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ABSTRAK 
Kebutuhan lele segar pada pelaku usaha makanan terutama di Jawa Timur 

diyakini memiliki potensi besar, sehingga banyaknya pelaku usaha pendukung 
seperti ternak lele berpeluang menjadi salah satu usaha andalan yang dapat 
dilakukan secara swadaya. Tak terkecuali di Kabupaten Sidoarjo, budidaya ikan 
lele masih menjadi prospek yang menjanjikan dan dapat diterapkan dengan 
lahan pekarangan serta dapat dikembangkan untuk menjadi lapangan kerja baru. 

Akan tetapi, permasalahan yang saat ini terjadi adalah belum efektifnya 
teknik budidaya ikan lele sehingga mengakibatkan produktivitas ikan mengalami 
trend penurunan sebesar 5,29% pada tahun 2021 terhadap tahun 2019. 

Inovasi perubahan yang akan dilaksanakan adalah STRAPROBULE TEKBIOTIV 
BOSKANRATOR (Strategi Produksi Budidaya Lele melalui Teknologi Bioflok 
dengan Feed Additive dan Bosterkanrator secara Partisipatoris) yaitu 
pengembangan teknik budidaya ikan lele melalui teknologi bioflok menggunakan 
feed additive dan bosterkanrator secara partisipatoris dengan melibatkan Pusat 
Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), Kelompok Pembudidaya 
serta Penyuluh Perikanan. 

Proyek perubahan telah mendapat dukungan dari Bupati Sidorajo beserta 
stakeholder internal dan eksternal dengan keberhasilan 100%. Penerapan 
Straprobule Tekbiotiv Boskanrator dapat menghasilkan produksi sejumlah 75-
100% dibandingkan dengan teknologi bioflok pada umumnya, dengan angka 
kehidupan (SR) sebesar 90% sehingga dapat meningkatkan pendapatan 
pembudidaya. Penerapan Straprobule Tekbiotiv Boskanrator bisa dikembangkan 
ke kelompok-kelompok pembudidaya yang memiliki area luas pada kelompok 
pembudidaya di Kabupaten Sidoarjo.  

  
  
Kata Kunci : straprobule tekbiotiv boskanrator, bioflog, budidaya lele 
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Inovasi STRAPROBULE TEKBIOTIV BOSKANRATOR 
(Strategi Produksi Budidaya Lele melalui Teknologi Bioflok dengan 

Feed Additive dan Bosterkanrator secara Partisipatoris) yaitu 
pengembangan teknik budidaya ikan lele melalui teknologi bioflok 

menggunakan feed additive dan bosterkanrator secara partisipatoris 
dengan melibatkan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan 

(P2MKP), Kelompok Pembudidaya serta Penyuluh Perikanan 
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PENGANTAR   
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 
Esa, karena hanya berkat Rahmat dan Hidayah-Nya 
penyusunan Laporan Proyek Perubahan ini dapat 
terselesaikan tepat pada waktunya. Proyek Perubahan ini 
merupakan salah satu tugas individu pada Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 
2022 Provinsi Jawa Timur yang mana didalamnya tertuang 
langkah-langkah pelaksanaan perubahan dalam rangka 
meningkatkan produksi budidaya ikan lele di Kabupaten 
Sidoarjo 

Pada kesempatan ini, kami  mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 

• Bupati Sidoarjo Bpk H. Ahmad Muhdlor Ali, S.I.P 

• Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Bpk. Andjar 
Surjadianto, S. Sos 

• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Provinsi Jawa Timur Bpk. Aries Agung Paewai, S.STP, MM 

• Widyaiswara Pembimbing Bpk. Drs. Ec. H. Jonathan 
Judianto, M.MT selaku Coach yang telah memberikan 
bimbingan dan persetujuan terhadap proyek perubahan.  

• Bapak/Ibu Widyaiswara Pelatihan Kepemimpinan 
Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Provinsi Jawa Timur 

• Seluruh jajaran panitia penyelenggara Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 
2022 di Surabaya 

• Seluruh pejabat eselenoring beserta pegawai dan Staf di 
lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo. 

• Rekan-rekan semua peserta Pelatihan Kepemimpinan 
Nasional Tingkat II angkatan XXIV Tahun 2022 di 
Surabaya  

• Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan 
kepada penulis 

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan 
Proyek Perubahan ini, oleh karenanya penulis akan 
menerima segala saran yang konstruktif demi 
kesempurnaannya. Akhir kata, semoga tulisan yang sangat 
sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. amiin 

 

Ir. M. BACHRUNI ARYAWAN, MM 
REFORMER 



Latar Belakang 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan mengamanatkan bahwa pengelolaan 
perikanan dilakukan untuk tercapainya manfaat yang 
optimal dan berlanjutan, serta terjaminnya  kelestarian 
sumber daya ikan. Pengelolaan perikanan untuk 
kepentingan budidaya ikan mempertimbangkan kearifan 
lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. 
Perikanan mempunyai peran yang penting dan strategis 
dalam pembangunan perekonomian, terutama dalam 
meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan 
pendapatan, dan peningkatan taraf hidup pembudidaya 
ikan serta pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan 
dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan 
ketersediaan sumber daya ikan.  
Dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala terpilih periode tahun 
2021-2026 telah menetapkan arah dan kebijakan 
pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan 
visi yang ingin dicapai,yaitu “Terwujudnya Kabupaten 
Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan 
Berkelanjutan”. 
Dalam kaitannya dengan Visi tersebut, Dinas Perikanan 
mempunyai peran yang strategis untuk mewujudkan 
Misi Ke-2 yaitu Membangkitkan pertumbuhan ekonomi 
dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha 
mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan 
industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan 
mengurangi kemiskinan.  
Selain Visi dan Misi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati 
terpilih telah mencangnakan adanya 17 Program 
Prioritas. Dari program prioritas tersebut, Dinas 
Perikanan sebagaimana pelaksanaan proyek perubahan 
ini sesuai dengan program prioritas Ke-1 yaitu 100.000 
Lapangan Kerja Baru. 
Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan yang sanggup 
hidup dalam kepadatan tinggi. Ikan ini memiliki tingkat 
konversi pakan menjadi bobot tubuh yang baik. Dengan 
sifat seperti ini, budidaya lele akan sangat 
menguntungkan bila dilakukan secara intensif. Terdapat 
dua segmen usaha budidaya ikan lele, yaitu segmen 
pembenihan dan segmen pembesaran. Segmen 
pembenihan betujuan untuk menghasilkan benih ikan 
lele, sedangkan segmen pembesaran bertujuan untuk 
menghasilkan ikan lele siap konsumsi. 

