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Tabel Rekap Hasil Observasi dan Wawancara 

No. Desa Kecamatan Kawasan Keterangan Permasalahan Dokumentasi 

1 
Ajibarang 

Wetan 
Ajibarang 

Kawasan 
Pemasaran 

Terdapat pasar sebagai 
target pemasaran ikan 

di Kabupaten 
Banyumas 

Dari citra satelit tidak 
terindikasi memiliki 

kolam perikanan darat 

 
Fasilitas Pasar: 

 

  
 

2 Kutasari Baturraden 
Kawasan 

Pembenihan 

Persebaran kolam 
kurang dibanding 

daerah minapolitan 
yang lain 

Pokdakan (Kelompok 
pembudidaya ikan) 
aktif hanya ketika 
terdapat program 

bantuan pemerintah 

 

3 Pandak Baturraden 
Kawasan 

Pembenihan 

Terdapat BBI serta 
kondisi kolam masih 

sama, didominasi 
ditepian aliran sungai 
dan tertutup vegetasi 

Pokdakan (Kelompok 
pembudidaya ikan) 
aktif hanya ketika 
terdapat program 

bantuan pemerintah 

 
Pencarian Data di Kantor Desa: 

 

 
 



 

 

No. Desa Kecamatan Kawasan Keterangan Permasalahan Dokumentasi 

4 Purwosari Baturraden 
Kawasan 

Pembenihan 

Tedapat Pokdakan 
(Kelompok 

Pembudidaya Ikan) 
namun kegiatan 

perikanan kurang 
berjalan 

Pokdakan (Kelompok 
pembudidaya ikan) 
aktif hanya ketika 
terdapat program 

bantuan pemerintah 

 
Pencarian Data di Kantor Desa: 

 

 
 

Kolam: 
 

 
 

 
 



 

 

No. Desa Kecamatan Kawasan Keterangan Permasalahan Dokumentasi 

5 Kalisari Cilongok 
Kawasan 

Pemasaran 

Kegiatan pemasaran 
lebih ke pemasaran 

bibit ikan yang 
didatangkan dari 

Tasikmalaya 

Dulunya kalisari 
merupakan wilayah 

rujukan untuk 
pembenihan ikan, 
namun sekarang 

hanya tinggal satu 
pembudidaya yang 

memasarkan bibit ikan 

 
Kolam: 

 

 
 

 
 

6 Jipang Karanglewas 
Kawasan 

Pembenihan 

Penambahan kolam 
diutara balai desa 

Jipang, berfungsi untuk 
pembenihan. Terdapat 

kolam-kolam 
pembesaran didalam 

permukiman desa  

Debit air berkurang 
karena sumber mata 

air diambil alih PDAM. 

 
Kolam: 

 

 
 



 

 

No. Desa Kecamatan Kawasan Keterangan Permasalahan Dokumentasi 

7 Singasari Karanglewas 
Kawasan 

Pembenihan 

Terdapat BBI, kolam 
yang terletak di sekitar 

permukiman tetap. 
Terdapat pengurangan 
kolam yang teretak di 

sawah sebelah selatan 
desa, beralih fungsi 

sebagai sawah 

Pokdakan (Kelompok 
pembudidaya ikan) 
aktif hanya ketika 
terdapat program 

bantuan pemerintah 

 
Fasilitas BBI: 

 

 
 

8 Beji Kedungbanteng 
Kawasan 

Pembenihan 

Kawasan kolam tetap, 
tetapi ada wacana 
untuk membangun 

fasilitas pasar ikan dan 
minawisata di utara 

desa diatas tanah milik 
desa. Merupakan 

wilayah minapolitan 
yang paling 

mendominasi. 

Kesulitan dalam muat 
untuk distribusi ikan 

(kurang fasilitas). 
Bantuan benih sidat 

dari Pemerintah 
Kabupaten tidak 

dikelola dengan baik. 

