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Bila ada pertanyaan “apa yang bisa diupayakan dari
komoditas ikan patin?” Para pelaku bisnis budi daya
ikan patin yang berpengalaman tentu akan menjawab
“cukup banyak yang bisa diusahakan, mulai dari usaha
pembenihan untuk produksi larva, pendederan untuk
mendapatkan benih siap tebar di lahan pembesaran,
untuk mendapatkan ikan ukuran konsumsi, hingga bisnis
pengolahan ikan patin” Hal ini karena patin merupakan
salah satu komoditas unggulan ikan air tawar yang
mudah dibudidayakan dan diminati konsumen lokal
maupun luar negeri. Buku ini mengulas lengkap
mengenai agribisnis ikan patin, mulai dari pengenalan
tentang patin; prospek pasarnya; sarana dan prasarana
budi daya yang digunakan; teknik pembenihan,
pendederan, dan pembesaran patin secara intensif;
pengelolaan kualitas air; pakan; pengendalian hama
penyakit; pemanenan; analisis usaha; hingga aneka
olahan berbahan dasar ikan patin. PENEBAR
SWADAYA
Artemia untuk Pakan Ikan dan UdangPenebar Swadaya
Grup
Buku ini mengkhususkan segmen pembenihan ikan
gurami dengan media galon. Namun, segmen lainnya
(pascapembenihan) juga dibahas secara singkat.
Perbedaan buku ini dengan buku yang lain, yaitu terletak
pada pemanfaatan media galon bekas pada segmentasi
pembenihan gurami. Dengan pembenihan gurami dalam
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media galon, Anda sudah dapat mengantongi
keuntungan hingga Rp 800.000, hanya dengan
menyisihkan lahan seluas 2 x 3 m di rumah.
Artemia merupakan salah satu krustase yang banyak
dimanfaatkan untuk pakan alami hidup dalam
pembenihan udang dan ikan, termasuk ikan hias.
Kebutuhan kista artemia setiap tahunnya pun terbilang
cukup tinggi, baik untuk kegiatan pembenihan ikan
maupun udang air laut dan air tawar. Oleh karena itu,
prospek pengembangan budi daya artemia sebenarnya
sangat bagus. Apalagi, belum banyak yang
menggelutinya. Buku ini layak menjadi pegangan bagi
Anda yang ingin menekuni usaha pengeringan kista
artemia. Di dalamnya diuraikan secara rinci, mulai dari
sejarah perkembangan artemia di Indonesia dan dunia,
biologi, cara budi daya, teknologi pascapanen,
pemanfaatan kista artemia untuk pakan larva udang dan
ikan, hingga analisis usaha untuk menghitung laba rugi.
Tak hanya itu, buku ini juga dilengkapi dengan upaya
pemanfaatan biomassa artemia, baik untuk pakan
maupun pangan. SALAM PENEBAR SWADAYA
Buku ini mencoba membeberkan segala aspek budi
daya udang galah, baik udang galah lokal maupun
super. Aspek yang dibahas dalam buku ini antara lain
peluang pasar, kunci sukses usaha, pengenalan
komoditas, dan teknik pemeliharaan udang galah secara
monokultur dan polikultur di berbagai media budi daya.
-AgromediaBudidaya ikan kadang kala dianggap pekerjaan kurang
bergengsi. Terutama di kalangan anak-anak muda.
Budidaya ikan sering diidentikkan dengan profesi orang
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tua kita. Saat ini, minat anak muda berkiprah di dunia
budidaya ikan jauh lebih sedikit. Mereka lebih memilih
bekerja di kantoran atau di pabrik karena penghasilan
yang diperoleh lebih jelas dan menjamin. Atas
keprihatinan itu, muncullah konsep pemeliharaan ikan
yang memanfaatkan lahan sempit dan padat penduduk,
tetap bisa melakukan aktivitas memelihara ikan untuk
mencukupi kebutuhan dapur Buku ini dapat terbit tidak
terlepas dari peran banyak pihak, yang telah
memberikan kontribusi dalam berbagai wujud bantuan,
dari bantuan terkecil membetulkan kesalahan kata
sampai yang besar menyempurnakan konstruksi logika.
