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PERATURAN 

KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  

KELAUTAN DAN PERIKANAN 

NOMOR 25/PER-BRSDM/2019 

 
TENTANG 

PEDOMAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN HASIL RISET, 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERUPA BIOTA LAUT/IKAN DI LINGKUNGAN  

BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  

KELAUTAN DAN PERIKANAN, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi barang 

persediaan dari hasil riset, pendidikan dan pelatihan di 

lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia 

Kelautan dan Perikanan maka perlu menyusun pedoman 

umum penatausahaan barang persediaan hasil riset, 

pendidikan dan pelatihan berupa biota laut/ikan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan 

dan Perikanan tentang Pedoman Umum Penatausahaan 

Barang Persediaan Hasil Riset, Pendidikan dan Pelatihan 

Berupa Biota Laut/Ikan di Lingkungan Badan Riset dan 

Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4433, sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang  Nomor 45 Tahun 2009 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 154, Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5073); 



  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang 

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 225); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

  7.  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1817); 

  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (berita 

Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1521); 



  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor 15/Permen-KP/2013 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 909); 

  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 2144); 

  11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 

tentang Perubahan atas Peraturan menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 317); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA 

MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN 

UMUM PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN HASIL 

RISET, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERUPA BIOTA 

LAUT/IKAN DI LINGKUNGAN  BADAN RISET DAN SUMBER 

DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN.  

 

 

 

 

 



Pasal 1 

Menetapkan Pedoman Umum Penatausahaan Barang Persediaan Hasil Riset, 

Pendidikan dan Pelatihan Berupa Biota Laut/Ikan di lingkungan Badan Riset 

dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang dipergunakan 

sebagai acuan dalam rangka melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan 

barang persediaan hasil riset, pendidikan dan pelatihan berupa biota 

laut/ikan di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 

Perikanan secara tertib dan akuntabel. 

 

Pasal 2 

Pedoman umum penatausahaan barang persediaan hasil riset, pendidikan dan 

pelatihan berupa biota laut/ikan di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya 

Manusia Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Kepala Badan ini. 

 

Pasal 3 

Daftar Formulir hasil riset, pendidikan dan pelatihan berupa biota laut/ikan 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Kepala Badan ini. 

 

Pasal 4 

Daftar System Operational Procedure (SOP) penghitungan hasil riset, 

pendidikan dan pelatihan berupa biota laut/ikan tercantum dalam Lampiran 

III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. 

 

Pasal 6 

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  26  November 2019         

KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA 

MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN, 

 
ttd 

 
SJARIEF WIDJAJA 

 

 

 

 



LAMPIRAN I 

PERATURAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER 

DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 

NOMOR 25/PER-BRSDM/2019 

TENTANG 

PEDOMAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG 

PERSEDIAAN HASIL RISET, PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN BERUPA BIOTA LAUT/IKAN DI 

LINGKUNGAN  BADAN RISET DAN SUMBER DAYA 

MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sejalan dengan amanat yang tertuang pada Rencana Strategis 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019, Badan Riset dan 

Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) berkontribusi 

terhadap pengawalan kebijakan pokok ketiga yaitu Meningkatkan 

pemberdayaan dan kemandirian dalam men¬jaga keberlanjutan usaha 

kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan 

serta mengembangkan Inovasi IPTEK kelautan dan perikanan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BRSDM 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan 

Perikanan. 

BRSDM memiliki tugas menyelenggarakan riset dan pengembangan 

sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan, dengan fungsi:   

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan  

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan 

perikanan, serta program pengembangan sumber daya manusia 

kelautan dan perikanan;  

2. pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi kelautan dan perikanan, serta pengembangan sumber daya 

manusia kelautan dan perikanan;  

 

 



3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan 

perikanan, serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan 

perikanan;  

4. pelaksanaan administrasi BRSDM; dan 

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut 

diatas, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 

melaksanakan kegiatan riset, Pendidikan, dan Pelatihan yang 

menghasilkan biota laut/ikan sebagai barang persediaan. Kegiatan Riset, 

Pendidikan, dan Pelatihan atas yang menghasilkan Benih Ikan, Calon 

Induk, Ikan Konsumsi dan Induk Ikan yang akan dijadikan sebagai 

pembelajaran kepada peserta didik, peserta latih, masyarakat dan 

stakeholder perikanan lainnya.  

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas hasil riset, Pendidikan, dan 

Pelatihan berupa Biota Laut/Ikan maka diperlukan Pedoman Umum 

Penatausahaan Barang Persediaan Hasil Riset, Pendidikan Dan Pelatihan 

Berupa Biota Laut/Ikan Di Lingkungan Badan Riset Dan Sumber Daya 

Manusia Kelautan Dan Perikanan.     

 

B. TUJUAN  

Tujuan Pedoman Umum Penatausahaan Barang Persediaan Hasil 

Riset, Pendidikan Dan Pelatihan Berupa Biota Laut/Ikan Di Lingkungan 

Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan adalah 

sebagai pedoman dalam menatausaha dan mengelola Barang Persediaan 

Hasil Riset, Pendidikan Dan Pelatihan Berupa Biota Laut/Ikan secara 

tertib dan akuntabel.  

 

C. SASARAN 

Terwujudnya tertib administrasi Barang Persediaan berupa Biota 

Laut/Ikan yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel. 

 

 

 

 

 

 



D. PENGERTIAN 

Dalam Pedoman Umum ini, yang dimaksud dengan: 

1. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 

pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMN sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke 

dalam daftar barang yang ada pada kuasa pengguna barang menurut 

penggolongan dan kodefikasi barang. 

3. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, 

pencatatan, dan Pelaporan hasil pendataan BMN. 

4. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan 

penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi 

yang melakukan Penatausahaan BMN pada kuasa pengguna barang. 

5. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua 

barang yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja 

negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

6. Persediaan adalah BMN berupa aset lancar dalam bentuk barang 

atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan 

operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan 

untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. 

7. Barang Persediaan adalah BMN berupa aset lancar hasil kegiatan 

riset, Pendidikan, pelatihan berupa Benih Ikan, Calon Induk, Ikan 

Konsumsi dan Induk Ikan. 

8. Metode Perpetual adalah metode pencatatan Persediaan dimana 

Persediaan dicatat setiap terjadi mutasi (perubahan) Persediaan.  

9. Aplikasi Persediaan adalah sebuah sistem alat bantu pencatatan 

transaksi Persediaan yang digunakan oleh instasi pemerintah. 

10. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP 

adalah Penerimaan Negara selain pajak yang obyek dan besarannya 

diatur perundang-undangan. 

11. Harga Pokok Produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam 

proses produksi, terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan 

persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang 

dialokasikan secara sistematis. 

12. Peraturan PNBP adalah peraturan yang mengatur tentang jenis dan 

tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 



13. Kartu Persediaan adalah kartu kendali kondisi serta mutasi 

Persediaan ikan hasil riset, Pendidikan dan pelatihan yang dikelola 

oleh petugas teknis tambak dan peneliti. 

14. Seleksi adalah proses pemilahan Barang Persediaan sesuai dengan 

ukuran dan kualitas yang diinginkan.  

15. Stock Opname adalah Inventarisasi fisik Persediaan yang dilakukan 

dalam rangka penyajian saldo Persediaan di neraca yang 

dilaksanakan setiap akhir periode akuntansi, semester dan tahunan. 

16. Unit Pelaksana Teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia 

Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT adalah unit 

pelaksana teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan 

dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 

Perikanan. 

17. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari 

siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 

18. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu 

yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.  

19. Calon Induk adalah ikan hasil Seleksi yang dipersiapkan untuk 

dijadikan induk.  

20. Induk Ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah 

dewasa dan digunakan untuk menghasilkan Benih Ikan. 

21. Ikan Konsumsi adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang 

telah dewasa dan siap di panen; 

22. System Operational Procedure yang selanjutnya disingkat SOP adalah 

rangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai 

proses penyelenggaraan aktivitas yang dilakukan, bagaimana dan 

kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 

23. Metode Penghitungan adalah suatu cara untuk mengetahui jumlah 

Benih Ikan, Calon Induk, dan Induk Ikan dengan menggunakan 

alat/media dan cara tertentu dalam proses produksi. 

 

 

 

 

 

 

 



E. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN 

Kebijakan akuntansi Persediaan pada Badan Riset dan Sumber Daya 

Manusia Kelautan dan Perikanan secara umum mengacu pada Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan ini lebih dikhususkan pada 

akuntansi Persediaan atas barang berupa Benih Ikan, Calon Induk, dan 

Induk Ikan hasil kegiatan riset, pendidikan dan pelatihan. 

 

F. JENIS-JENIS BARANG PERSEDIAAN  

Jenis-jenis dari Barang Persediaan, meliputi : 

1. Benih Ikan;  

2. Calon Induk;  

3. Ikan Konsumsi; dan 

4. Induk Ikan. 

 

G. PENGAKUAN  

Barang Persediaan diakui sebagai Persediaan pada saat potensi 

manfaat ekonomi masa depan diperoleh. 

Barang Persediaan sebagai Persediaan dicatat menggunakan Metode 

Perpetual, yaitu pencatatan Persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi 

yang mempengaruhi nilai Persediaan.   

Pencatatan Barang Persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang 

yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan 

barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan 

materialitas dan pengendalian pencatatan.  

Pada akhir periode Pelaporan, catatan Barang Persediaan 

disesuaikan dengan hasil Inventarisasi fisik (opname fisik Persediaan) 

berdasarkan dokumen Berita Acara Stock Opname. Inventarisasi fisik 

dilakukan atas seluruh Barang Persediaan yang ada pada wilayah kerja 

UPT, baik yang masih berada di kolam, tambak, bak 

penampungan/tempat penyimpanan maupun Persediaan yang berada di 

unit pengguna.  

Barang Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan 

dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK) serta Daftar Persediaan Barang Rusak atau Usang menjadi 

lampiran dalam laporan keuangan. 



Beban  Persediaan  diakui  per bulan berdasarkan perhitungan dari 

transaksi penggunaan Benih Ikan  atau  sebab  lain  yang mengakibatkan  

berkurangnya jumlah Benih Ikan sebagai Persediaan.   

 

H. PENGUKURAN  

Berdasarkan pengakuan Barang Persediaan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku dan saldo awal Barang Persediaan serta mutasi kurang 

Barang Persediaan akan membentuk nilai Persediaan per akhir periode 

akuntansi dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Barang Persediaan hasil riset, pendidikan dan pelatihan disajikan 

sebesar Harga Pokok Produksi apabila jenis dan tarif tidak diatur 

dalam Peraturan PNBP yang berlaku; 

2. Dalam rangka penyajian beban persediaan pada laporan operasional, 

beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian Persediaan (use of 

goods);  

3. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan 

inventarisasi fisik, yaitu  dengan  cara  memperhitungkan  saldo  

awal  persediaan  ditambah pembelian   atau   perolehan   Persediaan   

dikurangi   dengan   saldo   akhir persediaan,  yang  hasilnya  

dikalikan  nilai  per  unit  sesuai  dengan  metode penilaian yang 

digunakan; dan 

4. Dalam rangka inventarisasi fisik barang persediaan dilakukan 

dengan Metode Penghitungan dari setiap jenis dan ukuran Barang 

Persediaan yang dibuat dalam bentuk SOP yang tercantum dalam 

Daftar SOP Penghitungan Hasil Riset, Pendidikan dan Pelatihan serta 

disahkan oleh Kepala Satuan Kerja.  

 

I. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN  

Setiap Barang Persediaan yang telah diakui sesuai dengan Peraturan 

yang berlaku wajib dibukukan dalam Aplikasi Persediaan, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Barang Persediaan disajikan dalam neraca dan Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK); dan  

 

 

 

 



2. Barang Persediaan disajikan dalam satuan mata uang Rupiah dari 

hasil penilaian yang wajar pada laporan keuangan satuan kerja 

neraca pada bagian asset lancar, akun Persediaan, sub akun hewan 

dan tanaman dengan tujuan untuk dijual dan/atau diserahkan 

kepada masyarakat.  

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk Barang Persediaan 

mengungkapkan:  

1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran Barang 

Persediaan;  

2. penjelasan lebih lanjut Barang Persediaan sebagai barang atau 

perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan kegiatan riset, 

Pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan, dan yang 

disimpan untuk dijual atau diserahkan  kepada  masyarakat;  

3. penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil Inventarisasi 

fisik; dan  

4. jenis, jumlah, dan nilai Barang Persediaan dalam kondisi rusak atau 

usang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PENCATATAN PERSEDIAAN 

 

A. PROSES PENCATATAN KE APLIKASI PERSEDIAAN 

Proses pencatatan ke Aplikasi Persediaan, meliputi:  

1. Barang Persediaan dari hasil riset, pendidikan dan pelatihan pada 

UPT dicatat pada Kartu Produksi yang memuat informasi jenis, 

jumlah dan ukuran berdasarkan hasil Seleksi; 

2. Barang Persediaan dicatat dalam Aplikasi Persediaan menggunakan 

metode akuntansi perpetual sesuai tarif dan jenis pada Peraturan 

PNBP atau apabila Barang Persediaan tersebut tidak terdapat dalam 

tarif dan jenis pada Peraturan PNBP maka dicatat sesuai dengan 

perhitungan Harga Pokok Produksi; 

3. Pada saat Seleksi maka petugas teknis lapangan mencatat jumlah 

dan ukuran ikan sesuai jenisnya pada Kartu Produksi;  

4. Setiap ada penjualan hasil produksi sesuai Peraturan PNBP 

dilakukan perubahan pencatatan pada Aplikasi Persediaan, 

berdasarkan catatan pada Kartu Produksi; 

5. Untuk setiap kejadian sakit dan/atau mati terhadap hasil produksi 

harus dibuatkan Berita Acara Sakit dan/atau Mati yang didukung 

dengan dokumentasi berupa foto atau video, serta dilakukan 

perubahan pencatatan pada Aplikasi Persediaan berdasarkan Kartu 

Produksi; 

6. Penjualan Barang Persediaan harus merujuk kepada peraturan yang 

berlaku dan  menjadi PNBP; 

7. Barang Persediaan apabila digunakan untuk bantuan sosial kepada 

masyarakat pembudi daya harus dilengkapi Berita Acara Serah 

Terima (BAST) Bantuan  yang didukung dengan dokumentasi berupa 

foto atau video, serta dilakukan perubahan pencatatan pada Aplikasi 

Persediaan berdasarkan Kartu Produksi; 

8. Barang Persediaan yang digunakan sebagai bahan perekayasaan 

harus dilengkapi dengan Berita Acara Perekayasaan dan dilakukan 

perubahan pencatatan pada Aplikasi Persediaan berdasarkan Kartu 

Produksi;   

 

 



9. Barang Persediaan apabila digunakan untuk restocking di perairan 

umum harus dilengkapi Berita Acara Restocking yang didukung 

dengan dokumentasi (foto atau video) serta dilakukan perubahan 

pencatatan pada Aplikasi Persediaan berdasarkan Kartu Produksi; 

dan 

10. Stock Opname Barang Persediaan dilaksanakan per semester/periode 

akuntansi dilengkapi Berita Acara Stock Opname dan dilakukan 

penyesuaian pada Kartu Produksi dan pencatatan pada Aplikasi 

Persediaan dengan penjelasan kondisi Persediaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

KEWAJIBAN DAN SANKSI 

 

A. KEWAJIBAN 

1. Kepala satuan kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan 

Pelaporan kegiatan riset, pendidikan dan pelatihan di unit kerja 

masing-masing. 

2. Penanggung jawab riset, pendidikan dan pelatihan wajib mengisi 

Kartu Produksi sesuai dengan pelaksanaan kegiatan produksi yang 

sedang berlangsung dan wajib menyampaikannya kepada Operator 

BMN dan/atau Persediaan setiap akhir periode Pelaporan (maksimal 

tanggal 5 (lima) setiap bulan berikutnya).  

3. Operator BMN dan/atau Persediaan wajib mengisi Aplikasi 

Persediaan sesuai dengan laporan hasil Kartu Produksi yang 

disampaikan oleh teknisi tambak/peneliti dan penanggung jawab 

tambak budidaya, yang selanjutnya diinput oleh Operator BMN 

dan/atau Persediaan ke dalam Persedian selanjutnya dikirim ke 

aplikasi SIMAK BMN dan SAIBa serta aplikasi e-rekon maksimal 

tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya. 

 

B. SANKSI 

1. Kepala satuan kerja yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 dikenakan sanksi 

berupa teguran tertulis sesuai aturan yang berlaku. 

2. Penanggung jawab tambak budidaya/peneliti/teknisi tambak yang 

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf 

A angka 2 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sesuai aturan 

yang berlaku. 

3. Operator BMN dan/atau Persediaan yang tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 dikenakan 

sanksi berupa teguran tertulis sesuai aturan yang berlaku. 

 

C. MEKANISME PEMBERIAN SANKSI 

1. Kepala Badan memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada 

Kepala Satuan Kerja apabila tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1. 

 

 



2. Kepala Satker memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada 

Penanggung jawab tambak budidaya/peneliti/teknisi tambak, dan 

Operator BMN dan/atau Persediaan apabila apabila tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf A 

angka 2 dan 3 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

Diharapkan pedoman umum penatausahaan barang persediaan berupa 

Biota Laut/Ikan hasil kegiatan riset, pendidikan dan pelatihan dapat 

dilaksanakan sehingga akuntabel dan menggambarkan kondisi yang 

sebenarnya.  

 

Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang 

penyelenggaraan akuntansi dan Pelaporan keuangan yang bertentangan 

dengan pedoman umum ini, maka diberlakukan ketentuan sesuai dengan 

perubahan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan 

akuntansi dan Pelaporan keuangan tersebut. 

 

Kebijakan akuntansi yang tidak diatur dalam pedomam umum ini, 

mengacu pada kebijakan akuntansi pemerintah pusat yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan. 

 

Demikian pedoman umum ini disusun untuk dilaksanakan sebagaimana 

mestinya sebagai dasar menerbitkan laporan keuangan yang akuntabel. 

 

 

KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA 

MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN, 

 

ttd 

 

SJARIEF WIDJAJA 

 

 

           

 

 

 



LAMPIRAN II 

PERATURAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER 

DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 

NOMOR 25/PER-BRSDM/2019 

TENTANG 

PEDOMAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG 

PERSEDIAAN HASIL RISET, PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN BERUPA BIOTA LAUT/IKAN DI 

LINGKUNGAN  BADAN RISET DAN SUMBER DAYA 

MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

DAFTAR FORMULIR  

HASIL KEGIATAN RISET, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

 

No Isi Lampiran 

1.  Formulir 01 Kartu Kendali Persediaan Biota Laut/Ikan 

2.  Formulir 02 Berita Acara Mati/Sakit 

3.  Formulir 03 Berita Acara Penjualan Barang Persediaan 

berupa Biota Laut/Ikan 

4.  Formulir 04 Berita Acara Penggunaan Barang Persediaan 

untuk Kegiatan Riset/Pendidikan/Pelatihan 

5.  Formulir 05 Berita Acara Stock Opname 

6.  Formulir 06 Lampiran Berita Acara Stock Opname 

 

KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA 

MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN, 

 

ttd 

 

SJARIEF WIDJAJA 

 

 

 

 



FORMULIR 01 

KARTU KENDALI PERSEDIAAN BIOTA LAUT/IKAN 

…(1)… 

Tanggal 

Mutasi Tambah Mutasi Kurang 
Saldo 
Akhir 

…(2)... 
 

Pembelian/Hasil Riset, 
Pendidikan dan Pelatihan 

Mati/Sakit Dijual 
Diserahkan kepada 

Masyarakat 
Digunakan untuk 

Riset/Pendidikan/Pelatihan  

…(3)… …(4)… …(5)… …(6)… …(7)… …(8)… …(9)… 

              

dst             

 

Mengetahui 
…(10)… 
 
 
 
…(11)… 
…(12)… 

Petunjuk Pengisian formulir 01 Kartu Kendali Persediaan Biota Laut/Ikan : 

(1)  Diisi dengan jenis komoditas (7) Diisi dengan jumlah yang diserahkan ke masyarakat 

(2)  Diisi dengan satuan komoditas (8) Diisi dengan jumlah yang dilakukan riset/penelitian 

(3)  Diisi tanggal terjadinya mutasi (9) Diisi dengansaldo persediaan per tanggalnya, ayitu jumlah mutasi tambah 
dikurangi jumlah mutasi kurang 

(4)  Diisi dengan jumlah sesuai satuan (10) Diisi dengan jabatan 

(5)  Diisi dengan jumlah yang mati/sakit (11) Diisi dengan Nama Penanggung Jawab Tambak 

(6)  Diisi dengan jumlah yang dijual (12) Diisi dengan NIP 



Formulir 02 

 

…(1)… 

BERITA ACARA MATI/SAKIT 

Nomor : …(2)… 

 

Pada hari ini …(3)…, tanggal …(4)…, bulan …(5)…, tahun …(6)…, yang 
bertandatangan di bawah ini : 

Nama   : …(7)… 

NIP   : …(8)… 

Jabatan  : …(9)… 

Unit   : …(10)… 

Menyatakan bahwa pada tanggal tersebut telah terjadi kematian ikan sebagai 

berikut : 

Jenis Ikan  : …(11)… 

Ukuran  : …(12)… 

Jumlah  : …(13)… 

Penyebab  : …(14)… 

Demikian Berita Acara Mati/Sakit ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

Mengetahui 

Penanggung Jawab …(15)…    Pelaksana 

 

 

…(16)….       …(18)… 

…(17)…       …(19)… 

 

Petunjuk Pengisian formulir 02 Berita Acara Mati/Sakit : 

(1) Diisi dengan kop surat satker (10) Diisi dengan unit kerja 

(2) Diisi dengan nomor berita 
acara 

(11) Diisi dengan jenis ikan 

(3) Diisi dengan hari (12) Diisi dengan ukuran ikan 

(4) Diisi dengan tanggal (13) Diisi dengan jumlah 

(5) Diisi dengan nama bulan (14) Diisi dengan penyebab kematian atau 
sakit 

(6) Diisi dengan tahun (15) Diisi dengan jabatan penanggung jawab 
tambak/gudang persediaan 

(7) Diisi dengan penanggung 
jawab tambak/gudang 

(16) Diisi dengan nama penanggung jawab 

(8) Diisi dengan NIP (17) Diisi dengan NIP 

(9) Diisi dengan jabatan (18) Diisi dengan nama pelaksana/teknisi 

  (19) Diisi dengan NIP 

 



Formulir 03 

 

…(1)… 

BERITA ACARA PENJUALAN 

BARANG PERSEDIAAN BIOTA LAUT/IKAN 

Nomor : …(2)… 

 

Pada hari ini …(3)…, tanggal …(4)…, bulan …(5)…, tahun …(6)…, yang 
bertandatangan di bawah ini : 

Nama   : …(7)… 

NIP   : …(8)… 

Jabatan  : …(9)… 

Unit   : …(10)… 

Menyatakan bahwa pada tanggal tersebut telah dilakukan penjualan sebagai 

pendapatan negara bukan pajak dari hasil kegiatan riset/Pendidikan/pelatihan 

dengan rincian sebagai berikut : 

Jenis Ikan  : …(11)… 

Ukuran  : …(12)… 

Jumlah  : …(13)… 

 

Demikian Berita Acara Penjualan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

Mengetahui 

Penanggung Jawab …(15)…    Pelaksana 

 

…(16)….       …(18)… 

…(17)…       …(19)… 

 
Petunjuk Pengisian formulir 03 Berita Acara Penjualan Barang Persediaan 
Biota Laut/Ikan : 

(1) Diisi dengan kop surat satker (10) Diisi dengan unit kerja 

(2) Diisi dengan nomor berita 
acara 

(11) Diisi dengan jenis ikan 

(3) Diisi dengan hari (12) Diisi dengan ukuran ikan 

(4) Diisi dengan tanggal (13) Diisi dengan jumlah 

(5) Diisi dengan nama bulan (14) Diisi dengan penyebab kematian atau 
sakit 

(6) Diisi dengan tahun (15) Diisi dengan jabatan penanggung jawab 
tambak/gudang persediaan 

(7) Diisi dengan penanggung 
jawab tambak/gudang 

(16) Diisi dengan nama penanggung jawab 

(8) Diisi dengan NIP (17) Diisi dengan NIP 

(9) Diisi dengan jabatan (18) Diisi dengan nama pelaksana/teknisi 

  (19) Diisi dengan NIP 



Formulir 04 

 

…(1)… 

 

BERITA ACARA PENGGUNAAN  

BARANG PERSEDIAAN UNTUK KEGIATAN RISET/PENDIDIKAN/PELATIHAN 

Nomor : …(2)… 

 

Pada hari ini …(3)…, tanggal …(4)…, bulan …(5)…, tahun …(6)…, yang 
bertandatangan di bawah ini : 

Nama   : …(7)… 

NIP   : …(8)… 

Jabatan  : …(9)… 

Unit   : …(10)… 

Menyatakan bahwa pada tanggal tersebut telah digunakan untuk kegiatan 

riset/pendidikan/pelatihan dengan rincian sebagai berikut : 

Jenis Ikan  : …(11)… 

Ukuran  : …(12)… 

Jumlah  : …(13)… 

 

Demikian Berita Acara Penggunaan ini dibuat untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Mengetahui 

Penanggung Jawab …(15)…    Pelaksana 

 

…(16)….       …(18)… 

…(17)…       …(19)… 

 

Petunjuk Pengisian formulir 04 Berita Acara Penggunaan Barang Persediaan 
untuk Kegiatan Riset/Pendidikan/Pelatihan : 

(1) Diisi dengan kop surat satker (10) Diisi dengan unit kerja 

(2) Diisi dengan nomor berita 
acara 

(11) Diisi dengan jenis ikan 

(3) Diisi dengan hari (12) Diisi dengan ukuran ikan 

(4) Diisi dengan tanggal (13) Diisi dengan jumlah 

(5) Diisi dengan nama bulan (14) Diisi dengan penyebab kematian atau 
sakit 

(6) Diisi dengan tahun (15) Diisi dengan jabatan penanggung jawab 
tambak/gudang persediaan 

(7) Diisi dengan penanggung 
jawab tambak/gudang 

(16) Diisi dengan nama penanggung jawab 

(8) Diisi dengan NIP (17) Diisi dengan NIP 

(9) Diisi dengan jabatan (18) Diisi dengan nama pelaksana/teknisi 

  (19) Diisi dengan NIP 



Formulir 05 
 

…(1)… 
 

BERITA ACARA  
STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN 

Nomor : …(2)… 
 

Pada hari ini …(3)…, tanggal …(4)…, bulan …(5)…, tahun …(6)…, yang 
bertandatangan di bawah ini : 

Nama   : …(7)… 
NIP   : …(8)… 
Jabatan  : …(9)… 
Unit   : …(10)… 

 
Telah melakukan Stock Opname terhadap barang persediaan di Satuan Kerja 
…(11)… yang berlokasi di …(12)… dengan rincian sebagaimana terlampir 
dalam Berita Acara Stock Opname ini. 

