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ABSTRAK 

Sulawesi Tenggara berada pada 3
o  

- 6
o  

Lintang Selatan dan 120
o
45’ - 124

o
65’ 

Bujur Timur yang terdiri dari sebagian tanah daratan Sulawesi, pulau Buton dan 

Muna serta  pulau-pulau kecil lainnya yang pada bagian Tenggara dan bagian 

Selatan Sulawesi Tenggara yang merupakan sebuah jasirah dan area yang terdiri 

dari air, yang meliputi pantai kira-kira 11.000.000 ha dan luas perairan kurang 

lebih  110.000  km
2   

dengan panjang  garis  pantai  kurang  lebih  1.740  km,  dan 

kondisi perairan pantai yang terlindungi (teluk dan selat) serta  ekologi pantai 

yang  bersubstrat  dan  terumbu  karang  disekitarnya  yang  berindikasi  akan 

suburnya  perairan  tersebut.  Tujuan  kegiatan  ini  adalah  sebagai  cikal  bakal 

pengembangan   budidaya   laut   di   Sulawesi   Tenggara   yang   nantinya   akan 

menggantikan produksi ikan  hasil tangkap, untuk mengatasi kekurangan benih 

bagi   pembudidaya   ikan   kerapu   bebek   di   Sulawesi   Tenggara   dan   untuk 

mendapatkan ukuran benih kerapu bebek yang seragam  dan  siap tebar serta 

tahan terhadap perubahan lingkungan serta sebagai cikal bakal Panti 

Pembenihan (Hatchary) ikan kerapu bebek di  Sulawesi Tenggara. Metode yang 

digunakan adalah aplikasi lapangan dengan menggunakan data primer dan data 

sekunder,  data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  deskriptif,  kualitatif,   dan 

kuantitatif.  Kegiatan  yang  dilakukan  adalah  persiapan  alat,  persiapan  bak 

penggelondongan, pengadaan dan penanganan benih ikan kerapu, pemeliharaan 

benih yang meliputi : pemberian pakan, pengelolaan kualitas air yang meliputi : 

pergantian  air,   pengukuran  kualitas  air,  pengamatan  penyakit,  pengukuran 

panjang dan kelangsungan hidup, dan pemasaran (panen dan pengepakan. Benih 

ikan kerapu yang digelondongkan mengalami pertumbuhan panjang sebesar 2 cm 

sehingga layak untuk dikembangkan. Pertambahan nilai jual  benih ikan kerapu 

sangatlah besar dengan harga awal sebesar Rp 6.000,-/ekor menjadi Rp 13.500,- 
/ekor . 

 
Kata kunci:  penggelondongan,  Cromileptes altivelis, budidaya laut, ikan kerapu 

bebek 

 
PENDAHULUAN 

Sulawesi Tenggara berada pada 3
o  

sampai 6
o  

Lintang Selatan dan 120
o
45’ 

sampai  124
o
65’ Bujur Timur yang terdiri dari sebagian tanah daratan Sulawesi, 

pulau Buton dan Muna serta pulau-pulau kecil lainnya yang pada bagian Tenggara 

dan bagian Selatan Sulawesi Tenggara yang merupakan sebuah jasirah dan area 

yang terdiri dari air, yang meliputi pantai kira-kira 11.000.000 ha (Pemda TK. I 

Sultra, 1998 in CEPI-UCE dan PSL-Unhalu, 2000) dan luas perairan kurang lebih 

110.000 km
2   

dengan panjang garis pantai kurang lebih 1.740 km, dan kondisi 

perairan  pantai  yang  terlindungi  (teluk  dan  selat)  serta  ekologi  pantai  yang 
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bersubstrat dan  terumbu  karang  disekitarnya  yang  berindikasi  akan  suburnya 

perairan tersebut 

Melihat dari segi potensi perairan pantai yang ada, mengindikasikan bahwa 

Suawesi  Tenggara  merupakan  salah  satu  propinsi  yang  memiliki  ketersediaan 

lahan yang dapat dimanfaatkan bagi kegiatan budidaya laut (Marine Culture). Ini 

merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi bagi pengembangan 

budidaya laut daerah ini. 