Kebutuhan lele segar pada pelaku 
usaha makanan terutama di Jawa Timur 
diyakini memiliki potensi besar, 
sehingga banyaknya pelaku usaha 
pendukung seperti ternak lele 
berpeluang menjadi salah satu usaha 
andalan yang dapat dilakukan secara 
swadaya. Tak terkecuali di Kabupaten 
Sidoarjo, budidaya ikan lele masih 
menjadi prospek yang menjanjikan dan 
dapat diterapkan dengan lahan 
pekarangan serta dapat dikembangkan 
untuk menjadi lapangan kerja baru. 



Akan tetapi, permasalahan yang saat ini terjadi adalah belum efektifnya teknik budidaya ikan 
lele sehingga mengakibatkan produktivitas ikan mengalami trend penurunan sebesar 5,29% 
pada tahun 2021 terhadap tahun 2019 sebagaimana tabel berikut : 

No Tahun Jumlah (Kg) Keterangan 

1 2019 21.542.091   

2 2020 20.987.675  Menurun 2,57% 

3 2021 20.401.082  Menurun 2,79% 
 (Menurun 5.29% terhadap 2019) 

Penurunan produksi lele tersebut 
diakibatkan teknik pengelolaan 
budidaya lele yang belum sepenuhnya 
dipahami oleh pembudidaya sehingga 
mereka tidak dapat mengatasi 
permasalahan dalam budidaya lele 
sehingga mengakibatkan tingkat 
kehidupan yang rendah, sisa pakan yang 
tidak terurai secara maksimal sehingga 
menimbulkan H2S atau bau pada air 
kolam sehingga dapat menurunkan 
produksi lele.  
Untuk menjawab permasalahan 
tersbut, diharapkan adanya peningkatan 
efektivitas teknik budidaya lele dalam 
rangka meningkatkan produksi lele 
melalui peran aktif Dinas Perikanan 
yang dapat diterapkan secara 
partisipatoris oleh pembudidaya ikan 
lele dan P2MKP (Pusat Pelatihan 
Mandiri Kelautan dan Perikanan) untuk 
melaksanakan transfer teknologi inovasi 
budidaya lele di Kabupaten Sidoarjo 
yang mampu meningkatkan tingkat 
kehidupan yang tinggi, sisa pakan 
terurai dengan sempurna dan dapat 
menjadi pakan tambahan untuk lele 
sehingga dapat meningkatkan produksi  
lele di Sidoarjo. 

Inovasi perubahan yang akan dilaksanakan adalah 
STRAPROBULE TEKBIOTIV BOSKANRATOR (Strategi 
Produksi Budidaya Lele melalui Teknologi Bioflok 
dengan Feed Additive dan Bosterkanrator secara 
Partisipatoris) yaitu pengembangan teknik 
budidaya ikan lele melalui teknologi bioflok 
menggunakan feed additive dan bosterkanrator 
secara partisipatoris dengan melibatkan Pusat 
Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan 
(P2MKP), Kelompok Pembudidaya serta Penyuluh 
Perikanan. 
Bioflok adalah kumpulan biota hidup dan 
mengandung banyak protein dan bioflok 
merupakan teknologi yang tinggi sehingga 
membutuhkan lingkungan yang sesuai dengan 
kondisi yang sesuai. Bioflok merupakan kumpulan 
dari berbagai organisme (bakteri, jamur, algae, 
protozoa, cacing dll), yang tergabung dalam 
gumpalan (floc). Feed additive adalah penambahan 
multivitamin untuk menambah daya tahan tubuh 
ikan, menekan cost operasional produksi lele serta 
mendukung intensitas kepadatan teknologi bioflog. 
Feed Additive yang diberikan berupa premix, 
grotop dan progol (perekat). Sedangkan 
Bosterkanrator berfungsi untuk menetralisir 
kotoran di dasar kolam menjadi lebih bermanfaat 
sehingga tidak menimbulkan bau dan H2S. 



Tujuan & Manfaat 
Tu

ju
an

 J
an

gk
a 

P
e

n
d

e
k •Mewujudkan Teknologi Bioflok 

menggunakan feed additive 
dan bosterkanrator 
Mewujudkan Petunjuk Teknis 
Teknologi Bioflok menggunakan 
feed additive dan 
bosterkanrator 

•Mewujudkan komitmen  
bersama dengan P2MKP dan 
Pembudidaya ikan  

•Mewujudkan transfer teknologi 
kepada para  pembudidaya 

•Melaksanakan uji coba (pilot 
project) penerapan strategi 
produksi budidaya lele melalui 
teknologi bioflok, feed additive 
dan bosterkanrator secara 
partisipatoris 
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•Mewujudkan Unit 
Pembesaran Rakyat  

•Meningkatkan 
produktivitas  lele 
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•Terwujudnya 
peningkatan 
pendapatan 
pembudidaya 

•Menciptakan klaster 
komoditas lele di 
Sidoarjo 

•Sebagai langkah inovatif dalam mengimplementasikan kepemimpinan dalam rangka 
mewujudkan mewujudkan peningkatan budidaya lele pada Dinas Perikanan Kabupaten 
Sidoarjo 

Manfaat Bagi Penulis 

•Meningkatkan pengembangan teknologi budidaya lele di Sidoarjo 

•Mempermudah transfer teknologi dari Dinas Perikanan secara dengan melibatkan 
partisipasi P2MKP dan Kelompok Pembudidaya 

•Mempermudah pembudidaya  lele dalam mengendalikan penyakit dan mendapatkan 
solusi alternatif terhadap pakan lele 

•Meningkatkan pemberdayaan pembudidaya  lele di Sidoarjo 

Manfaat Bagi Organisasi 

•Mewujudkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Membangkitkan pertumbuhan 
ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, 
perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi 
kemiskinan 

•Mewujudkan Program Prioritas Daerah yaitu 100.000 Lapangan Kerja Baru 

•Memudahkan Pembudidaya lele dalam mengendalikan penyakit, memenuhi kebutuhan 
multivitamin serta lingkungan biota budidaya ikan lele. 