Bahkan tidak hanya sebatas koreksi kata dan logika,
yang lebih bermakna tentu saja bantuan referensi yang
telah digunakan untuk melengkapi pemikiran yang
dituangkan dalam buku ini. Petunjuk Praktis Budidaya
Ikan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia
juga dalam versi cetak.
Pemberian pakan secara tepat dan benar merupakan
salah satu syarat mutlak dalam pemeliharaan lou han.
Dengan pakan yang tepat dan benar, lou han akan
tumbuh sehat, bahkan meningkat kualitasnya. Buku ini
dihadirkan untuk mengupas masalah pakan bagi lou
han. Di dalamnya dibahas berbagai jenis pakan, baik
pakan alami maupun pakan buatan. Juga diungkapkan
cara memilih dan membuat pakan yang tepat untuk lou
han. -AgroMediaBuku ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai
budidaya diskus mulai dari pengenalan jenis, kualitas air,
pemilihan wadah, teknik pemijahan, cara membesarkan
burayak, cara pengendalian hama dan penyakit, serta
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cara mengikuti kontes diskus baik skala nasional
maupun internasional. Buku ini disampaikan dengan
kata-kata yang mudah dimengerti sehingga mudah
dipraktikkan. Semoga buku ini dapat menjadi referensi
sekaligus memotivasi para pembudidaya ikan hias
terutama ikan diskus untuk dapat meningkatkan kualitas
dan kuantitasnya. Penebar Swadaya
Buku teks ini disusun untuk mempermudah mahasiswa
Fakultas Perikanan dan Kelautan memahami materi ajar
mikrobiologi laut, Bioteknologi laut, dan nutrisi. Buku ini
disusun berdasarkan pengalaman tim penulis sebagai
peneliti, mengajar matakuliah tersebut, penelitian,
membimbing mahasiswa selama ini. Rendahnya
pemahaman mahasiswa dalam mempersiapkan karya
tulis ilmiah, sehingga membuat saya menyusun buku ini
untuk dapat digunakan mahasiswa sebagai bahan
bacaan praktis bagi mahasiswa serta sebagai buku
pegangan bagi dosen dalam mengasuh matakuliah
mikrobiologi dan bioteknologi laut. Selain itu juga dapat
digunakan sebagai pedoman bagi peneliti dalam
merencanakan penelitiannya. Cakupan materi dibuat
relatif luas, yang didasari dengan pijakan keilmuan, serta
pokok-pokok penting dalam pemahaman probiotik yang
harus dilewati peneliti sampai terakhir kepada
penggunaan probiotik. Persiapan buku ini dilakukan
dengan matang, sehingga buku ini bisa dengan baik
dipahami mulai dari pengertian, bagaimana mengisolasi,
melakukan penelitian dan terakhir bagaimana
mengaplikasi probiotik. Hal ini diharapkan buku ini
memenuhi kualitas sebagai buku pegangan bagi dosen,
peneliti, mahasiswa maupun praktisi bidang perikanan
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dan kelautan. Sesuai dengan perkembangan waktu dan
teknologi yang sangat cepat penulis merasa yakin masih
banyak kekurangan. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Mina bisnis ikan cupang sangat menjanjikan, baik
sebagai pembudidaya, pemasar, penyedia
sarana/prasarana, maupun penyedia jasa terkait. Untuk
itulah buku ini disusun untuk menggugah minat pembaca
memahami teori dan aplikasi pada bisnis ikan cupang.
Buku ini juga cocok untuk pedoman praktis budidaya
ikan cupang dari sisi input-proses-output, cara
penanggulangan hama dan penyakit, prospek
pemasaran, mendeteksi kelayakan finansial, hingga
strategi pengembangan usaha.
Buku ini berisi mengenai potensi sumberdaya, potensi
bencana, dan pengelolaan terpadu di pesisir. Pesisir
merupakan wilayah yang memiliki potensi sumberdaya
potensial sehingga banyak didiami oleh masyarakat,
namun wilayah ini juga berpotensi mengalami bencana
alam sehingga diperlukan pengelolaan terpadu pada
pesisir yang mencakup kondisi sosial ekonomi dengan
memperhatikan karakteristik pesisir yang dimiliki.