 
Demikian Berita Acara Stock Opname ini dibuat untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
 

Pemeriksa        Pelaksana 

 

…(13)….        …(15)… 

…(14)…        …(16)… 

Mengetahui, 

Kepala …(17)… 

 

..(18)… 

…(19)… 

 

Petunjuk Pengisian formulir 05 Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan: 

(1) Diisi dengan kop surat satker (10) Diisi dengan unit kerja 

(2) Diisi dengan nomor berita 
acara 

(11) Diisi dengan nama satker 

(3) Diisi dengan hari (12) Diisi dengan lokasi 

(4) Diisi dengan tanggal (13) Diisi dengan nama pemeriksa stock  

(5) Diisi dengan nama bulan (14) Diisi dengan NIP 

(6) Diisi dengan tahun (15) Diisi dengan nama petugas 
gudang/penyimpan barang 

(7) Diisi dengan penanggung 
jawab tambak/gudang 

(16) Diisi dengan NIP 

(8) Diisi dengan NIP (17) Diisi dengan nama Satker 

(9) Diisi dengan jabatan (18) Diisi dengan nama Kepala Satker 

  (19) Diisi dengan NIP 

 



LAMPIRAN BERITA ACARA STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN  

Nomor : …(1)… 

…(2)… 

…(3)… 

 

NO 
KODE 

BARANG 
NAMA 

BARANG 

…(4)… 

APLIKASI 
PERSEDIAAN 

HASIL OPNAME 
FISIK 

…(5)… …(6)… …(7)… …(8)… …(9)… 

          

dst         

 

 

Mengetahui, 

Kepala …(10)… 

 

 

…(11)… 

…(12)… 

 

Petunjuk Pengisian Lampiran Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan: 

(1) Diisi dengan nomor berita acara 

(2) Diisi dengan nama satker 

(3) Diisi dengan kode satker 

(4) Diisi dengan peridoe laporan 

(5) Diisi dengan nomor urut 

(6) Diisi dengan enam digit akhir kode barang 

(7) Diisi dengan jenis/nama barang 

(8) Diisi dengan jumlah barang persediaan pada laporan rincian persediaan 
akhir periode 

(9) Diisi dengan jumlah barang hasil opname fisik 

(10) Diisi dengan nama satker 

(11) Diisi dengan nama Kepala Satker 

(12) Diisi dengan NIP 

 

 



LAMPIRAN III 

PERATURAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER 

DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 

NOMOR 25/PER-BRSDM/2019 

TENTANG 

PEDOMAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG 

PERSEDIAAN HASIL RISET, PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN BERUPA BIOTA LAUT/IKAN DI 

LINGKUNGAN  BADAN RISET DAN SUMBER DAYA 

MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

 

DAFTAR SOP  

PENGHITUNGAN BARANG PERSEDIAAN BERUPA BIOTA LAUT/IKAN 

HASIL RISET, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN 

 

No Isi Lampiran 

A Biota/Ikan Air Tawar 

1 Formulir A.01 SOP Penghitungan Telur Kakap Putih 

2 Formulir A.02 SOP Penghitungan Benih Kakap Putih 2 (dua) - 3 (tiga) cm 

3 Formulir A.03 SOP Penghitungan Benih Kakap Putih 3 (tiga)  - 5 (lima) cm 

4 Formulir A.04 SOP Penghitungan Benih Kakap Putih 5 (lima) - 7 (tujuh) cm 

5 Formulir A.05 SOP Penghitungan Benih Kakap Putih 7 (tujuh) -  9 

(sembilan) cm 

6 Formulir A.06 SOP Penghitungan Benih Kakap Putih 9 (sembilan) - 12 (dua 

belas) cm 

7 Formulir A.07 SOP Penghitungan Benih Kakap Putih 12 (dua belas) - 15 (lima 

belas) Hari 

8 Formulir A.08 SOP Penghitungan Benih Kakap Putih 12 (dua belas) cm 

Keatas 

9 Formulir A.09 SOP Penghitungan Benih Kakap Putih 12 (dua belas) Hari 

10 Formulir A.10 SOP Penghitungan Benih Kakap Putih 15 (lima belas) - 20 (dua 

puluh) Hari 

11 Formulir A.11 SOP Penghitungan Benih Kakap Putih 20 (dua puluh) - 25 (dua 

puluh lima) Hari 

12 Formulir A.12 SOP Penghitungan Benih Kakap Putih 25 (dua puluh lima) - 30 

(tiga puluh) Hari 

13 Formulir A.13 SOP Penghitungan Calon Induk Kakap Putih 

14 Formulir A.14 SOP Penghitungan Telur Kerapu 

15 Formulir A.15 SOP Penghitungan Benih Kerapu 2 (dua) - 3 (tiga) cm 

16 Formulir A.16 SOP Penghitungan Benih Kerapu 3 (tiga)  - 5 (lima) cm 



No Isi Lampiran 

17 Formulir A.17 SOP Penghitungan Benih Kerapu 5 (lima) - 7 (tujuh) cm 

18 Formulir A.18 SOP Penghitungan Benih Kerapu 7 (tujuh) -  9 (sembilan) cm 

19 Formulir A.19 SOP Penghitungan Benih Kerapu 9 (sembilan) - 12 (dua belas) 

cm 

20 Formulir A.20 SOP Penghitungan Calon Induk Kerapu 

21 Formulir A.21 SOP Penghitungan Telur Bawal Bintang 

22 Formulir A.22 SOP Penghitungan Benih Bawal Bintang Ukuran 2 (dua) - 3 

(tiga) cm 

23 Formulir A.23 SOP Penghitungan Benih Bawal Bintang Ukuran 3 (tiga)  - 5 

(lima) cm 

24 Formulir A.24 SOP Penghitungan Benih Bawal Bintang Ukuran 5 (lima) - 7 

(tujuh) cm 

25 Formulir A.25 SOP Penghitungan Benih Bawal Bintang Ukuran 7 (tujuh) -  9 

(sembilan) cm 

26 Formulir A.26 SOP Penghitungan Calon Induk Bawal Bintang 

      

B Biota/Ikan Air Tawar 

1 Formulir B.01 SOP Penghitungan Larva dan Benih Ikan Lele 

2 Formulir B.02 SOP Penghitungan Calon Induk dan Induk Ikan Lele 

3 Formulir B.03 SOP Penghitungan Larva dan Benih Ikan Gabus 

4 Formulir B.04 SOP Penghitungan Calon Induk dan Induk Gabus 

5 Formulir B.05 SOP Penghitungan Larva dan Benih Ikan Gurame 

6 Formulir B.06 SOP Penghitungan Calon Induk dan Induk Gurame 

7 Formulir B.07 SOP Penghitungan Larva dan Benih Ikan Jelawat 

8 Formulir B.08 SOP Penghitungan Calon Induk dan Induk Ikan Jelawat 

9 Formulir B.09 SOP Penghitungan Larva dan Benih Ikan Mas 

10 Formulir B.10 SOP Penghitungan Calon Induk dan Induk Ikan Mas 

11 Formulir B.11 SOP Penghitungan Larva dan Benih Ikan Nila 

12 Formulir B.12 SOP Penghitungan Calon Induk dan Induk Ikan Nila 

13 Formulir B.13 SOP Penghitungan Larva dan Benih Ikan Patin 

14 Formulir B.14 SOP Penghitungan Calon Induk dan Induk Ikan Patin 

15 Formulir B.15 SOP Penghitungan Larva dan Benih Ikan Tawes 

16 Formulir B.16 SOP Penghitungan Calon Induk dan Induk Ikan Tawes 

17 Formulir B.17 SOP Penghitungan Benih Bandeng 

18 Formulir B.18 SOP Penghitungan Larva dan Benih Ikan Baung 

      

C Ikan Hias   

1 Formulir C.01 SOP Penghitungan Telur Ikan Hias 

2 Formulir C.02 SOP Penghitungan Benih Ikan Hias 2 (dua) cm 

3 Formulir C.03 SOP Penghitungan Benih Ikan Hias 4 (empat) cm 

4 Formulir C.04 SOP Penghitungan Calon Induk Ikan Hias 

      

D Biota Laut/Ikan Lainnya 



No Isi Lampiran 

1 Formulir D.01 SOP Penghitungan Juvenil dan Tokolan Udang Galah 

2 Formulir D.02 SOP Penghitungan Calon Induk dan Induk Udang Galah 

3 Formulir D.03 SOP Penghitungan Naupli dan Benur Udang Vaname 

4 Formulir D.04 SOP Penghitungan Benih Udang Vaname 

5 Formulir D.05 SOP Penghitungan Calon Induk Udang Vaname 

6 Formulir D.06 SOP Penghitungan Benih Rajungan 

7 Formulir D.07 SOP Penghitungan Benih Kepiting Bakau 

8 Formulir D.08 SOP Penghitungan Bibit Rumput Laut Cottonii 

9 Formulir D.09 SOP Penghitungan Bibit Rumput Laut Gracilaria 

 

 

KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA 

MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN, 

 

ttd 

 

SJARIEF WIDJAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulir A.01 
 

 
I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi telur ikan kakap putih, agar 

semua proses dapat dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan telur kakap 

putih 

Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen 

 

III. ACUAN 

a. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

b. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

c. SNI 6145.2:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 2 

: Benih; 

d. SNI 6145.4:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 4 

: Produksi Benih; 

 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 

Nama SOP SOP Penghitungan Telur 

Kakap Putih 



IV. PROSEDUR 

a. Alat dan Bahan 

1. Baskom/Wadah Penampungan hasil panen telur; 

2. Perlengkapan aerasi/tabung oksigen murni; 

3. Pipet volumetrik 5 ml; 

4. Instalasi air laut dan air tawar; 

5. Scoopnet / seser; dan 

6. Telur ikan kakap putih. 

 

b. Prosedur Kerja 

1. Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan meliputi 

tahap sterilisasi dan pembilasan menggunakan air tawar 

kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

2. Telur hasil panen ditampung dalam baskom/wadah 

penampungan yang sudah disiapkan; 

3. Penghitungan telur dilakukan dengan pengambilan sampel telur 

menggunakan pipet volumetric 5 ml sebanyak 3 kali ulangan 

dan dihitung rata-rata jumlah telur;  

4. Jumlah rata-rata penghitungan telur akan dibagi 5 ml untuk 

mendapatkan jumlah rata-rata  per ml (𝒏); dan 

5. Untuk mendapatkan jumlah total telur diperoleh dari 

pengkalian jumlah telur rata-rata per ml dengan volume 

baskom/wadah penampungan telur dalam satuan ml (Ʃ) dengan 

rumus sebagai berikut: 

 𝐍 = 𝒏 𝐱 Ʃ 

 

Keterangan: 𝐍 = Jumlah total telur 𝒏  = Jumlah rata-rata telur per ml Ʃ  = Jumlah volume wadah penampungan telur (ml) 
 
 
 
 

 



Formulir A.02 
 

 
 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih Ikan Kakap Putih ukuran 

2 – 3 cm, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih ukuran  

2-3 cm 

Bagian Pendederan 

 

III. ACUAN 

a. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

b. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

c. SNI 6145.2:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 2 

: Benih; 

d. SNI 6145.4:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 4 

: Produksi Benih; 

 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 

Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Kakap Putih 2 (dua) - 3 (tiga) 

cm 



IV. PROSEDUR 

a. Alat dan Bahan 

1. Bak fiber segi empat kapasitas 1-2 m3 (wadah penampungan 

benih) dari bak pemeliharaan; 

2. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

3. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

4. Filterbag (50 micron); 

5. Keranjang plastik dengan pelampung styrofoam; 

6. Timbangan digital dengan ketelitian 1 gram; 

7. Instalasi air laut dan air tawar; 

8. Scoopnet / seser; 

9. Waring dengan ukuran mata lebih kecil dari ukuran benih (2 

mm); 

10. Ember plastik, kapasitas 20 liter; dan 

11. Benih ikan kakap putih ukuran 2-3 cm. 

 

b. Prosedur Kerja 

1. Penghitungan berat benih rata-rata : 

a) Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan 

meliputi tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan 

air tawar kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

b) Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung benih 

(pada kondisi jumlah benih yang akan dihitung banyak, 

bisa ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada 

wadah penampungan; 

c) Benih dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam keranjang yang 

diapungkan pada wadah penampungan; 

d) Pengangkutan benih yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik; dan 

e) Diambil sampel sebanyak 20 ekor secara acak dan 

dilakukan penimbangan. Untuk mendapatkan berat rata-



rata benih perekor hasil penimbangan tersebut dibagi 

dengan 20 dalam satuan gram (𝒏). 

 

2. Penghitungan Jumlah Total benih : 

a) Seluruh benih kakap putih dipanen dari bak pemeliharaan 

dan ditimbang total bio massanya (Ʃ). 
b) Hasil penimbangan total bio massa benih kakap putih yang 

dipanen (dalam satuan gram) dibagi dengan rata-rata berat 

perekor dengan rumus sebagai berikut :  

 𝐍 = Ʃ /𝒏   
Keterangan: 

  𝐍 = Jumlah total benih kakap putih (ekor) 

   Ʃ  = Total bio massa benih kakap putih 

 𝒏  = Berat rata-rata benih kakap putih per ekor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Formulir A.03 
 

 
I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih Ikan Kakap Putih ukuran 

3 – 5 cm, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih ukuran  

3-5 cm 

Bagian Pendederan 

 

III. ACUAN 

a. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

b. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

c. SNI 6145.2:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 2 

: Benih; 

d. SNI 6145.4:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 4 

: Produksi Benih; 

 

 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Kakap Putih 3 - 5 cm 



IV. PROSEDUR 

a. Alat dan Bahan 

1. Bak fiber segi empat kapasitas 1-2 m3 (wadah penampungan 

benih) dari bak pemeliharaan; 

2. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

3. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

4. Filterbag (50 micron); 

5. Keranjang plastik dengan pelampung styrofoam; 

6. Timbangan digital dengan ketelitian 1 gram; 

7. Instalasi air laut dan air tawar; 

8. Scoopnet / seser; 

9. Waring dengan ukuran mata lebih kecil dari ukuran benih (2 

mm); 

10. Ember plastik, kapasitas 20 liter; dan 

11. Benih ikan kakap putih ukuran 3-5 cm. 

 

b. Prosedur Kerja 

1. Penghitungan berat benih rata-rata : 

a) Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan 

meliputi tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan 

air tawar kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

b) Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung benih 

(pada kondisi jumlah benih yang akan dihitung banyak, 

bisa ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada 

wadah penampungan; 

c) Benih dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam keranjang yang 

diapungkan pada wadah penampungan; 

d) Pengangkutan benih yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik; 

e) Diambil sampel sebanyak 20 ekor secara acak dan 

dilakukan penimbangan. Untuk mendapatkan berat rata-



rata benih perekor hasil penimbangan tersebut dibagi 

dengan 20 dalam satuan gram (𝒏); 

 

2. Penghitungan Jumlah Total benih : 

a) Seluruh benih kakap putih dipanen dari bak pemeliharaan 

dan ditimbang total bio massanya (Ʃ). 
b) Hasil penimbangan total bio massa benih kakap putih yang 

dipanen (dalam satuan gram) dibagi dengan rata-rata berat 

perekor dengan rumus sebagai berikut :  

 𝐍 = Ʃ /𝒏   
Keterangan: 

  𝐍 = Jumlah total benih kakap putih (ekor) 

   Ʃ  = Total bio massa benih kakap putih 

    𝒏  = Berat rata-rata benih kakap putih per ekor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formulir A.04 

 
 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih ikan kakap putih ukuran 

5-7 cm, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih ukuran  

5-7 cm 

Bagian Pendederan 

 

III. ACUAN 

a. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

b. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

c. SNI 6145.2:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 2 

: Benih; 

d. SNI 6145.4:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 4 

: Produksi Benih; 

 

IV. PROSEDUR 

a. Alat dan Bahan 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Kakap Putih 5 - 7 cm 



1. Bak fiber segi empat kapasitas 1-2 m3 (wadah penampungan 

benih) dari bak pemeliharaan; 

2. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

3. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

4. Filterbag (50 micron); 

5. Keranjang plastik dengan pelampung styrofoam; 

6. Timbangan digital dengan ketelitian 1 gram; 

7. Instalasi air laut dan air tawar; 

8. Scoopnet / seser; 

9. Waring dengan ukuran mata lebih kecil dari ukuran benih (2 

mm); 

10. Ember plastik, kapasitas 20 liter; 

11. Benih ikan kakap putih ukuran 5-7 cm; 

 

b. Prosedur Kerja 

1. Penghitungan berat benih rata-rata : 

a) Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan 

meliputi tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan 

air tawar kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

b) Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung benih 

(pada kondisi jumlah benih yang akan dihitung banyak, 

bisa ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada 

wadah penampungan; 

c) Benih dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam keranjang yang 

diapungkan pada wadah penampungan; 

d) Pengangkutan benih yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik; dan 

e) Diambil sampel sebanyak 20 ekor secara acak dan 

dilakukan penimbangan. Untuk mendapatkan berat rata-

rata benih perekor hasil penimbangan tersebut dibagi 

dengan 20 dalam satuan gram (𝒏). 

 



2. Penghitungan Jumlah Total benih : 

a) Seluruh benih kakap putih dipanen dari bak pemeliharaan 

dan ditimbang total bio massanya (Ʃ); 
b) Hasil penimbangan total bio massa benih kakap putih yang 

dipanen (dalam satuan gram) dibagi dengan rata-rata berat 

perekor dengan rumus sebagai berikut :  

 𝐍 = Ʃ /𝒏   
Keterangan: 

  𝐍 = Jumlah total benih kakap putih (ekor) 

   Ʃ  = Total bio massa benih kakap putih 

    𝒏  = Berat rata-rata benih kakap putih per ekor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Formulir A.05 
 

 
I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih ikan kakap putih ukuran 

7-9 cm, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih ukuran 7-

9 cm 

Bagian Pendederan 

 

III. ACUAN 

a. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

b. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

c. SNI 6145.2:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 2 

: Benih; 

d. SNI 6145.4:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 4 

: Produksi Benih; 

 
 
 
 
 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 

Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Kakap Putih 7 (tujuh) -  9 

(sembilan) cm 



IV. PROSEDUR 

a. Alat dan Bahan 

1. Bak fiber segi empat kapasitas 1-2 m3 (wadah penampungan 

benih) dari bak pemeliharaan; 

2. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

3. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

4. Filterbag (50 micron); 

5. Keranjang plastik dengan pelampung styrofoam; 

6. Timbangan digital dengan ketelitian 1 gram; 

7. Instalasi air laut dan air tawar; 

8. Scoopnet / seser; 

9. Waring dengan ukuran mata lebih kecil dari ukuran benih (2 

mm); 

10. Ember plastik, kapasitas 20 liter; dan 

11. Benih ikan kakap putih ukuran 7-9 cm. 

 

b. Prosedur Kerja 

1. Penghitungan berat benih rata-rata : 

a) Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan 

meliputi tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan 

air tawar kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

b) Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung benih 

(pada kondisi jumlah benih yang akan dihitung banyak, 

bisa ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada 

wadah penampungan; 

c) Benih dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam keranjang yang 

diapungkan pada wadah penampungan; 

d) Pengangkutan benih yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik; dan 

e) Diambil sampel sebanyak 20 ekor secara acak dan 

dilakukan penimbangan. Untuk mendapatkan berat rata-



rata benih perekor hasil penimbangan tersebut dibagi 

dengan 20 dalam satuan gram (𝒏). 

 

2. Penghitungan Jumlah Total benih : 

a) Seluruh benih kakap putih dipanen dari bak pemeliharaan 

dan ditimbang total bio massanya (Ʃ); 
b) Hasil penimbangan total bio massa benih kakap putih yang 

dipanen (dalam satuan gram) dibagi dengan rata-rata berat 

perekor dengan rumus sebagai berikut :  

 𝐍 = Ʃ /𝒏   
 

Keterangan: 
  𝐍 = Jumlah total benih kakap putih (ekor) 

   Ʃ  = Total bio massa benih kakap putih 

 𝒏  = Berat rata-rata benih kakap putih per ekor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Formulir A.06 

 
 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih ikan kakap putih ukuran 

9-12 cm, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih ukuran 9-

12 cm 

Bagian Pendederan 

 

III. ACUAN 

1) Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

2) SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

3) SNI 6145.2:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 2 

: Benih; 

4) SNI 6145.4:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 4 

: Produksi Benih; 

 
 
 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 

Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Kakap Putih 9 (sembilan) - 12 

(dua belas) cm 



IV. PROSEDUR 

a. Alat dan Bahan 

1. Bak fiber segi empat kapasitas 1-2 m3 (wadah penampungan 

benih) dari bak pemeliharaan; 

2. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

3. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

4. Filterbag (50 micron); 

5. Keranjang plastik dengan pelampung styrofoam; 

6. Timbangan digital dengan ketelitian 1 gram; 

7. Instalasi air laut dan air tawar; 

8. Scoopnet / seser; 

9. Waring dengan ukuran mata lebih kecil dari ukuran benih (2 

mm) 

10. Ember plastik, kapasitas 20 liter; 

11. Benih ikan kakap putih ukuran 9-12cm; 

 

b. Prosedur Kerja 

1. Penghitungan berat benih rata-rata : 

a) Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan 

meliputi tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan 

air tawar kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

b) Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung benih 

(pada kondisi jumlah benih yang akan dihitung banyak, 

bisa ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada 

wadah penampungan; 

c) Benih dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam keranjang yang 

diapungkan pada wadah penampungan; 

d) Pengangkutan benih yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik; dan 

e) Diambil sampel sebanyak 20 ekor secara acak dan 

dilakukan penimbangan. Untuk mendapatkan berat rata-



rata benih perekor hasil penimbangan tersebut dibagi 

dengan 20 dalam satuan gram (𝒏). 

 

2. Penghitungan Jumlah Total benih : 

a) Seluruh benih kakap putih dipanen dari bak pemeliharaan 

dan ditimbang total bio massanya (Ʃ); dan 

b) Hasil penimbangan total bio massa benih kakap putih yang 

dipanen (dalam satuan gram) dibagi dengan rata-rata berat 

perekor dengan rumus sebagai berikut :  

 𝐍 = Ʃ /𝒏   
 

Keterangan: 
  𝐍 = Jumlah total benih kakap putih (ekor) 

   Ʃ  = Total bio massa benih kakap putih 

 𝒏  = Berat rata-rata benih kakap putih per ekor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Formulir A.07 
 
 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih kakap putih dengan 

umur 12-15 hari, agar semua proses dapat dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih kakap 

putih umur 12-15 hari 

Bagian Larva 

 

III. ACUAN 

a. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

b. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

c. SNI 6145.2:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 2 

: Benih; 

d. SNI 6145.4:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 4 

: Produksi Benih; 

 
 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 

Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Kakap Putih 12 (dua belas) - 

15 (lima belas) Hari 



 
 

IV. PROSEDUR 

a. Alat dan Bahan 

1. Baskom/Wadah Penampungan sampel benih; 

2. Perlengkapan aerasi/tabung oksigen murni; 

3. Gelas ukur 1000 ml; dan 

4. Instalasi air laut dan air tawar. 

 

b. Prosedur Kerja 

1. Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan meliputi 

tahap sterilisasi dan pembilasan menggunakan air tawar 

kemudian dikeringkan sebelum digunakan. 