Pengembangan budidaya laut khususnya pada pengembangan budidaya ikan 

yang memiliki nilai ekonomis penting, nantinya diharapkan dapat menjadi salah 

satu komoditas andalan yang dapat memberikan konstribusi bagi pendapatan asli 

daerah (PAD) Sulawesi  Tenggara sekaligus sebagai tolak ukur pengembangan 

budidaya laut itu sendiri. 

Pengembangan budidaya laut dilaksanakan untuk meningkatkan produksi 

ikan dan  menggantikan produksi ikan dari hasil tangkap yang dilakukan secara 

berlebihan dan berdampak pada penurunan dan ancaman kepunahan populasi serta 

degradasi habitat. Pengembangan  budidaya laut dapat pula menjadi salah satu 

mata  pencaharian  baru  bagi  nelayan  pesisisr   pantai  yang  sekaligus  dapat 

digunakan bagi peningkatan produksi pangan (protein ikan laut) bagi masyarakat. 

Salah satu jenis ikan laut yang memiliki nilai ekonomis penting adalah dan cocok 

untuk dikembangkan di perairan Sulawesi Tenggara adalah ikan kerapu bebek 

(Cromileptes  altivelis),  yang  merupakan  salah  satu  jenis  ikan  yang  populer 

dipasaran  dan  banyak  diminati  konsumen  sehingga  komoditas  perikanan  ini 

mempunyai  peluang,  baik   dipasaran  domestic  maupun  pasaran  international 

dengan nilai jual yang cukup tinggi.   Disamping memiliki nilai ekonomis tinggi 

dan rasanya enak, ikan ini juga diminati karena mengandung EPA 

(Eicosapentaenoic Acid) dan DHA  (Decosahexaenoic Acid) yang cukup tinggi 

dan dapat mencegah beberapa penyakit (Mayunar, 1996) 

Sejalan dengan itu, pengembangan budidaya laut melalui komoditas ikan 

kerapu bebek  dalam Karamba Jaring Apung (KJA) di daerah ini telah dirintis 

selama 5 tahun, namun saat  ini  belum terdapat usaha yang intensif dan secara 

continue  menghasilkan produksi secara masal. Hal tersebut merupakan peluang 

sekaligus tantangan bagi pelaku bisnis dan mahasiswa  dibidang budidaya, dan 

respon  atas  tantangan  tersebut  oleh  Pemerintah  Daerah  (Dinas  Kelautan  dan 

Perikanan Tingkat I Sulawesi Tenggara) dituangkan dalam program pengem- 

bangan budidaya ikan kerapu pada tahun 2004, dan sebagai konsekuensi dari 

program tersebut adalah permintaan benih ikan kerapu khususnya kerapu bebek 

akan semakin meningkat, sehingga diperlukan penyediaan benih yang tepat baik 

dalam  jumlah,  waktu,  harga  dan  kuantitas  yang  menjadi  faktor  utama  untuk 

menjamin  kelangsungan  usaha  budidaya  ikan  kerapu  bebek  sampai  mencapai 

ukuran konsumsi. 

Selama ini pengadaan benih ikan kerapu bebek masih mengandalkan hasil 

tangkap dari  alam dalam jumlah yang terbatas dan ukuran yang tidak seragam, 

sehingga pasokan benih tidak mencukupi baik kualitas maupun kuantitasnya dan 

secara keseluruhan dengan ketersediannya yang tidak setiap waktu tersebut oleh 

karena adanya pengaruh musim dan tingginya mortalitas  pada masa larva, serta 

ukuran yang tidak seragam dan sulit ditangkap akan menjadi masalah  serius, 

sedangkan disisi lain dengan adanya program dimaksud merupakan suatu peluang 
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bagi pengembangan budidaya laut, sehingga hal tersebut harus segera didukung 

dengan ketersediaan akan benih yang berkualitas dan continue. 