•Meningkatkan  pemenuhan terhadap demand and supply komoditas lele di Sidoarjo  

•Meningkatkan pendapatan Pembudidaya lele 

Manfaat bagi Subyek 



• Mewujudkan Teknologi Bioflok 
menggunakan feed addictive 
dan bosterkanrator   

• Mewujudkan Petunjuk Teknis 
Teknologi Bioflok menggunakan 
feed additive dan 
bosterkanrator 

• Mewujudkan komitmen  
bersama dengan P2MKP dan 
Pembudidaya ikan  

• Mewujudkan transfer teknologi 
kepada para  pembudidaya 

• Melaksanakan uji coba (pilot 
project) penerapan strategi 
produksi budidaya lele melalui 
teknologi bioflok, feed additive 
dan bosterkanrator 

• Mewujudkan Unit Pembesaran 
Rakyat  

• Meningkatkan produktivitas  
lele 

• Terwujudnya peningkatan 
pendapatan pembudidaya 

• Menciptakan klaster komoditas  
lele di Sidoarjo 
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PROMOTERS 
  

1. Bupati 

2. Pj. Sekretaris Daerah 

  

DEFENDERS 
  

1. Sekretaris Dinas Perikanan 

2. Kepala Bidang Perikanan 

Tangkap 

3. Kepala Bidang Produksi 

Budidaya 

4. Kepala Bidang Bina Usaha 

Perikanan 

LATENTS 
  

Pusat Pelatihan Mandiri 

Kelautan dan 

Perikanan (P2MKP) 

Penyuluh Perikanan 

APATHETIC 
  

Kelompok Pembudidaya 
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Tinggi 

Rendah 
Tinggi 
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Promoters : influence besar, interest besar, memiliki kepentingan besar 

terhadap upaya dan juga kekuatan untuk membantu 

membuatnya berhasil (atau menggelincirkannya). 

Defenders : influence kecil, interest besar, memiliki kepentingan pribadi 

dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, 

tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi upaya.  

Latents : influence besar, interest kecil, tidak memiliki kepentingan 

khusus maupun terlibat dalam Upaya, tetapi memiliki 

kekuatan besar untuk mempengaruhi Upaya jika mereka 

menjadi tertarik. 

Apathetics : influence kecil, interest kecil, kurang memiliki kepentingan 

maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui 

adanya upaya. 
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Key Players 

(Promoters)  

•Memanfaatkan 
dukungan untuk 
melaksanakan seluruh 
tahapan proyek 
perubahan untuk 
mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan  

•Melakukan konsultasi 
dan meminta arahan 
kebijakan pada setiap 
tahapan proyek 
perubahan  

•Selalu berkoordinasi 
dalam tahap 
perencanaan, 
pelaksanaan dan 
evaluasi kegiatan.  

•Meminta bantuan 
dalam menyelesaikan 
persoalan, kendala dan 
hambatan yang terjadi.  

Keep Informed 

(Defenders)  

•Melakukan komunikasi 
efektif untuk 
meyakinkan manfaat 
dari proyek perubahan 
ini  

•Melakukan pendekatan 
dan koordinasi agar 
dapat terlibat dalam 
proses kegiatan.  

•Memberikan informasi 
secara kontinyu tentang 
proyek perubahan ini 
minta dukungan dalam 
pelaksanaannya.  

Keep Satisfied 

(Latents)  

•Meyakinkan bahwa 
proper memang sangat 
dibutuhkan.  

•Memberikan informasi 
secara kontinyu tentang 
proyek perubahan yang 
akan dilakukan.  

•Melakukan pendekatan 
dan koordinasi agar 
dapat terlibat dalam 
proses kegiatan  

•Melakukan komunikasi 
dan interaksi dalam 
pelaksanaan proyek 
perubahan.  

Minimal Effort. 
(Aphatetics)  

•Memberikan 
pemahaman akan arti 
penting dan manfaat 
proyek perubahan.  

•Melakukan koordinasi & 
memberikan informasi 
tentang pelaksanaan 
proyek perubahan dan 
hasilnya.  

•Memberikan motivasi 
agar ikut berkontribusi 
terhadap kegiatan 
proyek perubahan.  

Teknologi Bioflok menggunakan feed additive dan 
bosterkanrator 

dukungan sumber daya yang ada pada Dinas 
Perikanan Kabupaten Sidoarjo 

Lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, dan 
P2MKP 

Melaksanakan pendekatan  dan komunikasi dengan 
stakeholder internal dan eksternal dengan 
menggunakan media online maupun offline 



PENTAHAPAN  

Koordinasi dengan 
Mentor dan Coach 

Koordinasi 
internal 

Membentuk Tim 
Proyek Perubahan 

Merancang 
Teknologi Bioflok 

menggunakan 
feed additive dan 

bosterkanrator   
Menyusun Petunjuk 
Teknis Penerapan 
Teknologi Bioflok 
menggunakan feed 
additive dan 
bosterkanrator Melaksanakakan 

Kerjasama dengan 
P2MKP dan 

Pembudidaya lele 

Melaksanakan transfer 
teknologi kepada para  
pembudidaya dengan 
melibatkan P2MKP 

Melaksanakan uji coba 
(pilot project) penerapan 

strategi produksi budidaya 
lele melalui teknologi 

bioflok, feed additive dan 
bosterkanrator Melaksanakan evaluasi 

hasil penerapan 
Teknologi Bioflok 
menggunakan feed 
additive dan 
bosterkanrator 
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Koordinasi dengan Mentor dan Coach dilaksanakan 
pada tahap awal penyusunan proyek perubahan 
dengan agenda untuk menentukan judul dan 
rancangan proyek perubahan sesuai dengan 
isu/permasalahan yang dihadapi dalam unit/instansi 
masing-masing. 
Koordinasi dengan Mentor dilaksanakan pada tanggal 
13 September 2022 dengan melibatkan Bapak Ahmad 
Muhdlor, S.IP., Bupati Sidoarjo denan menghadap 
langsung beliau dan meminta bimbingan/arahan 
terkait dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan 
Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2022. 
Kepada beliau kami menyampaikan tentang proyek 
perubahan yang akan kami susun adalah terkait 
dengan budidaya ikan lele dengan berbasis partisipasi 
masyarakat melalui kelompok pembudidaya ikan lele 
dan bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Mandiri 
Kelautan dan Perikanan (P2MKP). Terhadap usulan 
tersebut Mentor sangat mendukung pelaksanaan aksi 
perubaan dan agar nantinya melakanakan koordinasi 
dengan stakeholder yang terlibat dalam implementasi 
proyek perubahan 
Koordinasi dengan Coach dilaksanakan pada tanggal 15 
September 2022 dengan melibatkan Bapak Drs. Ec. 
Jonathan Judyanto, MMT selaku Coach/ Widyaiswara 
Pembimbing. Kepada beliau kami menyampaikan 
tentang hasil komunikasi dengan mentor terkait 
dengan pelaksanaan aksi perubahan. terhadap hal 
tersebut, Coach memberikan arahan agar judul 
disusun secara singkat namun menggambarkan 
maksud dan tujuan inovasi dari proyek perubahan. 
mentor juga menyampaikan beberapa point penting 
dalam penyusunan rancangan aksi perubahan sesuai 
dengan standar pelaksanaan PKN II di Provinsi Jawa 
Timur yang menggambarkan tentang urgensi 
pelaksanaan proyek perubahan, tahapan serta 
marketing sektor publik dengan melibatkan 
stakeholder internal maupun eksternal aksi 
perubahan. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 
diperolehnya dukungan dari Mentor dan Coach 
terhadap proyek perubahan STRAPROBULE TEKBIOTIV 
BOSKANRATOR (Strategi Produksi Budidaya Lele 
melalui Teknologi Bioflok dengan Feed Additive dan 
Bosterkanrator secara Partisipatoris). 