2. Pengukuran volume media pemeliharaan dengan melihat 

pengukuran dimensi bak pemeliharaan (Ʃ). 
3. Sampel benih kakap putih diambil secara acak dengan berbagai 

titik pengambilan sampel sebanyak minimal 3 kali dengan 

menggunakan gelas ukur 1000 ml.  

4. Penghitungan jumlah individu benih tiap kali pengambilan 

sampel secara manual dan dilakukan penghitungan rata-rata 

jumlah individu benih kakap putih tiap 1000 ml (𝒏).  

5. Jumlah total individu benih kakap putih pada bak pemeliharaan 

dilakukan dengan pengkalian rata-rata jumlah individu benih 

kakap putih tiap 1000 ml (𝒏) dengan volume media 

pemeliharaan dengan rumus sebagai berikut: 

 𝐍 = 𝒏 𝐱 Ʃ 

Keterangan: 𝐍 = Jumlah total benih kakap putih umur 12-15 hari 𝒏  = Rata-rata jumlah individu beih kakap putih tiap 1000 ml Ʃ  = Jumlah volume media pemeliharaan 
 
 
 
 
 
 



 
Formulir A.08 

 
 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih ikan kakap putih ukuran 

12 cm up, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih 

ukuran 12cm up 

Bagian Pendederan 

 

III. ACUAN 

a. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

b. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

c. SNI 6145.2:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 

2 : Benih; 

d. SNI 6145.4:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 

4 : Produksi Benih; 

 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 

Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Kakap Putih 12 (dua belas) 

cm Keatas 



 

IV. PROSEDUR 

a. Alat dan Bahan 

1. Bak fiber segi empat kapasitas 1-2 m3 (wadah penampungan 

benih) dari bak pemeliharaan; 

2. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

3. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

4. Filterbag (50 micron); 

5. Keranjang plastik dengan pelampung styrofoam; 

6. Timbangan digital dengan ketelitian 1 gram; 

7. Instalasi air laut dan air tawar; 

8. Scoopnet / seser; 

9. Waring dengan ukuran mata lebih kecil dari ukuran benih (2 

mm); 

10. Ember plastik, kapasitas 20 liter; dan 

11. Benih ikan kakap putih ukuran 12cm up. 

 

b. Prosedur Kerja 

1. Penghitungan berat benih rata-rata : 

a) Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan 

meliputi tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan 

air tawar kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

b) Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung benih 

(pada kondisi jumlah benih yang akan dihitung banyak, 

bisa ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada 

wadah penampungan; 

c) Benih dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam keranjang yang 

diapungkan pada wadah penampungan; 

d) Pengangkutan benih yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik; dan 

e) Diambil sampel sebanyak 20 ekor secara acak dan 

dilakukan penimbangan. Untuk mendapatkan berat rata-



rata benih perekor hasil penimbangan tersebut dibagi 

dengan 20 dalam satuan gram (𝒏). 

 

2. Penghitungan Jumlah Total benih : 

a) Seluruh benih kakap putih dipanen dari bak pemeliharaan 

dan ditimbang total bio massanya (Ʃ). 
b) Hasil penimbangan total bio massa benih kakap putih yang 

dipanen (dalam satuan gram) dibagi dengan rata-rata berat 

perekor dengan rumus sebagai berikut :  𝐍 = Ʃ /𝒏   
Keterangan: 

  𝐍 = Jumlah total benih kakap putih (ekor) 

   Ʃ  = Total bio massa benih kakap putih 

 𝒏  = Berat rata-rata benih kakap putih per ekor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formulir A.09 
 

 
I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih kakap putih dengan 

umur 12 hari, agar semua proses dapat dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih kakap 

putih umur 12 hari 

Bagian Larva 

 

III. ACUAN 

a. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

b. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

c. SNI 6145.2:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 2 

: Benih 

d. SNI 6145.4:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 4 

: Produksi Benih; 

 

 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 

Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Kakap Putih 12 (dua belas) 

Hari 



IV. PROSEDUR 

a. Alat dan Bahan 

1. Baskom/Wadah Penampungan sampel benih 

2. Perlengkapan aerasi/tabung oksigen murni 

3. Gelas ukur 1000 ml 

4. Instalasi air laut dan air tawar 

5. Larva ikan kakap putih umur 12 hari 

 

b. Prosedur Kerja 

1. Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan meliputi 

tahap sterilisasi dan pembilasan menggunakan air tawar 

kemudian dikeringkan sebelum digunakan. 

2. Pengukuran volume media pemeliharaan dengan melihat 

pengukuran dimensi bak pemeliharaan (Ʃ). 
3. Sampel benih kakap putih diambil secara acak dengan berbagai 

titik pengambilan sampel sebanyak minimal 3 kali dengan 

menggunakan gelas ukur 1000 ml.  

4. Penghitungan jumlah individu benih tiap kali pengambilan 

sampel secara manual dan dilakukan penghitungan rata-rata 

jumlah individu benih kakap putih tiap 1000 ml (𝒏).  

5. Jumlah total individu benih kakap putih pada bak pemeliharaan 

dilakukan dengan pengkalian rata-rata jumlah individu benih 

kakap putih tiap 1000 ml (𝒏) dengan volume media 

pemeliharaan dengan rumus sebagai berikut: 

 𝐍 = 𝒏 𝐱 Ʃ 

Keterangan: 𝐍 = Jumlah total benih kakap putih umur 12 hari 𝒏  = Rata-rata jumlah individu beih kakap putih tiap 1000 ml Ʃ  = Jumlah volume media pemeliharaan 

 

 

 

 



Formulir A.10 
 

 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih kakap putih dengan 

umur 15 – 20 hari, agar semua proses dapat dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih kakap 

putih umur 15 - 20 hari 

Bagian Larva 

 

III. ACUAN 

a. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

b. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

c. SNI 6145.2:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 2 

: Benih; 

d. SNI 6145.4:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 4 

: Produksi Benih; 

 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 

Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Kakap Putih 15 (lima belas) - 

20 (dua puluh) Hari 



IV. PROSEDUR 

a. Alat dan Bahan 

1. Baskom/Wadah Penampungan sampel benih; 

2. Perlengkapan aerasi/tabung oksigen murni; 

3. Gelas ukur 1000 ml; 

4. Instalasi air laut dan air tawar; dan 

5. Larva ikan kakap putih umur 15-20 hari. 

 

b. Prosedur Kerja 

1. Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan meliputi 

tahap sterilisasi dan pembilasan menggunakan air tawar 

kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

2. Pengukuran volume media pemeliharaan dengan melihat 

pengukuran dimensi bak pemeliharaan (Ʃ); 
3. Sampel benih kakap putih diambil secara acak dengan berbagai 

titik pengambilan sampel sebanyak minimal 3 kali dengan 

menggunakan gelas ukur 1000 ml; 

4. Penghitungan jumlah individu benih tiap kali pengambilan 

sampel secara manual dan dilakukan penghitungan rata-rata 

jumlah individu benih kakap putih tiap 1000 ml (𝒏); dan  

5. Jumlah total individu benih kakap putih pada bak pemeliharaan 

dilakukan dengan pengkalian rata-rata jumlah individu benih 

kakap putih tiap 1000 ml (𝒏) dengan volume media 

pemeliharaan dengan rumus sebagai berikut: 

 𝐍 = 𝒏 𝐱 Ʃ 

Keterangan: 𝐍 = Jumlah total benih kakap putih umur 15-20 hari 𝒏  = Rata-rata jumlah individu beih kakap putih tiap 1000 ml Ʃ  = Jumlah volume media pemeliharaan 
 
 
 
 
 
 
 



Formulir A.11 
 

 
 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih kakap putih dengan 

umur 20 - 25 hari, agar semua proses dapat dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih kakap 

putih umur 20 - 25 hari 

Bagian Larva 

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

B. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

C. SNI 6145.2:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 2 

: Benih; 

D. SNI 6145.4:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 4 

: Produksi Benih; 

 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 

Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Kakap Putih 20 (dua puluh) - 

25 (dua puluh lima) Hari 



IV. PROSEDUR 

A. Alat dan Bahan 

1. Baskom/Wadah Penampungan sampel benih; 

2. Perlengkapan aerasi/tabung oksigen murni; 

3. Gelas ukur 1000 ml; 

4. Instalasi air laut dan air tawar; dan 

5. Larva ikan kakap putih umur 20-25 hari. 

 

B. Prosedur Kerja 

1. Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan meliputi 

tahap sterilisasi dan pembilasan menggunakan air tawar 

kemudian dikeringkan sebelum digunakan. 

2. Pengukuran volume media pemeliharaan dengan melihat 

pengukuran dimensi bak pemeliharaan (Ʃ). 
3. Sampel benih kakap putih diambil secara acak dengan berbagai 

titik pengambilan sampel sebanyak minimal 3 kali dengan 

menggunakan gelas ukur 1000 ml.  

4. Penghitungan jumlah individu benih tiap kali pengambilan 

sampel secara manual dan dilakukan penghitungan rata-rata 

jumlah individu benih kakap putih tiap 1000 ml (𝒏).  

5. Jumlah total individu benih kakap putih pada bak pemeliharaan 

dilakukan dengan pengkalian rata-rata jumlah individu benih 

kakap putih tiap 1000 ml (𝒏) dengan volume media 

pemeliharaan dengan rumus sebagai berikut: 

 𝐍 = 𝒏 𝐱 Ʃ 

Keterangan: 𝐍 = Jumlah total benih kakap putih umur 20-25 hari 𝒏  = Rata-rata jumlah individu beih kakap putih tiap 1000 ml Ʃ  = Jumlah volume media pemeliharaan 
 
 
 
 
 

 
 



Formulir A.12 
 

 
I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih kakap putih dengan 

umur 25 - 30 hari, agar semua proses dapat dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih kakap 

putih umur 25 - 30 hari 

Bagian Larva 

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

B. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

C. SNI 6145.2:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 2 

: Benih; 

D. SNI 6145.4:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 4 

: Produksi Benih; 

 
 
 
 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 

Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Kakap Putih 25 (dua puluh 

lima) - 30 (tiga puluh) Hari 



IV. PROSEDUR 

A. Alat dan Bahan 

1. Baskom/Wadah Penampungan sampel benih; 

2. Perlengkapan aerasi/tabung oksigen murni; 

3. Gelas ukur 1000 ml; 

4. Instalasi air laut dan air tawar; dan 

5. Larva ikan kakap putih umur 25-30 hari. 

 

B. Prosedur Kerja 

1. Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan meliputi 

tahap sterilisasi dan pembilasan menggunakan air tawar 

kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

2. Pengukuran volume media pemeliharaan dengan melihat 

pengukuran dimensi bak pemeliharaan (Ʃ); 
3. Sampel benih kakap putih diambil secara acak dengan berbagai 

titik pengambilan sampel sebanyak minimal 3 kali dengan 

menggunakan gelas ukur 1000 ml; 

4. Penghitungan jumlah individu benih tiap kali pengambilan 

sampel secara manual dan dilakukan penghitungan rata-rata 

jumlah individu benih kakap putih tiap 1000 ml (𝒏); dan 

5. Jumlah total individu benih kakap putih pada bak pemeliharaan 

dilakukan dengan pengkalian rata-rata jumlah individu benih 

kakap putih tiap 1000 ml (𝒏) dengan volume media 

pemeliharaan dengan rumus sebagai berikut: 

 𝐍 = 𝒏 𝐱 Ʃ 

 
Keterangan: 𝐍 = Jumlah total benih kakap putih umur 25 - 30 hari 𝒏  = Rata-rata jumlah individu beih kakap putih tiap 1000 ml Ʃ  = Jumlah volume media pemeliharaan 
 
 
 
 
 
 



Formulir A.13 
 

 
I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi calon induk ikan kakap putih, 

agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan calon induk 

kakap putih 

Bagian produksi calon induk 

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

B. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

C. SNI 6145.2:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 2 

: Benih; 

D. SNI 6145.4:2014, Ikan kakap putih (Lates calcarifer – Bloch) Bagian 4 

: Produksi Benih; 

 

 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Calon 

Induk Kakap Putih 



IV. PROSEDUR 

A. Alat dan Bahan 

1. Bak fiber kapasitas 1-2 m3 (wadah penampungan calon induk) 

dari wadah pemeliharaan; 

2. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

3. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

4. Pompa celup 1 inchi; 

5. Keranjang plastik ; 

6. Instalasi air laut dan air tawar; 

7. Scoopnet / seser; 

8. Waring dengan ukuran mata   minimal 3/4 inchi; 

9. Ember plastik, kapasitas 20 liter; dan 

10. Calon induk kakap putih ukuran > 300 gram. 

 

B. Prosedur Kerja 

Penghitungan Jumlah calon induk  Total: 

1. Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan meliputi 

tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan air tawar 

kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

2. Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung calon induk 

(pada kondisi jumlah calon induk yang akan dihitung banyak, 

bisa ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada 

wadah penampungan; 

3. Calon induk dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam wadah penampungan; 

4. Pengangkutan calon induk yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik; 

5. Calon induk yang sudah berada di wadah penampungan 

dihitung secara satu per satu/ dicacah menggunakan keranjang 

plastik; dan 

6. Calon induk yang telah dihitung total, ditebar kembali ke wadah  

pemeliharaan. 

 
 



Formulir A.14 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi telur ikan kerapu, agar semua 

proses dapat dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan telur kerapu Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen 

 

III. ACUAN 

a. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

b. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

c. SNI 6488.3:2011, Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) 

Bagian 3 : Produksi Benih; 

d. SNI 6488.2:2011, Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) 

Bagian 2 : Benih; 

 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Telur 

Kerapu 



 

IV. PROSEDUR 

a. Alat dan Bahan 

1. Baskom/Wadah Penampungan hasil panen telur; 

2. Perlengkapan aerasi/tabung oksigen murni; 

3. Pipet volumetric 5 ml; 

4. Instalasi air laut dan air tawar; 

5. Scoopnet / seser; dan 

6. Telur ikan kerapu. 

 

b. Prosedur Kerja 

1. Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan meliputi 

tahap sterilisasi dan pembilasan menggunakan air tawar 

kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

2. Telur hasil panen ditampung dalam baskom/wadah 

penampungan yang sudah disiapkan; 

3. Penghitungan telur dilakukan dengan pengambilan sampel telur 

menggunakan pipet volumetrik 5 ml sebanyak 3 kali ulangan 

dan dihitung rata-rata jumlah telur; 

4. Jumlah rata-rata penghitungan telur akan dibagi 5 ml untuk 

mendapatkan jumlah rata-rata  per ml (𝒏); dan 

5. Untuk mendapatkan jumlah total telur diperoleh dari 

pengkalian jumlah telur per ml dengan volume baskom/wadah 

penampungan telur dalam satuan ml (Ʃ) dengan rumus sebagai 

berikut: 

 𝐍 = 𝒏 𝐱 Ʃ 

Keterangan: 𝐍 = Jumlah total telur 𝒏  = Jumlah rata-rata telur per ml Ʃ  = Jumlah volume wadah penampungan telur (ml) 

 

 

 



 

Formulir A.15 
 

 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih ikan Kerapu ukuran 2-3 

cm, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih ukuran  

2-3 cm 

Bagian Pendederan 

 

III. ACUAN 

a. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

b. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

c. SNI 6488.3:2011, Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) 

Bagian 3 : Produksi Benih; 

d. SNI 6488.2:2011, Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) 

Bagian 2 : Benih; 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Kerapu 2 (dua) - 3 (tiga) cm 



 

 

IV. PROSEDUR 

a. Alat dan Bahan 

1. Bak fiber segi empat kapasitas 1-2 m3 (wadah penampungan 

benih) dari bak pemeliharaan; 

2. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

3. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

4. Filterbag (50 micron); 

5. Keranjang plastik dengan pelampung styrofoam; 

6. Timbangan digital dengan ketelitian 1 gram; 

7. Instalasi air laut dan air tawar; 

8. Scoopnet / seser; 

9. Waring dengan ukuran mata lebih kecil dari ukuran benih (2 

mm); 

10. Ember plastik, kapasitas 20 liter; dan 

11. Benih ikan Kerapu ukuran 2-3 cm. 

 

b. Prosedur Kerja 

1. Penghitungan berat benih rata-rata : 

a) Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan 

meliputi tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan 

air tawar kemudian dikeringkan sebelum digunakan. 

b) Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung benih 

(pada kondisi jumlah benih yang akan dihitung banyak, 

bisa ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada 

wadah penampungan. 

c) Benih dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam keranjang yang 

diapungkan pada wadah penampungan. 

d) Pengangkutan benih yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik 



e) Diambil sampel sebanyak 20 ekor secara acak dan 

dilakukan penimbangan. Untuk mendapatkan berat rata-

rata benih perekor hasil penimbangan tersebut dibagi 

dengan 20 dalam satuan gram (𝒏) 

 

2. Penghitungan Jumlah Total benih : 

a) Seluruh benih Kerapu dipanen dari bak pemeliharaan dan 

ditimbang total biomassanya (Ʃ). 
b) Hasil penimbangan total bio massa benih Kerapu yang 

dipanen (dalam satuan gram) dibagi dengan rata-rata berat 

perekor dengan rumus sebagai berikut :  

 𝐍 = Ʃ /𝒏   
Keterangan: 

  𝐍 = Jumlah total benih Kerapu (ekor) 

   Ʃ  = Total biomassa benih Kerapu 

  𝒏  = Berat rata-rata benih Kerapu per ekor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulir A.16 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih ikan Kerapu ukuran 3 – 

5 cm, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih ukuran  

3-5 cm 

Bagian Pendederan 

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

B. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

C. SNI 6488.3:2011, Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) 

Bagian 3 : Produksi Benih; 

D. SNI 6488.2:2011, Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) 

Bagian 2 : Benih; 

  

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Kerapu 3 (tiga)  - 5 (lima) cm 



IV. PROSEDUR 

A. Alat dan Bahan 

1. Bak fiber segi empat kapasitas 1-2 m3 (wadah penampungan 

benih) dari bak pemeliharaan; 

2. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

3. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

4. Filterbag (50 micron); 

5. Keranjang plastik dengan pelampung styrofoam; 

6. Timbangan digital dengan ketelitian 1 gram; 

7. Instalasi air laut dan air tawar; 

8. Scoopnet / seser; 

9. Waring dengan ukuran mata lebih kecil dari ukuran benih (2 

mm); 

10. Ember plastik, kapasitas 20 liter; dan 

11. Benih ikan Kerapu ukuran 3-5 cm. 

 

B. Prosedur Kerja 

1. Penghitungan berat benih rata-rata : 

a. Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan 

meliputi tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan 

air tawar kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

b. Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung benih 

(pada kondisi jumlah benih yang akan dihitung banyak, 

bisa ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada 

wadah penampungan; 

c. Benih dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam keranjang yang 

diapungkan pada wadah penampungan; 

d. Pengangkutan benih yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik; dan 

  



e. Diambil sampel sebanyak 20 ekor secara acak dan 

dilakukan penimbangan. Untuk mendapatkan berat rata-

rata benih perekor hasil penimbangan tersebut dibagi 

dengan 20 dalam satuan gram (𝒏). 

 

2. Penghitungan Jumlah Total benih : 

a. Seluruh benih Kerapu dipanen dari bak pemeliharaan dan 

ditimbang total biomassanya (Ʃ). 
b. Hasil penimbangan total biomassa benih Kerapu yang 

dipanen (dalam satuan gram) dibagi dengan rata-rata berat 

perekor dengan rumus sebagai berikut :  

 𝐍 = Ʃ /𝒏   
Keterangan: 

  𝐍 = Jumlah total benih Kerapu (ekor) 

   Ʃ  = Total biomassa benih Kerapu 

 𝒏  = Berat rata-rata benih Kerapu per ekor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Formulir A.17 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih ikan Kerapu ukuran 5-7 

cm, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih ukuran  

5-7 cm 

Bagian Pendederan 

 

III. ACUAN 

a. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

b. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

c. SNI 6488.3:2011, Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) 

Bagian 3 : Produksi Benih; 

d. SNI 6488.2:2011, Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) 

Bagian 2 : Benih; 

 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Kerapu 5 (lima) - 7 (tujuh) cm 



IV. PROSEDUR 

a. Alat dan Bahan 

1. Bak fiber segi empat kapasitas 1-2 m3 (wadah penampungan 

benih) dari bak pemeliharaan; 

2. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

3. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

4. Filterbag (50 micron); 

5. Keranjang plastik dengan pelampung styrofoam; 

6. Timbangan digital dengan ketelitian 1 gram; 

7. Instalasi air laut dan air tawar; 

8. Scoopnet / seser; 

9. Waring dengan ukuran mata lebih kecil dari ukuran benih (2 

mm); 

10. Ember plastik, kapasitas 20 liter; dan 

11. Benih ikan Kerapu ukuran 5-7 cm. 

 

b. Prosedur Kerja 

1. Penghitungan berat benih rata-rata : 

a) Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan 

meliputi tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan 

air tawar kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

b) Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung benih 

(pada kondisi jumlah benih yang akan dihitung banyak, 

bisa ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada 

wadah penampungan; 

c) Benih dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam keranjang yang 

diapungkan pada wadah penampungan; 

d) Pengangkutan benih yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik; dan 

e) Diambil sampel sebanyak 20 ekor secara acak dan 

dilakukan penimbangan. Untuk mendapatkan berat rata-



rata benih perekor hasil penimbangan tersebut dibagi 

dengan 20 dalam satuan gram (𝒏). 

 

2. Penghitungan Jumlah Total benih : 

a) Seluruh benih Kerapu dipanen dari bak pemeliharaan dan 

ditimbang total biomassanya (Ʃ); dan 

b) Hasil penimbangan total biomassa benih Kerapu yang 

dipanen (dalam satuan gram) dibagi dengan rata-rata berat 

perekor dengan rumus sebagai berikut :  

 𝐍 = Ʃ /𝒏   
 

Keterangan: 

  𝐍 = Jumlah total benih Kerapu (ekor) 

   Ʃ  = Total biomassa benih Kerapu 

 𝒏  = Berat rata-rata benih Kerapu per ekor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Formulir A.18 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih ikan kakap putih ukuran 

7-9 cm, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih ukuran 7-

9 cm 

Bagian Pendederan 

 

III. ACUAN 

a. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

b. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

c. SNI 6488.3:2011, Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) 

Bagian 3 : Produksi Benih; 

d. SNI 6488.2:2011, Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) 

Bagian 2 : Benih; 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 

Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Kerapu 7 (tujuh) -  9 

(sembilan) cm 



 

IV. PROSEDUR 

a. Alat dan Bahan 

1. Bak fiber segi empat kapasitas 1-2 m3 (wadah penampungan 

benih) dari bak pemeliharaan; 

2. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

3. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

4. Filterbag (50 micron); 

5. Keranjang plastik dengan pelampung styrofoam; 

6. Timbangan digital dengan ketelitian 1 gram; 

7. Instalasi air laut dan air tawar; 

8. Scoopnet / seser; 

9. Waring dengan ukuran mata lebih kecil dari ukuran benih (2 

mm); 

10. Ember plastik, kapasitas 20 liter; dan 

11. Benih ikan kakap putih ukuran 7-9 cm. 

 

b. Prosedur Kerja 

1. Penghitungan berat benih rata-rata : 

a) Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan 

meliputi tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan 

air tawar kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

b) Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung benih 

(pada kondisi jumlah benih yang akan dihitung banyak, 

bisa ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada 

wadah penampungan; 

c) Benih dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam keranjang yang 

diapungkan pada wadah penampungan; 

d) Pengangkutan benih yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik; dan 

 



e) Diambil sampel sebanyak 20 ekor secara acak dan 

dilakukan penimbangan. Untuk mendapatkan berat rata-

rata benih perekor hasil penimbangan tersebut dibagi 

dengan 20 dalam satuan gram (𝒏). 