Penerbitan buku ini didukung oleh dana hibah dari
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Universitas Gadjah Mada (LPPM UGM). Buku ini berisi 6
bab yang disusun sedemikian rupa sehingga pembaca
akan mendapatkan gambaran yang utuh mengenai
potensi sumberdaya alam dan potensi bencana alam
yang ada di pesisir. Uraian yang ada dalam buku ini
mengambil kasus yang ada di pesisir Kabupaten Jepara.
Pada bagian awal buku ini, pembaca diajak untuk
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mengenali karakteristik pesisir dan potensi
sumberdayanya,dengan harapan pembaca juga akan
dapat memahami potensi bencana yang ada di pesisir.
Bagianselanjutnya membahas tentang pengelolaan
terpadu dan tata ruang pesisir, yang dilanjutkan dengan
upaya pengelolaan kawasan permukiman di
pesisir.Pemahaman mengenai karakteristik sosial
ekonomi dan pengembangan kawasan pesisir juga
diuraikan secara rinci pada bagian ini. Pada bagian
terakhir, pembaca akan mendapatkan gambaran
mengenai inventarisasi potensi dan sumberdaya hutan
mangrove di wilayah yang dikaji. [UGM Press, UGM,
Gadjah Mada University Press]
Buku ini terkait dengan perlunya teknologi budidaya
udang windu diusahakan pada perairan tawar yang
selama ini umumnya dibudidayakan pada habitat
aslinya, air payau atau laut. Potensi perairan tawar
begitu besar di Negara ini, sehingga dengan ada dan
berkembangnya usaha budidaya udang windu air tawar
secara otomatis akan meningkatakan produksi udang
windu yang diekspor. Teknologi ini merupakan teknologi
manipulasi terhadap lingkungan habitat udang windu
asalnya khususnya dalam kadar salinitas habitatnya.
Dengan memanipulasi kadar garam lingkungannya dan
tahapan aklimitasi terhadap organisme tersebut,
sehingga usaha budidaya udang windu dimungkinkan
dilakukan pada lingkungan habitat air tawar.
Sebagaimana beberapa ahli mengemukakan bahwa
udang windu mempunyai toleransi yang lebar terhadap
salinitas.
Pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan
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kepada hewan ternak atau peliharaan. Istilah ini diadopsi
dari bahasa Jawa. Pakan merupakan sumber energi dan
materi bagi pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup.
Buku referensi ini merupakan output kolaborasi
penelitian antara Universitas Hasanuddin, IPB
University, dan Balai Riset Perikanan Budidaya Air
Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros yang didanai
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia. Melalui buku referensi ini, penulis bermaksud
mengenalkan potensi kakap putih sebagai spesies “The
Next Global Species for Aquaculture”. Terkait dengan
hal tersebut, buku ini mengulas tentang gambaran umum
dan distribusi geografis ikan kakap putih, tinjauan singkat
tentang asumsi dan pedoman produksi kakap putih di
Indonesia, hingga analisis SWOT budidaya ikan kakap
putih guna menentukan tindakan mitigasi untuk
mengatasi kelemahan dan ancaman utama yang
teridentifikasi. Bagian akhir memberikan kesimpulan dan
rekomendasi untuk usaha budidaya ikan kakap putih di
Indonesia. Dengan dukungan kuat dari pemerintah,
sinergisitas yang baik antara Litbang Budidaya dan
Perguruan Tinggi, maka optimisme untuk mewujudkan
pengembangan budidaya kakap putih melalui penerapan
sistem akuakultur terintegrasi dan berteknologi tinggi,
teknologi pembenihan baru dengan bantuan penanda
dan seleksi genomik untuk mempercepat perbaikan
mutu genetik, dan memastikan penerapan biosekuriti,
Insyaa Allah akan terwujud. Buku referensi ini
diharapkan bermanfaat bagi praktisi budidaya dan juga
akademisi. Ucapan terima kasih dihaturkan kepada
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
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(LPPM) Universitas Hasanuddin atas kepercayaan dan
dukungan dana penelitian yang diberikan, Bapak Abdul
Waris Mawardi dan Bapak Gusman atas kerjasama yang
baik selama pengumpulan data di lapangan serta
kepada rekan-rekan yang berkontribusi selama proses
penulisan dan penelusuran data serta pustaka. Saran
dan kritik yang membangun akan sangat bermanfaat
untuk penyempurnaan buka ini.