Konsultasi dengan Bupati Sidoarjo 

Konsultasi dengan Bupati Coach 
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Koordinasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi 
teknis pada tanggal 20 September 2022 di ruang 
rapat Koi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo. 
Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Perikanan 
dengan dihadiri oleh sekretaris Dinas, para Kepala 
Bidang, Analis beserta stakeholder internal lainnya 
di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten 
Mojokerto. 
Rapat menjelaskan tentang proyek perubahan 
STRAPROBULE TEKBIOTIV BOSKANRATOR (Strategi 
Produksi Budidaya Lele melalui Teknologi Bioflok 
dengan Feed Additive dan Bosterkanrator secara 
Partisipatoris), yang akan dilaksanakan dalam 
waktu dekat dengan melibatkan SDM internal 
Dinas Perikanan dan Pusat Pelatihan mandiri 
Kelautan dan Perikanan (P2MKP) sebaai pemodal 
dalam implementasi proyek perubahan. kemudian 
sebagai sasaran kinerja adalah kelompok 
pembudidayaq yang berfungsi sebagai penerima 
transfer teknologi proyek perubahan.  
Dalam rangka mewujudkan proyek perubahan 
terseut diperluken koordinasi dan komunikasi 
dengan P2MKP dan Kelompok Pembudidaya 
melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagai bentuk 
komitmen bersama dalam rangka meningkatkan 
produksi budidaya lele di Sidoarjo. 
Dalam rangka melaksanakan proyek perubahan 
tersebut, kami mengharapkan adanya dukungan 
penuh dari seluruh pegawai dan staf untuk 
membantu implementasi proyek perubahan 
sebagaimana telah diagendakan dalam tiga 
tahapan utama, yaitu tahap jangka pendek, 
menengah dan panjang. Kemudian dalam rangka 
meninkatkan koordinasi dan efektivitas 
pelaksanaan proyek perubahan agar dapat berjalan 
beriringan dengan pelaksanaan tugas / agenda 
pada Dinas Perikanan, maka akan dibentuk Tim 
Efektif Proyek Perubahan. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 
diperolehnya dukungan penuh dari seluruh 
stakeholder internal lingkup Dinas Perikanan 
Kabupaten Sidoarjo serta agar dipersiapkan nama-
nama yang nantinya akan bertugas dalam Tim 
Efektif Proyek Perubahan. 
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Pembentukan Tim dilaksanakan melalui rapat pada 
tanggal 10 Oktober 2022 di ruang rapat Tilapia 
Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo. Rapat 
dipimpin oleh Kepala Dinas dengan melibatkan 
stakeholder internal. Tujuan dilaksanakannya rapat 
adalah untuk membahas pembentukan Tim Efektif 
Straprobule tekbiotiv boskanrator. 
Pada awal rapat, disampaikan bahwa sebagaimana 
rencana pelaksanaan proyek perubahan, maka 
keberadaan Tim Efektif sangat diperlukan agar 
proyek perubahan dapat berjalan secara optimal. 
Dalam rapat dibahas mengenai tugas-tugas Tim 
Efektif dan menunjuk anggota tim yang dinilai 
mampu dan mempunyai tugas dibidangnya. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 
ditetapkannya SK TiM Efektif dengan Keputusan 
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Nomor 
: 188/56/438.5.19/2022 tentang Pembentukan Tim 
Efektif Strategi Produksi Budidaya Melalui 
Teknologi Bioflok Menggunakan Feed Additive Dan 
Bosterkanrator Secara Partisipatoris 
Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa Tim terdiri 
dari Tim Kebijakan, Tim Teknis dan Tim 
Administrasi. Kepada Tim yang telah terbentuk 
diharapkan dapat melaksanakan proyek perubahan 
dan berkoordinasi dengan baik dalam rangka 
meningkatkan produksi budidaya lele melalui 
teknologi bioflok dengan feed addictive dan 
bosterkanrator secara partisipatoris di Kabupaten 
Sidoarjo. 
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Pada tanggal 13 Oktober 2022 dilaksanakan rapat 
koordinasi yang di pimpin oleh Kepala Dinas 
Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam rangka 
perancangan teknologi bioflok menggunakan feed 
addictive dan bosterkanrator dengan melibatkan 
pimpinan P2MKP Fish Boster Center dan Tim Efektif 
Proyek Perubahan. tujuan dilaksanakannya rapat 
koordinasi ini adalah untuk melaksanakan 
perencanaan, menata sarana dan 
pengimplementasian teknologi Bioflok 
menggunakan feed additive dan bosterkanrator 
Hasil dari pelaksanaan rapat koordinasi adalah 
tersusunnya rancangan bosterkanrator dengan 
struktur sebagai berikut : 

Cara kerja alat dimulai dengan aerator 
menyemburkan udara melalui pipa sambungan 
udara kemudian masuk ke dalam alat 
bosterkanrator pada bagian pelepas udara dan 
masuk ke baguan pemecah partikel BOD untuk 
mengurai sisa pakan dan kotoran 

