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan 

langsung terhadap suatu obyek dan mengadakan pencatatan secara sistematis 

tentang hal-hal tertentu yang diamati. Menurut Poerwandari (1998), tujuan 

observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang 

berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian di 

lihat dari perpektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati 

tersebut.Observasi Praktek Kerja Lapang ini berhubungan dengan berbagai hal 

mengenai kegiatan pemeliharaaninduk kuda laut tersebut, yaitu persiapan bak, 

sumber air, konstruksi bak, penanganan hama dan penyakit, serta seluruh sarana 

dan prasarana penunjang. 

B. Partisipasi Aktif 

Partisipasi aktif dilakukan dengan mengikuti secara langsung beberapa 

kegiatan yang dilakukan   dalam teknik pemeliharaan kuda laut meliputi persiapan 

induk, seleksi induk, pemberian pakan, proses pemeliharaan, penanggulangan 

hama dan penyakit. 

C. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk memperoleh data atau penjelasan informasi 

mengenai hal – hal yang belum tercantum dalam observasi dan partisipasi. Dalam 

Praktek Kerja Lapang ini wawancaradilakukan pada staff pengurus kuda laut 

mengenai latar belakang diadakannya pemeliharaanindukkuda laut, stuktur 

organisasi, tenaga kerja, produksi, permodalan, permasalahan serta hambatan 

yang dihadapi dalam kegiatan. 
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3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder yang diperoleh dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah 

data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari 

subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau 

data laporan yang tersedia (Azwar, 2010). Selain itu, dapat juga diperoleh dari 

referensi/instansi/lembaga lain seperti BPS, LIPI dan sebagainya (Suhendra, 

2005). 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Praktek Kerja Lapang 

4.1.1 Sejarah Berdirinya Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung 

 Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung merupakan Unit 

Pelaksanaan Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 

Departemen Kelautan Perikanan, yang didirikan pada awal  tahun 1982 dalam 

bentuk Proyek Pengembangan Teknis Budidaya Laut. Balai Budidaya Laut (BBL) 

Lampung secara resmi disahkan pada tanggal 5 Agustus 1986 berdasarkan SK 

Menteri Pertanian No.347/KPTS/OT.210/8/1986yang di tetapkan berdasarkan 

menteri SK Menteri Pertanian No.347/KPTS/OT.210/5/1994 tanggal 6 Mei 1994 

dan disempurnakan lagi dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan 

No.26F/MEN/2001. 

           Tanggal 1 Januari 2006 Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung 

yang sebelumnya bernama Balai Budidaya Laut berubah menjadi Balai Besar 

Pengembangan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung berdasarkan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2006 tentang organisasi dan tata 

kerja BBPBL Lampung dan pada tanggal 3 Februari tahun 2014 berdasarkan 

menteri ke lautan dan pe rikanan Republik Indonesia No. 6/PERMEN-KP/2014 

Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung kembali berubah menjadi 

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut hingga sekarang.  
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4.1.2 Letak Geografis dan Topografi Lokasi BBPBL Lampung 

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung terletak di 

kawasan Teluk Hurun Desa Hanura, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten 

Pesawaran, Propinsi Lampung dengan kedudukan atau letak geografis berada 

tepat pada 105o 12’45”-105o 13’0” BT dan 5o 33’30”-5o 33’36” LS 

(BBPBL,2012).BBPBL Lampungterletak 12 km dari ibukota Lampung yaitu 

Bandar Lampung. BBPBL Lampung dibangun di tanah seluas 5,9 Ha dengan 

batas-batas wilayah, sebagai berikut : 

Sebelah Timur   : berbatasan dengan Teluk Betung dan Teluk Lampung 
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Betung dan Teluk Lampung 
Sebelah Barat  : berbatasan dengan Desa Hurun 
Sebelah Utara  : berbatasan dengan Desa Sukajaya dan Lempasing 

4.1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

Per.07/MEN/2006 tanggal 12 Januari 2006 Balai Besar Pengembangan Budidaya 

Laut Lampung yang selanjutnya disebut BBPBL adalah Unit Pelaksana Teknis di 

bidang pengembangan budidaya laut yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan 

Perikanan.   

A. Tugas 

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung mempunyai tugas 

melaksanakan uji terap teknik dan kerjasama, pengelolaan produksi, pengujian 

laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, serta 

bimbingan teknis perikanan budidaya laut. 
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B. Fungsi  

Dalam menjalankan tugas Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Identifikasi dan penyusunan rencana program teknis dan anggaran, 

pemantauan dan evaluasi serta laporan. 

2. Pelaksanaan ujiterap teknik perikanan budidaya laut. 

3. Pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya laut. 

4. Pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut. 

5. Pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya laut. 

6. Pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi perikanan 

budidaya laut. 

7. Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis 

perikanan budidaya laut. 

8. Pelaksanaan pengujian mutu pakan, residu serta kesehatan ikan dan 

lingkungan budidaya laut. 

9. Pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pengujian. 

10. Pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu dan sarana produksi 

perikanan budidaya laut. 

11. Pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu dan sarana produksi 

perikanan budidaya laut. 

12. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut, dan pelaksanaan 

urusan dan tata usaha dan rumah tangga. 
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4.1.4 Visi, Misi, dan Tujuan BBPBL Lampung 

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung telah menetapkan 

visi, misi, dan tujuan sebagai berikut : 

A. Visi  

Visi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung pada 

pembangunan sektor perikanan adalah mewujudkan Balai Besar Perikanan 

Budidaya Laut (BBPBL) Lampung sebagai institusi rujukan nasional utama dalam 

pengembangan teknologi budidaya laut. 

B. Misi 

Misi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung adalah 

menghasilkan teknologi budidaya laut yang adaptif guna mendukung peningkatan 

produksi perikanan budidaya. 

C.Tujuan 

 Mendukung pengembangan kawasan budidaya laut di daerah binaan 

BBPBL Lampung, menyediakan benih, calon induk dan induk ikan/non ikan laut 

yang unggul serta bermutu, menyediakan pakan hidup dalam rangka mendukung 

pengembangan budidaya laut dan turut meningkatkan pengembangan kapasitas 

sumberdaya manusia melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembinaan, 

visualisasi dan sertifikasi. 
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4.1.5 Struktur Organisasidan Kepegawaian 

A. Kepala BBPBL Lampung 

Kepala balai bertugas memimpin, memberikan bimbingan, serta 

bertanggungjawab mengawasi seluruh pegawai teknis maupun non teknis dalam 

melaksanakan program kerjasesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.Apabila terjadi permasalahan dan penyimpangan kepala balai wajib 

mengambil tindakan. 

B.  Bidang Tata Usaha 

Bidang tata usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, 

program dan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan 

jabatan fungsional, persuratan, barang kekayaan milik Negara dan rumah tangga 

serta pelaporan. 

C.  Bidang Standardisasi dan Informasi 

Tugas Bidang Standardisasi dan Informasi yaitu melaksanakan penyiapan 

dan standar teknik, alat dan mesin pembenihan, pembudidayaan, pengendalian 

hama dan penyakit ikan laut serta pengelolaan jaringan informasi dan 

perpustakaan yang ada di BBPBL Lampung. 

D.  Bidang Pelayanan Teknik 

Tugas Bidang Pelayanan Teknik  yaitu melaksanakan pelayanan teknis 

kegiatan pengujian pengembangan, penerapan teknik dan pemantauan serta 

pengawasan pembenihan dan pembudidayaan ikan laut. 
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E.  Kelompok Jabatan Fungsional  

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

perekayasaan, pengujian, penerapan dan bimbingan penerapan standar/sertifikasi 

pembenihan dan pembudidayaan laut, pengendalian hama dan penyakit ikan, 

pengawasan benih dan budidaya serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas 

masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Perekayasa, Litkayasa, 

Pengawas Budidaya Ikan, Arsiparis serta Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan. 

F.  Kepegawaian 

Jumlah pegawai BBPBL sampai dengan bulan Desember 2013 sebanyak 

144 orang, yang terdiri dari 10 orang Pejabat struktural, 67 orang (2 Pegawai 

BPSDM KP) Pejabat Fungsional Khusus, 38 orang Pejabat Fungsional Umum, 29 

orang Tenaga Kontrak. 

4.1.6. Lingkup Kegiatan 

Ruang lingkup kegiatan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) 

Lampung diantaranya adalah kegiatan rekayasa, kegiatan produksi, penyebaran 

teknologi dan sarana prasarana. 

A.  Kegiatan Rekayasa  

Kegiatan rekayasa teknologi yang berhasil dikembangkan di Balai Besar 

Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung meliputi teknik pembenihan, 

pendederan dan pembesaran berbagai jenis ikan laut seperti kerapu tikus, kerapu 

macan, kerapu bebek, kakap putih, kuda laut, clownfish dan blue devil. Jenis ikan 
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laut yang masih dalam perekayasaan untuk dikembangkan lebih jauh adalah 

kerapu napoleon, teripang, kakap merah dan kerapu kertang. 

B.  Kegiatan produksi  

Kegiatan produksi terdiri dari penyediaan telur ikan laut, benih ikan laut, 

non ikan serta pakan alami dan pakan buatan. Kegiatan produksi diperuntukkan 

bagi kegiatan usaha BBPBL sendiri dan para pengusaha serta pembudidaya ikan 

laut. Hasil dari kegiatan produksi didistribusikan ke berbagai pihak swasta 

ataupun negeri. berbagai daerah baik da lam negeri maupun luar negeri. 