Buku ini secara garis besar membahas tentang
beberapa kiat dan cara untuk membudidayakan udang
hias di rumah sebagai bisnis rumah tangga. Selain itu,
buku ini membahas tentang berbagai permasalahan
yang akan dihadapi pada saat melakukan
pembudidayaan hingga mengupas tentang analisis
usahanya.
Buku Pemeliharaan Larva Ikan Gurami (Osphronemus
gouramy) pada Suhu Air yang Berbeda, ini ditulis untuk
meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam
menghasilkan produksi benih ikan gurami secara
kontinyu. Buku ini merupakan hasil penelitian dan telah
diaplikasikan di lapangan. Pengalaman memproduksi
benih ikan gurami di tuangkan /ditulis dalam buku ini
dengan tujuan membantu pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan untuk praktisi dan masyarakat yang bergerak
di bidang pembenihan ikan gurami. Semoga buku yang
ditulis widyaiswara PPPPTK Pertanian Cianjur ini dapat
memberi manfaat bagi masyarakat.
Buku ini memaparkan tentang berbagai penyakit pada
ikan beserta cara penanggulangannya. Pengertian
“ikan” yang dimaksud adalah sesuai dengan terminologi
undang-undang sehingga yang termasuk di sini adalah
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semua organisme akuatik, baik dalam kondisi budi daya
maupun di kondisi alami. Berbagai acuan memperkaya
buku referensi ini yang umumnya adalah publikasi hasil
penelitian yang dilakukan di Indonesia dan di berbagai
negara di dunia.
"Karena penampilannya mirip piranha, bawal air tawar
tak jarang dipajang dalam akuarium. Tetapi ikan dari
Amerika Selatan ini juga diminati sebagai ikan target di
kolam pemancingan maupun ikan konsumsi.
Meningkatnya popularitas bawal di pasar ikan air tawar
bisa dimaklumi karena ikan ini punya sejumlah
kelebihan, antara lain: - Pertumbuhannya cepat, yaitu
dalam masa pemeliharaan 3 bulan bisa mencapai
ukuran 1 kg/ekor dari berat tebar 100 gram/ekor. - Postur
tubuhnya besar dengan daging tebal dan sedikit duri. Memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi
lingkungan. - Mudah dibudidayakan serta terbukti relatif
tahan terhadap serangan hama penyakit. - Memberikan
hasil panen yang tinggi karena tingkat mortalitasnya
sangat rendah. Dengan sejumlah kelebihan itu, ikan
bawal air tawar memiliki peluang yang sangat besar
sebagai ikan air tawar unggulan. Ditulis berdasarkan
pengalaman pembudidaya di lapangan serta berbagai
hasil penelitian, buku ini memaparkan cara praktis bisnis
dan teknik budi daya bawal air tawar secara intensif.
Penyajiannya lugas dan sederhana sehingga mudah
diaplikasikan oleh siapa pun, termasuk peternak
pemula."
The soybean is a crop of global importance and is one of
most frequently cultivated crops worldwide. It is rich in oil
and protein, used for human and animal consumption as
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well as for industrial purposes. Soybean plants also play
an important role in crop diversification and benefit the
growth of other crops, adding nitrogen to the soil during
crop rotation. With contributions from eminent
researchers from around the world, The Soybean
provides a concise coverage of all aspects of this
important crop, including genetics and physiology,
varietal improvement, production and protection
technology, utilization and nutritional value.
Kepiting bakau merupakan salah satu komoditas
perikanan yang memiliki nilai ekonomis penting.
Tingginya permintaan kepiting menyebabkan semakin
tingginya penangkapan kepiting di alam. Apabila usaha
penangkapan dilakukan secara berkelanjutan tanpa
upaya pengembangan produksi benih maka akan terjadi
penurunan populasi kepiting di masa yang akan datang.
