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RINGKASAN 

Sumberdaya manusia yang berkualitas selain merupakan unsur terpenting yang perlu 

memperoleh prioritas dalam pembangunan juga sebagai salah satu faktor penentu 

keberhasilan pembangunan. Kurangnya kreatifitas dapat pula disebabkan oleh bukan hanya 

pendidikan yang kurang tapi akses informasi yang kurang pula, selain itu rendahnya tingkat 

konsumsi protein hewani juga berdampak pada tingkat kecerdasan dan kualitas hidup 

penduduk Indonesia. Peran protein hewani dalam membentuk masyarakat yang sehat, cerdas, 

produktif dan berkualitas hampir tidak dapat digantikan oleh protein nabati. Sumber protein 

hewani yang dianggap penting dan mudah diproduksi adalah ikan. Di Kabupaten Bandung 

pemeliharaan ikan dengan sistem  teknologi minapadi pada lahan persawahan merupakan 

salah satu cara mengoptimalisasikan penggunaan lahan. Masyarakat yang berada  di kampung 

Buntrak Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay merupakan basis masyarakat yang 

bermatapenceharian sebagai petani.  Pertanian yang dipadukan dengan perikanan atau sering 

disebut pertanian terpadu dengan sistem minapadi. 

Biasanya benih ikan dari produksi Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay dikirim 

untuk suplay  benih ke waduk Cirata, namun sejalan dengan perkembangan pembenihan ikan 

dibeberapa kawasan sekitar waduk, benih ikan dari Ciparay kalah bersaing.  sehingga 

perkembangan pembenihan ikan menjadi menurun.  Agar usaha ini tetap berjalan maka benih 

ikan dapat dimanfaatkan dengan mengolahnya menjadi baby fish Nilasari .  Baby fish 

Nilasari  dapat diusahakan secara skala rumah tangga sehingga melalui kegiatan pengabdian 

ini masyarakat dapat mempertahankan pola usaha minapadi dan meningkatkan nilai 

tambahnya dengan pengolahan benih hasil minapadi menjadi baby fish Nilasari. 

Pemberdayaan masyarakat (Empowerment) melalui sistem ekonomi kerakyatan yang 

berbasiskan potensi wilayah. Hal ini yang mendorong pengusul untuk merancang suatu 

kegiatan yang bermanfaat secara ekonomis bagi mereka dengan mempertahankan sistem 

minapadi dan nilai tambah produk turunan dari ikan nila. Mitra yang dapat disandingkan 

dengan masyarakat  kelompok minapadi  Mina perkasa di Desa Sagaracipta Kecamatan 

Ciparay produk yang dihasilkan mitra adalah padi dan ikan. 

Berdasarkan hasil kegiatan dilapangan pengetahuan mitra tentang teknik budidaya 

ikan sistem minapadi yang efisien di Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay Kabupaten 

Bandung belum mampu dilakukan secara efisien, namun dengan adanya kegiatan 

pendampingan pengabdian kepada masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan mitra. 

Prilaku masyarakat khususnya mitra yaitu kelompok pembudidaya ikan minaperkasa  dengan 

adanya pendampingan mampu meningkatkan nilai tambah produk ikan hasil minapadi 

menjadi baby fish Nilasari. Tingkat kognitif  mitra tentang produk baby fish Nilasari mampu 

meningkatkan pendapatan kelompok minaperkasa. Manajemen usaha yang harus dilakukan 

berkaitan dengan perubahan pola usaha tradisional menjadi usaha yang produktif dengan 

terpenuhinya kontinuitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar produk baby fish 

Nilasari . 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah memberikan berkat 

dan Rahmat-Nya sehingga penelitian Ipteks Bagi Masyarakat (IbM) yang berjudul Minapadi 

Ikan Nila, dapat terselesaikan sesuai dengan rencana. Tahapan pelaksanaan yang telah 

dilakukan yaitu pengolahan lahan  dan penanaman padi untuk budidaya minapadi dengan 

sistem jajar legowo, penebaran benih ikan nila, perawatan dan pemeliharaan sistem minapadi, 

derivatif minapadi yaitu pemanenan benih ikan nila, sortasi dan gradding benih ikan nila, 

benih nila afkir diolah menjadi produk baby fish nilasari dan pemanenan padi. 

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada DP2M Dikti, Rektor Universitas 

Padjadjaran, Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Padjadjaran, 

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Kepaala BBI Ciparay dan Kelompok 

pembudidaya ikan minaperkasa  yang bertempat di Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay 

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dan semua pihak yang teleh mendukung 

terselesaikannya kegiatan Ipteks Bagi Masyarakat (IbM).  

Luaran dan hasil dari kegiatan Ipteks Bagi Masyarakat (IbM)  ini diseminarkan pada 

tingkat nasional dan internasional dan diseminasikan di lokasi kegitan Desa Sagaracipta dan 

disebarluaskan pada forum pelatihan pembudidaya ikan yang diselenggarakan di BBI 

Cijengkol-Subang. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan motivasi dan memecahkan 

masalah yang terjadi di lapangan berkaitan dengan minapadi . 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Analisis Situasi  

Produksi perikanan diharapkan peranannya sebagai salah satu pendukung ketersediaan 

bahan pangan sumber protein hewani dalam rangka perbaikan gizi masyarakat guna 

peningkatan keadaan kualitas sumberdaya manusia. Provinsi Jawa Barat merupakan salah 

satu wilayah yang menjadi sentra usaha budidaya ikan air tawar dengan berbagai pola usaha. 

Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025, dijelaskan  

bahwa Misi Pemda Kab. Bandung adalah mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh 

dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri. Dalam Renstrada 

Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015  juga menyebutkan bahwa peran agribisnis hendaknya 

mampu menjadi fokus garapan pembangunan di Kabupaten Bandung. Sektor Perikanan yang 

merupakan  salah satu  penggerak perekonomian kerakyatan yang  mendorong tumbuhnya 

sektor industri perikanan dan sektor industri lainnya harus mampu mengoptimalkan 

produktivitas komoditas unggulan Perikanan.  Untuk menunjang program tersebut kekuatan, 

hambatan, kesempatan dan kelemahan yang dimiliki terpadu menjadi satu, namun demukian 

bagi masyarakat adalah program tersebut memberikan harapan yang besar meningkatkan 

kesejahteraan mereka. 

 Kabupaten Bandung dikenal sebagai salah satu daerah penghasil benih yang memasok 

ke tiga waduk besar di Jawa Barat. Daerah Ciparay yang termasuk pemasok terbesar 

memiliki daerah dengan hamparan lahan untuk minapadi seluas 713,50 Ha dengan produksi 

398,24 ton per tahun (Tabel 1 dan 2). Daerah ini layak untuk dipertahankan sebagai daerah 

sentra pendederan ikan sehingga perlu dilakukan upaya-upaya tertentu untuk mengatasi 

permasalahan dalam pemasaran.  Salahsatu upaya untuk meningkatkan nilai tambah pada 

produk perikanan adalah melaui pengolahan produk.  Benih nila dari indukan afkir akan 

menghasilkan ikan dengan kualitas yanhg rtendah, namun dapat diolah menjadi produk 

olahan seperti dendeng nila balita yang akan direncanakan dalam kegiatan pengabdidian 

masyarakat ini. 

 

 

 

 