C.  Penyebaran Teknologi  

Penyebaran teknologi yang dilakukan BBPBL Lampung berupa kegiatan 

pelayanan inormasi dan publikasi. Penyebaran teknologi tersebut dilakukan 

melaluisarana pembuatan jurnal, buku pe tunjuk teknis, pe latihan, magang alih 

teknologi melalui mahasiswa praktik, penelitian dan penyuluhan. 

4.2 Sarana dan Prasarana 

Kegiatan produksiBalai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung 

didukung oleh beberapa sarana dan prasarana pokok yang menunjang kelancaran 

kegiatan yaitu: kantor, unit pelayanan publik, divisi budidaya, divisi perbenihan, 

laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, laboratorium kualitas air, 

laboratorium ikan hias, laboratorium kuda laut, empat unit gudang pakan, tandon 

air laut, tandon air tawar, rumah filter, pos satuan pengamanan, tiga unit asrama, 

44 unit perumahan karyawan, koperasi, masjid, ruang pelatihan, perpustakaan, 
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toilet, area parkir, gedung auditorium seluas 504 m2, tiga unit rumah blower 6 m2, 

ruang uji kompetensi dan rumah generator. 

4.2.1 Sarana Pokok 

 Sarana merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai alat yang 

langsung berhubungan dengan kegiatan. Sarana yang terdapat pada kegiatan 

pemeliharaan induk kuda laut adalah sebagai berikut: 

a) Bak pemeliharaan induk  

Bak induk terbuat dari semen atau fiberglass. Bak induk mempunyai 

beberapa fungsi yaitu sebagai tempat pemeliharaan calon induk perkawinan 

ataupun pemijahan. Bak induk ditempatkan pada ruang tertutup (indoor) dengan 

pencahayaan yang cukup, karena kuda laut dapat mengalami kebutaan jika 

ditempatkan dalam ruang tanpa cahaya dalam beberapa hari (Al Qodri, 1998). 

Atap yang digunakan untuk ruangan induk harus dibuat sebagian dari bahan yang 

transparan. Pemijahan induk dilakukan pada bak semenyang diberi shelter. 

Shelter berfungsi sebagai tempat bertengger kuda laut. Adanya shelter dan air 

yang tenang membuat kuda laut lebih berkonsentrasi pada pemijahannya sehingga 

jantan dan betina lebih sering mengaitkan diri dengan begitu pemijahan cepat 

terjadi. Begitu pula pada pengeraman dengan kondisi yang tenang induk kuda laut 

dapat berkonsentrasi pada pengeraman dan juwana dapat dilahirkan dengan waktu 

yang tepat dan sehat.Bak induk yang digunakan adalah bak fiberglass berbentuk 

tabung. Bak fiberglass ini berbentuk tabung berkapasitas 0,5 m³, diameter 110 cm 

dan tinggi 95 cm. Bak fiberglass yang digunakan di laboratorium kuda laut 

berjumlah tiga buah, semua bak digunakan sebagai wadah induk kuda laut. 
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b) Bak Induk Siap Memijah 

Bak induk siap memijah atau biasa disebut bak beton terbuat dari semen 

yang dibentuk persegi. Bak beton memiliki panjang 10 meter dan lebar 3,5 meter 

dengan tinggi 95 cm. Bak beton di ini berfungsi sebagai tempat kuda laut 

mengeram dan memijah. BBPBL Lampung memiliki 1 buah bak beton khusus 

induk kuda laut yang sedang mengeram dan indukan dibiarka n memijah di bak 

beton agar anakan kuda laut atau juwana yang lahir tidak mudah dimangsa oleh 

berbagai predator dan langsung mendapatkan makanan alami yaitu copepoda. 

 

 
Gambar 3. Sarana Pokok (a) bak pemeliharaan Induk (b) bak induk siap memijah 

(Dokumentasi Praktek Kerja Lapang, 2015) 
  

B A 
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c) Sumber Air 

1. Sumber air laut 

Air laut merupakan media yang dibutuhkan untuk membudidayakan biota 

air laut. Sumber air laut untuk kegiatan di BBPBL diperoleh secara langsung dari 

perairan laut sekitar BBPBL (perairan Teluk Hurun) yang berjarak 250 m dari 

pesisir pantai dengan bantuan pipa dan pompa berkekuatan 7,5 Hp dengan 

kedalaman 6 m dari permukaan air. 