Pemanfaatan tambak tradisional secara umum hanya
untuk budi daya udang dan bandeng. Saat ini
dikarenakan turunnya daya dukung lingkungan di
tambak tradisional, menyebabkan menurunnya hasil
produksi budi daya. Maka perlu adanya alternatif lain
untuk mengoptimalkan pemanfaatan tambak budi daya
yaitu dengan budi daya kepiting bakau dalam proses
pengelolaan tambak. Hal ini akan dapat memutuskan
siklus penyakit yang selama ini menyebabkan kegagalan
dalam budi daya udang. Buku ini mengungkap tentang
bagaimana cara mengelola tambak tradisonal menjadi
lahan budi daya yang baik dan memanfaatkan lahan
tersebut secara optimal untuk mengembangkan
beberapa usaha budidaya kepiting bakau.
Buku ini mengupas tuntas mengenai pakan ikan
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konsumsi mulai dari kandungan nutrisi pakan, cara
pembuatan, kebutuhan pakan ikan, cara pemberian, dan
waktu pemberian pakan yang tepat. Selain itu, dijelaskan
pula kunci sukses budidaya ikan terutama fase
pembesaran. Tidak salah jika Anda menjadikan buku ini
sebagai panduan praktis pemberian pakan untuk ikan
konsumsi yang sedang Anda pelihara. PENEBAR
SWADAYA

Kegiatan budidaya ikan merupakan salah satu
kegiatan utama yang dilakukan masyarakat
Indonesia. Salah satu budidaya yang popular
dibudidayakan adalah ikan nila. Tingginya respon
masyarakat terhadap ikan nila menjadikannya diberi
julukan “chicken fish”, ikan yang banyak dikonsumsi
oleh masyarakat seperti halnya ayam. Kondisi alam,
kemudahan dalam membudidayakannya dan
permintaan pasar yang tinggi pada akhirnya
menggiring ikan ini menjadi komoditas yang
potensial di Indonesia. Berbagai penelitian dan
rekayasa genetik berkembang sangat pesat
mengikuti kebutuhan terhadap pemenuhan produksi
ikan nila. Beberapa aspek terkait dengan
keberhasilan budidaya ikan ikan nila. Pemilihan
strain, sistem budidaya, pemberian pakan dan
penanggulangan penyakit yang mengemuka sebagai
kendala produksi pada budidaya ikan sebenarnya
tidak menjadi kendala utama, karena nilai ekonomis
ikan nila lebih tinggi dibandingkan dengan ikan tawar
lain, sebanding dengan proses budidaya yang
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dijalani. Selain informasi umum tentang cara
budidaya ikan nila, buku ini juga memuat tentang
beberapa terobosan baru hasil penelitian dalam
aspek system budidaya, pakan alternatif dan metode
pembiusan dalam transportasi ikan. Penulisan buku
ini bertujuan untuk membagi pengalaman dan
informasi tentang proses budidaya ikan nila,
sehingga menambah khasanah pengetahuan bagi
pelaku budidaya perikanan, bahan bacaan bagi para
mahasiswa bidang perikanan, dan masyarakat
umum.
Ikan patin adalah produk ikan unggulan yang
menjanjikan keuntungan bisnis. Bagi anda yang
ingin memulai bisnis pembiakan ikan patin, tentu
saja ada banyak hal yang perlu diperhatikan, salah
satunya adalah pemberian makanan yang akan
berpengaruh pada kualitas hasil panen dan tentu
saja pengeluaran biaya. Buku ini akan membahas
jenis pakan yang bisa diberikan pada ikan dan juga
kiat yang bisa diambil untuk memproduksi sendiri
pakan untuk ikan.
Pernahkah terlintas di benak Anda bahwa
pekarangan bisa menjadi sumber penghasilan?
Pilihan bisnis benih ikan konsumsi bisa
mendatangkan pundi-pundi rupiah dari pekarangan
rumah Anda. Keunggulan lainnya, usaha
pembenihan bisa dilakukan mulai dari lahan 1 m2,
misalnya pembenihan belut dengan menggunakan
drum. Komoditas ikan lain yang dapat dijadikan
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bisnis pembenihan di pekarangan antara lain lele,
gurami, lobster air tawar, patin, atau bawal. Fasilitas
dan investasi yang dibutuhkan tidak terlalu banyak.