Usaha  pembenihan   komoditas   ini   merupakan   solusi   strategis   untuk 

menjawab semua tantangan diatas khususnya bagi pengembangan budidaya laut, 

akan   tetapi   pengembangan   unit   pembenihan   kerapu   bebek   membutuhkan 

teknologi dan investasi besar. Langkah  awal untuk mengatasi kendala 

ketersediaan  benih tanpa  membutuhkan investasi besar adalah  dengan 

mendatangkan  benih  dari  luar  daerah  Sulawesi  Tenggara  yang  berasal  dari 

beberapa panti pembenihan   (Hatchary) yang telah berhasil membenihakan ikan 

kerapu  bebek  tersebut,  namun  hal  tersebut  masih  menghadapi  kendala  yaitu 

tingkat kelangsungan hidup (SR) benih yang sangat rendah  setelah di tebar di 

KJA, hal ini dikarenakan panjangnya jarak pendistribusian benih tersebut  dan 

ukuran benih yang didatangkan sangat kecil sehingga rentan terhadap perubahan 

lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut maka usaha penggelondongan atau 

penampungan   sementara  benih  dari  ukuran  tertentu  hingga  layak  tebar  di 

Karamba Jaring Apung adalah merupakan solusi tepat serta ekonomis yang dapat 

dilakukan,  yang  nantinya  akan  menghasilkan  benih  hasil  gelondongan  yang 

seragam dan tahan terhadap perubahan lingkungan sehingga siap untuk ditebar di 

KJA. 

Permintaan pasar terhadap ikan kerapu bebek (Cromileptes altivelis) dewasa 

ini sangat  tinggi dan terus meningkat baik di pasar Domestik maupun di pasar 

International, namun  dalam jangka panjang hal ini tidak dapat dipenuhi hanya 

dengan mengandalkan hasil tangkap  dialam secara terus menerus, terlebih lagi 

dengan  menggunakan  berbagai  cara  dan  dilakukan  secara  berlebihan,  maka 

kondisi  ini  dikhawatirkan  mempercepat  penurunan  populasi  dan   kerusakan 

lingkungan bahkan lebih fatal lagi dapat mengakibatkan kepunahan. 

Tingginya  permintaan  akan  ikan  kerapu  tersebut  mendorong  perlunya 

pengembangan budidaya laut (Marine Culture) yang diharapkan nantinya akan 

menggantikan produksi ikan hasil tangkap di alam dan diharapkan terjadinya alih 

usaha bagi para petani/nelayan dari usaha penangkapan menjadi usaha budidaya 

khususnya budidaya laut,  namun di dalam   pelaksanaannya diperlukan 

ketersediaan akan benih yang tepat baik dalam jumlah, waktu, harga dan kualitas 

serta ukuran yang seragam, yang pemenuhannya dapat  dilakukan dengan usaha 

pembenihan komoditas tersebut, tetapi hal tersebut membutuhkan  teknologi dan 

investasi  yang  besar,  sedangkan  usaha  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hal 

tersebut   dengan   mendatangkan   benih   dari   luar   Sulawesi   Tenggara   masih 

menghadapi  kendala yaitu tingkat kelangsungan hidup (SR) benihyang rendah 

setelah di tebar di KJA  yang  dikarenakan panjangnya jalur pendistribusian dan 

ukuran benih yang didatangkan sangat kecil sehingga rentan terhadap perubahan 

lingkungan.  Hal inilah yang mendorong perlu dilakukannya usaha 

penggelondongan ikan kerapu bebek dari  ukuran tertentu hingga layak tebar di 

Karamba  Jaring  Apung  (KJA)  yang  nantinya  akan  menghasilkan  benih  yang 

seragam   dan   tahan   terhadap   perubahan   lingkungan   dan   diharapkan   akan 