Air laut yang digunakan diambil melalui pipa hisap yang dilengkapi 

filter.Sebelum air laut dimasukka n kedalam tendon, air laut terlebih dahulu 

disaring melalui sand filter yang terdiri dari pasir dan arang. Setelah disaring, air 

dialirkan melalui pipa pengaliran ke bak-bak pemeliharaan. Sebelum digunakan 

air laut disaring kembali menggunakan filter fisik yang ditampung dalam tangki 

(conical tank) berkapasitas 500 liter. Filter fisik tersebut terdiri dari batu zeolit, 

arang kelapa, dan pasir. Selanjutnya air dialirkan dari bak tandon dengan 

menggunakan pipa Poly Vinil Chloride (PVC) ke bak-bak pemeliharaan kuda laut 

secara gravitasi. 

Sistem budidaya kuda laut di BBPBL Lampung menggunakan sistem 

terbuka yaitu dengan menggunakan sistem penggunaan air dengan sistem sekali 

pakai (flow throught). Air tersebut selanjutnya langsung dibuang ke laut tanpa 

perlakuan lebih lanjut. 

2. Suplai Air Tawar 

Suplai air tawar disediakan dengan mengambil dari air tanah melalui 

pembuatan sumur bor yang dilengkapi tandon. Sumur bor dibuat diarea 
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pemukiman warga desa Hanura kemudian dialiri menggunakan pompa menuju 

bak tandon yang berada di kawasan BBPBL Lampung. Kemudian, air tawar 

didistribusikan ke lokasi pemeliharaan dengan pipa ¾ inchi.Air tawar digunakan 

untuk penurunan salinitas budidaya, pencucian alat laboratorium, dan digunakan 

untuk kebutuhan pokok sehari-hari bagi pegawai yang bekerja dan tinggal 

didalam komplek BBPBL Lampung. 

d) Tempat Bertengger (shelter) 

  Semua jenis kuda laut membutuhkan tempat bertengger atau bisa disebut 

Shelter untuk melilitkan ekornya agar tidak stress. Shelter dapat terbuat dari 

bunga karang yang telah mati atau potongan bambu yang disambung dengan 

sedemikian rupa dengan tali plastik dan dibentuk menyerupai pyramid dan diberi 

pemberat disetiap ujungnya (Widianingrum, 2000). Shelter buatan tidak harus 

selalu berbentuk garis lurus seperti garis vertikal atau horizontal saja, karena pada 

prinsipnya kuda laut bertengger dalam posisi acak. Shelter dapat dilihat pada 

gambar berikut ini : 

 

Gambar 4. Perbedaan Shelter. Shelter plastik (A) dan Shelter akar bahar (B) 
(Dokumentasi Praktek Kerja Lapang, 2015) 

A B 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

LAPORAN PKL    TEKNIK PEMELIHARAAN INDUK      RIRIN DITHA APRILA 

e) Alat Sipon 

 Alat sipon digunakan sebagai pembersih yang berfungsi untuk 

mengangkut kotoran induk kuda laut yang ada di bak indukan. Alat sipon yang 

akan digunakan terlebih dahulu direndam atau disiram dan dialiri dengan air tawar 

agar alat menjadi lebih steril dari kontaminan yang dapat membuat indukan kuda 

laut terserang penyakit. Alat sipon yang terdapat di laboratorium kuda laut pada 

BBPBL Lampung masih tergolong sederhana. Alat sipon ini terbuat dari selang 

dan bambu yang diikat dengan tali atau ban karet pada ujungnya. Gambar alat 

sipon dapat dilihat pada Lampiran 4.  

f) Aeras i 

Aerasi sangat mutlak diperlukan oleh organisme yang dipelihara dalam 

suatu wadah secara terkendali. Aerasi berfungsi sebagai penambah oksigen  

terlarut. Aerasi tersebut menggunakan bantuan pompa udara (blower). Salah satu 

manfaat aerasi dalam pembenihan dan pemeliharaan ikan yaitu sebagai penambah 

oksigen dan membantu melepaskan gas beracun dalam air pada media 

pemeliharaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemasangan aerasi, 

diantaranya yaitu penempatan blower harus terhindar dari hujan. Pemasangan pipa 

aerasi sebaiknya berhubungan langsung dengan blower pada jarak 4 meter dan 

tidak terdapat belokan patah sehingga tidak terjadi tekanan balik yang dapat 

menyebabkan blower memanas, Pipa aerasi yang berdekatan dengan media air 

media pemeliharaan harus terletak di permukaan air, untuk menghindari adanya 

aliran balik yaitu air tersedot kedalam pipa aerasi sewaktu aliran udara berhenti 

(BBPBL,2005). 
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Perlengkapan pada jaringan atau sistem aerasi terdiri dari pipa, selang 

aerasi, kran, pemberat dan batu aerasi. Kran yang digunakan terbuat dari bahan 

plastik agar tidak mudah berkarat. Kran dipasang antara pipa dan selang aerasi 

yang berfungsi mengatur besar kecilnya volume udara yang diperlukan sedangkan 

batu aerasi dipe rgunakan agar gelembung udara yang dihasilkan lebih halus. 