Bahan bahan pendukung lainnya yang 
digunakan untuk fermentasi dan pengurai 
sehingga membentuk flok pada media air 
kolam dengan komposisi sebagai berikut : 
1) Aplikasi Feed Addictive 

a) Pencampuran multivitami pada 
pakan per 1 (satu) Kg 
• Pakan 1 Kg 
• Progol (sebagai perekat bioflog) 

5 gram 
• Premix 3 gram 
• Grotop 3 gram 

b)   Bakteri pengurai air 
• Probiotik sel multi 3 mililiter/m3 
• Aquaenzym 2 gram/m2 
Semua bahan tersebut dicampur 
dan diaplikasikan dalam pemberian 
pakan sesuai dengan berat ikan 
pada kolam dengan kisaran 
pemberian pakan 3% sampai 
dengan 5% dari berat ikan 

2)  Langkah-langkah Persiapan Media 
• Sterilisasi kolam 
• Pemasangan aerator 
• Pengisian air dengan ketinggian 70-

80 cm 
• Penebaran benih lele (sebaiknya 

dilakukan pagi atau sore) 
• Tebar awal dengan size 50 ekor/Kg 

3)  Monitoring Pertumbuhan 
• Sampeling dilakukan 7 (tujuh) hari 

sekali 
• Grading (sortasi) dilakukan 21 (dua 

puluh satu) hari sekali 
4) Target panen 6 (enam) sampai dengan 

8 (delapan) minggu 

Pencipta : -  Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo 
dan P2MKP 

 - Pengembalian investasi = 1 ½ tahun 
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Penyusunan petunjuk teknis dilaksanakan pada 
tanggal 18 Oktoer 2022 di P2MKIP Fish Boster 
Center Jl. Raya Cemandi No. 54., Cemandi, 
Buncitan Kec. Sedati, Kabupaten Sidoarjo. 
Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Perikanan 
Kabupaten Sidoarjo dengan menghadirkan tim 
efektif dan P2MKP Fish Boster Center. 
Dalam rapat dibahas tentang tata cara 
penggunaana teknologi bioflok menggunakan 
feed addictive dan bosterkanrator serta 
melaksanakan kerjasama dengan P2MKP Fish 
Boster Center. Adapun teknis pelaksanaan yang 
disepakati antara lain : 



a.  Persiapan budidaya sistem Straprobule Tekbiotif Boskanrator secara partisipatoris 
• Ukuran kolam fiber diameter 3, tinggi 120 cm 
• Tebar benih : 5000 ekor (5-7cm) 
• Volume air kolam : 7 m3 
• Padat tebar : 714 ekor/m3 

b. Persiapan kolam 
• Pengeringan kolam 
• Penyikatan kolam 
• Pembilasan 
• Sterilisasi kolam menggunakan boster blue copper 
• Pengeringan kolam 
• Pengisian air 30 cm 

c. Persiapan Air 
Pembuatan fermentasi denan bahan-bahan sebagai berikut : 
• Dedak halus : 200 gram 
• Flanktop : 20 ml 
• Aminoliquid : 40 ml 
• Aquaenzym : 2 gr 
• Air bersih : 200 ml 
 Adonan fermentasi diaduk secara merata, kemudian disimpan di ruangan tertutup selama 24 jam  
 Tebaran fermentasi yang sudah jadi dalam kolam yang sebelumnya sudah disiapkan 
 Penebaran fermentasi dilakukan jam 10 pagi 
 Tunggu selama 3-5 hari (tergantung kondisi matahari), fermentasi biasanya sudah terlihat jadi atau air 

berwarna kuning kehijauan 
 Naikkan air sampai ketinggian 80-100 cm 

d. Seleksi benih 
 Ukuran seragam 
 Tidak cacat fisik 
 Pergerakan aktif 
 Benih memiliki garis keturunan yang jelas 
 Benih berasal dari sumber yang jelas 

e. Persiapan Penebaran Benih 
 Penebaran sebaiknya dilakukan pada sore hari (hal ini untuk mengantisipasi stres karena suhu siang hari 

yang tinggi) 
 Lakukan proses aklimatisasi untuk mengurangi risiko stres pada kematian pada benih 
 Tuang benih secara perlahan 
 Berikan antiseptik untuk mengantisipasi atau penyakit yang dibawa oleh benih ikan 

f. Pemeliharaan 
 Pemeliharaan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan 
 Penambahan feed addictive (Premix Grotop, Progol (perekat bioflok), bakteri untuk penguras air (sel 

multi dan aquaenzyme) 
 Manajemen pemberian pakan berdasarkan berat biomass (3-5 %) dari FCR 
 Aplikasi feed addictive 
(1) Pencampuran multivitamin pada 1 Kg pakan 

• Progol 5 gr 
• Premix 3 r 
• Grotop 3 gr 
• Air bersih 200 ml 

(2) Monitoring pertumbuhan 
• Sampling dilakukan 7 (tujuh) hari sekali 
• Grading dilakukan 21 (dua puluh satu) hari sekali 

(3) Aplikasi Bosterkanrator  
Prosesnya adalah aerator menyemburkan udara melalui pipa sambungan udara kemudian masuk ke 
dalam alat bosterkanrator kemudian udara disemburkan ke bagian pelepas udara dan masuk ke 
bagian pemecah partikel BOD untuk mengurai sisa pakan dan kotoran 

g. Panen 
Pemanenan dilaksanakan secara total setelah umur 6-8 minggu masa pemeliharaan. 
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kerjasama dengan kelompok pembudidaya lele dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022 di 
P2MKP Fish Boster Centre. Perjanjian tersebut diwujudkan melalui penandatanganan 
bersama: 

Dijelaskan tentang implementasi Straprobule 
Tekbiotiv Boskanrator sebagai berikut : 
Lahan Praktik 
Lahan pelaksanaan praktik percontohan inovasi dan 
teknologi budidaya lele, dilaksanakan di dalam 
kompleks P2MKP Fish Boster Centre – Sidoarjo 
tepatnya pada Farm Unit Pembesaran ikan dimana 
disediakan 3 (tiga) unit kolam praktik percontohan 
dengan rincian sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petugas / Operator Kolam 
Jumlah petugas monitoring kegiatan praktik 
percontohan inovasi ini sejumlah 3 (tiga) orang per 
Unit Kolam. Adapun tugas-tugas dari operator kolam 
mengacu pada Petunjuk Teknis Strategi Produksi 
Budidaya Lele Melalui Teknologi Bioflok 
Menggunakan Feed Addictive dan Bosterkanrator 
(Straprobule Tekbiotiv Boskanrator) 
 