mengatasi kendala akan ketersediaan benih tanpa investasi yang besar dan dapat 

memenuhi   kebutuhan   para   petani   akan   benih   ikan   kerapu   bebek   untuk 

dibudidayakan  sehingga  nantinya  pula  diharapkan  akan  menjadi  cikal  bakal 

pengembangan budidaya laut (Marine Culture) dan panti pembenihan (Hatchary) 

di daerah ini. 
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Tujuan kegiatan ini adalah sebagai cikal bakal pengembangan budidaya laut 

(Marine   Culture)  di  Sulawesi  Tenggara  yang  nantinya  akan  menggantikan 

produksi ikan hasil tangkap, untuk mengatasi kekurangan benih bagi 

pembudidaya  ikan  kerapu  bebek  di  Sulawesi  Tenggara,  untuk  mendapatkan 
ukuran benih  kerapu bebek yang seragam dan siap tebar serta tahan terhadap 

perubahan lingkungan dan sebagai cikal bakal Panti Pembenihan (Hatchary) ikan 

kerapu bebek di Sulawesi Tenggara 
Kegunaan kegiatan  ini  adalah  untuk  mengembangkan  kemandirian  dan 

semangat kerjasama tim bagi mahasiswa, mahasiswa dapat mengimplementasikan 

ilmunya   sehingga   dapat   menumbuhkan   jiwa   kreativitas,   professional   dan 

kewirausahaan 

 
METODE PENELITIAN 

Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  bulan  September  s/d  November  2005, 

selama 3 (tiga) bulan, bertempat di Balai Benih Udang (BBU) Kelurahan Purirano 

Kecamatan Kendari Kota Kendari Sulawesi Tenggara. 

Bahan yang digunakan yaitu benih ikan kerapu bebek (Cromileptes altivelis, 

pakan buatan (Pellet), air laut dan air tawar dan kaporite, dan alat  yang digunakan 

yaitu  gayung  dan  ember   air,   mistar,  selang  dan  batu  aerasi,  kran  aerasi, 

refraktometer,  termometer,  pH  meter,   seser,  senter  dan  plastik  transparan 

sedangkan sarana pendukung yaitu bak penampungan air laut dan air tawar, bak 

fiber, listrik, blower dan pompa celup 

Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri dari persiapan (pengadaan alat dan 

bahan,  sterilisasi  alat),  Pengadaan  benih  (seleksi  benih,  penanganan  benih), 

Pemeliharaan  benih  (aklimatisasi  salinitas,  pergantian  air  (sifon),  pemberian 

pakan, pengamatan kualitas  air, pengamatan penyakit) dan  Panen   dan 

pengangkutan hasil  (panen dan pengepakan,  pengangkutan benih hasil 

penggelondongan) 

Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  aplikasi  lapangan  dengan 

menggunakan data primer berupa : Teknik persiapan alat dan bak 

penggelondongan, Pengadaan dan persiapan benih, Teknik pemeliharaan benih 

ikan  kerapu  bebek,  Pengelolaan  pemberian  pakan,  Pengelolaan  kualitas  air, 

Pengendalian  hama  dan   penyakit,  dan  Panen  dan  pengepakan  (pemasaran). 

Sedangkan data sekunder berupa lokasi asal benih ikan kerapu bebek dan sumber 

pakan. Data dianalisis secara deskriptif, kualitatif dan kuantitatif 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembersihan alat merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum 

digunakan agar terbebas dari kotoran. Haryadi (2003) menyatakan bahwa sebelum 

alat digunakan,  terlebih dahulu dibersihkan  dari   kotoran-kotoran dan 

mikroorganisme yang kemungkinan melekat pada alat tersebut dengan 

merendamnya dalam air yang diberi kaporit. Perendama ini dilakukan selama 

beberapa 1  hari,  kemudian alat tersebut dicuci dengan menggunakan air laut. 