 

2. Penghitungan Jumlah Total benih : 

a) Seluruh benih kakap putih dipanen dari bak pemeliharaan 

dan ditimbang total biomassanya (Ʃ); dan 

b) Hasil penimbangan total biomassa benih kakap putih yang 

dipanen (dalam satuan gram) dibagi dengan rata-rata berat 

perekor dengan rumus sebagai berikut :  

 𝐍 = Ʃ /𝒏   
Keterangan: 

  𝐍 = Jumlah total benih kakap putih (ekor) 

   Ʃ  = Total biomassa benih kakap putih 

 𝒏  = Berat rata-rata benih kakap putih per ekor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulir A.19 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih ikan Kerapu ukuran 9-12 

cm, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih ukuran 

9-12 cm 

Bagian Pendederan 

 

III. ACUAN 

a. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

b. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

c. SNI 6488.3:2011, Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) 

Bagian 3 : Produksi Benih; 

d. SNI 6488.2:2011, Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) 

Bagian 2 : Benih; 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 

Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Kerapu 9 (sembilan) - 12 (dua 

belas) cm 



IV. PROSEDUR 

a. Alat dan Bahan 

1. Bak fiber segi empat kapasitas 1-2 m3 (wadah penampungan 

benih) dari bak pemeliharaan; 

2. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

3. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

4. Filterbag (50 micron); 

5. Keranjang plastik dengan pelampung styrofoam; 

6. Timbangan digital dengan ketelitian 1 gram; 

7. Instalasi air laut dan air tawar; 

8. Scoopnet / seser; 

9. Waring dengan ukuran mata lebih kecil dari ukuran benih (2 

mm); 

10. Ember plastik, kapasitas 20 liter; dan 

11. Benih ikan Kerapu ukuran 9-12cm. 

 

b. Prosedur Kerja 

1. Penghitungan berat benih rata-rata : 

a) Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan 

meliputi tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan 

air tawar kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

b) Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung benih 

(pada kondisi jumlah benih yang akan dihitung banyak, 

bisa ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada 

wadah penampungan; 

c) Benih dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam keranjang yang 

diapungkan pada wadah penampungan; 

d) Pengangkutan benih yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik; dan 

 

 



e) Diambil sampel sebanyak 20 ekor secara acak dan 

dilakukan penimbangan. Untuk mendapatkan berat rata-

rata benih perekor hasil penimbangan tersebut dibagi 

dengan 20 dalam satuan gram (𝒏). 

 

2. Penghitungan Jumlah Total benih : 

a) Seluruh benih Kerapu dipanen dari bak pemeliharaan dan 

ditimbang total biomassanya (Ʃ). 
b) Hasil penimbangan total biomassa benih Kerapu yang 

dipanen (dalam satuan gram) dibagi dengan rata-rata berat 

perekor dengan rumus sebagai berikut :  

 N = Ʃ /𝑛   
 

Keterangan: 

  N = Jumlah total benih Kerapu (ekor) 

   Ʃ  = Total biomassa benih Kerapu 

 𝑛  = Berat rata-rata benih Kerapu per ekor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulir A.20 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi calon induk ikan kerapu, agar 

semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan calon induk 

kerapu 

Bagian produksi calon induk 

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

B. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

C. SNI 6488.3:2011, Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) 

Bagian 3 : Produksi Benih; 

D. SNI 6488.2:2011, Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) 

Bagian 2 : Benih; 

 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Calon 

Induk Kerapu 



IV. PROSEDUR 

A. Alat dan Bahan 

1. Bak fiber kapasitas 1-2 m3 (wadah penampungan calon induk) 

dari wadah pemeliharaan; 

2. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

3. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

4. Pompa celup 1 inchi; 

5. Keranjang plastik; 

6. Instalasi air laut dan air tawar; 

7. Scoopnet / seser; 

8. Waring dengan ukuran mata   minimal 3/4 inchi; 

9. Ember plastik, kapasitas 20 liter; dan 

10. Calon induk kerapu ukuran > 300 gram. 

 

B. Prosedur Kerja 

Penghitungan Jumlah calon induk  Total: 

1. Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan meliputi 

tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan air tawar 

kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

2. Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung calon induk 

(pada kondisi jumlah calon induk yang akan dihitung banyak, 

bisa ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada 

wadah penampungan; 

3. Calon induk dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam wadah penampungan; 

4. Pengangkutan benih yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik; 

5. Calon induk yang sudah berada di wadah penampungan 

dihitung secara satu per satu/ dicacah menggunakan keranjang 

plastik; dan 

6. Calon induk yang telah dihitung total, ditebar kembali ke wadah  

pemeliharaan. 

 



 
 

 
Formulir A.21 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi telur ikan bawal bintang, agar 

semua proses dapat dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan telur bawal 

bintang 

Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen 

 

III. ACUAN 

a. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

b. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

c. SNI 7901.3:2013, Ikan bawal bintang (Trachinotus blochii – Lacepede) 

Bagian 3 : Benih; 

d. SNI 7901.4:2013, Ikan bawal bintang (Trachinotus blochii – Lacepede) 

Bagian 4 : Produksi Benih; 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Telur 

Bawal Bintang 



IV. PROSEDUR 

1. Alat dan Bahan 

a) Baskom/Wadah Penampungan hasil panen telur; 

b) Perlengkapan aerasi/tabung oksigen murni; 

c) Pipet volumetrik 5 ml; 

d) Instalasi air laut dan air tawar; 

e) Scoopnet / seser; dan 

f) Telur ikan Bawal bintang. 

 

2. Prosedur Kerja 

a) Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan meliputi 

tahap sterilisasi dan pembilasan menggunakan air tawar 

kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

b) Telur hasil panen ditampung dalam baskom/wadah 

penampungan yang sudah disiapkan; 

c) Penghitungan telur dilakukan dengan pengambilan sampel telur 

menggunakan pipet volumetric 5 ml sebanyak 3 kali ulangan 

dan dihitung rata-rata jumlah telur;  

d) Jumlah rata-rata penghitungan telur akan dibagi 5 ml untuk 

mendapatkan jumlah rata-rata  per ml (𝒏); dan 

e) Untuk mendapatkan jumlah total telur diperoleh dari 

pengkalian jumlah telur per ml dengan volume baskom/wadah 

penampungan telur dalam satuan ml (Ʃ) dengan rumus sebagai 

berikut: 

 𝐍 = 𝒏 𝐱 Ʃ 

Keterangan: 𝐍 = Jumlah total telur 𝒏  = Jumlah rata-rata telur per ml Ʃ  = Jumlah volume wadah penampungan telur (ml) 

 

 

 

 
 



Formulir A.22 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih ikan bawal bintang 

ukuran 2-3 cm, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih ukuran 2-

3 cm 

Bagian Larva dan Pendederan 

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

B. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

C. SNI 7901.3:2013, Ikan bawal bintang (Trachinotus blochii – Lacepede) 

Bagian 3 : Benih; 

D. SNI 7901.4:2013, Ikan bawal bintang (Trachinotus blochii – Lacepede) 

Bagian 4 : Produksi Benih; 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 

Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Bawal Bintang Ukuran 2 (dua) 

- 3 (tiga) cm 



 

IV. PROSEDUR 

A. Alat dan Bahan 

a. Bak fiber segi empat kapasitas 1-2 m3 (wadah penampungan 

benih) dari bak pemeliharaan; 

b. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

c. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

d. Filterbag (50 micron); 

e. Keranjang plastik dengan pelampung styrofoam; 

f. Timbangan digital dengan ketelitian 1 gram; 

g. Instalasi air laut dan air tawar; 

h. Scoopnet / seser; 

i. Waring dengan ukuran mata lebih kecil dari ukuran benih (2 

mm); 

j. Ember plastik, kapasitas 20 liter; dan 

k. Benih Bawal bintang ukuran 2-3 cm. 

 

B. Prosedur Kerja 

a. Penghitungan berat benih rata-rata : 

1. Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan 

meliputi tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan 

air tawar kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

2. Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung benih 

(pada kondisi jumlah benih yang akan dihitung banyak, 

bisa ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada 

wadah penampungan; 

3. Benih dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam keranjang yang 

diapungkan pada wadah penampungan; 

4. Pengangkutan benih yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik; dan 

 



5. Diambil sampel sebanyak 20 ekor secara acak dan 

dilakukan penimbangan. Untuk mendapatkan berat rata-

rata benih perekor hasil penimbangan tersebut dibagi 

dengan 20 dalam satuan gram (𝒏). 

 

b. Penghitungan Jumlah Total benih : 

1. Seluruh benih bawal bintang dipanen dari bak 

pemeliharaan dan ditimbang total biomassanya (Ʃ); dan 

2. Hasil penimbangan total biomassa benih bawal bintang 

yang dipanen (gram) dibagi dengan rata-rata berat perekor 

dengan rumus sebagai berikut :  

 𝐍 = Ʃ /𝒏   
 

Keterangan: 

 𝐍 = Jumlah total benih bawal bintang (ekor) 

  Ʃ  = Total biomassa benih bawal bintang 𝒏  = Berat rata-rata benih bawal bintang per ekor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulir A.23 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih ikan bawal bintang 

ukuran 3-5 cm, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih ukuran  

3-5 cm 

Bagian Larva dan Pendederan 

 

III. ACUAN 

a. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

b. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

c. SNI 7901.3:2013, Ikan bawal bintang (Trachinotus blochii – Lacepede) 

Bagian 3 : Benih; 

d. SNI 7901.4:2013, Ikan bawal bintang (Trachinotus blochii – Lacepede) 

Bagian 4 : Produksi Benih; 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 

Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Bawal Bintang Ukuran 3 (tiga)  

- 5 (lima) cm 



 

IV. PROSEDUR 

a. Alat dan Bahan 

1. Bak fiber segi empat kapasitas 1-2 m3 (wadah penampungan 

benih) dari bak pemeliharaan; 

2. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

3. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

4. Filterbag (50 micron); 

5. Keranjang plastik dengan pelampung styrofoam; 

6. Timbangan digital dengan ketelitian 1 gram; 

7. Instalasi air laut dan air tawar; 

8. Scoopnet / seser; 

9. Waring dengan ukuran mata lebih kecil dari ukuran benih (2 

mm); 

10. Ember plastik, kapasitas 20 liter; dan 

11. Benih ikan bawal bintang ukuran 3-5 cm. 

 

b. Prosedur Kerja 

1. Penghitungan berat benih rata-rata : 

a) Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan 

meliputi tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan 

air tawar kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

b) Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung benih 

(pada kondisi jumlah benih yang akan dihitung banyak, 

bisa ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada 

wadah penampungan; 

c) Benih dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam keranjang yang 

diapungkan pada wadah penampungan; 

d) Pengangkutan benih yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik; dan 

 



e) Diambil sampel sebanyak 20 ekor secara acak dan 

dilakukan penimbangan. Untuk mendapatkan berat rata-

rata benih perekor hasil penimbangan tersebut dibagi 

dengan 20 dalam satuan gram (𝒏). 

 

2. Penghitungan Jumlah Total benih : 

a) Seluruh benih bawal bintang dipanen dari bak 

pemeliharaan dan ditimbang total bio massanya (Ʃ). 
b) Hasil penimbangan total bio massa benih bawal bintang 

yang dipanen (gram) dibagi dengan rata-rata berat perekor 

dengan rumus sebagai berikut :  

 𝐍 = Ʃ /𝒏   
 

Keterangan: 

  𝐍 = Jumlah total benih bawal bintang (ekor) 

   Ʃ  = Total biomassa benih bawal bintang 

 𝒏  = Berat rata-rata benih bawal bintang per ekor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulir A.24 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih ikan bawal bintang 

ukuran 5-7 cm, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih ukuran  

5-7 cm 

Bagian Larva dan Pendederan 

 

III. ACUAN 

a. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

b. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

c. SNI 7901.3:2013, Ikan bawal bintang (Trachinotus blochii – Lacepede) 

Bagian 3 : Benih; 

d. SNI 7901.4:2013, Ikan bawal bintang (Trachinotus blochii – Lacepede) 

Bagian 4 : Produksi Benih; 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 

Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Bawal Bintang Ukuran 5 

(lima) - 7 (tujuh) cm 



 

IV. PROSEDUR 

a. Alat dan Bahan 

1. Bak fiber segi empat kapasitas 1-2 m3 (wadah penampungan 

benih) dari bak pemeliharaan; 

2. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

3. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

4. Filterbag (50 micron); 

5. Keranjang plastik dengan pelampung styrofoam; 

6. Timbangan digital dengan ketelitian 1 gram; 

7. Instalasi air laut dan air tawar; 

8. Scoopnet / seser; 

9. Waring dengan ukuran mata lebih kecil dari ukuran benih (2 

mm); 

10. Ember plastik, kapasitas 20 liter; 

11. Benih bawal bintang ukuran 5-7 cm; 

 

b. Prosedur Kerja 

1. Penghitungan berat benih rata-rata : 

a) Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan 

meliputi tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan 

air tawar kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

b) Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung benih 

(pada kondisi jumlah benih yang akan dihitung banyak, 

bisa ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada 

wadah penampungan; 

c) Benih dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam keranjang yang 

diapungkan pada wadah penampungan; 

d) Pengangkutan benih yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik; dan 

 



e) Diambil sampel sebanyak 20 ekor secara acak dan 

dilakukan penimbangan. Untuk mendapatkan berat rata-

rata benih perekor hasil penimbangan tersebut dibagi 

dengan 20 dalam satuan gram (𝒏). 

 

2. Penghitungan Jumlah Total benih : 

a) Seluruh benih bawal bintang dipanen dari bak 

pemeliharaan dan ditimbang total biomassanya (Ʃ). 
b) Hasil penimbangan total biomassa benih bawal bintang 

yang dipanen (gram) dibagi dengan rata-rata berat perekor 

dengan rumus sebagai berikut :  

 𝐍 = Ʃ /𝒏   
Keterangan: 

  𝐍 = Jumlah total benih bawal bintang (ekor) 

   Ʃ  = Total biomassa benih bawal bintang 

 𝒏  = Berat rata-rata benih bawal bintang per ekor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formulir A.25 
 

 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih ikan bawal bintang 

ukuran 7 - 9 cm, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih ukuran  

7-9 cm 

Bagian Larva dan Pendederan 

 

III. ACUAN 

a. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

b. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

c. SNI 7901.3:2013, Ikan bawal bintang (Trachinotus blochii – 

Lacepede) Bagian 3 : Benih; 

d. SNI 7901.4:2013, Ikan bawal bintang (Trachinotus blochii – 

Lacepede) Bagian 4 : Produksi Benih; 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 

Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Bawal Bintang Ukuran 7 

(tujuh) -  9 (sembilan) cm 



IV. PROSEDUR 

a. Alat dan Bahan 

1. Bak fiber segi empat kapasitas 1-2 m3 (wadah penampungan 

benih) dari bak pemeliharaan; 

2. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

3. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

4. Filterbag (50 micron); 

5. Keranjang plastik dengan pelampung styrofoam; 

6. Timbangan digital dengan ketelitian 1 gram; 

7. Instalasi air laut dan air tawar; 

8. Scoopnet / seser; 

9. Waring dengan ukuran mata lebih kecil dari ukuran benih (2 

mm); 

10. Ember plastik, kapasitas 20 liter; dan 

11. Benih bawal bintang ukuran 7-9 cm. 

 

b. Prosedur Kerja 

1. Penghitungan berat benih rata-rata : 

a) Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan 

meliputi tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan 

air tawar kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

b) Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung benih 

(pada kondisi jumlah benih yang akan dihitung banyak, 

bisa ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada 

wadah penampungan; 

c) Benih dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam keranjang yang 

diapungkan pada wadah penampungan; 

d) Pengangkutan benih yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik; dan 

 

 



e) Diambil sampel sebanyak 20 ekor secara acak dan 

dilakukan penimbangan. Untuk mendapatkan berat rata-

rata benih perekor hasil penimbangan tersebut dibagi 

dengan 20 dalam satuan gram (𝒏). 

 

2. Penghitungan Jumlah Total benih : 

a) Seluruh benih bawal bintang dipanen dari bak 

pemeliharaan dan ditimbang total biomassanya (Ʃ); dan 

b) Hasil penimbangan total biomassa benih bawal bintang 

yang dipanen (gram) dibagi dengan rata-rata berat perekor 

dengan rumus sebagai berikut :  

 𝐍 = Ʃ /𝒏   
Keterangan: 

  𝐍 = Jumlah total benih bawal bintang (ekor) 

   Ʃ  = Total biomassa benih bawal bintang 

 𝒏  = Berat rata-rata benih bawal bintang per ekor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulir A.26 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi calon induk ikan bawal 

bintang, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan calon induk 

bawal bintang 

Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen 

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

B. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

C. SNI 7901.3:2013, Ikan bawal bintang (Trachinotus blochii – Lacepede) 

Bagian 3 : Benih; 

D. SNI 7901.4:2013, Ikan bawal bintang (Trachinotus blochii – Lacepede) 

Bagian 4 : Produksi Benih; 

 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Calon 

Induk Bawal Bintang 



IV. PROSEDUR 

A. Alat dan Bahan 

1. Bak fiber kapasitas 1-2 m3 (wadah penampungan calon induk) 

dari wadah pemeliharaan; 

2. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

3. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

4. Pompa celup 1 inchi; 

5. Keranjang plastik;  

6. Instalasi air laut dan air tawar; 

7. Scoopnet / seser; 

8. Waring dengan ukuran mata   minimal 3/4 inchi; 

9. Ember plastik, kapasitas 20 liter; dan 

10. Calon induk bawal bintang ukuran > 300 gram. 

 

B. Prosedur Kerja 

Penghitungan Jumlah calon induk  total: 

1. Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan meliputi 

tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan air tawar 

kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

2. Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung benih (pada 

kondisi jumlah benih yang akan dihitung banyak, bisa 

ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada wadah 

penampungan; 

3. Calon induk dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam wadah penampungan; 

4. Pengangkutan benih yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik; 

5. Calon induk yang sudah berada di wadah penampungan 

dihitung secara satu per satu/ dicacah menggunakan keranjang 

plastik; 

6. Calon induk yang telah dihitung total, ditebar kembali ke wadah  

pemeliharaan. 

 



 
Formulir B.01 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai acuan dalam melakukan penghitungan pada produksi larva 

dan benih ikan lele agar data produksi yang diperoleh menggunakan 

metode yang seragam sehingga dapat dipertanggungjawabkan.  

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan Larva Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen 

B 

Penghitungan Benih 

Ukuran   2-3 cm 

Ukuran >3-5 cm 

Ukuran >5-8 cm 

Ukuran >8-12 cm 

Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen 

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

B. SNI Benih air tawar; 

 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Larva dan 

Benih Ikan Lele 



IV. PROSEDUR 

A.   Penghitungan Larva  

1.   Prasarana, Alat dan Bahan 

a.  baskom 5 (lima) liter; 

b.  gelas Ukur 10 (sepuluh) ml; 

c.  gelas ukur 50-100 ml; 

d.  scoopnet larva; 

e.  sendok/centong; dan 

f.  peralatan aerasi. 

 

B.  Prosedur Kerja :  

1. mengisi baskom sebagai wadah larva dengan air sebanyak 5 

(lima) liter; 

2. mengambil larva dengan scoopnet; 

3. memasukkan larva yang akan dihitung jumlahnya ke gelas ukur 

10 (sepuluh) ml; 

4. memasukkan ke dalam baskom hitung; 

5. menghitung seluruh larva tersebut secara manual ke baskom 

lain; 

6. menentukan  jumlah  keseluruhan  larva dalam  baskom  dan 

dinyatakan sebagai jumlah larva hasil sampel untuk sebanyak 

10 (sepuluh) ml; 

7. penghitungan dilakukan sebanyak tiga kali ulangan dan 

direratakan; dan 

8. hasil penghitungan dijadikan acuan untuk penghitungan dalam 

volume yang lebih besar (gelas ukur 50-100 ml) disesuaikan 

dengan wadah yang akan digunakan dan atau ikan yang akan 

dikemas (packing).  

 

C.   Penghitungan Benih  

1.   Prasarana, Alat dan Bahan 

a.  baskom 5 (lima) liter; 

b.  ember 10-20 liter; 

c.  gelas ukur 100-200 ml; 



d.  scoopnet; 

e.  serokan alumunium; 

f.  sendok/centong; 

g.  peralatan aerasi (jika diperlukan); dan 

h.  timbangan digital.  

 

D.   Prosedur Kerja 

1. Metode Manual  

a. mengisi baskom dengan air lalu di beri aerasi 

b. Memasukkan benih ke dalam baskom  

c. menghitung satu persatu benih secara keseluruhan ke 

wadah yang telah disiapkan 

d. hasil penghitungan adalah jumlah benih total yang 

dihitung pada poin sebelumnya 

2. Metode Volumetrik 

a. memasukkan benih ke dalam gelas ukur 100 - 200 ml 

tanpa air 

b. memasukkan benih ke dalam baskom hitung yang telah 

diisi air dan diaerasi 

c. menghitung seluruh benih secara manual (satu persatu) 

d. menakar benih ikan secara keseluruhan menggunakan 

gelas ukur 100 (seratus) ml 

e. hasil perhitungan jumlah benih sama dengan jumlah benih 

100 (seratus) ml (x) dikalikan dengan jumlah benih 

keseluruhan (Y)  

3. Metode Gravimetrik 

a. menyiapkan ember ukuran 10-20 L  

b. mengisi ember dengan air secukupnya 

c. menimbang ember yang telah diisi air dan ditera (x0). 

d. memasukkan benih ikan ke dalam ember kemudian 

ditimbang    sampai mencapai berat 1 (satu) kg  

e. benih yang telah ditimbang dihitung keseluruhannya 

secara manual (x1) 

f. kemudian menimbang benih yang akan dihitung (y) 



g. hasil perhitungan jumlah benih sama dengan jumlah benih 

1 kg dikalikan dengan berat benih keseluruhan (Z = x1 x Y). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formulir B.02 

 

I. TUJUAN  

Sebagai acuan dalam menghitung jumlah (ekor), berat rata-rata 

(gram), dan berat total (kg) serta panjang (cm) calon induk dan induk ikan 

lele, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

No Ruang Lingkup Penanggung Jawab 

1 Penghitungan Calon Induk     

Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen 

D 

2 Penghitungan Induk Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen 

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB); 

B. SNI Calon Induk dan Induk Ikan Lele; 

 

IV. PROSEDUR 

A. Prasarana, Alat, dan Bahan 

1) happa size 1 (satu) mm; 

2) happa panen; 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Calon 

Induk dan Induk Ikan Lele 



3) ember; 

4) seser; 

5) keranjang timbang; 

6) keranjang timbang ukuran 25 (dua puluh lima) kg; 

7) timbangan analog (1 (satu) kg); 

8) timbangan pegas (50 (lima puluh) kg); dan  

9) penggaris 50 (liam puluh) cm. 

 

B. Prosedur Kerja 

1) Menghitung Jumlah Calon Induk dan Induk (ekor)  

a. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

b. calon induk atau induk ikan diambil secukupnya 

menggunakan seser dan ditempatkan ke dalam ember; 

c. calon induk atau induk ikan dihitung manual satu persatu 

sampai ikan di dalam ember selesai dihitung; 

d. ulangi langkah prosedur kerja poin 1.b dan 1.c sampai 

semua calon induk atau induk ikan selesai dihitung; 

e. hasil perhitungan dicatat sebagai Jumlah Ikan (JI). 

 

2) Menghitung Bobot Calon Induk atau Induk (Gram/Ekor) 

a. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

b. calon induk atau induk ikan diambil secukupnya 

menggunakan seser dan ditempatkan ke dalam ember; 

c. calon induk atau induk diambil sebanyak 10 (sepuluh) 

ekor, kemudian ditimbang dan dicatat berat bersih rata-

ratanya (berat tanpa keranjang timbang); 

d. langkah poin 2.c diulangi sebanyak 3 (tiga) kali dan ketiga 

nilai rata-rata tersebut dirata-ratakan lagi dan ditetapkan 

sebagai Berat Ikan (BI); dan 

e. jumlah berat total calon induk atau induk yang dinyatakan 

sebagai BIT dalam satuan kilogram (Kg) dihitung dengan 

rumus: 



𝐵𝐼𝑇 =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑘𝑎𝑛 (𝐽𝐼) 𝑥 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐼𝑘𝑎𝑛 (𝐵𝐼)1000  

3) Menghitung Biomassa Calon Induk atau Induk (Berat Total) 

a. keringkan wadah pemeliharaan calon induk / induk; 

b. calon Induk atau Induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

c. masukkan calon induk / induk kedalam keranjang untuk 

ditimbang; 

d. timbang calon induk / induk secara bertahap dengan 

menggunakan timbangan skala minimum 50 (lima puluh) 

kg (tahapan timbang dinyatakan dalam Tn); 

e. catat hasil penimbangan setiap tahap; 

f. ulangi langkah prosedur kerja poin 3.c, 3.d dan 3.e sampai 

semua calon induk atau induk ikan selesai ditimbang; dan 

g. jumlah berat total calon induk atau induk yang dinyatakan 

sebagai BT dalam satuan kilogram (kg) dihitung dengan 

rumus: 

 𝐵𝑇 = 𝑇𝑛1 + 𝑇𝑛2 + 𝑇𝑛3 + ⋯ .. 
 