Monitoring dan Evaluasi Pemantauan 
Implementasi Inovasi Straprobule Tekbiotiv 
Boskanrator 
Pemantauan dilaksanakan secara rutin, antara lain 
sebagai berikut : 
 

N
O 

NAMA PERALATAN KETERANGAN 

1 Kolam fiber D-3 T.120 cm Sesuai Juknis 
Straprobule 
Tekbiotiv 
Boskanrator 

2 Instalasi Kolam 

3 Aerator LP-20 

4 Peralatan lain (timbangan, jaring, 
baskom) 

5 Pompa air 
6 Feed addictive 

7 Bosterkanrator 

N
O 

NAMA PERALATAN KETERANGAN 

1 Persiapan kolam Sesuai Juknis 
Straprobule 
Tekbiotiv 
Boskanrator 

2 Penebaran benih 

3 Grading/seleksi 
4 Pemberian pakan, feed 

addictive dan bosterkanrator 
5 Kualitas air (DO/BOD, suhu, pH, 

salinitas) 
6 Berat dan panjang ikan 

7 Panen ikan 



Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perikanan Kabupaten 
Sidoarjo dan Pokdakan Hidayah Desa Sepande Kecamatan Candi 
Nomor : 188/57/438.5.19/2022 tentang Implementasi Inovasi 
Straprobule Tekbiotiv Boskanrator 

 

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perikanan Kabupaten 
Sidoarjo dan Pokdakan Sahabat Mandiri Desa Semambung 
Kecamatan Wonoayu Nomor : 188/58/438.5.19/2022 tentang 
Implementasi Inovasi Straprobule Tekbiotiv Boskanrator 

 

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perikanan Kabupaten 
Sidoarjo dan Pokdakan Mina Suko Makmur Desa Suko 
Kecamatan Sidoarjo Nomor : 188/59/438.5.19/2022 tentang 
Implementasi Inovasi Straprobule Tekbiotiv Boskanrator 
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Transfer teknologi diwujudkan melalui pembinaan pada tanggal 28 Oktober 2022 di P2MKP 
Fish Boster Centre (depan pasar kalanganyar). Kegiatan dipimpin oleh Kepala Dinas Perikanan 
Kabupaten Sidoarjo dengan membahas beberapa hal diantaranya adalah memberikan 
penjelasan secara detail tentan strategi produksi budidaya lele melalui teknologi Bioflok 
menggunakan feed addictive dan bosterkanrator secara partisipatoris. 
Pembinaan dilaksanakan dengan melibatkan tim efektif, penyuluh, dan P2MKP Fish Boster 
Centre serta 3 (tiga) kelompok untuk menerapkan inovasi Straprobule Tekbiotiv Boskanrator. 
Dalam mengikutp pembinana, pembudidaya sangat antusias dalam mencermati penjelasan 
yang disampaikan dalam rangka meningkatkan kualitas produksi budidaya lele. 
Dalam hal ini disampaikan bahwa inovasi Straprobule Tekbiotiv Boskanrator akan 
dikembangkan lebih lanjut dengan membentuk Unit Pembesaran Rakyat (UPR)  
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperolehnya pemahaman tentang Straprobule 
Tekbiotiv Boskanrator oleh pembudidaya lele sehingga mereka dapat menerapkannya dalam 
budidaya lele 
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Uji coba dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2022 di Unit P2MKP Fish Boster Centre – Sidoarjo 
(depan pasar Kalanganyar) Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan 
dihadiri oleh Bapak Bupati Sidoarjo, Kepala Dinas Perikanan, Camat Secati, Camat Sidoarjo, Camat 
Wonoayu, Camat Candi, Kapolsek Sedati, Danramil Sedati, Kepala Desa Suko, Kepala Desa 
Semambung, Kepala Desa Sepande, Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Sidoarjo, 
Penyuluh Perikanan di Kecamatan Sidoarjo, Candi, Wonoayu dan Sedati, Ketua Podakan Suko 
Makmur, Sahabat Mandiri dan Hidayah. 
Uji coba dilaksanakan dengan melakukan penebaran benih oleh Bupati Sidoarjo sebagai tanda 
simbolik. Uji coba dilaksanakan terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 2 
Desember 2022 dan melakukan monitoring evaluasi sebanyak 3 (tiga) kali untuk memonitor 
pertumbuhan komoditas lele. 
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Evaluasi penerapan teknologi Bioflok menggunakan feed addictive dan bosterkanrator 
dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022 dengan melibatkan Tim Efektif, P2MKP Fish 
Boster Centre, Ketua dan Perwakilan Anggota pada Pokdakan Hidayah, Sahabat Mandiri dan 
Mina Suko Makmur.  
Adapun hasil dari evaluasi pada ketiga kolam ikan lele sebagai berikut : 

Kualitas Air (pH, DO, suhu) 

Hasil Pengamatan Kualitas Air 

Monitoring pertumbuhan (tanggal 31 Okt sd 28 November 2022) 

Melaskanakan Panen 

Kesimpulan 

Panen uji coba pilot project dengan hasil 480 Kg/unit kolam 

• Penerapan Straprobule Tekbiotiv Boskanrator bisa dikembangkan ke kelompok-
kelompok pembudidaya yang memiliki area luas 

• Penerapan Straprobule Tekbiotiv Boskanrator dapat menghasilkan produksi sejumlah 
75-100% dibandingkan dengan teknologi bioflok pada umumnya 

• Penerapan Straprobule Tekbiotiv Boskanrator menghasilkan angka kehidupan (SR) 
sebesar 90% 

• Penerapan Straprobule Tekbiotiv Boskanrator dapat meningkatkan pendapatan 
pembudidaya. 