Putaran modal pun bisa lebih cepat. Sebagai contoh,
usaha pembenihan bawal hanya membutuhkan
waktu 10 hari untuk menjual larva. Buku ini
menyajikan langkah-langkah pembenihan ikan lele,
belut, gurami, patin, bawal, dan lobster air tawar di
pekarangan. Semua didasarkan pada pengalaman
para praktisi di lapangan. Langkah pembenihan
dibahas secara ringkas agar Anda dapat segera
terjun langsung untuk mencobanya Penebar
Swadaya
Buku ini membahas secara lengkap dan tuntas
tentang budidaya ikan Dewa, meliputi pengenalan
jenis, wadah budidaya, teknis budidaya mulai
pembenihan sampai pembesaran, kelayakan usaha
dan informasi lainnya seputar ikan ini disertai tips-trik
dan skema. Dengan berkembangnya budidaya ikan
ini, diharapkan pembudidaya akan meraup
keuntungan yang tinggi, di samping ikut
melestarikan adat budaya dan kekayaan plasma
nutfah Indonesia
Di dalam buku yang berjudul ”Cara Praktis Budidaya
Catfish” ini menjabarkan tentang seluk beluk ikan
lele, ikan patin dan ikan baung, teknik pemeliharaan
induk, seleksi induk, persiapan sarana dan
prasarana pemijahan, persiapan hormon
penyuntikan, proses pemijahan, tehnik perawatan
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telur dan larva, tehnik perawatan benih, pendederan
dan pembesaran hingga pengendalian hama
danpenyakit.
This collection of papers presents a series of new
studies documenting the variations of the Asian
monsoon on orbital and tectonic timescales, together
with the impact this has had on environmental
conditions. The issue of which proxies are best
suited to measuring monsoons is addressed, as is
the effect that the monsoon has had on erosion and
the formation of the stratigraphic record both on and
offshore.
Perairan Indonesia sangat luas, terdiri dari lautan
dan perairan umum (air tawar). Potensi sumber daya
perikanan yang dimiliki oleh perairan tersebut, baik
untuk kegiatan penangkapan (capture) maupun budi
daya (culture) mencapai 65 juta ton per tahun. Dari
potensi 65 juta ton tersebut 57,7 juta ton merupakan
potensi perikanan budi daya atau akuakultur. Usaha
budi daya menjadi andalan produksi perikanan
Indonesia di masa depan, karena produksi
perikanan dari hasil tangkapan dibatasi aturan untuk
menangkap ikan secara lestari (sustainable). Potensi
perikanan laut Indonesia yang dapat ditangkap
secara lestari (maximum sustainable yield) adalah
6,4 juta ton yang telah ditangkap sebanyak 4,1 juta
ton atau telah mencapai 63 %. Sedangkan potensi
perikanan perairan umum mencapai 0,9 juta ton dan
telah ditangkap sebanyak 0,5 juta ton atau sekitar 55
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%. Karenanya peningkatan produksi dalam rangka
memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dan
ekspor tidak bisa lagi dilakukan secara besarbesaran pada usaha penangkapan. Sementara itu,
untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus
meningkat, maka peningkatan produksi mau tidak
mau harus dilakukan. Tahun 2015 tingkat konsumsi
ikan masyarakat Indonesia mencapai 30
kg/orang/tahun. Jika tingkat konsumsi ikan mencapai
40 kg/orang/tahun, maka bila seperempatnya saja
penduduk Indonesia merupakan konsumen ikan
aktif, berarti dibutuhkan jumlah ikan yang sangat
besar. Bila produksi perikanan Indonesia, terutama
melalui usaha budi daya tidak dapat ditingkatkan,
maka Indonesia menjadi salah satu pasar potensial
bagi negara-negara tetangga, karena hasil-hasil
perikanan merupakan produk yang diperdagangkan
secara bebas. Budi daya perairan atau akuakultur
(aquaculture) di Indonesia telah berkembang cukup
lama, bahkan dalam catatan sejarah sejak zaman
majapahit. Namun, saat ini teknologi budi daya
perairan Indonesia tertinggal jauh dari beberapa
negara tetangga di ASEAN, seperti Thailand,
Malaysia, dan Filipina. Fakta ini sangat ironis bahkan
memalukan. Beberapa faktor diidentifikasi sebagai
penyebab kurang berkembangnya usaha perikanan
budi daya di negeri ini. Salah satunya adalah
teknologi budi daya kurang tersosialisasi ke
masyarakat pengguna. Hasil-hasil temuan dari
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lembaga penelitian dan Peguruan Tinggi umumnya
hanya menjadi “penghuni” perpustakaan. Para
pengguna mengalami kesulitan dalam mengakses
temuan-temuan penting yang bisa diterapkan. Tapi
persoalan tersebut tidak hanya dialami oleh pihakpihak yang dikenal sebagai praktisi (petani ikan,
konsultan teknis, penyuluh, fasilitator, dan
pengusaha). Para mahasiswa yang belajar ilmu-ilmu
perikanan pun mengalami kesulitan yang sama
dalam mendapatkan bahan-bahan yang terkait
dengan studi mereka, baik buku teks (textbook)
maupun buku bacaan (reading book) atau rujukan.