4) Menghitung Panjang Calon Induk atau Induk (cm) 

a. keringkan wadah pemeliharaan calon induk / induk; 

b. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

c. grading (Pisah Ukuran) Calon Induk dengan menggunakan 

alat grading; 

d. ukur panjang calon induk yang telah digrading minimal 3 

(tiga) ekor per ukuran; 



e. metode pengukuran panjang ikan yaitu dari ujung mulut 

sampai dengan ujung ekor (Lihat Gambar); dan

 

f. Catat hasil pengukuran panjang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formulir B.03 

 

I. TUJUAN  

Sebagai acuan dalam melakukan penghitungan  pada produksi larva 

dan benih ikan gabus agar data produksi yang diperoleh menggunakan 

metode yang seragam sehingga dapat dipertanggungjawabkan.  

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan Larva 
Teknisi/Peneliti/Guru/D

osen 

B 

Penghitungan Benih 

Ukuran   2 (dua) - 3 (tiga) cm 

Ukuran >3 (tiga) - 5 (lima) cm 

Ukuran >5 (lima) - 8 (delapan) cm 

Teknisi/Peneliti/Guru/D

osen 

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);  

B. SNI Benih air tawar; 

 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Larva dan 

Benih Ikan Gabus 



 

 

IV. PROSEDUR 

A.  Penghitungan Larva  

1. Prasarana, Alat dan Bahan 

a.  baskom 5 (lima) liter; 

b.  gelas ukur 10 (sepuluh) ml; 

c.  gelas ukur 50 (lima puluh) - 100 (seratus) ml; 

d.  scoopnet larva; 

e.  sendok/centong; dan 

f.  peralatan aerasi. 

 

B.  Prosedur Kerja :  

1. mengisi baskom sebagai wadah larva dengan air sebanyak 5 

(lima) liter; 

2. mengambil larva dengan scoopnet; 

3. memasukkan larva yang akan dihitung jumlahnya ke gelas ukur 

10 (sepuluh) ml; 

4. memasukkan ke dalam baskom hitung; 

5. menghitung seluruh larva tersebut secara manual ke baskom 

lain; 

6. menentukan  jumlah  keseluruhan  larva dalam  baskom  dan 

dinyatakan sebagai jumlah larva hasil sampel untuk sebanyak 

10 (sepuluh) ml;  

7. penghitungan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali ulangan dan 

direratakan; dan 

8. hasil penghitungan dijadikan acuan untuk penghitungan dalam 

volume yang lebih besar (gelas ukur 50 (lima puluh) -100 

(seratus) ml) disesuaikan dengan wadah yang akan digunakan 

dan atau ikan yang akan dikemas (packing).  

 

C. Penghitungan Benih  

1. Prasarana, Alat dan Bahan 

a.  baskom 5 (lima) liter; 



b.  ember 10 (sepuluh) - 20 (dua puluh) liter; 

c.  gelas ukur 100 (seratus) - 200 (dua ratus) ml; 

d.  scoopnet; 

e.  serokan alumunium;  

f.  sendok/centong; 

g.  peralatan aerasi (jika diperlukan); 

h.  timbangan digital;  

 

2. Prosedur Kerja 

a.   Metode Manual  

a. mengisi baskom dengan air lalu di beri aerasi; 

b. memasukkan benih ke dalam baskom; 

c. menghitung satu persatu benih secara keseluruhan ke 

wadah yang telah disiapkan; dan 

d. hasil penghitungan adalah jumlah benih total yang 

dihitung pada poin sebelumnya. 

b.   Metode Volumetrik 

1) memasukkan benih ke dalam gelas ukur 100 (seratus)  

- 200 (dua ratus) ml tanpa air; 

2) memasukkan benih ke dalam baskom hitung yang 

telah diisi air dan diaerasi; 

3) menghitung seluruh benih secara manual (satu 

persatu); 

4) menakar benih ikan secara keseluruhan menggunakan 

gelas ukur 100 (seratus) ml; dan 

5) hasil perhitungan jumlah benih sama dengan jumlah 

benih 100 (seratus) ml (x) dikalikan dengan jumlah 

benih keseluruhan (Y).  

c.   Metode Gravimetrik 

1) menyiapkan ember ukuran 10 (sepuluh) – 20 (dua 

puluh) L;  

2) mengisi ember dengan air secukupnya; 

3) menimbang ember yang telah diisi air dan ditera (x0); 



4) memasukkan benih ikan ke dalam ember kemudian 

ditimbang    sampai mencapai berat 1 (satu) kg; 

5) benih yang telah ditimbang dihitung keseluruhannya 

secara manual (x1); 

6) kemudian menimbang benih yang akan dihitung (y); 

dan; 

7) hasil perhitungan jumlah benih sama dengan jumlah 

benih 1 (satu) kg dikalikan dengan berat benih 

keseluruhan (Z = x1 x Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulir B.04 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai acuan dalam menghitung jumlah (ekor), berat rata-rata 

(gram) dan berat total (kg) serta panjang (cm) calon induk dan induk ikan 

gabus, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

No Ruang Lingkup Penanggung Jawab 

1 Penghitungan Calon Induk Teknis/Peneliti 

2 Penghitungan Induk Teknis/Peneliti 

 

III. ACUAN 

a. Pedoman Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);  

b. SNI Calon Induk dan Induk Ikan Gabus; 

 

IV. PROSEDUR 

A. Prasarana, Alat dan Bahan 

1. happa size 1 (satu) mm 

2. happa panen 

3. ember 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Calon 

Induk dan Induk Gabus 



4. seser  

5. keranjang timbang 

6. keranjang timbang ukuran 25 (dua puluh lima) kg 

7. timbangan analog (1 (satu) kg)  

8. timbangan pegas (50 (lima puluh) kg)  

9. penggaris 50 (lima puluh) cm 

 

B. Prosedur Kerja 

1. Menghitung Jumlah Calon Induk dan Induk (ekor)  

a. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

b. calon induk atau induk ikan diambil secukupnya 

menggunakan seser dan ditempatkan ke dalam ember; 

c. calon induk atau induk ikan dihitung manual satu persatu 

sampai ikan di dalam ember selesai dihitung; 

d. uangi langkah prosedur kerja poin 1.b dan 1.c sampai 

semua calon induk atau induk ikan selesai dihitung; dan 

e. hasil perhitungan dicatat sebagai Jumlah Ikan (JI). 

2. Menghitung Bobot Calon Induk atau Induk (Gram/Ekor) 

a. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

b. calon induk atau induk ikan diambil secukupnya 

menggunakan seser dan ditempatkan ke dalam ember; 

c. calon induk atau induk diambil sebanyak 10 (sepuluh) 

ekor, kemudian ditimbang dan dicatat berat bersih rata-

ratanya (berat tanpa keranjang timbang); 

d. langkah poin 2.c diulangi sebanyak 3 (tiga) kali dan ketiga 

nilai rata-rata tersebut dirata-ratakan lagi dan ditetapkan 

sebagai Berat Ikan (BI). 

e. jumlah berat total calon induk atau induk yang dinyatakan 

sebagai BIT dalam satuan kilogram (kg) dihitung dengan 

rumus: 

 𝐵𝐼𝑇 =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑘𝑎𝑛 (𝐽𝐼) 𝑥 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐼𝑘𝑎𝑛 (𝐵𝐼)1000  



 

3. Menghitung Biomassa Calon Induk atau Induk (Berat Total) 

a. keringkan wadah pemeliharaan calon induk/induk; 

b. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

c. masukkan calon induk/induk kedalam keranjang untuk 

ditimbang; 

d. timbang calon induk/induk secara bertahap dengan 

menggunakan timbangan skala minimum 50 (lima puluh) 

kg (Tahapan timbang dinyatakan dalam Tn); 

e. catat hasil penimbangan setiap tahap; 

f. ulangi langkah prosedur kerja poin 3.c, 3.d dan 3.e sampai 

semua calon induk atau induk ikan selesai ditimbang; dan 

g. jumlah berat total calon induk atau induk yang dinyatakan 

sebagai BT dalam satuan kilogram (kg) dihitung dengan 

rumus: 𝐵𝑇 = 𝑇𝑛1 + 𝑇𝑛2 + 𝑇𝑛3 + ⋯ .. 
 

4. Menghitung Panjang Calon Induk atau Induk (cm) 

a. keringkan wadah pemeliharaan calon induk/induk; 

b. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu mm menggunakan happa panen; 

c. grading (pisah ukuran) calon induk dengan menggunakan 

alat grading; 

d. ukur panjang calon induk yang telah di-grading minimal 3 

(tiga) ekor per ukuran; 

e. metode pengukuran panjang ikan yaitu dari ujung mulut 

sampai dengan ujung ekor (Lihat Gambar); dan 

 
 

f. catat hasil pengukuran panjang. 



 
Formulir B.05 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai acuan dalam melakukan penghitungan pada produksi larva 

dan benih ikan gurame agar data produksi yang diperoleh menggunakan 

metode yang seragam sehingga dapat dipertanggungjawabkan.  

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan Larva 
Teknisi/Peneliti/Guru

/Dosen 

B 

Penghitungan Benih 

Ukuran   1 (satu) – 2 (dua) cm 

Ukuran > 2 (dua) - 4 (empat) cm 

Ukuran >4 (empat) – 6 (enam) cm 

Ukuran >6 (enam) – 8 (delapan) cm 

Ukuran >8 (delapan) – 12 (dua belas) cm 

Teknisi/Peneliti/Guru

/Dosen 

 

III. ACUAN 

a. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

b. SNI Benih air tawar; 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Larva dan 

Benih Ikan Gurame 



 

IV. PROSEDUR 

A. Penghitungan Larva  

1. Prasarana, Alat Dan Bahan 

a. baskom 5 (lima) liter; 

b. gelas ukur 10 (sepuluh) ml; 

c. gelas ukur 50 (lima puluh) – 100 (seratus) ml; 

d. scoopnet larva; 

e. sendok/centong; dan 

f. peralatan aerasi. 

 

2. Prosedur Kerja :  

a. mengisi baskom sebagai wadah larva dengan air sebanyak 

5 (lima) liter; 

b. mengambil larva dengan scoopnet; 

c. memasukkan larva yang akan dihitung jumlahnya ke gelas 

ukur 10 (sepuluh) ml; 

d. memasukkan ke dalam baskom hitung; 

e. menghitung seluruh larva tersebut secara manual ke 

baskom lain; 

f. menentukan  jumlah  keseluruhan  larva dalam  baskom  

dan dinyatakan sebagai jumlah larva hasil sampel untuk 

sebanyak 10 (sepuluh) ml; 

g. penghitungan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali ulangan dan 

direratakan; dan 

h. hasil penghitungan dijadikan acuan untuk penghitungan 

dalam volume yang lebih besar (gelas ukur 50 (lima puluh) 

– 100 (seratus) ml) disesuaikan dengan wadah yang akan 

digunakan dan atau ikan yang akan dikemas (packing).  

 

B. Penghitungan Benih  

1. Prasarana, Alat dan Bahan 

a.  baskom 5 (lima) liter; 

b.  ember 10 (sepuluh) – 20 (dua puluh) liter; 



c.  Scoopnet; 

d.  serokan alumunium; 

e.  sendok/centong; dan 

f.  peralatan aerasi (jika diperlukan). 

 

2. Prosedur Kerja 

metode manual:  

a. mengisi baskom dengan air lalu di beri aerasi; 

b. memasukkan benih ke dalam baskom;  

c. menghitung satu persatu benih secara keseluruhan ke 

wadah yang telah disiapkan; dan 

d. hasil penghitungan adalah jumlah benih total yang 

dihitung pada poin sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Formulir B.06 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai acuan dalam menghitung jumlah (ekor), berat rata-rata 

(gram) dan berat total (kg) serta panjang (cm) calon induk dan induk ikan 

gurame, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

No Ruang Lingkup Penanggung Jawab 

1 Penghitungan Calon Induk Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen 

2 Penghitungan Induk Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen 

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);  

B. SNI Calon Induk dan Induk Ikan Gurame; 

 

IV. PROSEDUR 

A. Prasarana, Alat dan Bahan 

1. happa size 1 (satu) mm; 

2. happa panen; 

3. ember; 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Calon 

Induk dan Induk Gurame 



4. seser; 

5. keranjang timbang; 

6. keranjang timbang ukuran 25 (dua puluh lima) kg; 

7. timbangan analog (1 (satu) kg);  

8. timbangan pegas (50 (liam puluh) kg);  

9. penggaris 50 (lima puluh) cm; 

 

B. Prosedur Kerja 

1. Menghitung Jumlah Calon Induk dan Induk (ekor)  

a. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

b. calon induk atau induk ikan diambil secukupnya 

menggunakan seser dan ditempatkan ke dalam ember; 

c. calon induk atau induk ikan dihitung manual satu persatu 

sampai ikan di dalam ember selesai dihitung; 

d. uangi langkah prosedur kerja poin 1.b dan 1.c sampai 

semua calon induk atau induk ikan selesai dihitung; dan 

e. hasil perhitungan dicatat sebagai Jumlah Ikan (JI). 

 

2. Menghitung Bobot Calon Induk atau Induk (Gram/Ekor) 

a. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

b. calon induk atau induk ikan diambil secukupnya 

menggunakan seser dan ditempatkan ke dalam ember; 

c. calon induk atau induk diambil sebanyak 10 (sepuluh) 

ekor, kemudian ditimbang dan dicatat berat bersih rata-

ratanya (berat tanpa keranjang timbang); 

d. langkah poin 2.c diulangi sebanyak 3 (tiga) kali dan ketiga 

nilai rata-rata tersebut dirata-ratakan lagi dan ditetapkan 

sebagai Berat Ikan (BI); dan 

e. jumlah berat total calon induk atau induk yang dinyatakan 

sebagai BIT dalam satuan kilogram (kg) dihitung dengan 

rumus: 𝐵𝐼𝑇 =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑘𝑎𝑛 (𝐽𝐼) 𝑥 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐼𝑘𝑎𝑛 (𝐵𝐼)1000  



3. Menghitung Biomassa Calon Induk atau Induk (Berat Total) 

a. keringkan wadah pemeliharaan calon induk / induk; 

b. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

c. masukkan calon induk / induk kedalam keranjang untuk 

ditimbang; 

d. timbang calon induk / induk secara bertahap dengan 

menggunakan timbangan skala minimum 50 (lima puluh) 

kg (Tahapan timbang dinyatakan dalam Tn); 

e. catat hasil penimbangan setiap tahap; 

f. ulangi langkah prosedur kerja poin 3.c, 3.d dan 3.e sampai 

semua calon induk atau induk ikan selesai ditimbang; dan  

g. jumlah berat total calon induk atau induk yang dinyatakan 

sebagai BT dalam satuan kilogram (kg) dihitung dengan 

rumus: 𝐵𝑇 = 𝑇𝑛1 + 𝑇𝑛2 + 𝑇𝑛3 + ⋯ .. 
4. Menghitung Panjang Calon Induk atau Induk (cm) 

a. keringkan wadah pemeliharaan calon induk / induk; 

b. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

c. grading (pisah ukuran) calon induk dengan menggunakan 

alat grading; 

d. ukur panjang calon induk yang telah di-grading minimal 3 

(tiga) ekor per ukuran; 

e. metode pengukuran panjang ikan yaitu dari ujung mulut 

sampai dengan ujung ekor (Lihat Gambar); dan 

 
f. catat hasil pengukuran panjang. 



 
Formulir B.07 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai acuan dalam melakukan penghitungan  pada produksi larva 

dan benih ikan jelawat agar data produksi yang diperoleh menggunakan 

metode yang seragam sehingga dapat dipertanggungjawabkan.  

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan Larva 
Teknisi/Peneliti/Guru

/Dosen 

B 

Penghitungan Benih 

Ukuran   2 (dua) – 3 (tiga) cm 

Ukuran >3 (tiga) - 5 (lima)cm 

Ukuran >5 (lima) – 8 (delapan) cm 

Ukuran >8 (delapan) – 12 (dua belas) cm 

Teknisi/Peneliti/Guru

/Dosen 

 

III.  ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);  

B. SNI Benih air tawar; 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Larva dan 

Benih Ikan Jelawat 



IV.  PROSEDUR 

A. Penghitungan Larva  

1. Prasarana, Alat dan Bahan 

a. baskom 5 (lima) liter; 

b. gelas ukur 10 (sepuluh) ml; 

c. gelas ukur 50 (lima puluh) – 100 (seratus) ml; 

d. scoopnet larva; 

e. sendok/centong; dan 

f. peralatan aerasi. 

 

2. Prosedur Kerja :  

a. mengisi baskom sebagai wadah larva dengan air sebanyak 

5 (lima liter; 

b. mengambil larva dengan scoopnet; 

c. memasukkan larva yang akan dihitung jumlahnya ke gelas 

ukur 10 (sepuluh) ml ; 

d. memasukkan ke dalam baskom hitung; 

e. menghitung seluruh larva tersebut secara manual ke 

baskom lain; 

f. menentukan  jumlah  keseluruhan  larva dalam  baskom  

dan dinyatakan sebagai jumlah larva hasil sampel untuk 

sebanyak 10 (sepuluh) ml; 

g. penghitungan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali ulangan dan 

direratakan; dan 

h. hasil penghitungan dijadikan acuan untuk penghitungan 

dalam volume yang lebih besar (gelas ukur 50 (lima puluh) 

– 100 (seratus) ml) disesuaikan dengan wadah yang akan 

digunakan dan atau ikan yang akan dikemas (packing).  

 

B. Penghitungan Benih  

1. Prasarana, Alat dan Bahan 

a. baskom 5 (lima) liter; 

b. ember 10 (sepuluh) – 20 (dua puluh) liter; 

c. gelas ukur 100 (seratus) – 200 (dua ratus) ml; 



d. scoopnet; 

e. serokan aluminium;  

f. sendok/centong; 

g. peralatan aerasi (jika diperlukan); dan 

h. timbangan digital. 

 

2. Prosedur Kerja 

a.   Metode Manual  

1) mengisi baskom dengan air lalu di beri aerasi; 

2) memasukkan benih ke dalam baskom;  

3) menghitung satu persatu benih secara keseluruhan ke 

wadah yang telah disiapkan; dan 

4) hasil penghitungan adalah jumlah benih total yang 

dihitung pada poin sebelumnya. 

 

b.   Metode Volumetrik 

1) memasukkan benih ke dalam gelas ukur 100 (seratus) 

– 200 (dua ratus) ml tanpa air; 

2) memasukkan benih ke dalam baskom hitung yang 

telah diisi air dan diaerasi; 

3) menghitung seluruh benih secara manual (satu 

persatu); 

4) menakar benih ikan secara keseluruhan menggunakan 

gelas ukur 100 ml; dan 

5) hasil perhitungan jumlah benih sama dengan jumlah 

benih 100 ml (x) dikalikan dengan jumlah benih 

keseluruhan (Y). 

 

c.   Metode Gravimetrik 

1) menyiapkan ember ukuran 10 (sepuluh) – 20 (dua 

puluh) L;  

2) mengisi ember dengan air secukupnya; 

3) menimbang ember yang telah diisi air dan ditera (x0); 



4) memasukkan benih ikan ke dalam ember kemudian 

ditimbang    sampai mencapai berat 1 (satu) kg; 

5) benih yang telah ditimbang dihitung keseluruhannya 

secara manual (x1); 

6) kemudian menimbang benih yang akan dihitung (y); 

dan 

7) hasil perhitungan jumlah benih sama dengan jumlah 

benih 1 kg dikalikan dengan berat benih keseluruhan 

(Z = x1 x Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Formulir B.08 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai acuan dalam menghitung jumlah (ekor), berat rata-rata 

(gram) dan berat total (kg) serta panjang (cm) calon induk dan induk ikan 

jelawat, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

No Ruang Lingkup Penanggung Jawab 

1 Penghitungan Calon 

Induk 

Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen 

2 Penghitungan Induk Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen  

 

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);  

B. SNI Calon Induk dan Induk Ikan Jelawat; 

 

 

 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Calon 

Induk dan Induk Ikan Jelawat 



IV. PROSEDUR 

A. Prasarana, Alat dan Bahan 

1. happa size 1 (satu) mm; 

2. happa panen; 

3. ember; 

4. seser; 

5. keranjang timbang; 

6. keranjang timbang ukuran 25 (dua puluh lima) kg; 

7. timbangan analog (1 (satu) kg); 

8. timbangan pegas (50 (lima puluh) kg); dan 

9. penggaris 50 (lima puluh) cm. 

 

B. Prosedur Kerja 

1. Menghitung Jumlah Calon Induk dan Induk (ekor)  

a. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

b. calon induk atau induk ikan diambil secukupnya 

menggunakan seser dan ditempatkan ke dalam ember; 

c. calon induk atau induk ikan dihitung manual satu persatu 

sampai ikan di dalam ember selesai dihitung; 

d. ulangi langkah prosedur kerja poin 1.b dan 1.c sampai 

semua calon induk atau induk ikan selesai dihitung; dan 

e. hasil perhitungan dicatat sebagai Jumlah Ikan (JI). 

 

2. Menghitung Bobot Calon Induk atau Induk (Gram/Ekor) 

a. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

b. calon induk atau induk ikan diambil secukupnya 

menggunakan seser dan ditempatkan ke dalam ember; 

c. calon induk atau induk diambil sebanyak 10 (sepuluh) 

ekor, kemudian ditimbang dan dicatat berat bersih rata-

ratanya (berat tanpa keranjang timbang); 



d. langkah poin 2.c diulangi sebanyak 3 (tiga) kali dan ketiga 

nilai rata-rata tersebut dirata-ratakan lagi dan ditetapkan 

sebagai Berat Ikan (BI); dan 

e. jumlah berat total calon induk atau induk yang dinyatakan 

sebagai BIT dalam satuan kilogram (kg) dihitung dengan 

rumus: 𝐵𝐼𝑇 =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑘𝑎𝑛 (𝐽𝐼) 𝑥 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐼𝑘𝑎𝑛 (𝐵𝐼)1000  

3. Menghitung Biomassa Calon Induk atau Induk (Berat Total) 

a. keringkan wadah pemeliharaan calon induk / induk; 

b. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

c. masukkan calon induk / induk kedalam keranjang untuk 

ditimbang; 

d. timbang calon induk / induk secara bertahap dengan 

menggunakan timbangan skala minimum 50 (lima puluh) 

Kg (Tahapan timbang dinyatakan dalam Tn); 

e. catat hasil penimbangan setiap tahap.; 

f. ulangi langkah prosedur kerja poin 3.c, 3.d dan 3.e sampai 

semua calon induk atau induk ikan selesai ditimbang; dan 

g. jumlah berat total calon induk atau induk yang dinyatakan 

sebagai BT dalam satuan kilogram (kg) dihitung dengan 

rumus: 𝐵𝑇 = 𝑇𝑛1 + 𝑇𝑛2 + 𝑇𝑛3 + ⋯ .. 
 

4. Menghitung Panjang Calon Induk atau Induk (cm) 

a. keringkan wadah pemeliharaan calon induk / induk; 

b. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

c. grading (pisah ukuran) calon induk dengan menggunakan 

alat grading; 

d. ukur panjang calon induk yang telah digrading minimal 3 

(tiga) ekor per ukuran;  

 



e. metode pengukuran panjang ikan yaitu dari ujung mulut 

sampai dengan ujung ekor (lihat gambar); dan 

 

 
 
 
 

f. catat hasil pengukuran panjang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formulir B.09 

 

 

TUJUAN  

Sebagai acuan dalam melakukan penghitungan  pada produksi larva 

dan benih ikan mas agar data produksi yang diperoleh menggunakan 

metode yang seragam sehingga dapat dipertanggungjawabkan.  

 

II.  RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan Larva 
Teknisi/Peneliti/Guru

/Dosen 

B 

Penghitungan Benih 

Ukuran   2 (dua) -3 (tiga)  cm 

Ukuran >3 (tiga) - 5 (lima) cm 

Ukuran >5 (lima) - 8 (delapan) cm 

Ukuran >8 (delapan) – 12 (dua belas) cm 

Teknisi/Peneliti/Guru

/Dosen 

 

 

III.  ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); dan 

B. SNI Benih air tawar. 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Larva dan 

Benih Ikan Mas 



 

IV.  PROSEDUR 

A. Penghitungan Larva  

1. Prasarana, Alat dan Bahan 

a.  baskom 5 (lima) liter; 

b.  gelas ukur 10 (sepuluh) ml; 

c.  gelas ukur 50 (lima puluh) – 100 (seratus) ml; 

d.  scoopnet larva; 

e.  sendok/centong; dan 

f.  peralatan aerasi. 

 

2. Prosedur Kerja :  

a. mengisi baskom sebagai wadah larva dengan air sebanyak 

5 (lima) liter; 

b. mengambil larva dengan scoopnet; 

c. memasukkan larva yang akan dihitung jumlahnya ke gelas 

ukur 10 (sepuluh) ml;  

d. memasukkan ke dalam baskom hitung; 

e. menghitung seluruh larva tersebut secara manual ke 

baskom lain; 

f. menentukan  jumlah  keseluruhan  larva dalam  baskom  

dan dinyatakan sebagai jumlah larva hasil sampel untuk 

sebanyak 10 (sepuluh) ml;  

g. penghitungan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali ulangan dan 

direratakan; dan 

h. hasil penghitungan dijadikan acuan untuk penghitungan 

dalam volume yang lebih besar (gelas ukur 50 (lima puluh) 

– 100 (seratsu) ml) disesuaikan dengan wadah yang akan 

digunakan dan atau ikan yang akan dikemas (packing).  