MONITORING KUALITAS AIR  







Analisa Usaha Budidaya Lele dengan 
Teknologi Bioflok Menggunakan Feed 

Addictive Bosterkanrator 
A. BIAYA INVESTASI 
  1. Kolam Fiber D3, T 120 cm 1 unit @  Rp     6,000,000   Rp      6,000,000  
  2. Instalasi 1 Set @  Rp     1,890,000   Rp      1,890,000  
  3. Aerator Lp 20 1 Unit @  Rp        900,000   Rp         900,000  
  4. Peralatan lain- lain  1 Ls @  Rp        500,000   Rp         500,000  
  5. Pompa Air 1 Unit @  Rp        850,000   Rp         850,000  
  TOTAL INVESTASI          Rp   10,140,000  
B. BIAYA OPERASIONAL           
  1. Benih Lele Uk. 5 Cm 5000 Ekor @  Rp              250   Rp      1,250,000  
  2. Pakan           
  a. Pf 1000 @10 Kg 2 Sak @  Rp        180,000   Rp         360,000  
  b. 781-1 @ 30 Kg 2 Sak @  Rp        450,000   Rp         900,000  
  c. 781-2 @ 30 Kg 3 Sak @  Rp        405,000   Rp      1,215,000  
  d. 781-3 @ 30 kg 7 Sak @  Rp        395,000   Rp      2,765,000  
  3. Biaya Listrik 1 Siklus @  Rp        100,000   Rp         100,000  
  4. Tenaga Kerja 1 Siklus @  Rp        500,000   Rp         500,000  
  BIAYA OPERASIONAL          Rp      7,090,000  
C. KEUNTUNGAN USAHA               
  1. Nilai harga jual lele 1 Kg @  Rp           19,500  

  2. Hasil Panen 480 Kg       
  3. Pendapatan (Nilai Harga Jual X Hasil Panen)  Rp      9,360,000  
  4. Keuntungan (Pendapatan - Biaya Operasional)  Rp      2,270,000 

  
  

5. Dalam 1 (satu) tahun budidaya ikan lele ini beroperasional 
sebanyak 4 (empat) siklus jadi, keuntungan dalam 1 (satu) tahun 
adalah 2.270.000x4 

  
 Rp      9,080,000  



 

9,080,000  

Dalam 1 (satu) tahun budidaya ikan lele ini 
beroperasional sebanyak 4 (empat) siklus 
jadi, keuntungan dalam 1 (satu) tahun 
adalah 

2.270.000 x 4 

Harga 1 Kg lele = 19.500,- 
Maka, dalam satu siklus 
480 x 19.500 = 2.270.000 



IMPLEMENTASI 

Implementasi Strategis Marketing Proyek Perubahan merupakan hasil pengembangan dan 
analisa nyata dari Rencana Strategis Marketing Proyek Perubahan yang dilakukan pada 
Tahap Laboratorium Kepemimpinan adalah keberhasilan project leader dalam 
melaksanakan marketing proyek perubahan yang dapat diamati dengan mengidentifikasi 
pergeseran stakeholder yang terjadi, membandungkan kuadran stakeholder sebelum dan 
sesudah proyek perubahan. 
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DUKUNGAN DAN 
TESTIMONI CAMAT 

Dukungan dari Bapak GUNDARI, S.Sos., M.Si  
Camat Sidoarjo 

Dukungan dari  
Bapak LUCHMAN SANJAYA, S.STP., M.HP 

Camat Candi 

Assalaamualakiukum warohmatullahi wabarokatuh…. 
Terima kasih atas proyek perubahan yang kemarin 
diberikan percontohan, kami dari camat Sidoarjo 
diajak langsung melihat percontohan dari pada 
Stratrobule Tekbiotiv Boskanrator yang ada di 
kecamatan sedati, itu sangat inovasi menurut saya 
karena disamping ikannya bisa sehat juga pakan dari 
pada ikan tersebut sangat bisa meminimalisir 
kebutuhan pakan ini 

Kemudian inovasi ini bisa dikembangkan di wilayah Sidoarjo terutama di Kecamatan Sidoarjo yang 
mana Kecamatan Sidoarjo sudah tidak ada tempat untuk persawahan karena banyaknya 
perumahan akan tetapi Dana Desa ada 8% untuk ketahanan pangan, ini yang sulit untuk 
diterapkan di Kecamatan Sidoarjo 
Dengan adanya inovasi ini mungkin ini bisa diterapkan di Kecamatan Sidoarjo yang sempit terkait 
dengan sawah, tidak ada lahan, tetapi ada dana itu bisa dimanfaatkan di pekarangan-pekarangan 
yang sempit  
Kemudian bisa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan juga bisa untuk 
dibudidayakan melalui masyarakat-masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. 
Akan kami tindaklanjuti kepada pemerintah desa di 10 desa yang ada di kecamatan yang ada Dana 
Desa untuk ketahanan pangan  
Terima kasih atas atensi dari Dinas Perikanan kemarin yang kami diajak kesana, saya berharap ini 
tidak berhenti di proyek perubahan tapi bisa dikembangkan di seluruh Kabupaten Sidoarjo.  
JAYALAH DINAS PERIKANAN 
Wassalaamu’alaikum 

Dalam kegiatan di hari ini, terkait bioflog untuk lele 
dari proyek perubahan dari Kepala Dinas Perikanan 
Sidoarjo. Alhamdulillah ini sebuah terobosan 
inovasi yang bisa diterapkan di desa, saat ini kami 
dari Kecamatan Candi, banyak yang 
mengembangkan bioflog ini, karena bisa 
meningkatkan produksi, menekan angka kematian, 
juga dari pakan itu bisa ditekan rendah banget, jadi 
nilai ekonomisnya untuk masyarakat itu cukup 
tinggi, jadi kami harapkan untuk proyek perubahan 
ini bisa diterapkan di kecamatan-kecamatan yang 
lain, terutama di daerah budidaya ikan air tawar, 
karena di Kecamatan Candi sudah banyak sekali 
yang menghasilkan dan bisa dikembangkan hampir 
di satu desa ada beberapa kelompok yang 
menggunakan metode ini dan hasil yang sangat 
memuaskan untuk warga 



tetapi dengan adanya program perubahan ini menggabungkan 2 hal yaitu boskanrator yaitu 
dengan menggunakan alat/teknologi yang dikembangkan oleh Dinas Perikanan dan juga dengan 
Tekbiotiv jadi dengan makanan tambahan dari addictive ini bisa mempercepat perkembangan 
lele yang produksinya kisaran antara kurang lebih 300Kg menjadi 500Kg per unit kolam. Kalau per 
unit kolam kalau hitungan keuntungan ini sangat menguntungkan sekali. 
Maka dari itu tentunya program kegiatan ini yang sangat inovatif ini sangat diterapkan di 
Kecamatan Wonoayu di desa-desa kemudian mungkin perlu sosialisasi, dukungan dari pemkab 
sidoarjo khususnya Dinas Perikanan Sidoarjo. 
Kami mengharapkan memang upaya dari Dinas Perikanan yang selalu optimal kemudian inovatif, 
kemudian bisa menjangkau seluruh masayrakat dalam peningkatan baik kualtias maupun dari sisi 
banyaknya program-program perikanan di Sidoarjo   
JAYA TERUS DINAS PERIKANAN SIDOARJO 
Terima kasih 
Wassalaamu’alaikum wr wb 