4.2.2 Sarana penunjang 

 merupakan sarana yang berfungsi sebagai pelengkap dan dapat membantu 

kelancaran kegiatan budidaya, sarana penunjang di BBPBL Lampung terdiri atas 

bangunan kantor, ruang auditorium dan ruang pelatihan, laboratorium, 

perpustakaan, dan asrama. 

A. Bangunan Kantor 

Gedung perkantoran merupakan sarana bagi karyawan BBPBL seperti 

Kepala Balai, bagian Tata Usaha (TU), Informasi dan sebagainya yang mengurusi 

beberapa hal khususnya terkait dengan administrasi baik mengenai hal internal 

maupun eksternal instansi. 

B. Ruang Audiotorium dan Ruang Pelatihan 

Sarana ini diperuntukan untuk kegitan atau acara-acara tertentu baik yang 

dilaksanakan oleh BBPBL seperti pelatihan-pelatihan maupun acara lainnya 

seperti kunjungan-kunjungan resmi suatu instansi dan dapat pula digunakan 

tempat sosialisasi yang akan sampaikan oleh pihak BBPBL Lampung itu sendiri.  

C. Laboratorium  

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung memiliki 

beberapa laboratorium yaitu diantaranya laboratoriumpakan hidup yang terbagi 
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menjadi dua yaitu laboratorium fitoplankton dan laboratorium zooplankton. 

Laboratorium ini dilengkapi dengan fasilitas kultur pakan murni, kultur semi 

massal dan kultur massal hingga skala 100-200 m3.  

Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan seluas 50 m2 untuk 

memudahkan dalam mengontrol kesehatan ikan dan kualitas air. Secara teknis 

laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dibagi menjadi tiga, yaitu: 

laboratorium histopa tologi yang memiliki fungsi melakukan diagnosa penyakit 

ikan melalui perubahan jaringan yang disebabkan pathogen dan parasit, 

laboratorium mikrobiologi yang berfungsi untuk melakukan diagnosa penyakit 

yang disebabkan oleh bakteri dan jamur serta melakukan pengujian obat untuk 

penyakit yang menyerang ikan, laboratorium PCR (Polymerase Chain Reaction) 

berfungsi untuk mendiagnosa penyakit berdasarkan paada pemeriksaan 

materigenetik penyebab infeksi seperti virus. 

Laboratorium kualitas air memiliki fungsi untuk memeriksa kualitas air, 

parameter yang diamati yaitu parameter kimia dan fisika dengan mengambil 

sampel pada tiap kegiatan perbenihan, pembudidayaan, serta dalam melayani 

masyarakat umum dan melakukan kegiatan monitoring padabak maupun keramba 

setiap minggunya.  

D.  Perpustakaan 

Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai tempat pengelola penyedia 

informasi yang didalamnya dikelola oleh seksi informasi yang mempunyai tugas 

melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian yang berkaitan dengan 

teknik pembenihan dan pembudidayaanikan laut. Perpustakaan BBPBL juga 
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menyediakan informasi dalam bnetuk buku, hasil penelitian, jurnal, majalah, 

referensi kajian dan analisa mengenai kegiatan perbenihan dan pembudidayaan 

yang dilakukan oleh BBPBL maupun da ri sebaga ian Balai yang ada di Indonesia.  

E.  Asrama 

BBPBL memiliki dua gedung asrama dengan kapasitas masing-masing 80 

orang dan 150 orang.Asrama tersebut diadakan untuk kelancaran kegiatan 

penelitian, magang atau PKL (Praktik Kerja Lapang) maupun kegiatan-kegiatan 

lain yang dilakukan oleh BBPBL Lampung. Oleh karena itu,  fasilitas asrama 

menjadi hal yang sangat dibutuhkan. 

4.2.3 Prasarana 

 Prasarana ada lah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses. Prasarana untuk mendukung kelancaran kegiatan 

pemeliharaan induk kuda laut di BBPBL Lampung meliputi : 

A. Suplai Energi Listrik 

Sumber energi listrik di BBPBL Lampung berasal dari Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) cabang Teluk Betung Lampung Selatan. Sedangkan untuk 

menghindari kurangnya pasokan energi listrik saat terjadi pemadaman listrik oleh 

PLN, BBPBL Lampung menggunakan cadangan energi listrik berupa mesin diesel 

dan generator. Berikut tabel spesifkasi, jenis dan model diesel dan generator yang 

digunakan di BBPBL Lampung. 