 

B. Penghitungan Benih  

1. Prasarana, Alat dan Bahan 

1) baskom 5 (lima) liter 

2) ember 10 (Sepuluh) – 20 (dua puluh) liter; 



3) gelas ukur 100 (seratus ) – 200 (dua ratus) ml; 

4) scoopnet; 

5) serokan alumunium; 

6) sendok/centong; 

7) peralatan aerasi (jika diperlukan); dan 

8) timbangan digital. 

 

2. Prosedur Kerja 

a.   Metode Manual  

1) mengisi baskom dengan air lalu di beri aerasi; 

2) memasukkan benih ke dalam baskom;  

3) menghitung satu persatu benih secara keseluruhan ke 

wadah yang telah disiapkan; dan 

4) hasil penghitungan adalah jumlah benih total yang 

dihitung pada poin sebelumnya. 

 

b.   Metode Volumetrik 

1) memasukkan benih ke dalam gelas ukur 100 (seratus) 

– 200 (dua ratus) ml tanpa air; 

2) memasukkan benih ke dalam baskom hitung yang 

telah diisi air dan diaerasi; 

3) menghitung seluruh benih secara manual (satu 

persatu); 

4) menakar benih ikan secara keseluruhan menggunakan 

gelas ukur 100 (seratus) ml; dan 

5) hasil perhitungan jumlah benih sama dengan jumlah 

benih 100 (seratus) ml (x) dikalikan dengan jumlah 

benih keseluruhan (Y).  

 

c.   Metode Gravimetrik 

1) menyiapkan ember ukuran 10 (sepuluh) – 20 (dua 

puluh) L;  

2) mengisi ember dengan air secukupnya; 

3) menimbang ember yang telah diisi air dan ditera (x0); 



4) memasukkan benih ikan ke dalam ember kemudian 

ditimbang    sampai mencapai berat 1 (satu) kg;  

5) benih yang telah ditimbang dihitung keseluruhannya 

secara manual (x1); 

6) kemudian menimbang benih yang akan dihitung (y); 

dan 

7) hasil perhitungan jumlah benih sama dengan jumlah 

benih 1 kg dikalikan dengan berat benih keseluruhan 

(Z = x1 x Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Formulir B.10 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai acuan dalam menghitung jumlah (ekor), berat rata-rata 

(gram) dan berat total (kg) serta panjang (cm) calon induk dan induk ikan 

mas, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

No Ruang Lingkup Penanggung Jawab 

1 Penghitungan Calon 

Induk 

Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen 

D 

2 Penghitungan Induk Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen  

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);  

B. SNI Calon Induk dan Induk Ikan Mas; 

 

IV. PROSEDUR 

A. Prasarana, Alat dan Bahan 

1) happa size 1 (satu) mm; 

2) happa panen; 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Calon 

Induk dan Induk Ikan Mas 



3) ember; 

4) seser;  

5) keranjang timbang; 

6) keranjang timbang ukuran 25 (dua puluh lima) kg; 

7) timbangan analog (1 (satu) kg);  

8) timbangan pegas (50 (lima puluh) kg); dan 

9) penggaris 50 (lima puluh) cm. 

 

B. Prosedur Kerja 

1. Menghitung Jumlah Calon Induk dan Induk (ekor)  

a. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

b. calon induk atau induk ikan diambil secukupnya 

menggunakan seser dan ditempatkan ke dalam ember; 

c. calon induk atau induk ikan dihitung manual satu persatu 

sampai ikan di dalam ember selesai dihitung; 

d. ulangi langkah prosedur kerja poin 1.b dan 1.c sampai 

semua calon induk atau induk ikan selesai dihitung; dan 

e. hasil perhitungan dicatat sebagai Jumlah Ikan (JI). 

 

2. Menghitung Bobot Calon Induk atau Induk (Gram/Ekor) 

a. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

b. calon induk atau induk ikan diambil secukupnya 

menggunakan seser dan ditempatkan ke dalam ember; 

c. calon induk atau induk diambil sebanyak 10 (sepuluh) 

ekor, kemudian ditimbang dan dicatat berat bersih rata-

ratanya (berat tanpa keranjang timbang); 

d. langkah poin 2.c diulangi sebanyak 3 kali dan ketiga nilai 

rata-rata tersebut dirata-ratakan lagi dan ditetapkan 

sebagai Berat Ikan (BI); dan 

e. jumlah berat total calon induk atau induk yang dinyatakan 

sebagai BIT dalam satuan kilogram (kg) dihitung dengan 

rumus: 



𝐵𝐼𝑇 =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑘𝑎𝑛 (𝐽𝐼) 𝑥 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐼𝑘𝑎𝑛 (𝐵𝐼)1000  

3. Menghitung Biomassa Calon Induk atau Induk (Berat Total) 

a. keringkan wadah pemeliharaan calon induk / induk. 

b. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

c. masukkan calon induk / induk kedalam keranjang untuk 

ditimbang; 

d. timbang calon induk / induk secara bertahap dengan 

menggunakan timbangan skala minimum 50 (lima puluh) 

kg (tahapan timbang dinyatakan dalam Tn); 

e. catat hasil penimbangan setiap tahap; 

f. ulangi langkah prosedur kerja poin 3.c, 3.d dan 3.e sampai 

semua calon induk atau induk ikan selesai ditimbang; dan  

g. jumlah berat total calon induk atau induk yang dinyatakan 

sebagai BT dalam satuan kilogram (kg) dihitung dengan 

rumus: 𝐵𝑇 = 𝑇𝑛1 + 𝑇𝑛2 + 𝑇𝑛3 + ⋯ .. 
 

4. Menghitung Panjang Calon Induk atau Induk (cm) 

a. keringkan wadah pemeliharaan calon induk / induk; 

b. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

c. grading (pisah ukuran) calon induk dengan menggunakan 

alat grading; 

d. ukur panjang calon induk yang telah di-grading minimal 3 

(tiga) ekor per ukuran; 

e. metode pengukuran panjang ikan yaitu dari ujung mulut 

sampai dengan ujung ekor (lihat gambar); dan 

f. catat hasil pengukuran panjang. 

 

 

 

 

 



Formulir B.11 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai acuan dalam melakukan penghitungan  pada produksi larva 

dan benih ikan nila agar data produksi yang diperoleh menggunakan 

metode yang seragam sehingga dapat dipertanggungjawabkan.  

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan Larva 
Teknisi/Peneliti/Guru

/Dosen 

B 

Penghitungan Benih 

Ukuran   2 (dua) - 3 (tiga) cm 

Ukuran >3 (tiga) – 5 (lima) cm 

Ukuran >5 (lima) – 8 (delapan)  cm 

Ukuran >8 (delapan) – 12 (dua belas) cm 

Teknisi/Peneliti/Guru

/Dosen 

 

III.  ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);  

B. SNI Benih air tawar; 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Larva dan 

Benih Ikan Nila 



IV.  PROSEDUR 

A. Penghitungan Larva  

1. Prasarana, Alat dan Bahan 

a. baskom 5 (liam) liter; 

b. gelas ukur 10 (sepuluh) ml; 

c. gelas ukur 50 (lima puluh) – 100 (seratus) ml; 

d. scoopnet larva; 

e. sendok/centong; dan 

f. peralatan aerasi. 

 

2. Prosedur Kerja :  

a. mengisi baskom sebagai wadah larva dengan air sebanyak 

5 (lima) liter; 

b. mengambil larva dengan scoopnet; 

c. memasukkan larva yang akan dihitung jumlahnya ke gelas 

ukur 10 (sepuluh) ml; 

d. memasukkan ke dalam baskom hitung; 

e. menghitung seluruh larva tersebut secara manual ke 

baskom lain; 

f. menentukan  jumlah  keseluruhan  larva dalam  baskom  

dan dinyatakan sebagai jumlah larva hasil sampel untuk 

sebanyak 10 (sepuluh) ml;  

g. penghitungan dilakukan sebanyak tiga kali ulangan dan 

direratakan; dan 

h. hasil penghitungan dijadikan acuan untuk penghitungan 

dalam volume yang lebih besar (gelas ukur 50 (lima puluh – 

100 (seratus) ml) disesuaikan dengan wadah yang akan 

digunakan dan atau ikan yang akan dikemas (packing).  

 

B. Penghitungan Benih  

1. Prasarana, Alat dan Bahan 

a. baskom 5 (lima liter; 

b. ember 10 (sepuluh) – 20 (dua puluh) liter; 

c. gelas ukur 100 (seratus) – 200 (dua ratus) ml; 



d. scoopnet; 

e. serokan alumunium;  

f. sendok/centong; 

g. peralatan aerasi (jika diperlukan); dan 

h. timbangan digital.  

 

2. Prosedur Kerja 

a.   Metode Manual  

1) mengisi baskom dengan air lalu di beri aerasi; 

2) memasukkan benih ke dalam baskom; 

3) menghitung satu persatu benih secara keseluruhan ke 

wadah yang telah disiapkan; 

4) hasil penghitungan adalah jumlah benih total yang 

dihitung pada poin sebelumnya; 

 

b.   Metode Volumetrik 

1) memasukkan benih ke dalam gelas ukur 100 (seratus) 

– 200 (dua ratus) ml tanpa air; 

2) memasukkan benih ke dalam baskom hitung yang 

telah diisi air dan diaerasi; 

3) menghitung seluruh benih secara manual (satu 

persatu); 

4) menakar benih ikan secara keseluruhan menggunakan 

gelas ukur 100 (seratus) ml; dan 

5) hasil perhitungan jumlah benih sama dengan jumlah 

benih 100 (seratus) ml (x) dikalikan dengan jumlah 

benih keseluruhan (Y) . 

 

c.   Metode Gravimetrik 

1) menyiapkan ember ukuran 10 (sepuluh) – 20 (dua 

puluh) L;  

2) mengisi ember dengan air secukupnya; 

3) menimbang ember yang telah diisi air dan ditera (x0); 



4) memasukkan benih ikan ke dalam ember kemudian 

ditimbang    sampai mencapai berat 1 (satu) kg;  

5) benih yang telah ditimbang dihitung keseluruhannya 

secara manual (x1); 

6) kemudian menimbang benih yang akan dihitung (y); 

dan 

7) hasil perhitungan jumlah benih sama dengan jumlah 

benih 1 kg dikalikan dengan berat benih keseluruhan 

(Z = x1 x Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formulir B.12 

 

I. TUJUAN  

Sebagai acuan dalam menghitung jumlah (ekor), berat rata-rata 

(gram) dan berat total (kg) serta panjang (cm) calon induk dan induk ikan 

nila, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

No Ruang Lingkup Penanggung Jawab 

1 Penghitungan Calon 

Induk 

Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen 

D 

2 Penghitungan Induk Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen  

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);  

B. SNI Calon Induk dan Induk Ikan Nila; 

 

IV. PROSEDUR 

A. Prasarana, Alat dan Bahan 

1. happa size 1 (satu) mm; 

2. happa panen; 

3. ember; 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Calon 

Induk dan Induk Ikan Nila 



4. seser;  

5. keranjang timbang; 

6. keranjang timbang ukuran 25 (dua puluh lima) kg; 

7. timbangan analog (1 (satu) kg);  

8. timbangan pegas (50 (lima puluh) kg); dan 

9. penggaris 50 (lima puluh) cm. 

 

B. Prosedur Kerja 

1. Menghitung Jumlah Calon Induk dan Induk (ekor)  

a. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

b. calon induk atau induk ikan diambil secukupnya 

menggunakan seser dan ditempatkan ke dalam ember; 

c. calon induk atau induk ikan dihitung manual satu persatu 

sampai ikan di dalam ember selesai dihitung; 

d. ulangi langkah prosedur kerja poin 1.b dan 1.c sampai 

semua calon induk atau induk ikan selesai dihitung; dan 

e. hasil perhitungan dicatat sebagai Jumlah Ikan (JI). 

 

2. Menghitung Bobot Calon Induk atau Induk (Gram/Ekor) 

a. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 mm menggunakan happa panen; 

b. calon induk atau induk ikan diambil secukupnya 

menggunakan seser dan ditempatkan ke dalam ember; 

c. calon induk atau induk diambil sebanyak 10 (sepuluh) 

ekor, kemudian ditimbang dan dicatat berat bersih rata-

ratanya (berat tanpa keranjang timbang); 

d. langkah poin 2.c diulangi sebanyak 3 (tiga) kali dan ketiga 

nilai rata-rata tersebut dirata-ratakan lagi dan ditetapkan 

sebagai Berat Ikan (BI); dan 

e. jumlah berat total calon induk atau induk yang dinyatakan 

sebagai BIT dalam satuan kilogram (kg) dihitung dengan 

rumus: 𝐵𝐼𝑇 =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑘𝑎𝑛 (𝐽𝐼) 𝑥 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐼𝑘𝑎𝑛 (𝐵𝐼)1000  



3. Menghitung Biomassa Calon Induk atau Induk (Berat Total) 

a. keringkan wadah pemeliharaan calon induk / induk. 

b. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

c. masukkan calon induk / induk kedalam keranjang untuk 

ditimbang; 

d. timbang calon induk / induk secara bertahap dengan 

menggunakan timbangan skala minimum 50 (lima puluh) 

kg (tahapan timbang dinyatakan dalam Tn); 

e. catat hasil penimbangan setiap tahap; 

f. ulangi langkah prosedur kerja poin 3.c, 3.d dan 3.e sampai 

semua calon induk atau induk ikan selesai ditimbang; dan 

g. jumlah berat total calon induk atau induk yang dinyatakan 

sebagai BT dalam satuan kilogram (Kg) dihitung dengan 

rumus: 𝐵𝑇 = 𝑇𝑛1 + 𝑇𝑛2 + 𝑇𝑛3 + ⋯ .. 
 

4. Menghitung Panjang Calon Induk atau Induk (cm) 

a. keringkan wadah pemeliharaan calon induk / induk; 

b. calon induk atau induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 (satu) mm menggunakan happa panen; 

c. grading (pisah ukuran) calon induk dengan menggunakan 

alat grading; 

d. ukur panjang calon induk yang telah digrading minimal 3 

(tiga) ekor per ukuran; 

e. metode pengukuran panjang ikan yaitu dari ujung mulut 

sampai dengan ujung ekor (lihat gambar); dan 

 
f. catat hasil pengukuran panjang. 

 



Formulir B.13 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai acuan dalam melakukan penghitungan  pada produksi larva 

dan benih ikan Patin agar data produksi yang diperoleh menggunakan 

metode yang seragam sehingga dapat dipertanggungjawabkan.  

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan Larva Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen 

B 

Penghitungan Benih 

Ukuran   1-2 cm 

Ukuran > 2-3 cm 

Ukuran >3-5 cm 

Ukuran >5-8 cm 

Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen 

 

III.  ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);  

B. SNI Benih air tawar; 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Larva dan 

Benih Ikan Patin 



 

IV.  PROSEDUR 

A. Penghitungan Larva  

1. Prasarana, Alat dan Bahan 

a.  Baskom 5 liter; 

b.  Gelas Ukur 10 ml; 

c.  Gelas ukur 50-100 ml; 

d.  Scoopnet larva; 

e.  Sendok/Centong; dan 

f.  Peralatan aerasi. 

 

2. Prosedur Kerja :  

a. Mengisi baskom sebagai wadah larva dengan air sebanyak 

5 liter; 

b. Mengambil larva dengan scoopnet; 

c. Memasukkan larva yang akan dihitung jumlahnya ke gelas 

ukur 10 ml;  

d. Memasukkan ke dalam baskom hitung; 

e. Menghitung seluruh larva tersebut secara manual ke 

baskom lain; 

f. Menentukan  jumlah  keseluruhan  larva dalam  baskom  

dan dinyatakan sebagai jumlah larva hasil sampel untuk 

sebanyak 10 ml; 

g. Penghitungan dilakukan sebanyak tiga kali ulangan dan 

direratakan; dan 

h. Hasil penghitungan dijadikan acuan untuk penghitungan 

dalam volume yang lebih besar (gelas ukur 50-100 ml) 

disesuaikan dengan wadah yang akan digunakan dan atau 

ikan yang akan dikemas (packing).  

 

B. Penghitungan Benih  

1. Prasarana, Alat dan Bahan 

a.  Baskom 5 liter 

b.  Ember 10-20 liter 



c.  Gelas Ukur 100-200 ml 

d.  Scoopnet 

e.  Serokan alumunium  

f.  Sendok/Centong 

g.  Peralatan aerasi (jika diperlukan) 

h.  Timbangan digital  

 

2. Prosedur Kerja 

a.   Metode Manual  

1) Mengisi baskom dengan air lalu di beri aerasi; 

2) Memasukkan benih ke dalam baskom; 

3) Menghitung satu persatu benih secara keseluruhan ke 

wadah yang telah disiapkan; dan 

4) Hasil penghitungan adalah jumlah benih total yang 

dihitung pada poin sebelumnya. 

 

b.   Metode Volumetrik 

1) Memasukkan benih ke dalam gelas ukur 100 - 200 ml 

tanpa air; 

2) Memasukkan benih ke dalam baskom hitung yang 

telah diisi air dan diaerasi; 

3) Menghitung seluruh benih secara manual (satu 

persatu); 

4) Menakar benih ikan secara keseluruhan menggunakan 

gelas ukur 100 ml; dan 

5) Hasil perhitungan jumlah benih sama dengan jumlah 

benih 100 ml (x) dikalikan dengan jumlah benih 

keseluruhan (Y).  

 

c.   Metode Gravimetrik 

1) Menyiapkan ember ukuran 10-20 L;  

2) Mengisi ember dengan air secukupnya; 

3) Menimbang ember yang telah diisi air dan ditera (x0); 



4) Memasukkan benih ikan ke dalam ember kemudian 

ditimbang    sampai mencapai berat 1 kg ; 

5) Benih yang telah ditimbang dihitung keseluruhannya 

secara manual (x1); 

6) Kemudian menimbang benih yang akan dihitung (y); 

dan 

7) Hasil perhitungan jumlah benih sama dengan jumlah 

benih 1 kg dikalikan dengan berat benih keseluruhan 

(Z = x1 x Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulir B.14 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai acuan dalam menghitung jumlah (ekor), berat rata-rata 

(gram) dan berat total (kg) serta panjang (cm) calon induk dan induk ikan 

Patin, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

No Ruang Lingkup Penanggung Jawab 

1 Penghitungan Calon 

Induk 

Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen 

2 Penghitungan Induk Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen  

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB); 

B. SNI Calon Induk dan Induk Ikan Patin; 

 

IV. PROSEDUR 

A. Prasarana, Alat dan Bahan 

1. Happa size 1 mm; 

2. Happa panen; 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Calon 

Induk dan Induk Ikan Patin 



3. Ember; 

4. Seser; 

5. Keranjang timbang; 

6. Keranjang timbang ukuran 25 kg; 

7. Timbangan analog (1 Kg);  

8. Timbangan pegas (50 Kg); dan 

9. Penggaris 50 cm. 

 

B. Prosedur Kerja 

1. Menghitung Jumlah Calon Induk dan Induk (ekor)  

a. Calon Induk atau Induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 mm menggunakan happa panen; 

b. Calon Induk atau Induk ikan diambil secukupnya 

menggunakan seser dan ditempatkan ke dalam ember; 

c. Calon Induk atau Induk ikan dihitung manual satu persatu 

sampai ikan di dalam ember selesai dihitung; 

d. Ulangi langkah prosedur kerja poin 1.b dan 1.c sampai 

semua calon induk atau induk ikan selesai dihitung; dan 

e. Hasil perhitungan dicatat sebagai Jumlah Ikan (JI). 

 

2. Menghitung Bobot Calon Induk atau Induk (Gram/Ekor) 

a. Calon Induk atau Induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 mm menggunakan happa panen; 

b. Calon Induk atau Induk ikan diambil secukupnya 

menggunakan seser dan ditempatkan ke dalam ember; 

c. Calon Induk atau Induk diambil sebanyak 10 ekor, 

kemudian ditimbang dan dicatat berat bersih rata-ratanya 

(berat tanpa keranjang timbang); 

d. Langkah poin 2.c diulangi sebanyak 3 kali dan ketiga nilai 

rata-rata tersebut dirata-ratakan lagi dan ditetapkan 

sebagai Berat Ikan (BI); dan 

 

 

 



e. Jumlah berat total calon induk atau induk yang dinyatakan 

sebagai BIT dalam satuan kilogram (Kg) dihitung dengan 

rumus: 𝐵𝐼𝑇 =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑘𝑎𝑛 (𝐽𝐼) 𝑥 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐼𝑘𝑎𝑛 (𝐵𝐼)1000  

3. Menghitung Biomassa Calon Induk atau Induk (Berat Total) 

a. Keringkan wadah pemeliharaan calon induk / induk; 

b. Calon Induk atau Induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 mm menggunakan happa panen; 

c. Masukkan Calon Induk / Induk kedalam keranjang untuk 

ditimbang; 

d. Timbang Calon Induk / Induk secara bertahap dengan 

menggunakan timbangan skala minimum 50 Kg (Tahapan 

timbang dinyatakan dalam Tn); 

e. Catat hasil penimbangan setiap tahap; 

f. Ulangi langkah prosedur kerja poin 3.c, 3.d dan 3.e sampai 

semua calon induk atau induk ikan selesai ditimbang; dan 

g. Jumlah berat total calon induk atau induk yang dinyatakan 

sebagai BT dalam satuan kilogram (Kg) dihitung dengan 

rumus: 𝐵𝑇 = 𝑇𝑛1 + 𝑇𝑛2 + 𝑇𝑛3 + ⋯ .. 
 

4. Menghitung Panjang Calon Induk atau Induk (cm) 

a. Keringkan wadah pemeliharaan calon induk / induk; 

b. Calon Induk atau Induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 mm menggunakan happa panen; 

c. Grading (Pisah Ukuran) Calon Induk dengan menggunakan 

alat grading; 

d. Ukur Panjang Calon Induk yang telah digrading minimal 3 

ekor per ukuran; 

e. Metode Pengukuran Panjang Ikan yaitu dari ujung mulut 

sampai dengan ujung ekor (Lihat Gambar); dan 

f. Catat hasil pengukuran panjang. 

 
 
 



Formulir B.15 

 

 

I.    TUJUAN  

Sebagai acuan dalam melakukan penghitungan  pada produksi larva 

dan benih ikan Tawes agar data produksi yang diperoleh menggunakan 

metode yang seragam sehingga dapat dipertanggungjawabkan.  

 

II.  RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan Larva Teknisi/Guru/Dosen/ 

Peneliti 

B Penghitungan Benih 

Ukuran   1-2 cm 

Ukuran >2-3 cm 

Ukuran >3-5 cm 

Ukuran >5-8 cm 

Teknisi/Guru/Dosen/ 

Peneliti 

 

III.  ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

B. SNI Benih air tawar; 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Larva dan 

Benih Ikan Tawes 



 

IV.  PROSEDUR 

A. Penghitungan Larva  

1. Prasarana, Alat dan Bahan 

a.  Baskom 5 liter; 

b.  Gelas Ukur 10 ml; 

c.  Gelas ukur 50-100 ml; 

d.  Scoopnet larva; 

e.  Sendok/Centong; dan 

f.  Peralatan aerasi. 

 

2. Prosedur Kerja :  

a. Mengisi baskom sebagai wadah larva dengan air sebanyak 

5 liter; 

b. Mengambil larva dengan scoopnet; 

c. Memasukkan larva yang akan dihitung jumlahnya ke gelas 

ukur 10 ml; 

d. Memasukkan ke dalam baskom hitung; 

e. Menghitung seluruh larva tersebut secara manual ke 

baskom lain; 

f. Menentukan  jumlah  keseluruhan  larva dalam  baskom  

dan dinyatakan sebagai jumlah larva hasil sampel untuk 

sebanyak 10 ml;  

g. Penghitungan dilakukan sebanyak tiga kali ulangan dan 

direratakan; dan 

h. Hasil penghitungan dijadikan acuan untuk penghitungan 

dalam volume yang lebih besar (gelas ukur 50-100 ml) 

disesuaikan dengan wadah yang akan digunakan dan atau 

ikan yang akan dikemas (packing).  

 

B. Penghitungan Benih  

1. Prasarana, Alat dan Bahan 

a.  Baskom 5 liter; 

b.  Ember 10-20 liter; 



c.  Gelas Ukur 100-200 ml; 

d.  Scoopnet; 

e.  Serokan aluminium;  

f.  Sendok/Centong; 

g.  Peralatan aerasi (jika diperlukan); dan 

h.  Timbangan digital. 