Buku-buku yang tersedia umumnya ditulis dalam
bahasa asing (terutama bahasa Inggris) dan
umumnya menggambarkan atau mengambil contohcontoh kondisi wilayah subtropis yang berbeda
dengan kondisi wilayah Indonesia yang tropis.
Melihat kenyataan itu, penulis mencoba menulis
buku Budi Daya Perairan ini. Buku ini mengambil
contoh-contoh kasus di Indonesia sehingga
memudahkan aplikasi bagi kalangan akademisi
(terutama praktik lapangan dan penelitian untuk
tugas akhir bagi mahasiswa) dan praktisi di
Indonesia. Buku ini ditujukan kepada mahasiswa
yang belajar ilmu-ilmu Perikanan dan Biologi,
terutama mahasiswa yang memprogramkan mata
kuliah Dasar-Dasar Budi daya Perairan, Budi daya
Perairan Lanjutan, Hama dan Penyakit Ikan,
Pengelolaan Kualitas Air, Breeding dan Reproduksi,
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Manajemen Hatchery dan Engineering Aquaculture.
Namun demikian, buku ini juga dapat digunakan
oleh praktisi maupun pembaca umum lainnya.
Buku berjudul ‘Budidaya Kakap Putih (Lates
calcarifer Bloch) merupakan informasi yang memuat
tentang pengenalan ikan kakap putih, metode
pembenihan dan pembesaran ditambak serta
dikaramba jaring apung (KJA).
Jumlah permintaan pasar di daerah terhadap udang
galah kini mencapai 1.000 kg/hari. Sementara
pasokan yang ada baru mencapai 50 persen. Hal ini
jelas membuat harga jualnya menjadi tinggi. Secara
teknis, budi daya udang galah relatif mudah
dilakukan, biaya produksi per ekor juga hanya
setengah dari harga jualnya. Buku ini membahas
tentang segala hal terkait budi daya udang galah,
dari pembenihan, pentokolan, hingga pembesaran,
baik secara monokultur maupun sistem Ugadi, yakni
budi daya udang galah bersama padi. Metode
pembesaran ini telah sukses dipraktikkan di
beberapa daerah, dari Sukabumi, Banjarnegara,
Lombok, hingga Sulawesi. -AgroMediaKerapu, namanya tidak asing di telinga para
penggemar masakan seafood kelas atas dan
memang menjadi primadona ikan konsumsi air laut
yang banyak dicari. Ikan ini sering tersaji di mejameja restoran. Belum lagi permintaan ekspor yang
cukup tinggi, terutama dari Hongkong, Cina, dan
Jepang. Namun, permintaan yang tinggi tersebut
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belum diimbangi dengan produksi yang ada, belum
lagi permintaan benih kerapu yang selalu kurang
dan sampai sekarang masih didominasi suplai dari
alam. Kondisi ini menjadi peluang besar untuk
membudidayakan kerapu, baik segmen
pembenihan, pendederan, maupun pembesaran.
Buku ini menyajikan gambaran agribsinis kerapu dan
teknik budi dayanya. Mulai dari pembenihan,
pendederan, sampai pembesaran. Diselipkan pula
metode panen dan pascapanen yang tepat serta
analisis usaha sebagai acuan sebelum memulai
usaha. Buku ini semakin lengkap dengan adanya
cara mengendalikan hama dan penyakit serta
penjelasan mengenai jenis kerapu hibrida dengan
kualitas yang lebih unggul. SALAM PENEBAR
SWADAYA
Copyright: 7567168774d66f539956a54bb84eadd9

Page 18/18

Copyright : www.treca.org