B. Jalan dan Transportasi 

 Kondisi jalan menuju BBPBL Lampung sudah dapat dikatakan bagus 

karena keadaan jalan yang sudah diaspa l. Transpo tasi yang digunakan di BBPBL 
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Lampung adalah berupa satu buah mobil dinas. Daerah sekitar BBPBL terdapat 

banyak angkutan umum, truk, sepeda motor dan jenis kendaraan lainnya, hal ini 

dikarenakan Letak BBPBL Lampung yang dekat dengan wisata pantai sekitar. 

Transpotasi lain yang digunakan untuk menuju keramba jaring apung (KJA) di 

BBPBL Lampung adalah satu buah perahu yang berkapasitas sekitar 15 orang 

sekali perjalanan. 

4.3 Kegiatan Pemeliharaan Induk Kuda Laut (Hippocampus kuda) 

4.3.1 Persiapan Wadah Pemeliharaan dan Induk 

 Kegiatan pemeliharaan diawali dengan mempersiapkan wadah 

pemeliharaan induk. Wadah pemeliharaan terlebih dahulu disterilisasi 

menggunakan kaporit sebanyak 10-30 ppm. Setelah disiram dengan kaporit 

dibiarkan selama 30 menit. Kemudian bak disikat, dibersihkan, dibilas lalu 

dikeringkan selama 24 jam. Bak diisi dengan air laut yang sebelumnya di filter 

terlebih dahulu menggunakan filter bag, agar kotoran tidak masuk kedalam bak. 

Bak pemeliharaan diisi dengan air laut hingga mencapai volume 70%.  

4.3.2  Persiapan Induk 

 Indukan Hippocampus kuda yang terdapat pada BBPBL Lampung  

berukuran 10-12 cm baik jantan maupun betina dengan umur sekitar 8-10 bulan. 

Induk kuda laut berasal dari perairan laut sekitar teluk lampung. Menurut 

Sudaryanto et al. (1993) kuda laut dapat dijadikan induk mulai umur 8 bulan. 

Ciri-ciri induk jantan yang matang kelamin dan siap memijah adalah mengejar 

betina sambil menekuk ekor dan menggembungkan kantung pengeraman, warna 
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tubuh be rubah menjadi cerah. Induk kuda laut betina yang matang gonad memiliki 

ciri-ciri bagian perut membesar, urogenital berwarna kemerah-merahan, apabila 

disorot dengan cahaya maka bagian dalam perut berwarna kemerah-merahan, 

warna tubuh berubah menjadi cerah, apabila ekornya dililit oleh ekor kuda laut 

jantan tidak berusaha melepaskan diri.  

 Pada wadah pemeliharaan atau bak fiberglass diberi shelter tujuan 

utamanya adalah sebagai tempat indukan bertengger. Keadaan air yang tenang 

merupakan suasana yang kondusif untuk pemijahan induk sehingga induk jantan 

dan betina lebih sering mengaitkan diri satu sama lainnya sehingga pemijahan 

cepat terjadi. Tidak terdapat perbedaan yang cukup besar antara literature dengan 

pengetahuan langsung di BBPBL Lampung dalam mengetahui induk kuda laut 

yang matang gonad.  

4.3.3 Perhitungan dan Seleksi Induk 

Perhitungan induk kuda laut dilakukan untuk mengetahui jumlah induk 

Kuda Laut yang ada di BBPBL Lampung.Perhitungan dilakukan secara manual 

karena jumlah indukan yang tidak terlalu banyak.Induk kuda laut yang ada di 

BBPBL berjumlah 12 ekor diantaranya 6 ekor jantan dan 6 ekor betina.Pada saat 

menyeleksi induk kuda laut yang akan dipelihara perlu dipertimbangkan beberapa 

hal diantaranya fekunditas tinggi, mudah beradaptasi dengan lingkungan yang 

baru, ukuran besar, lebih tahan terhadap penyakit.  

Salah satu jenis yang telah terbukti memenuhi kriteria tersebut adalah 

Hippocampus kuda. Calon induk yang hendak diseleksi, sebaiknya memiliki 

ukuran yang sama antara jantan dan betina. Apabila ukuran jantan lebih kecil 
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maka telur dari induk betina tidak dapat diserap seluruhnya ke dalam kantung 

pengeraman induk jantan akibatnya sebagian telur akan tersebar di dalam air 

media pemeliharaan. 