 

2. Prosedur Kerja 

a.   Metode Manual  

1) Mengisi baskom dengan air lalu di beri aerasi; 

2) Memasukkan benih ke dalam baskom; 

3) Menghitung satu persatu benih secara keseluruhan ke 

wadah yang telah disiapkan; dan 

4) Hasil penghitungan adalah jumlah benih total yang 

dihitung pada poin sebelumnya. 

 

b.   Metode Volumetrik 

1) Memasukkan benih ke dalam gelas ukur 100 - 200 ml 

tanpa air; 

2) Memasukkan benih ke dalam baskom hitung yang 

telah diisi air dan diaerasi; 

3) Menghitung seluruh benih secara manual (satu 

persatu); 

4) Menakar benih ikan secara keseluruhan menggunakan 

gelas ukur 100 ml; dan 

5) Hasil perhitungan jumlah benih sama dengan jumlah 

benih 100 ml (x) dikalikan dengan jumlah benih 

keseluruhan (Y). 

 

c.   Metode Gravimetrik 

1) Menyiapkan ember ukuran 10-20 L;  

2) Mengisi ember dengan air secukupnya; 

3) Menimbang ember yang telah diisi air dan ditera (x0); 



4) Memasukkan benih ikan ke dalam ember kemudian 

ditimbang    sampai mencapai berat 1 kg;  

5) Benih yang telah ditimbang dihitung keseluruhannya 

secara manual (x1); 

6) Kemudian menimbang benih yang akan dihitung (y); 

dan 

7) Hasil perhitungan jumlah benih sama dengan jumlah 

benih 1 kg dikalikan dengan berat benih keseluruhan 

(Z = x1 x Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Formulir B.16 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai acuan dalam menghitung jumlah (ekor), berat rata-rata 

(gram) dan berat total (kg) serta panjang (cm) calon induk dan induk ikan 

Tawes, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

No Ruang Lingkup Penanggung Jawab 

1 Penghitungan Calon Induk Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen  

2 Penghitungan Induk Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen  

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);  

B. SNI Calon Induk dan Induk Ikan Tawes; 

 

IV. PROSEDUR 

A. Prasarana, Alat dan Bahan 

1. Happa size 1 mm; 

2. Happa panen; 

3. Ember; 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Calon 

Induk dan Induk Ikan Tawes 



4. Seser;  

5. Keranjang timbang; 

6. Keranjang timbang ukuran 25 kg; 

7. Timbangan analog (1 Kg);  

8. Timbangan pegas (50 Kg); dan 

9. Penggaris 50 cm. 

 

B. Prosedur Kerja 

1. Menghitung Jumlah Calon Induk dan Induk (ekor)  

a. Calon Induk atau Induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 mm menggunakan happa panen; 

b. Calon Induk atau Induk ikan diambil secukupnya 

menggunakan seser dan ditempatkan ke dalam ember; 

c. Calon Induk atau Induk ikan dihitung manual satu persatu 

sampai ikan di dalam ember selesai dihitung; 

d. Ulangi langkah prosedur kerja poin 1.b dan 1.c sampai 

semua calon induk atau induk ikan selesai dihitung; dan 

e. Hasil perhitungan dicatat sebagai Jumlah Ikan (JI). 

 

2. Menghitung Bobot Calon Induk atau Induk (Gram/Ekor) 

a. Calon Induk atau Induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 mm menggunakan happa panen; 

b. Calon Induk atau Induk ikan diambil secukupnya 

menggunakan seser dan ditempatkan ke dalam ember; 

c. Calon Induk atau Induk diambil sebanyak 10 ekor, 

kemudian ditimbang dan dicatat berat bersih rata-ratanya 

(berat tanpa keranjang timbang); 

d. Langkah poin 2.c diulangi sebanyak 3 kali dan ketiga nilai 

rata-rata tersebut dirata-ratakan lagi dan ditetapkan 

sebagai Berat Ikan (BI); dan 

 

 



e. Jumlah berat total calon induk atau induk yang dinyatakan 

sebagai BIT dalam satuan kilogram (Kg) dihitung dengan 

rumus: 

 𝐵𝐼𝑇 =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑘𝑎𝑛 (𝐽𝐼) 𝑥 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐼𝑘𝑎𝑛 (𝐵𝐼)1000  

3. Menghitung Biomassa Calon Induk atau Induk (Berat Total) 

a. Keringkan wadah pemeliharaan calon induk / induk; 

b. Calon Induk atau Induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 mm menggunakan happa panen; 

c. Masukkan Calon Induk / Induk kedalam keranjang untuk 

ditimbang; 

d. Timbang Calon Induk / Induk secara bertahap dengan 

menggunakan timbangan skala minimum 50 Kg (Tahapan 

timbang dinyatakan dalam Tn); 

e. Catat hasil penimbangan setiap tahap; 

f. Ulangi langkah prosedur kerja poin 3.c, 3.d dan 3.e sampai 

semua calon induk atau induk ikan selesai ditimbang; dan 

g. Jumlah berat total calon induk atau induk yang dinyatakan 

sebagai BT dalam satuan kilogram (Kg) dihitung dengan 

rumus: 

 𝐵𝑇 = 𝑇𝑛1 + 𝑇𝑛2 + 𝑇𝑛3 + ⋯ .. 
 

4. Menghitung Panjang Calon Induk atau Induk (cm) 

a. Keringkan wadah pemeliharaan calon induk / induk; 

b. Calon Induk atau Induk ikan dikumpulkan pada happa size 

1 mm menggunakan happa panen; 

c. Grading (Pisah Ukuran) Calon Induk dengan menggunakan 

alat grading; 

d. Ukur Panjang Calon Induk yang telah digrading minimal 3 

ekor per ukuran; 

e. Metode Pengukuran Panjang Ikan yaitu dari ujung mulut 

sampai dengan ujung ekor (Lihat Gambar); dan 



 
 

f. Catat hasil pengukuran panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Formulir B.17 

 

 

I. TUJUAN 

Mengetahui jumlah benih mulai dari awal penebaran stadia telur dan 

hasil panen stadia benih. 

 

II. RUANG LINGKUP 

No Ruang Lingkup Penanggung Jawab 

1 Penghitungan telur/awal tebar Teknisi/Guru/Dosen/Peneliti 

2 Penghitungan benih yang 

dipanen 

Teknisi/Guru/Dosen/Peneliti 

  

III. ACUAN 

Pedoman Umun Cara Pembenihan Ikan Yang Baik 2015, DJPB-

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

 

IV. PROSEDUR 

A. Penghitungan Telur/larva ikan. 

1. Alat dan Bahan 

a. Seser larva;  

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Bandeng 



b. Selang shipon; 

c. Aquarium vol.50-100 L; 

d. Ember besar volume 5- 10 L; 

e. Hand Counter; 

f. Baskom warna putih; 

g. Mangkok kecil warna putih; dan 

h. Telur/larva ikan. 

 

2. Prosedur Kerja 

a. Telur/larva pada bak induk dipanen dan ditampung dalam 

wadah ember/aquarium 50 – 100 L yang telah diisi air 

bersih dan diberi aerasi; 

b. Lakukan seleksi telur terlebih dahulu dengan diangkat 

aerasinya dan dilakukan penyiponan telur yang tidak 

menetas/didasar wadah, telur yang bagus akan melayang 

atau berada di badan air dan permukaan; 

c. Penyiponan dilakukan sekaligus untuk mengeluarkan 

kotoran yang ikut bersama telur pada saat panen dari bak 

induk; 

d. Lakukan penghitungan jumlah telur/larva; 

e. Siapkan baskom warna putih sebanyak tiga buah dan diisi 

air serta diberi aerasi; dan 

f. Lakukan sampling telur/larva dengan menggunakan 

beaker glass volume 10 ml sebanyak 3-5 kali dan setiap 

pengambilan langsung dihitung jumlahnya menggunakan 

manual atau hand counter dan dicatat masing masing 

pengambilan untuk di rata-ratakan.  

 

Jumlah Rata-Rata = Jumlah Telur Keseluruhan Sampling/ 

Jumlah Sampling 

 

g. Hasil jumlah telur/larva dengan menggunakan rumus : 

Jumlah Telur/Larva = Jumlah Rata-Rata x Volume Wadah 



h. Hasil penghitungan larva selanjutnya dapat didistribusikan 

ke bak pemeliharaan dengan padat tebar larva 10-20 

butir/ekor/Liter kapasitas bak 10-15 m3. 

 

B. Penghitungan Benih Ikan  

1. Alat dan Bahan 

a. Ember/ baskom besar; 

b. Seser larva; 

c. Mangkok sampling; 

d. Hand Counter; 

e. Baskom warna putih; 

f. Mangkok kecil warna putih; 

g. Benih Ikan uk. 1-4 cm; dan 

h. Alat sampling. 

 

2. Prosedur Kerja 

a. Benih ikan di tampung dalam baskom/ember besar yang 

telah diisi air dan diberi air mengalir 

b. Siapkan seser, mangkok sampling, alat sampling, hand 

counter dan waskom putih. 

c. Ambil benih menggunakan seser lalu disampling 

menggunakan alat sampling dan ditampung di waskom, 

satu sampling satu waskom yang telah dilengkapi dengan 

air mengalir. 

d. Setelah benih tertampung di waskom dilakukan proses 

paking dengan cara dimasukkan ke dalam kantong/plastik 

paking dan diinjeksi dengan oksigen. 

e. Setelah selesai proses packing diambil secara acak tiga 

kantong untuk dihitung jumlah benih per kantong. 

f. Hasil penghitungan kemudian di rata-ratakan dan 

merupakan hasil penghitungan jumlah nener per kantong. 

g. Jumlah total nener dihitung dengan rumus :  

Jumlah Total Benih = Jumlah rata – rata sampling X 

Jumlah Kantong packing 



Formulir B.18 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai acuan dalam melakukan penghitungan  pada produksi larva 

dan benih ikan Baung agar data produksi yang diperoleh menggunakan 

metode yang seragam sehingga dapat dipertanggungjawabkan.  

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan Larva Teknisi/Guru/Dosen/Peneliti 

B 

Penghitungan Benih 

Ukuran   1-2 cm 

Ukuran >2-3 cm 

Ukuran >3-5 cm 

Ukuran >5-7 cm 

Teknisi/Guru/Dosen/Peneliti 

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);  

B. SNI Benih air tawar; 

 

IV. PROSEDUR 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Larva dan 

Benih Ikan Baung 



A. Penghitungan Larva  

1. Prasarana, Alat dan Bahan 

a.  Baskom 5 liter; 

b.  Gelas Ukur 10 ml; 

c.  Gelas ukur 50-100 ml; 

d.  Scoopnet larva; 

e.  Sendok/Centong; dan 

f.  Peralatan aerasi. 

 

2. Prosedur Kerja :  

a. Mengisi baskom sebagai wadah larva dengan air sebanyak 

5 liter; 

b. Mengambil larva dengan scoopnet; 

c. Memasukkan larva yang akan dihitung jumlahnya ke gelas 

ukur 10 ml; 

d. Memasukkan ke dalam baskom hitung; 

e. Menghitung seluruh larva tersebut secara manual ke 

baskom lain; 

f. Menentukan  jumlah  keseluruhan  larva dalam  baskom  

dan dinyatakan sebagai jumlah larva hasil sampel untuk 

sebanyak 10 ml; 

g. Penghitungan dilakukan sebanyak tiga kali ulangan dan 

direratakan; dan 

h. Hasil penghitungan dijadikan acuan untuk penghitungan 

dalam volume yang lebih besar (gelas ukur 50-100 ml) 

disesuaikan dengan wadah yang akan digunakan dan atau 

ikan yang akan dikemas (packing).  

 

B. Penghitungan Benih  

1. Prasarana, Alat dan Bahan 

a.  Baskom 5 liter; 

b.  Ember 10-20 liter; 

c.  Gelas Ukur 100-200 ml; 

d.  Scoopnet; 



e.  Serokan aluminium; 

f.  Sendok/Centong; 

g.  Peralatan aerasi (jika diperlukan); dan 

h.  Timbangan digital.  

 

2. Prosedur Kerja 

a.   Metode Manual  

1) Mengisi baskom dengan air lalu di beri aerasi; 

2) Memasukkan benih ke dalam baskom;  

3) Menghitung satu persatu benih secara keseluruhan ke 

wadah yang telah disiapkan; dan 

4) Hasil penghitungan adalah jumlah benih total yang 

dihitung pada poin sebelumnya. 

 

b.   Metode Volumetrik 

1) Memasukkan benih ke dalam gelas ukur 100 - 200 ml 

tanpa air; 

2) Memasukkan benih ke dalam baskom hitung yang 

telah diisi air dan diaerasi; 

3) Menghitung seluruh benih secara manual (satu 

persatu); 

4) Menakar benih ikan secara keseluruhan menggunakan 

gelas ukur 100 ml; dan 

5) Hasil perhitungan jumlah benih sama dengan jumlah 

benih 100 ml (x) dikalikan dengan jumlah benih 

keseluruhan (Y).  

 

c.   Metode Gravimetrik 

1) Menyiapkan ember ukuran 10-20 L;  

2) Mengisi ember dengan air secukupnya; 

3) Menimbang ember yang telah diisi air dan ditera (x0); 

4) Memasukkan benih ikan ke dalam ember kemudian 

ditimbang    sampai mencapai berat 1 kg;  



5) Benih yang telah ditimbang dihitung keseluruhannya 

secara manual (x1); 

6) Kemudian menimbang benih yang akan dihitung (y); 

dan 

7) Hasil perhitungan jumlah benih sama dengan jumlah 

benih 1 kg dikalikan dengan berat benih keseluruhan 

(Z = x1 x Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Formulir C.01 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi telur ikan hias, agar semua 

proses dapat dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan telur ikan hias  Teknisi/Guru/Dosen/Peneliti 

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

B. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

C. SNI 7778:2013, Produksi Ikan Hias Nemo/Clown Fish (Amphiprion 

ocellaris); 

 

IV. PROSEDUR 

A. Alat dan Bahan 

1. Akuarium/bak pemijahan induk ikan hias; 

2. Perlengkapan aerasi/tabung oksigen murni; 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Telur Ikan 

Hias 



3. Instalasi air laut dan air tawar; 

4. Pipa/media substrat lainnya tempat telur menempel; 

5. Kamera; dan 

6. Telur ikan ikan hias. 

 

B. Prosedur Kerja 

1. Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan meliputi 

tahap sterilisasi dan pembilasan menggunakan air tawar 

kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

2. Telur hasil pemijahan induk ikan hias yang menempel pada 

pipa/substrat lainnya di foto; 

3. Hasil foto telur yang menempel pada pipa/substrat lainnya 

dilakukan penghitungan telur secara satu per satu/di cacah 

sampai didapatkan jumlah total telur; dan 

4. Penghitungan telur pada foto yang sudah ada dilakukan 

minimal 3 kali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Formulir C.02 

 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih ikan hias ukuran 2 cm, 

agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih ukuran 2 

cm 

Teknisi/Peneliti/Dosen/Guru 

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

B. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

C. SNI 7778:2013, Produksi Ikan Hias Nemo/Clown Fish (Amphiprion 

ocellaris); 

 

IV. PROSEDUR 

A. Alat dan Bahan 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Benih Ikan 

Hias 2 (dua) cm 



1. Bak kapasitas 1m3 (wadah penampungan benih) dari bak 

pemeliharaan; 

2. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

3. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

4. Filterbag (50 micron); 

5. Keranjang plastik dengan pelampung styrofoam; 

6. Serokan santan; 

7. Instalasi air laut dan air tawar; 

8. Sendok plastik; 

9. Scoopnet / seser; 

10. Ember plastik, kapasitas 20 liter; dan 

11. Benih ikan hias ukuran 2 cm. 

 

B. Prosedur Kerja 

Penghitungan Jumlah Benih Total: 

1. Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan meliputi 

tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan air tawar 

kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

2. Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung benih (pada 

kondisi jumlah benih yang akan dihitung banyak, bisa 

ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada wadah 

penampungan; 

3. Benih dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam keranjang yang 

diapungkan pada wadah penampungan;  

4. Pengangkutan benih yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik; 

5. Benih yang sudah berada di wadah penampungan dihitung 

secara satu per satu/ dicacah menggunakan serokan santan 

dan sendok plastik; dan 

6. Benih yang telah dihitung total, ditebar kembali ke media 

pemeliharaan. 

 



Formulir C.03 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih ikan hias ukuran 4 cm, 

agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan benih ukuran 4 

cm 

Teknisi/Peneliti/Dosen/Guru 

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

B. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

C. SNI 7778:2013, Produksi Ikan Hias Nemo/Clown Fish (Amphiprion 

ocellaris); 

 

IV. PROSEDUR 

A. Alat dan Bahan 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Benih Ikan 

Hias 4 (empat) cm 



1. Bak kapasitas 1m3 (wadah penampungan benih) dari bak 

pemeliharaan; 

2. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

3. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

4. Filterbag (50 micron); 

5. Keranjang plastik dengan pelampung styrofoam; 

6. Serokan santan; 

7. Instalasi air laut dan air tawar; 

8. Sendok plastik; 

9. Scoopnet / seser; 

10. Ember plastik, kapasitas 20 liter; dan 

11. Benih ikan hias ukuran 4 cm. 

 

B. Prosedur Kerja 

Penghitungan Jumlah Benih Total: 

1. Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan meliputi 

tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan air tawar 

kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

2. Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung benih (pada 

kondisi jumlah benih yang akan dihitung banyak, bisa 

ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada wadah 

penampungan; 

3. Benih dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam keranjang yang 

diapungkan pada wadah penampungan;  

4. Pengangkutan benih yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik; 

5. Benih yang sudah berada di wadah penampungan dihitung 

secara satu per satu/ dicacah menggunakan serokan santan 

dan sendok plastik; dan 

6. Benih yang telah dihitung total, ditebar kembali ke media 

pemeliharaan. 

 
 



Formulir C.04 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi calon induk ikan hias, agar 

semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan calon induk 

ikan hias 

Teknisi/Peneliti/Dosen/Guru 

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 

B. SNI 01-6489-2000, Metode pengambilan contoh benih ikan dan 

udang; 

C. SNI 7778:2013, Produksi Ikan Hias Nemo/Clown Fish (Amphiprion 

ocellaris); 

 

IV. PROSEDUR 

A. Alat dan Bahan 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Calon 

Induk Ikan Hias 



1. Bak kapasitas 1m3 (wadah penampungan benih) dari bak 

pemeliharaan; 

2. Perlengkapan aerasi / tabung oksigen murni; 

3. Selang aerasi diameter 1 cm dan batu aerasi; 

4. Filterbag (50 micron); 

5. Keranjang plastik dengan pelampung styrofoam; 

6. Serokan santan; 

7. Instalasi air laut dan air tawar; 

8. Sendok plastik; 

9. Scoopnet / seser; 

10. Ember plastik, kapasitas 20 liter; dan 

11. Calon Induk Benih ikan hias ukuran > 4 cm. 

 

B. Prosedur Kerja 

Penghitungan Jumlah calon induk Total: 

1. Persiapan wadah dan peralatan yang akan digunakan meliputi 

tahap sterilisasi, dan pembilasan menggunakan air tawar 

kemudian dikeringkan sebelum digunakan; 

2. Instalasi aerasi dipasangkan untuk menjamin ketersediaan 

oksigen pada bak fiber sebagai wadah penampung benih (pada 

kondisi jumlah benih yang akan dihitung banyak, bisa 

ditambahkan suplai oksigen murni kedalam air pada wadah 

penampungan; 

3. Calon induk dipanen dengan menggunakan waring dan scoop 

net/seser kemudian ditampung didalam keranjang yang 

diapungkan pada wadah penampungan; 

4. Pengangkutan calon induk yang telah dipanen ke wadah 

penampungan menggunakan ember plastik; 

5. Calon induk yang sudah berada di wadah penampungan 

dihitung secara satu per satu/ dicacah menggunakan serokan 

santan dan sendok plastic; dan 

6. Calon induk yang telah dihitung total, ditebar kembali ke media 

pemeliharaan. 

 
 



Formulir D.01 

 

TUJUAN  

Sebagai acuan dalam melakukan penghitungan  pada produksi juvenile dan 

tokolan Udang Galah agar data produksi yang diperoleh menggunakan 

metode yang seragam sehingga dapat dipertanggungjawabkan.  

 

II.  RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan Juvenil Teknisi/guru/dosen/Peneliti 

B 

Penghitungan Tokolan 

Tokolan 1 

Tokolan 2 

Teknisi/guru/dosen/Peneliti 

 

III.  ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);  

B. SNI Benih air tawar; 

 

IV.  PROSEDUR 

A. Penghitungan Larva  

1. Prasarana, Alat dan Bahan 

a.  Baskom 5 liter; 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Juvenil 

dan Tokolan Udang Galah 



b.  Gelas Ukur 10 ml; 

c.  Gelas ukur 50-100 ml; 

d.  Scoopnet larva; 

e.  Sendok/Centong; dan 

f.  Peralatan aerasi. 

 

2. Prosedur Kerja :  

a. Mengisi baskom sebagai wadah larva dengan air sebanyak 

5 liter; 

b. Mengambil larva dengan scoopnet; 

c. Memasukkan larva yang akan dihitung jumlahnya ke gelas 

ukur 10 ml; 

d. Memasukkan ke dalam baskom hitung; 

e. Menghitung seluruh larva tersebut secara manual ke 

baskom lain; 

f. Menentukan  jumlah  keseluruhan  larva dalam  baskom  

dan dinyatakan sebagai jumlah larva hasil sampel untuk 

sebanyak 10 ml;  

g. Penghitungan dilakukan sebanyak tiga kali ulangan dan 

direratakan; dan 

h. Hasil penghitungan dijadikan acuan untuk penghitungan 

dalam volume yang lebih besar (gelas ukur 50-100 ml) 

disesuaikan dengan wadah yang akan digunakan dan atau 

ikan yang akan dikemas (packing).  

 

B. Penghitungan Benih  

1. Prasarana, Alat dan Bahan 

a.  Baskom 5 liter; 

b.  Ember 10-20 liter; 

c.  Gelas Ukur 100-200 ml; 

d.  Scoopnet; 

e.  Serokan aluminium; 

f.  Sendok/Centong; dan 

g.  Peralatan aerasi (jika diperlukan). 



 

2. Prosedur Kerja 

a.   Metode Volumetrik 

1) Memasukkan benih ke dalam gelas ukur 100 - 200 ml 

tanpa air; 

2) Memasukkan benih ke dalam baskom hitung yang 

telah diisi air dan diaerasi; 

3) Menghitung seluruh benih secara manual (satu 

persatu); 

4) Menakar benih ikan secara keseluruhan menggunakan 

gelas ukur 100 ml; dan 

5) Hasil perhitungan jumlah benih sama dengan jumlah 

benih 100 ml (x) dikalikan dengan jumlah benih 

keseluruhan (Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Formulir D.02 

 

 

II. TUJUAN  

Sebagai acuan dalam menghitung jumlah (ekor), berat rata-rata 

(gram) dan berat total (kg) serta panjang (cm) calon induk dan induk 

udang galah, agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

III. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

No Ruang Lingkup Penanggung Jawab 

1 Penghitungan Calon Induk Teknisi/Peneliti/Dosen/Guru 

2 Penghitungan Induk Teknisi/Peneliti/Dosen/Guru 

 
IV. ACUAN 

A. Pedoman Cara Budidaya Udang galah yang Baik (CBIB);  

B. SNI Calon Induk dan Induk Udang Galah;  

 
V. PROSEDUR 

1. Prasarana, Alat dan Bahan 

1. Happa size 1 mm; 

2. Happa panen; 

3. Ember; 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 

Nama SOP SOP Penghitungan Calon 

Induk dan Induk Udang 

Galah 



4. Seser; 

5. Keranjang timbang; 

6. Keranjang timbang ukuran 25 kg; 

7. Timbangan analog (1 Kg);  

8. Timbangan pegas (50 Kg); dan 

9. Penggaris 50 cm. 

 

2. Prosedur Kerja 

1. Menghitung Jumlah Calon Induk dan Induk (ekor)  

a. Calon Induk atau Induk udang galah dikumpulkan pada 

happa size 1 mm menggunakan happa panen; 

b. Calon Induk atau Induk udang galah diambil secukupnya 

menggunakan seser dan ditempatkan ke dalam ember; 

c. Calon Induk atau Induk udang galah dihitung manual satu 

persatu sampai udang galah di dalam ember selesai 

dihitung; 

d. Ulangi langkah prosedur kerja poin 1.b dan 1.c sampai 

semua calon induk atau induk udang galah selesai 

dihitung; 

e. Hasil perhitungan dicatat sebagai Jumlah Udang galah (JI). 