 
Kolam: 

 

 
 

Fasilitas Pasar Benih: 
 

 
 



 

 

No. Desa Kecamatan Kawasan Keterangan Permasalahan Dokumentasi 

9 Karangnangka Kedungbanteng 
Kawasan 

Pembenihan 

Penambahan kolam 
diselatan desa 

berlokasi diatas tanah 
desa yang disewa 

karena produksi padi 
menurun. Kolam 

dengan ketinggian 70-
80cm, masih 

dimungkinkan berubah 
menjadi sawah kembali 

Kegiatan perikanan 
masih aktif namun 

secara kelembagaan 
Pokdakan (Kelompok 
Pembudidaya Ikan) 

sudah bubar 

 
Kolam: 

 

 

10 Karangsalam Kedungbanteng 
Kawasan 

Pembenihan 

Pengurangan kolam 
disebelah selatan desa 
karena dialih fungsikan 

sebagai perumahan 

Beberapa Pokdakan 
(Kelompok 

pembudidaya ikan) 
aktif hanya ketika 
terdapat program 

bantuan pemerintah 

 
Kolam: 

 

 

11 Kebocoran Kedungbanteng 
Kawasan 

Pembenihan 

Penambahan kolam 
diutara desa di tanah 

bengkok desa dan 
disewa oleh pokdakan 
baru yaitu "Ulam Sari". 

Desa kebocoran 
mengembangkan 

perikanan darat karena 
berupaya mencari 
potensi sebagai ciri 

khas desa 

Beberapa Pokdakan 
(Kelompok 

pembudidaya ikan) 
aktif hanya ketika 
terdapat program 

bantuan pemerintah 

 
Kolam: 

 

 



 

 

No. Desa Kecamatan Kawasan Keterangan Permasalahan Dokumentasi 

12 Bantarwuni Kembaran 
Kawasan 

Pembesaran 
Kegiatan perikanan 
darat milik pribadi 

Tidak terdapat 
Pokdakan, masih 

dalam proses 
pengajuan proposal 

 

13 Karangtengah Kembaran 
Kawasan 

Pembesaran 

Kegiatan perikanan 
darat masih aktif 

dengan luasan kolam 
yang cukup besar 

Pokdakan kurang aktif, 
namun jika dana 

bantuan turun aktif 

 

14 Kembaran Kembaran 
Kawasan 

Pembesaran 

Hanya terdapat 
beberapa kolam, 

produksi tidak terlalu 
besar. Persebaran 
kolam disepanjang 
aliran sungai. Ada 

upaya untung 
membangkitkan 

perikanan dengan 
memompa air sungai 
untuk mengairi kolam 
yang berokasi lebih 
tinggi dari sungai 

dengan kincir bambu 
namun belum berjalan 

Pokdakan masih aktif 
namun terkendala 

masalah bibit. Warga 
lebih tertarik budidaya 

mujahir namun 
bantuan bibit 

pemerintah adalah 
bibit ikan lele 

 
 

Pencarian Data di Kantor Desa: 
 

 
 



 

 

No. Desa Kecamatan Kawasan Keterangan Permasalahan Dokumentasi 

15 Pliken Kembaran 
Kawasan 

Pembesaran 

Terdapat pengurangan 
beberapa kolam 

diselatan dan barat 
desa. Koperasi 

Mulyasari menyewa 
tanah desa untuk 

kegiatan perikanan 
darat dengan jenis ikan 

mujahir dan lele 

- 

 
Pencarian Data di Kantor Desa: 

 

 
 

 

16 Pageralang Kemranjen 
Kawasan 

Pengolahan 

Terdapat Pokdakan 
Mina Utama untuk 
pembenihan dan 

pembesaran 

Sebagai kawasan 
pengolahan namun 
tidak ada kegiatan 
pengolahan, justru 

lebih ke pembenihan 
dan pembesaran 

 
Kolam: 

 

 
 

17 Kalikidang Sokaraja 
Kawasan 

Pembesaran 

Kondisi kolam masih 
sama dan produksi 
pembesaran masih 

berjalan dan 
berproduksi. Pokdakan 
Ulam Sari masih aktif 

diatas tanah desa  

- 

 
Pencarian Data di Kantor Desa: 

 

 
 



 

 

No. Desa Kecamatan Kawasan Keterangan Permasalahan Dokumentasi 

Kolam: 
 

 
 

18 Karangduren Sokaraja 
Kawasan 

Pembesaran 

Terdapat Pokdakan 
Mina Listari dan masih 
aktif sebagai kawasan 

pembesaran 

- 

 
Pencarian Data di Kantor Desa: 