Ciri-ciri induk yang baik salah satunya adalah organ tubuh lengkap dan 

proporsional, kulit bebas dari parasit atau infeksi oleh organisme lainnya, berat 

badan lebih dari 7 gram, dengan kisaran panjang antara 11 – 15 cm. Calon induk 

hasil budidaya sebaiknya berumur lebih dari 8 bulan. Kuda laut yang mempunyai 

dada datar dan terlihat kurus menandakan sudah tidak produktif lagi.Kondisi ini 

penting diketahui terutama untuk memilih calon induk hasil tangkapan alam yang 

tidak diketahui umurnya. 

4.3.4 Pemberian pakan  

Pakan yang diberikan pada indukan kuda laut di BBPBL Lampung dapat 

berupa copepoda, jentik nyamuk, udang rebon, udang jambret, dan artemia 

dewasa. Frekuensi pemberian pakan tiga kali sehari pagi, siang dan sore hari 

sebanyak 2–5 % dari bobot tubuh induk kuda laut. Menurut Widianigrum (2000), 

kuda laut bersifat foto taksis positif, yaitu bereaksi positif bila melihat cahaya, 

kuda laut akan aktif bergerak dan makan bila terdapat cahaya, maka dari itu dalam 

pemberian pakan kuda laut sebaiknya pada pagi, siang hari, maupun sore hari 

yaitu pada saat keadaan terang tidak gelap. Gambar pakan dapat dilihat di 

lampiran. 
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4.3.5 Pengelolaan Kualitas Air 

 Induk yang dipelihara pada bak fiberglass harus selalu dilakukan 

penyiponan rutin setiap hari sebelum diberi pakan. Penyiponan dilakukan secara 

hati-hati untuk menghindari induk tersedot saat penyiponan berlangsung. Untuk 

mengetahui kualitas perairan secara lengkap perlu dilakukan pemeriksaan lebih 

lanjut pada parameter kimia, fisika dan biologi. Dalam hal ini telah dilakukan 

peninjauan kualitas perairan di laboratorium kuda laut pada tanggal 27 Januari 

2015. Data kualitas perairan saat pemeliharaan induk kuda laut dapat dilihat pada 

tabel be rikut: 

No Parameter Satuan Kisaran Nilai 

1 Suhu  ºC 28 

2 Salinitas º/∞ 34 
3 Ph - 8,5 

4 DO Ppm 6,27 

5 Nitrit Ppm 0.085 

6 Amoniak Ppm  0,172 

Table 1. Data kisaran kualitas air saat pemeliharaan induk (Hippocampus kuda) 

 Setelah diketahui data kualitas perairan di laboratorium kuda laut yang 

tersaji pada tabel tersebut dinilai layak untuk digunakan sebagai lokasi 

pemeliharaan maupun pembudidayaan. Hal ini sesuai dengan peraturan yang 

dikeluarkan pemerintah melalui keputusan  menteri kehutanan dan lingkungan 

hidup no. 51 tahun 2004 tentang baku  mutu air laut untuk biota laut (Budidaya 

Perikanan). 
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4.3.6  Kelulushidupan (sintasan) 

`  Sintasan adalah istilah ilmiah yang menunjukkan tingkat kelulushidupan 

(survival rate) dari suatu populasi dalam jangka waktu tertentu. Fungsi 

mengetahui sintasan adalah untuk mengetahui populasi induk yang bertahan hidup 

pada saat pemeliharaan. 

No Waktu 
Pemeliharaan 

Jumlah 
Induk yang 

Hidup 
(ekor) 

Jumlah 
Induk yang 
mati (ekor) 

% 
kelangsungan 

hidup 

1 12 - 19 Januari 
2015 

 
12 

 
- 

 
100% 

2 20 - 28 Januari 
2015 

 
12 
 

 
- 

 
100% 

3 28 Januari  -  
05 februari 
2015 

 
12 

 
- 

 
100% 

4 05 – 12 
februari 2015 

 
12 

 
- 

 
100% 

Tabel 2. Data kelulushidupan induk kuda laut Hippocampus kuda 

4.3.7  Pengendalian Hama dan Penyakit 

 Beberapa hama yang sudah diketahui menyerang kuda laut yaitu : 

kepiting, ubur-ubur, udang karang, ikan- ikan pemangsa seperti kakap sedangkan 

penyakit pada kuda laut digolongkan menjadi dua golonga n besar, yaitu penyakit 

infeksi dan non infeksi. Penyakit infeksi di sebabkan oleh jamur (Ichthyophonus 

sp), parasit (protozoa dan metazoa), Bakteri (Vibrio vulnificus dan Aeromonas sp) 

sedangkan penyakit non infeksi adalah yang diakibatkan faktor lingkungan. 