 

2. Menghitung Bobot Calon Induk atau Induk (Gram/Ekor) 

a. Calon Induk atau Induk udang galah dikumpulkan pada 

happa size 1 mm menggunakan happa panen; 

b. Calon Induk atau Induk udang galah diambil secukupnya 

menggunakan seser dan ditempatkan ke dalam ember; 

c. Calon Induk atau Induk diambil sebanyak 10 ekor, 

kemudian ditimbang dan dicatat berat bersih rata-ratanya 

(berat tanpa keranjang timbang); 

d. Langkah poin 2.c diulangi sebanyak 3 kali dan ketiga nilai 

rata-rata tersebut dirata-ratakan lagi dan ditetapkan 

sebagai Berat Udang Galah (BU); dan 



e. Jumlah berat total calon induk atau induk yang dinyatakan 

sebagai BUT dalam satuan kilogram (Kg) dihitung dengan 

rumus: 𝐵𝑈𝑇 =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑑𝑎𝑛𝑔 (𝐽𝑈) 𝑥 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑈𝑑𝑎𝑛𝑔 (𝐵𝑈)1000  

3. Menghitung Biomassa Calon Induk atau Induk (Berat Total) 

a. Keringkan wadah pemeliharaan calon induk / induk. 

b. Calon Induk atau Induk udang galah dikumpulkan pada 

happa size 1 mm menggunakan happa panen; 

c. Masukkan Calon Induk / Induk kedalam keranjang untuk 

ditimbang; 

d. Timbang Calon Induk / Induk secara bertahap dengan 

menggunakan timbangan skala minimum 50 Kg (Tahapan 

timbang dinyatakan dalam Tn); 

e. Catat hasil penimbangan setiap tahap; 

f. Ulangi langkah prosedur kerja poin 3.c, 3.d dan 3.e sampai 

semua calon induk atau induk udang galah selesai 

ditimbang; dan 

g. Jumlah berat total calon induk atau induk yang dinyatakan 

sebagai BT dalam satuan kilogram (Kg) dihitung dengan 

rumus: 𝐵𝑇 = 𝑇𝑛1 + 𝑇𝑛2 + 𝑇𝑛3 + ⋯ .. 
 

4. Menghitung Panjang Calon Induk atau Induk (cm) 

a. Keringkan wadah pemeliharaan calon induk / induk; 

b. Calon Induk atau Induk udang galah dikumpulkan pada 

happa size 1 mm menggunakan happa panen; 

c. Grading (Pisah Ukuran) Calon Induk dengan menggunakan 

alat grading; 

d. Ukur Panjang Calon Induk yang telah digrading minimal 3 

ekor per ukuran; 

e. Metode Pengukuran Panjang Udang galah yaitu dari ujung 

rostrum sampai dengan ujung ekor (Lihat Gambar); dan 

 

 



f. Catat hasil pengukuran panjang               Formulir D.03 

 

I. TUJUAN  

 Sebagai  acuan  dalam memproduksi benih udang vaname, agar 

semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan Naupli  Teknisi/guru/dosen/peneliti 

B Penghitungan Benur Teknsisi/Guru/Dosen/Peneliti 

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);  

B. SNI Benih  udang Vaname; 

 

IV. PROSEDUR 

 

A. Penghitungan Naupli 

1. Prasarana, Alat dan Bahan 

a. Baskom 12 liter; 

b. Beaker glaas 50 ml; 

c. Cawan patri; 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Naupli dan 

Benur Udang Vaname 



d. Hendtoli counter; 

e. Pipet volume; 

f. Seser naupli dan benur; 

g. Piring hitung; 

h. Seser sampling benur; 

i. Peralatan monitoring: pH-meter, DO-meter, refraktometer; 

dan 

j. Peralatan aerasi. 

 

2. Prosedur Kerja 

a. Menghitung Naupli:  

1) Mengisi baskom sebagai wadah naupli dengan air 

sebanyak 10 liter;  

2) Masukkan naupli yang akan di hitung jumlahnya 

kedalam baskom lalu aduk agar naupli menyebar rata; 

3) Ambil 50 ml air berisi naupli dengan beaker glass 50 

ml; 

4) Ambil 1 ml air dari beaker glass dan tuang kedalam 

cawan patri; 

5) Hitung seluruh total naupli yang ada di dalam cawan 

patri dan dinyatakan sebagai ( y ); dan 

6) Menentukan jumlah keseluruhan naupli dalam 

baskom dan dinyatakan sebagai ( x )dengan rumus 

sebagai berikut:     

               𝑥 = 𝑦. 10.000 

 

b.  Menghitung Benur:  

a. Mengisi baskom dengan air laut lalu di beri aerasi; 

b. Ambil Benur yang akan dihitung menggunakan seser 

benur; 

c. Ambil benur di dalam seser benur, sebanyak rata-rata 

air menggunakan seser sampling, kemudian tuang 

kedalam baskom; 



d. Hitung seluruh benur yang ada dilam baskom dan 

dinyatakan sebagai (x); 

e. Nilai ( x ) merupakan kapasitas satu seser sampling; 

f. Menghitung jumlah benur dengan cara mengambil dan 

memindahkan benur menggunakan seser sampling 

kedalam wadah lainya sampai semua benur habis 

dipindahkan, jumlah pengambilan benur 

menggunakan seser sampling dinyatakan dengan (y); 

dan 

g. Jumlah total benur ( z ) dihitung dengan rumus : 𝑍 = 𝑥. 𝑦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Formulir D.04 

 

 

I. Tujuan   

Memastikan pencatatan benih udang vaname hasil budidaya dan 

termonitoring sebagai barang persediaan. 

 

II. Ruang Lingkup   

Standar Prosedur Operasional ini berlaku untuk pencatatan benih 

udang vaname pada pelaksana produksi benih. 

 

III. Definisi    

Nauplius : Larva udang yang baru menetas 

PL   : Post Larva 

Benih udang : Udang dengan stadia sampai PL 

 

IV. Acuan    

Juknis Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan terbitan Kementerian 

Keuangan Desember 2017;  

 

V. Penanggung Jawab   

Kepala Satuan Kerja 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Udang Vaname 



 

VI. Pelaksana 

1. Pelaksana Produksi Benih Udang Vaname 

2. Pelaksana Produksi Induk Udang Vaname 

3. Pelaksana Tambak Uji Performa Benih 

4. Operator BMN - Persediaan 

5. Operator PNBP – Bendahara Penerimaan 

 

VII. Prosedur 

1. Pelaksana produksi benih menyampaikan kepada pelaksana 

produksi induk, kebutuhan induk pada kegiatan produksi benih; 

2. Pelaksana memeriksa ketersediaan induk dan menerima atau 

menolak permintaan pelaksana produksi benih; 

3. Pelaksana produksi benih menerima calon induk dari pelaksana 

produksi benih. 

a. Pelaksana produksi benih mencatat dalam kartu persediaan 

barang sejumlah induk yang diterima. 

b. Pelaksana Produksi induk mencatat dalam kartu persediaan 

barang sejumlah induk yang dikeluarkan. 

c. Pelaksana produksi induk atau benih menyampaikan kepada 

petugas BMN dan petugas BMN mencatat dalam aplikasi 

persediaan. 

4. Pelaksana produksi benih memelihara induk yang diterima dan 

melakukan persiapan hingga induk siap dipijahkan. 

5. Pelaksana produksi benih mencatat jumlah Naupli yang dihasilkan 

dalam kartu persediaan barang (Perhitungan benih, sesuai SPO 2.1 

Perhitungan Naupli dan Benur). 

a. Pelaksana produksi benih menyampaikan jumlah naupli yang 

diperoleh pada petugas BMN dan petugas BMN mencatat dalam 

aplikasi persediaan. 

6. Pelaksana produksi benih melakukan pemeliharaan naupli hingga 

siap didistribusikan. 



a. Pelaksana produksi benih menyampaikan kepada petugas BMN 

serta petigas (PNBP) jika distribusinya berupa penjualan / 

eksternal balai. 

b. Petugas BMN mencatat dalam aplikasi persediaan. 

c. Petugas PNBP melakukan mekanisme pencatatan dan 

pengarsipan dokumen sesuai dengan peraturan yang ada. 

7. Pelaksana produksi benih melakukan pemeliharaan Naupli hingga 

menjadi PL yang siap distribusi. 

8. Pelaksana produksi benih melakukan distribusi benih (PL) dan 

mencatat jumlahnya pada kartu persediaan barang, serta mencatat 

jumlah SR pemeliharaan (penyusutan jumlah PL selama 

pemeliharaan) (Perhitungan benih, sesuai SPO 2.1 Perhitungan 

Naupli dan Benur). 

a. Pelaksana produksi benih melaporkan pada petugas PNBP dan 

operator BMN jika distribusi tersebut berupa transaksi 

penjualan / distribusi eksternal.  

1) Petugas BMN mencatat sebagai transaksi untuk diserahkan 

kepada masyarakat, dan mencatat jumlah penyusutan 

benih sebagai mortalitas pada transaksi rusak. 

b. Pelaksana produksi benih melaporkan pada operator BMN jika 

distribusi kepada internal. 

1) Pelaksana produksi induk atau pelaksana tambak uji 

performa benih mencatat jumlah PL yang diterima pada 

kartu persediaan barang. 

2) Petugas BMN melakukan transaksi koreksi atas PL yang 

didistribusikan menjadi ukuran < 10 gram pada kode 

tambak uji atau MC sesuai dengan penerima PL, dan 

mencatat jumlah penyusutan benih sebagai mortalitas dan 

mencatat pada transaksi rusak. 

9. Pelaksana produksi benih membuat Berita Acara Kematian (BA 

Kematian) atas jumlah PL yang susut selama pemeliharaan, yang 

ditandatangani oleh Kasie PMPP dan Koordinator Produksi Benih. 

a. BA kematian diarsip/disimpan oleh operator BMN. 



10. Pelaksana produksi induk melakukan pencatatan PL yang diterima 

sesuai dengan SPO 1.2 (SPO Pencatatan Hasil Produksi induk). 

11. Pelaksana tambak uji performa benih melakukan pencatatan PL yang 

diterima sesuai dengan SPO 1.3 (SPO Pencatatan pemeliharaan di 

tambak uji performa benih) 

12. Induk untuk pemijahan, yang dikelola oleh pelaksana produksi benih 

dimonitoring dan dipelihara hingga produktifitasnya habis ± 4 bulan. 

13. Setelah masa produktifitas induk telah habis, pelaksana produksi 

benih melakukan afkir induk, mencatat pada kartu persediaan 

barang dan menyampaikan kepada Petugas PNBP dan operator BMN. 

a. Petugas PNBP melakukan mekanisme penerimaan Negara untuk 

induk afkir. 

b. Operator BMN melakukan koreksi transaksi atas induk yang 

dipelihara untuk diserahkan kepada masyarakat. 

c. Pelaksana produksi benih menyampaikan kepada pelaksana 

produksi induk, kebutuhan induk pada kegiatan produksi 

benih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formulir D.05 

 

 

I. TUJUAN  

Sebagai  acuan  dalam memproduksi INDUK udang vaname, yang 

baik agar semua proses dilakukan dengan baik. 

 

II. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan Udang dalam 

petakan 

Bagian Tambak 

 

III. ACUAN 

A. Pedoman Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);  

B. SNI Produksi Induk udang Vaname; 

 

IV. PROSEDUR 

A. Penghitungan Udang dalam Petakan Tambak 

1. Prasarana, Alat dan Bahan 

a. Jaring Dengan diameter bukaan tertentu ( x ); dan 

b. Baskom. 

 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Calon 

Induk Udang Vaname 



 

2. Prosedur Kerja 

a. Matikan beberapa kincir ( hanya untuk melambatkan arus); 

b. Lempar jala kedalam petakan, usahakan jala mengembang 

sempurna; 

c. Tarik pelan-pelan jala, dan masukkan udang yang terjala 

kedalam baskom atau wadah lainya; 

d. Hitung jumlah udang yang terjala ( Y ); 

e. Menghitung jumlah udang di petakan tambak ( Z) dengan 

rumus sebagai berikut:  

 Z= L .YX    dengan L adalah Luas petakan. 

f. Untuk mendapatkan hasil yang benar maka prosedur dapat 

di ulang untuk empat atau lima titik yang lain dalam satu 

kolam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Formulir D.06 

 

 

I. TUJUAN 

Mengetahui jumlah benih mulai dari awal penebaran (stadia zoea) 

dan hasil panen (stadia crablet). 

 

II. RUANG LINGKUP 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan larva stadia zoea Teknisi 

B Penghitungan benih yang 

dipanen stadia crablet 

Teknisi 

  

III. ACUAN 

Pedoman Umun Cara Pembenihan Ikan Yang Baik 2015, DJPB-  

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

 

IV. PROSEDUR 

A. Penghitungan larva stadia zoea kepiting bakau dan rajungan 

1. Alat dan Bahan 

a. Seser larva;  

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Rajungan 



b. Selang shipon; 

c. Beaker glass volume 100 mL; 

d. Ember volume 10 L; 

e. Hand Counter; 

f. Baskom warna putih; 

g. Mangkok kecil warna putih; dan 

h. Larva stadia zoea. 

 

2. Prosedur Kerja 

a. Larva stadia zoea pada bak penetasan dipanen, dimana 

sebelumnya aerasi dimatikan dan induk diambil secara 

perlahan – lahan dan dimasukkan kembali ke bak 

penetasan; 

b. Larva stadia zoea dipuitar perlahan sehingga kotoran 

mengumpul di tengah bak untuk selanjutnya dishipon; 

c. Larva dipanen dengan menggunakan serok larva dan 

dimasukkan ke ember volume 10 L yang dilengkapi aerasi; 

d. Setelah proses panen selesai dilakukan penghitungan 

jumlah larva stadia zoea; 

e. Baskom warna putih sebanyak tiga buah disiapkan dan 

telah berisi air serta aerasi; 

f. Proses pengambilan sampling larva dengan menggunakan 

beaker glass volume 100 mL sebanyak 3 kali dan 

diletakkan pada baskom warna putih yang telah disiapkan; 

g. Selanjutnya dihitung jumlah larva hasil sampling pada 

ketiga baskom warna putih dengan menggunakan hand 

counter; 

h.  Hasil penghitungan kemudian di rata- ratakan dan 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

 

Jumlah larva zoea = Jumlah sampel/volume sampel X 

Volume total 

Keterangan :  

Jumlah sampel  = rata – rata jumlah zoea yang dihitung 

Volume sampel = volume air sampel 



Volume total = volume pada ember (10 L) 

 

i. Dari hasil penghitungan larva selanjutnya dapat 

didistribusikan ke bak pemeliharaan dengan padat tebar 

larva 100 ekor/L. 

 

B. Penghitungan Crabet kepiting bakau dan rajungan 

1. Alat dan Bahan 

a. Seser larva;  

b. Mangkok sampling; 

c. Hand Counter; 

d. Baskom warna putih; 

e. Mangkok kecil warna putih; dan 

f. Crablet kepiting atau rajungan. 

 

2. Prosedur Kerja 

a. Crablet rajungan disimpan dalam bak fiber penampungan 

yang dilengkapi dengan es batu dan aerasi; 

b. Baskom penampungan warna putih disiapkan dan diisi air; 

c. Crablet selanjutnya diserok dengan serok crablet dan 

direndam dalam air baskom; 

d. Selanjutnya crablet diambil dengan mangkok sampling dari 

serok crablet dan dimasukkan kedalam baskom yang telah 

disiapkan; 

e. Crablet dalam baskom dimasukkan kedalam kantong 

packing; 

f. Setelah selesai proses packing diambil secara acak tiga 

kantong untuk dihitung jumlah crablet per kantong; 

g. Hasil penghitungan kemudian di rata- ratakan dan 

merupakan hasil penghitungan jumlah crablet per kantong; 

dan 

h. Jumlah total crablet dihitung dengan rumus : 

Jumlah Total crablet = Jumlah rata – rata sampling X 

Jumlah Kantong packing. 



Formulir D.07 

 

 

I. TUJUAN 

Mengetahui jumlah benih mulai dari awal penebaran (stadia zoea ) 

dan hasil panen (stadia crablet). 

 

II. RUANG LINGKUP 

NO RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB 

A Penghitungan larva stadia zoea Teknisi 

B Penghitungan benih yang 

dipanen stadia crablet 

Teknisi 

 

  

III. ACUAN 

Pedoman Umun Cara Pembenihan Ikan Yang Baik 2015, Direktorat 

Perbenihan-DJPB-Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

 

IV. PROSEDUR 

A. Penghitungan larva stadia zoea kepiting bakau dan rajungan 

1. Alat dan Bahan 

a. Seser larva;  

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Benih 

Kepiting Bakau 



b. Selang shipon; 

c. Beaker glass volume 100 mL; 

d. Ember volume 10 L; 

e. Hand Counter; 

f. Baskom warna putih; 

g. Mangkok kecil warna putih; dan 

h. Larva stadia zoea. 

 

2. Prosedur Kerja 

a. Larva stadia zoea pada bak penetasan dipanen, dimana 

sebelumnya aerasi dimatikan dan induk diambil secara 

perlahan – lahan dan dimasukkan kembali ke bak 

penetasan; 

b. Larva stadia zoea dipuitar perlahan sehingga kotoran 

mengumpul di tengah bak untuk selanjutnya dishipon; 

c. Larva dipanen dengan menggunakan serok larva dan 

dimasukkan ke ember volume 10 L yang dilengkapi aerasi; 

d. Setelah proses panen selesai dilakukan penghitungan 

jumlah larva stadia zoea; 

e. Baskom warna putih sebanyak tiga buah disiapkan dan 

telah berisi air serta aerasi; 

f. Proses pengambilan sampling larva dengan menggunakan 

beaker glass volume 100 mL sebanyak 3 kali dan 

diletakkan pada baskom warna putih yang telah disiapkan; 

dan 

g. Selanjutnya dihitung jumlah larva hasil sampling pada 

ketiga baskom warna putih dengan menggunakan hand 

counter. 

h. Hasil penghitungan kemudian di rata- ratakan dan 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

Jumlah larva zoea = Jumlah sampel/volume sampel x  

Volume total 

 

Keterangan :  

Jumlah sampel  = rata – rata jumlah zoea yang dihitung 



Volume sampel = volume air sampel 

Volume total = volume pada ember (10 L) 

 

i. Dari hasil penghitungan larva selanjutnya dapat 

didistribusikan ke bak pemeliharaan dengan padat tebar 

larva 100 ekor/L. 

B. Penghitungan Crabet kepiting bakau dan rajungan 

1. Alat dan Bahan 

a. Seser larva;  

b. Mangkok sampling; 

c. Hand Counter; 

d. Baskom warna putih; 

e. Mangkok kecil warna putih; 

f. Crablet kepiting atau rajungan. 

2. Prosedur Kerja 

a. Crablet rajungan disimpan dalam bak fiber penampungan 

yang dilengkapi dengan es batu dan aerasi; 

b. Baskom penampungan warna putih disiapkan dan diisi air; 

c. Crablet selanjutnya diserok dengan serok crablet dan 

direndam dalam air baskom; 

d. Selanjutnya crablet diambil dengan mangkok sampling dari 

serok crablet dan dimasukkan kedalam baskom yang telah 

disiapkan; 

e. Crablet dalam baskom dimasukkan kedalam kantong 

packing; 

f. Setelah selesai proses packing diambil secara acak tiga 

kantong untuk dihitung jumlah crablet per kantong; 

g. Hasil penghitungan kemudian di rata- ratakan dan 

merupakan hasil penghitungan jumlah crablet per kantong; 

h. Jumlah total crablet dihitung dengan rumus : 

 

Jumlah Total crablet = Jumlah rata – rata sampling x 

Jumlah  

Kantong packing 



Formulir D.08 

 

 

I. TUJUAN 

Mengetahui jumlah bibit rumput laut Eucheuma cottonii mulai dari 

awal penebaran, sampling dan panen. 

 

II. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup SOP ini adalah penimbangan bibit awal, sampling 

ketersediaan bibit dan penimbangan panen.  

 

III. ACUAN 

Pedoman Umun Cara Pembenihan Ikan Yang Baik 2015, DJPB-KKP. 

 

IV. PENANGGUNG JAWAB 

Teknisi/Peneliti/Guru/Dosen bertanggungjawab atas pelaksanaan 

penghitungan bibit apakah telah sesuai dengan prosedur yang dilakukan 

 

V. PROSEDUR 

A. Penimbangan Bibit Awal 

1. Alat dan Bahan 

a. Timbangan gantung 100 Kg; 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Bibit 

Rumput Laut Cottonii 



b. Karung; 

c. Keranjang panen; dan 

d. Bibit Rumput Laut Eucheumma cottonii. 

 

2. Prosedur Kerja 

a. Keranjang panen ditimbang pada timbangan gantung dan 

timbangan di atur pada posisi 0 Kg; 

b. Bibit Eucheumma cottonii dimasukan kedalam keranjang 

panen dan ditimbang; 

c. Dicatat penimbangan dan ditotal berat bibit yang telah 

ditimbang; dan 

d. Bibit diikat pada tali bentang dan ditanam di pantai. 

 

B. Sampling Bulanan bibit di kebun bibit 

1. Alat dan Bahan 

a. Timbangan gantung 100 Kg; 

b. Karung; 

c. Keranjang panen; dan 

d. Bibit Rumput Laut Eucheumma cottonii. 

 

2. Prosedur Kerja 

a. Dilakukan pembuatan titik sampling berupa 10 rumpun 

yang tersebar pada beberapa tali bentang. 

b. Dilakukan pengambilan bibit rumput laut pada titik 

sampling. 

c. Dilakukan penimbangan bibit pada titik sampling. 

d. Dilakukan pengkalian rata-rata bobot rumput laut pada 

titik sampling dengan jumlah rumpun yang ditanam. 

 

 

 

 

 

 



C. Penimbangan Panen 

1. Alat dan Bahan 

a. Timbangan gantung 100 Kg; 

b. Karung; 

c. Keranjang panen; dan 

d. Bibit Rumput Laut Eucheumma cottonii. 

 

2. Prosedur Kerja 

a. Dilakukan pemanenan pada bibit yang telah tumbuh 

dengan baik; dan 

b. Dilakukan penimbangan  dengan  timbangan gantung dan 

ditotal hasil penimbangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Formulir D.09 

 

 

I. TUJUAN 

Mengetahui jumlah bibit rumput laut Gracilaria verrucosa mulai dari 

awal penebaran, sampling dan panen. 

 

II. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup SOP ini adalah penimbangan bibit awal, sampling 

ketersediaan bibit dan penimbangan panen. 

  

III. ACUAN 

Pedoman Umun Cara Pembenihan Ikan Yang Baik 2015, DJPB-KKP. 

 

IV. PENANGGUNG JAWAB 

Teknisi/Guru/Dosen/Peneliti : Bertanggungjawab atas pelaksanaan 

penghitungan bibit apakah telah sesuai dengan prosedur yang dilakukan 

 

V. PROSEDUR 

A. Penimbangan Bibit Awal 

1. Alat dan Bahan 

a. Timbangan gantung 100 Kg; 

 
 

BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
(nama satuan kerja) 

Nomor SOP (Nomor SOP) 

Tanggal 
Pembuatan (tanggal pembuatan) 

Tanggal 
Revisi (tanggal revisi) 

Tanggal 
Efektif (tanggal efektif) 

Disahkan 
oleh 

Kepala (nama satker) 

 
 

(tanda tangan) 

(nama) 

(NIP) 

Dasar Hukum 
Nama SOP SOP Penghitungan Bibit 

Rumput Laut Gracilaria 



b. Karung; 

c. Keranjang panen; dan 

d. Bibit Rumput Laut Gracilaria verrucosa. 

 

2. Prosedur Kerja 

a. Keranjang panen ditimbang pada timbangan gantung dan 

timbangan di atur pada posisi 0 Kg; 

b. Bibit Gracilaria verrucosa ditmasukan kedalam keranjang 

panen dan ditimbang; 

c. Dicatat penimbangan dan ditotal berat bibit yang telah 

ditimbang; dan 

d. Bibit ditebar di tambak. 

 

B. Sampling Bulanan bibit di kebun bibit 

1. Alat dan Bahan 

a. Timbangan gantung 100 Kg; 

b. Karung; 

c. Keranjang panen; dan 

d. Bibit Rumput Laut Gracilaria verrucosa. 

 

2. Prosedur Kerja 

a. Dilakukan pengecekan bibit di tambak (kerusakan bibit), 

pemerataan bibit di tambak; 

b. Dilakukan pengambilan bibit rumput laut pada luasan 1 m 

x 1 m; 

c. Dilakukan penimbangan bibit pada titik sampling dan bibit 

yang rusak; dan 

d. Dilakukan pengkalian luasan penebaran bibit yang telah 

diratakan dengan hasil sampling(diperoleh total bibit 

rumput laut yang ada di tambak). 

 

C. Penimbangan Panen 

1. Alat dan Bahan 

a. Timbangan gantung 100 Kg; 



b. Karung; 

c. Keranjang panen; dan 

d. Bibit Rumput Laut Gracilaria verrucosa. 

 

2. Prosedur Kerja 

a. Dilakukan pemanenan pada bibit yang telah menebal dan 

dikumpulkan  dalam keranjang panen; dan 

b. Dilakukan penimbangan  dengan  timbangan gantung dan 

ditotal hasil penimbangan. 
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