Assalaamu’alaikum wr wb 
Saya Probo Agus Sunarno, Camat Wonoayu 
di Kabupaten Sidoarjo mendukung 
komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 
dalam mendukung Stratrobule Tekbiotiv 
Boskanrator. 
Jadi proyek perubahan ini sangat inovatif 
untuk mengatasi penurunan produksi 
komodistas lele 
Komodiatas lele ini sangat memasyarakat, 
jadi setiap penduduk bisa dengan mudah 
sebetulnya mengembangkan produksi ikan 
lele, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik 
ini akan impas, antara pengeluaran untuk 
pakan, kemudian untuk pemeliharaan 
dengan hasil produksi nanti tidak 
mendapatkan keuntungan yang maksimal, 

Dukungan dari Bapak  
PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM  

Camat Wonoayu 

Camat Sedati mendukung 
sepenuhnya terhadap proyek 
perubahan yang dilaksankana 
oleh dinas perikanan kabupaten 
sidoarjo dengan peningkatan 
produksi 75-100% kaena proyek 
perubahan ini saya kira sangat 
bagus untuk peningkatan 
produksi, tentunya ini harus 
didukung oleh semua pihak yang 
ada di kecamatan sedati 
terutama yang terkait dengan 
perikanan dan kelautan 

Dukungan dari Bapak  
Drs. ABU DARDAK, S. Sos, MSi.  

Camat Sedati  



Saya Haji Muhammad Sahad selaku ketua kelompok pembudidaya lele Hidayah Desa 
Cipande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, siap mendukung proyek perubahan 
dinas perikanan kabupaten sidoarjo dengan judul stratrobule Tekbiotiv boskanrator 

Harapan kami dapat meningkatkan produksi lele dan pendapatan pembudidaya lele  
Salam TEKBIOTIV 

Saya Wienar Bagus 
Nuhendra selaku ketua 

kelompok pembudidaya lele 
Sahabat Mandiri Desa 

Semambung Kecamatan 
Wonoayu siap mendukung 
proyek perubahan dinas 

perikanan kabupaten 
sidoarjo, dengan judul 
stratrobule Tekbiotiv 

boskanrator 
Harapan kami dapat 

meningkatkan produksi lele 
dan pendapatan 
pembudidaya lele  
Salam TEKBIOTIV 

Saya masduki selaku Ketua 
pembudidaya lele Mina Suko 

Makmur, Desa Suko Kecamatan 
Sidoarjo, siap mendukung proyek 

perubahan dinas perikanan 
kabupaten sidoarjo, dengan judul 
stratrobule Tekbiotiv boskanrator 

Harapan kami dapat 
meningkatkan produksi lele dan 
pendapatan pembudidaya lele  

Salam TEKBIOTIV 



PUBLIKASI 



PUBLIKASI 



PUBLIKASI 



NO PENTAHAPAN  
(MILESTONES) 

KEGIATAN WAKTU OUTPUT 

A. Jangka Menengah  

1 Mewujudkan Unit 
Pembesaran Rakyat  

Membentuk Unit 
Pembesaran Rakyat  

Desember 
2022 – 

Desember 
2023 

Unit Pembesaran 
Rakyat 

2 Meningkatkan 
pembinaan dan 
pendampingan kepada 
para pembudidaya 

Pembinaan dan 
pendampingan kepada 
pembudidaya lele 
secara berkelanjutan 

Desember 
2022 – 

Desember 
2023 

Produtivitas 
pembudidaya 
meningkat 

3 Meningkatkan 
produktivitas lele 

Pemenuhan demand 
and supply  lele 

Desember 
2022 – 

Desember 
2023 

Terpenuhinya 
kebutuhan ikan  lokal 

B. Jangka Panjang       

1 Terwujudnya 
peningkatan 
pendapatan 
pembudidaya 

Meningkatnya 
penjualan lele Tahun 2024 -

2025 

Profit pembudidaya  
lele 

2 Menciptakan klaster 
komoditas lele di 
Sidoarjo 

Pembentukan klaster 
lele 

Tahun 2024 -
2025 

Kluster komoditas  
lele 

3 Melaksanakan 
monitoring dan 
evaluasi 

Rapat monev Tahun 2024 -
2025 

Rekomendasi 
kebijakan 

PROYEK PERUBAHAN 



Penerapan Straprobule Tekbiotiv Boskanrator dapat menghasilkan produksi 
sejumlah 75-100% dibandingkan dengan teknologi bioflok pada umumnya, 
dengan angka kehidupan (SR) sebesar 90% sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan pembudidaya. Penerapan Straprobule Tekbiotiv Boskanrator bisa 
dikembangkan ke kelompok-kelompok pembudidaya yang memiliki area luas pada 
kelompok pembudidaya di Kabupaten Sidoarjo. 
Implementasi proyek perubahan telah berhasil dilaksanakan selama kurang lebih 
2 (dua) bulan dengan hasil capaian 100%, hal ini berarti seluruh output kunci pada 
proyek perubahan telah berhasil diimplementasikan, beberapa kesimpulan yang 
dapat ditarik dari pelaksanaan proyek perubahan antara lain : 

Mewujudkan Teknologi Bioflok menggunakan feed additive dan 
bosterkanrator Mewujudkan Petunjuk Teknis Teknologi Bioflok 
menggunakan feed additive dan bosterkanrator 

Mewujudkan komitmen  bersama dengan P2MKP dan Pembudidaya ikan  

Mewujudkan transfer teknologi kepada para  pembudidaya 

Melaksanakan uji coba (pilot project) penerapan strategi produksi 
budidaya lele melalui teknologi bioflok, feed additive dan bosterkanrator 
secara partisipatoris 

Implementasi proyek 
perubahan telah 
berhasil dilaksanakan 
pada jangka pendek, 
rekomendasi yang dapat 
disampaikan pada 
implementasi proyek 
perubahan jangka 
menengah dan panjang 
antara lain : 

Membentuk 
Unit 

Pembesaran 
Rakyat  

Pembinaan dan 
pendampingan 

secara 
berkelanjutan 

kepada 
pembudidaya 

lele  

Menciptakan 
klaster 

komoditas lele 
di Sidoarjo 

Monitoring dan 
evaluasi 
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