Setelah pencucian dilakukan, alat-alat tersebut dikeringkan untuk menghilangkan 

bau kaporit. 

Persiapan bak merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting 

dalam menentukan keberhasilan penggelondongan benih ikan kerapu bebek.  Bak 

penggelondongan terbuat dari serat fiber berbentuk lingkaran dengan volume air 1 
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ton.  Sebelum  digunakan  bak  dibersihkan  dari  segala  bentuk  kotoran  yang 

mungkin   berpengaruh terhadap  kehidupan  benih  ikan  kerapu. Bak  fiber 

disucihamakan dari   segala   bentuk kotoran yang menempel pada dinding bak, 

seperti bahan  organik yang dapat merugikan benih ikan kerapu terutama yang 
menghasilkan amoniak (NH3) dalam proses penguraiannya. 

Kegiatan persiapan bak penggelondongan dilakukan dengan beberapa tahap 
yaitu perendaman dengan menggunakan kaporite agar seluruh mikroorganisme 

yang ada dalam bak musnah.  Perendaman dilakukan selama 1-2 hari, kemudian 

bak  tersebut  dicuci dengan  air  laut. Setelah  pencucian  dilakukan,  bak 

dikeringkan  untuk  meyakinkan  bahwa  seluruh  organisme  dan  zat-zat  beracun 

yang ada dalam bak penggelondongan telah mati. 

Setelah pembersihan dilakukan, sebelum pemasukan air dilakukan 

penyemprotan  ke  dalam  bak  penggelondongan  dan  air  hasil  penyemprotan 

dibuang kembali. Setelah dilakukan penyemprotan, bak pengelondongan langsung 

diisi dengan air laut yang telah melalui 4 tahap penyaringan didalam bak air laut. 

Kemudian bak tersebut ditutup dengan plastik tebal (plastik transparan) agar suhu 

dalam  bak  penggelondongan  selalu  stabil   dan  tidak  dipengaruhi  oleh  suhu 

lingkungan di luar bak. Disamping itu penempatan batu  aerasi di dalam bak 

penting untuk menunjang ketersediaan oksigen 

Benih ikan kerapu yang digunakan berasal dari Situbondo yang merupakan 

hasil  pembenihan Balai Budidaya Air Payau Situbondo Jawa Timur. Sebelum 

digelondongkan,  benih  ikan  kerapu  yang  baru  didatangkan  terlebih  dahulu 

dilakukan  penanganan benih dengan mengaklimatisasikan terhadap lingkungan 

dengan cara meletakannya  ke dalam styrofoam dan diberi aerasi dan air secara 

perlahan-lahan sampai keadaan benih membaik (tidak stress), kemudian dilakukan 

pemilihan  ukuran  agar  seragam  untuk   menghindari  sifat  kanibalisme  dan 

mengurangi tingkat kematian benih.   Pemilihan benih  dilakukan secara manual 

dengan  menggunakan  seser  agar  mudah  terlihat  dan  benih  yang  telah  dipilih 

sesuai ukuran, ditebar kedalam bak penggelondongan. Penebaran benih dilakukan 

pada sore hari untuk menghindari stress karena kondisi lingkungan 

Akbar dan Sudaryanto. (2001) menyatakan bahwa salah satu usaha untuk 

meningkatkan  pertumbuhan benih ikan kerapu adalah dengan pemberian pakan 

secara kontinyu dan teratur. Pakan merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

menunjang keberhasilan penggelondongan. Pada proses penggelondongan, 

pemberian pakan tidak  terlalu  bervariasi. Pakan yang diberikan berupa pellet 

dikarenakan  menurut Sugama dkk (2001)bahwa dalam memproduksi 

gelondongan  cukup  hanya  menggunakan  pakan  buatan  (pellet).  Pakan  berupa 

pellet diberikan dengan frekuensi pemberian sebanyak 2 kali sehari selama masa 

penggelondongan. Ukuran pakan yang diberikan masih dalam bentuk pellet halus. 