 

 
  

Kolam: 
 

 
 



 

 

No. Desa Kecamatan Kawasan Keterangan Permasalahan Dokumentasi 

19 Lemberang Sokaraja 
Kawasan 

Pembesaran 

Pokdakan masih aktif 
dan terdapat kolam 
pembesaran milik 

pribadi 

- 

 
 

20 Wiradadi Sokaraja 
Kawasan 

Pembesaran 

Produksi ikan masih 
berjalan, dikelola 

individu 

Terdapat Pokdaan 
Mina Lestari 1, 2, dan 
3 namun kurang aktif 

 
Pencarian Data di Kantor Desa: 

 

 
 

21 
Banjarsari  

Kulon 
Sumbang 

Kawasan 
Pembesaran 

Kegiatan perikanan 
masih berjalan, 

terdapat Pokdakan 
Margi Rejeki, terdapat 

kolam pembesaran 
dirumah rumah warga 

memanfaatkan sampah 
rumah tangga sebagai 
pakan (sisa makanan) 

- 

 
Pencarian Data di Kantor Desa: 

 

 
 
 
 
 



 

 

No. Desa Kecamatan Kawasan Keterangan Permasalahan Dokumentasi 

 
Kolam: 

 

 
 

22 Banteran Sumbang 
Kawasan 

Pembesaran 

Terdapat Pokdakan 
menyewa tanah desa 
dikelola perorangan. 
Kondisi ketersediaan 
air yang melimpah, 
namun produksi di 
sektor pertanian 

kurang. Wilayah desa 
potensial untuk 

dikembangkan sebagai 
kawasan perikanan 

darat. 

Pokdakan (Kelompok 
pembudidaya ikan) 
sudah tidak aktif, 
sehingga kolam 
dikelola secara 

individu 

 
Pencarian Data di Kantor Desa: 

 

 
 

23 Sumbang Sumbang 
Kawasan 

Pembesaran 

Terdapat satu 
Pokdakan aktif, lebih ke 
pemasaran ikan untuk 

keperluan pasar 
mengisi rumah makan 

Produksi ikan menurun 
karena kolam 

dimanfaat kan sebagai 
penyimpanan 

sementara sebelum 
dipasarkan ke rumah 

makan 

 
Pencarian Data di Kantor Desa: 

 

 
 



 

 

No. Desa Kecamatan Kawasan Keterangan Permasalahan Dokumentasi 

24 Tambaksogra Sumbang 
Kawasan 

Pembesaran 

Terdapat penambahan 
kolam dengan 

menyewa tanah desa 
dan dikelola oleh 

Pokdakan dan terdapat 
beberapa kolam milik 

pribadi. Ikan bawal dan 
lele dumbo sebagai 
komoditas utama 

- 

 
Pencarian Data di Kantor Desa: 

 

 
 

25 Bongangin Sumpiuh 
Kawasan 

Pengolahan 

Terdapat kolam-kolam 
semi permanen (kolam 

terpal) dibeberapa 
rumah warga. Kegiatan 
pengolahan kripik ikan 

mujahir jika ada 
pesanan.  

Pokdakan kurang aktif, 
namun jika dana 

bantuan turun aktif 

 
Kolam: 

 

 
 

Sumber: Hasil Observasi, Agustus 2017-Mei 2018 

 

 


	Lembar asistensi.pdf (p.96-108)
	Lembar asistensi 1.pdf (p.1)
	Lembar asistensi 2.pdf (p.2)
	Lembar asistensi 3.pdf (p.3)
	Lembar asistensi 4.pdf (p.4)
	Lembar asistensi 5.pdf (p.5)
	Lembar asistensi 6.pdf (p.6)
	Lembar asistensi 7.pdf (p.7)
	Lembar asistensi 8.pdf (p.8)
	Lembar asistensi 9.pdf (p.9)
	Lembar asistensi 10.pdf (p.10)
	Lembar asistensi 11.pdf (p.11)
	Lembar asistensi 12.pdf (p.12)
	Lembar asistensi 13.pdf (p.13)

	Berita Acara.pdf (p.109-110)
	Berita Acara 1.pdf (p.1)
	Berita Acara 2.pdf (p.2)

	LAMPIRAN REVISI 2.pdf (p.111-121)