 Penyakit pada induk kuda laut jantan yang biasa timbul adalah perut 

kembung. Hal ini diakibatkan karena kuda laut jantan melahirkan terlalu cepat 
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sehingga masih ada sisa telur tidak matang yang gagal menetas dalam kantong 

pengeraman, kuda laut akan mengapung dan berenang dengan miring atau kepala 

di bawah, kondisi tubuh tidak seimbang. Penanganan penyakit induk kuda laut 

yang seperti ini dapat ditangani dengan daerah perut dipijat atau ditusuk 

menggunakan lidi tidak tajam ke arah lubang ovipositor untuk mengeluarkan 

angin tersebut. 

 Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga lingkungan 

pemeliharaan, Untuk penyakit jamur dapat diobati dengan perendaman 

menggunakan methylen blue 1-3 pp m selama 1-6 jam. Untuk benih kuda laut 

ukuran diatas 5 cm dapat menggunakan formalin 37% dengan dosis 25-50 ppm 

selama 30-60 menit. Untuk jenis parasit dapat dilakukan perendaman dengan 

formalin 25 ppm atau CuSO4 0,25 ppm selama 10 menit. Dan untuk 

penyembuhan penyakit oleh bakteri dapat dilakukan dengan perendaman kuda 

laut pada larutan syntomycin 25 ppt selama 30 menit, dan diulang selama 3 hari 

berturut-turut. 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang diperoleh dari Praktek Kerja Lapang yang telah 

dilaksanakan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung adalah: 

1. Teknik pemeliharaan induk kuda  laut(Hippocampus kuda) yang dilakukan di 

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung merupakan teknik pemeliharaan 

secara alami yang meliputi persiapan wadah pemeliharaan dan induk, persiapan 

induk,  perhitungan dan seleksi induk, pemberian pakan, pengelolaan kualitas air, 

kelulushidupan serta pengendalian hama dan penyakit. 

2. Persentase tingkat kelulushidupan atau survival rate dalam kegiatan 

pemeliharaan induk kuda  laut (Hippocampus kuda) di Balai Besar Perikanan 

Budidaya Laut (BBPBL) Lampung diperoleh sebesar 100% dengan jumlah 

indukan 12 ekor yang didominasi oleh enam ekor jantan dan enam ekor be tina. 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang diperoleh dari Praktek Kerja Lapang yang telah 

dilaksanakan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung adalah: 

1. Dalam proses pemeliharaan induk kuda laut sebaiknya selalu menjaga kualitas 

air agar tetap baik dengan melakukan pergantian air yang  dilakukan secara ba ik 

dan rut in. 

2. Pemberian pakan dibe rika n tepat dan sesuai dengan bukaan mulut induk. 

3. Perlu diadakannya kegiatan kultur pakan alami seperti copepod dan artemia. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Peta Lokasi 

 

Peta Lokasi Praktek Kerja Lapang 
(Sumber : Google Earth, 2014) 
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Lampiran 2. Struktur Organisasi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung 

STRUKTUR ORGANISASI 
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA BALAI BESAR 
PERIKANAN BUDIDAYA 

LAUT LAMPUNG 

Kelompok Jabatan Fungsional 
(Perekayasa/Litkayasa/Pengawas/PHPI/Analis 

Kepegawaian/Pranata Humas/Pustakawan 

Bagian Tata Usaha 

Sub Bagian 
Keuangan 

Sub Bagian 
Umum 

Bid. Pelayanan Teknik 

Sub Bagian 
Keuangan 

Sub Bagian 
Umum 
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& informasi 
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Seksi 
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Lampiran 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

NO STATUS 
TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 

S3 S2 S1/D
4 

S0/D
3 

SMA SM
P 

SD  

1 PNS - 16 44 11 33 5 4 113 
2 Penyuluh 

BPSDM 
(Dipekerj
akan di 
BBPBL) 

- - 1 - 1 - - 2 

3 
 

Tenaga 
Kontrak 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

21 
 

3 
 

4 
 

29 
 

JUMLAH - 16 45 12 55 8 8 144 
Sumber : Laporan tahunan BBPBL Lampung 2013 

 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia 

NO USIA JUMLAH 
1 0-25 Tahun 34 orang 

2 26-35 Tahun 39 orang 

3 36-45 Tahun 44 orang 

JUMLAH 144 orang 

Sumber : Laporan tahunan BBPBL Lampung 2013 
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Lampiran 4. Sarana dan Prasarana 

 

Gambar 5. Laboratorium kuda laut 
(Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

    

  Gambar 6. Alat sipon   Gambar7. Bak Pemeliharaan 
      (Dokumentasi Pribadi, 2015)     (Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Lampiran 5. Kegiatan Pemberian Pakan 

 

Gambar 8. Kuda laut betina 
(Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

Gambar 9. Pakan Udang Rebon 
(Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

Gambar 10. Pakan Udang Rebon 
(Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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