Pengelolaan kualitas air merupakan cara pengendalian kondisi air 

sedemikian  rupa  sehingga  memenuhi  persyaratan  fisik  dan  kimiawi  untuk 

pertumbuhan dan kehidupan benih ikan kerapu bebek yang dipelihara.  Salah satu 

faktor  yang  paling  menentukan  keberhasilan  usaha  penggelondongan  adalah 

kualitas air  untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang optimal. Kualitas 

air selama penggelondongan berada dalam kondisi yang masih bisa ditolelir oleh 

benih ikan kerapu bebek 

Penyiponan dilakukan  dua  kali  sehari,  pada  pagi  dan  sore  hari  hal  ini 

dikarena  menurut  Sugama  dkk  (2001)  ikan  dengan  ukuran  antara  30-35  mm 
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cenderung tinggal didasar bak sehingga dasar bak harus selalu dibersihkan paling 
tidak 2 kali sehari yaitu pagi dan sore hari. Penyiponan dilakukan pada dasar bak 

setelah selesai pemberian  pakan untuk menjaga kualitas air tetap dalam kondisi 

yang normal untuk ikan kerapu bebek.   Mutu air dalam bak akan menjadi cepat 

buruk dan kotor apabila diberi pakan dengan pakan  buatan (pellet), sedangkan 

ikan dengan ukuran gelondongan cenderung tinggal didasar bak, maka dasar bak 

harus selalu bersih. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit 

dari bakteri akibat sentuhan tubuh ikan dengan kotoran. Selain itu, setiap pagi 

harus dilakukan  pergantian air sebanyak 50% kemudian diberi air baru sampai 

mendekati permukaan bak 

Baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  kualitas  air  mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam menentukan pertumbuhan dan kelangsungan 

hidup  benih  yang  digelondongkan.  Parameter  kualitas  air  yang  dimonitoring 

selama pelaksanaan kegiatan ini  adalah: suhu, salinitas, pH dan oksigen. Dari 

hasil pengukuran beberapa parameter kualitas air selama masa penggelondongan 

di  BBU  Purirano,  menunjukan  bahwa  kualitas  air  tersebut  masih  layak  bagi 

kehidupan benih ikan kerapu, dengan nilai suhu rata-rata berkisar antara 27  – 

30
o
C, salinitas berkisar antara 29 – 31‰ dan hal   ini sesuai dengan pernyataan 

Sugama dkk (2001) bahwa kisaran suhu dan salinitas masing-masing 27-28
o
C dan 

34-35‰.  Sedangkan  nilai  pH  berkisar  antara  7  –  8  dan  untuk  menjaga 

ketersediaan   oksigen  dalam  bak  penggelondongan,  maka  bak  pemeliharaan 

tersebut dilengkapi dengan  sistim aerasi. Hal ini dilakukan karena benih ikan 

kerapu sebagai makhluk hidup sangat membutuhkan oksigen dalam jumlah yang 

cukup.  Karena   keterbatasan  alat,  pengukuran  oksigen  terlarut  tidak  dapat 

dilaksanakan. 

Dalam  usaha  penggelondongan  benih  ikan  kerapu  bebek,  pengamatan 

penyakit merupakan faktor penting yang harus dilakukan secara cermat dan hati- 

hati   agar   tidak   menimbulkan   kerugian  yang   sangat   besar.   Dalam  proses 

penggelondongan yang telah  dilaksanakan, tidak ditemui adanya penyakit yang 

dapat menyebabkan kematian yang  dikarenakan benih ikan kerapu yang berasal 

dari Balai Budidaya Air Payau Situbondo telah bebas dari penyakit dan memiliki 

daya tahan tubuh yang tinggi. 

