
 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 v 

 

PKL TEKNIK PEMBENIHAN  AHMAD HASSAN A.

  

RINGKASAN 

AHMAD HASSAN ARRIZQI. Teknik Pembenihan dan Penggelondongan 

Ikan Bandeng (Chanos chanos) di Balai Besar Perikanan Budidaya Air 

Payau (BBPBAP) Jepara, Jawa Tengah. Dosen Pembimbing Annur Ahadi 

Abdillah, S.Pi., M.Si. 

 

Ikan bandeng merupakan salah satu komoditas yang memiliki keunggulan 

komparatif dan strategis dibandingkan komoditas perikanan lainnya. Hal ini 

didukung oleh rasa daging yang enak dan nilai gizi yang tinggi sehingga memiliki 

tingkat konsumsi yang tinggi. Setiap tahun permintaan ikan bandeng selalu 

mengalami peningkatan, baik untuk konsumsi lokal, ikan umpan bagi industri 

perikanan tuna, maupun untuk pasar ekspor. 

Tujuan dari Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah untuk mengetahui 

serta mempelajari teknik pembenihan dan penggelondongan ikan bandeng 

(Chanos chanos) dan mengetahui berbagai hambatan dan kendala teknis selama 

pelaksanaan pembenihan dan penggelondongan ikan bandeng (Chanos chanos) 

yang berada di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, 

Jawa Tengah. 

 Praktek Kerja Lapang dilaksanakan di BBPBAP yang terletak di Jalan Cik 

Lanang Desa Bulu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah 

pada tanggal 23 Januari hingga 23 Februari 2017. Metode kerja yang digunakan 

adalah metode deskriptif dengan pengambilan data meliputi data primer dan data 

sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, 

partisipasi aktif dan studi pustaka. 

 Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara merupakan 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jendral Perikanan Budidaya, Kementrian 

Kelautan dan Perikanan mengawali kegiatannya pada tahun 1971.Tahun 1978 

berdasarkan SK Menteri Pertanian RI No: 306/Kpts/Org/5/1978 ditetapkan 
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lembaga ini menjadi Balai Budidaya Air Payau (BBAP) dibawah Direktorat 

JendralPerikanan, DepartemenPertanian. 

Tugas pokok dan fungsi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau 

(BBPBAP) Jepara, yaitu : identifikasi dan penyusunan rencana program teknis 

dan anggaran, pemantauan dan evaluasi laporan, pelaksanaan uji terap teknik 

perikanan budidaya, pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan 

budidaya, pelaksanaan sertifikasi system perikanan budidaya, pelaksanaan kerja 

sama teknis perikanan, pengelolaan dan pelayanan system informasi, dan 

publikasi perikanan budidaya, pelaksanaan layanan pengujian laboratorium 

persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya, pengelolaan laboratorium acuan 

dan pelaksanaan pengujian mutu pakan, residu, serta kesehatan ikan dan 

lingkungan budidaya, pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pengujian, 

pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi 

perikanan budidaya, pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya, dan 

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

Pembenihan ikan bandeng (Chanos chanos) meliputi seleksi induk, teknik 

pemijahan, pemeliharaan larva dan benih, dan pemanenan larva. Penggelodongan 

ikan bandeng (Chanos chanos) meliputi pemilihan lokasi, persiapan kolam, 

penebaran benih, pemeliharaan, penggendalian hama dan penyakit, dan proses 

pemanenan. 

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah rendahnya teknologi 

penggelondongan yang dimiliki petani/pengusaha, baik itu padat tebar, pemberian 

pakan tambahan dan manajemen air, sehingga tingkat pertumbuhan dan kelulusan 

hidup yang didapatkan dalam penggelondongan bandeng masih sangat rendah. 

Untuk itu diperlukan adanya informasi yang akurat menyangkut teknologi 

penggelondongan nener bandeng sebagai acuan yang dapat dimanfaatkan oleh 

petani/pengusaha tambak. 

  

 