Berdasarkan hasil  pengukuran  selama  masa  penggelondongan,  diperoleh 

data Panjang Mutlak (Pm), menggunakan rumus Pm = Wt-Wo (Effendie 1997). 

 
Tabel 1.  Hasil Pengukuran Panjang Tubuh Benih Kerapu Bebek (Cromileptes 

altivelis) Selama Penggelondongan (cm/ekor) 
 

 

Panjang Hewan Uji Awal 

No Penggelondongan 

(Wo) 

Panjang Hewan Uji Pada Akhir 

Penggelondongan 

(Wt) 

Pertumbuhan 

Panjang Tubuh 

(Pm = Wt-Wo) 
 

1. 3 cm/ekor 5 cm/ekor 2 cm/ekor 
 

 

Pertumbuhan panjang benih ikan kerapu tersebut diperoleh setelah masa 
pemeliharaan selama 1 bulan dengan panjang awal 3 cm/ekor menjadi 5 cm/ekor 

sehingga telah dapat  dilakukan pemanenan. Anonim (2005) menyatakan bahwa 

pemanenan dapat dilakukan setelah  benih ikan kerapu berukuran antara 5-7 cm 
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atau disebut  gelondongan  dimana  ukuran  tersebut  dapat  dicapai  selama  masa 

pemeliharaan antara 3-4 minggu. 

Panen dilakukan dengan mengeluarkan air melalui selang sampai air media 

menjadi   sedikit,   kemudian   ikan   diambil   dengan   menggunakan   seser   dan 

dimasukan ke dalam plastik pengepakan terlebih dengan terlebih dahulu disortir 

dan di grading dengan tujuan untuk penyeragaman ukuran ikan, menghindari sifat 

kanibalisme  dan  mempermudah  dalam  pengontrolan  ikan  berdasarkan  ukuran 

masing-masing. Ciri-ciri benih yang akan dipanen:  sehat,  tidak cacat, berenang 

aktif  dan  warna  tubuh  cerah.  Selanjutnya  untuk  membersihkan  bak  dari  sisa 

kotoran  benih  ikan  kerapu  yang  melekat  pada  dasar/dinding  bak,  dilakukan 

penyemprotan dengan menggunakan air dari selang. 

Benih ikan kerapu yang akan dipasarkan dipacking dengan menggunakan 

plastik berukuran 70 x 40 cm yang dilapis dua.  Setelah benih diisi dalam kantong 

plastik, air media diberi oksigen secukupnya dengan perbandingan air : oksigen = 

1 :  2.  Selanjutnya  plastik  yang  berisi  benih  ikan  kerapu  dipacking  kedalam 

styrofoam dan  dimasukan potongan es batu yang telah dibungkus plastik dan 

koran yang diletakan  ditengah-tengah kantong. Wadah kemudian dilakban agar 

tutup styrofoam tidak terbuka dan siap untuk dipasarkan (Haryadi, 2003). 

Usaha penggelondongan ini sangat menjanjikan dan memiliki prospek yang 

cerah ditambah lagi dengan tingginya pertambahan nilai benih tersebut dari harga 

awal Rp 6.000,-/ekor menjadi Rp 13.500,-/ekor dan pertumbuhan panjang mutlak 

mencapai 2 cm/ekor. 
 

KESIMPULAN 

Dari hasil kegiatan yang dilakukan di Balai Benih Udang (BBU)  Kelurahan 

Purirano Kecamatan Kendari, dapat disimpulkan bahwa benih ikan kerapu yang 

digelondongkan   mengalami   pertumbuhan   panjang   sebesar   2   cm/ekor   dan 

pertambahan  nilai  jual  benih  ikan  kerapu  sangatlah  besar  dengan  harga  awal 

sebesar   Rp   6.000,-/ekor   menjadi   Rp   13.500,-/ekor   sehingga   layak   untuk 

dikembangkan. 
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