
 

 

 

 
KEPUTUSAN  

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

NOMOR: KEP. 07/MEN/2004 

TENTANG 

PENGADAAN DAN PEREDARAN BENIH IKAN 
 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, 

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian 
Nomor 1041.1/Kpts/Ik.210/1999 tentang 
Pengadaan dan Peredaran Benih Ikan, telah 
diatur mengenai pengadaan, peredaran, dan 
pelestarian benih ikan dan induk ikan; 

b. bahwa mengingat Keputusan Menteri tersebut 
huruf a belum mampu menampung 
perkembangan kebutuhan, terutama yang 
berkaitan dengan pengeluaran benih dan induk 
ikan dari wilayah negara Republik Indonesia 
untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta kerjasama penelitian 
internasional, maka dipandang perlu mengatur 
kembali ketentuan tentang pengadaan dan 
peredaran benih ikan; 

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri; 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3299); 

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 
tentang Karantina Hewan, Ikan, dan 
Tumbuhan (Lembaran Negara Republik 



  

Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3482); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 
tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3434); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 
tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 
tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230); 

6. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1988 
tentang Badan Standardisasi Nasional; 

7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 
tentang Penyusunan Penerapan dan 
Pengawasan Standar Nasional Indonesia; 

8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 
2001; 

9. Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2001 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 
2002;  

10. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 
Departemen, sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 
2002;  

11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara 
dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan di Lingkungan Departemen Kelautan 
dan Perikanan; 

12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 



  

Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan 
Perikanan;  

13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor KEP.02/MEN/2004 tentang Perizinan 
Usaha Pembudidayaan Ikan; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN 

PERIKANAN TENTANG  PENGADAAN DAN 
PEREDARAN BENIH IKAN.  

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 
 

Pasal 1 

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan: 

1. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu 
yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga. 

2. Benih sebar adalah benih ikan keturunan pertama dari induk 
penjenis, induk dasar, atau induk pokok yang memenuhi standar 
mutu kelas benih sebar. 

3. Benih bina adalah benih sebar dari spesies/varietas yang telah 
dilepas oleh Menteri. 

4. Induk ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah 
dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih. 

5. Induk penjenis (Great Grand Parent Stock/GGPS) adalah induk ikan 
yang dihasilkan oleh dan di bawah pengawasan penyelenggara 
pemulia. 

6. Induk dasar (Grand Parent Stock/GPS) adalah induk ikan keturunan 
pertama dari induk penjenis yang memenuhi standar mutu kelas 
induk dasar. 

7. Induk pokok (Parent Stock/PS) adalah induk ikan keturunan 
pertama dari induk dasar atau induk penjenis yang memenuhi 
standar mutu kelas induk pokok. 

8. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 



  

penangkapan ikan, termasuk benih ikan dan induk ikan. 

9. Pedagang adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan 
kegiatan usaha pengumpulan dan/atau perdagangan benih ikan 
dan/atau induk ikan. 

10. Pemulia adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan 
kegiatan pemuliaan. 

11. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan 
kemurnian jenis atau varietas yang sudah ada atau untuk 
menghasilkan jenis atau varietas baru yang lebih baik. 

12. Penangkar adalah pembudidaya ikan yang melakukan kegiatan 
usaha perbanyakan, pembiakan, dan/atau pembenihan ikan untuk 
menghasilkan benih ikan dan/atau induk ikan. 

13. Penangkaran adalah semua kegiatan usaha perbanyakan, 
pembiakan, dan/atau pembenihan ikan untuk menghasilkan benih 
ikan dan/atau induk ikan. 

14. Area pemijahan adalah wilayah perairan yang menjadi daerah 
pemijahan induk ikan. 

15. Area asuhan adalah wilayah perairan yang menjadi daerah 
pendederan/ pembesaran benih ikan. 

16. Varietas adalah bagian dari suatu spesies yang ditandai oleh 
bentuk, pertumbuhan, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan 
dalam jenis yang sama. 

17. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki 
perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan 
menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.  

18. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan adalah keterangan yang 
diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di 
bidang perikanan kepada pembudidaya ikan yang tidak wajib 
memiliki IUP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

19. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha 
perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia 
atau badan hukum Indonesia. 

20. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan 
hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk 
kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan ikan untuk 
tujuan komersial. 

21. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 



  

22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. 

 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan pengaturan pengadaan dan peredaran benih ikan ini 
adalah untuk mengembangkan pembudidayaan ikan yaitu dengan cara 
memberikan pembinaan kepada penangkar dan pedagang benih ikan dan 
induk ikan agar diperoleh benih ikan dan induk ikan yang bermutu serta 
memenuhi persyaratan. 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup pengaturan pengadaan dan peredaran benih ikan ini 
meliputi: 

a. Pengadaan ; 

b. Peredaran; 

c. Pelestarian; serta  

d. Pembinaan dan monitoring. 
 
 

BAB  II 

PENGADAAN 
 

Pasal 4 
 

(1) Pengadaan benih ikan dan/atau induk ikan berasal dari: 
a. hasil penangkapan dari alam; 
b. hasil penangkaran dan/atau pemuliaan dalam wilayah negara 

Republik Indonesia; dan/atau 
c. pemasukan dari luar wilayah negara Republik Indonesia. 

(2) Benih ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas benih 
sebar dan benih bina. 

(3) Induk ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas induk 
penjenis, induk dasar, dan induk pokok. 

 
 

Pasal 5 

(1) Pengadaan benih ikan dan induk ikan dari alam sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh 



  

nelayan dan/atau penangkar yang memiliki Tanda Pencatatan 
Kegiatan Perikanan. 

(2) Pengadaan benih ikan dan induk ikan dari alam sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat juga dilakukan oleh 
pedagang yang memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang 
Pembudidayaan Ikan. 

(3) Pedagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam 
pengadaan benih ikan dan induk ikan dari alam sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a,  wajib bermitra dengan 
nelayan atau penangkar. 

(4) Pengadaan benih ikan dan induk ikan dari alam sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan 
maksimal 70% (tujuh puluh per seratus) dari potensi lestari benih 
ikan atau induk ikan di suatu perairan. 

(5) Penetapan jenis dan ukuran benih ikan dan induk ikan, musim 
penangkapan, area penangkapan, jenis bahan, alat, dan/atau cara 
penangkapan dan/atau perdagangan benih ikan dan induk ikan dari 
alam diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. 

 

Pasal 6 

(1) Pengadaan benih ikan dan induk ikan hasil penangkaran dan/atau 
pemuliaan dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh 
penangkar baik perorangan dan/atau badan hukum atau instansi 
Pemerintah. 

(2) Penangkar perorangan dan/atau badan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki IUP di bidang 
pembudidayaan ikan, kecuali penangkar yang melakukan kegiatan 
sebagai berikut: 

a. Pembenihan ikan di air tawar dengan areal lahan tidak lebih 
dari 0,75 hektar; 

b. Pembenihan ikan di air payau dengan areal lahan tidak lebih 
dari 0,5 hektar; 

c. Pembenihan ikan di laut dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 
hektar. 

(3) Penangkar yang tidak wajib memiliki IUP sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), wajib memiliki Tanda Pencatatan Kegiatan 
Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(4) Pengadaan benih bina dan benih sebar yang telah memenuhi 



  

Standar Nasional Indonesia (SNI) dari hasil penangkaran dilakukan 
sesuai Standar Nasional Indonesia. 

(5) Pengadaan induk ikan kelas induk penjenis, induk dasar, dan induk 
pokok hasil penangkaran hanya dapat dilakukan oleh penangkar 
yang bersertifikat. 

Pasal 7 
 

(1) Pengadaan benih ikan dan/atau induk ikan yang dimasukkan ke 
dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh perorangan 
dan/atau badan hukum yang telah memiliki IUP di bidang 
pembudidayaan ikan dan Izin Pemasukan Ikan ke dalam wilayah 
negara Republik Indonesia. 

(2) Pengadaan benih ikan yang dimasukkan ke dalam wilayah negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 
diperbolehkan bagi benih sebar untuk tujuan pembesaran dan 
bukan dijadikan induk ikan. 

(3) Waktu, jumlah, jenis, serta ukuran benih ikan dan/atau induk ikan 
yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan 
ketersediaan benih ikan di dalam negeri. 

(4) Pengadaan induk ikan hasil pemuliaan, yang dimasukkan ke dalam 
wilayah negara Republik Indonesia, hanya diperbolehkan untuk 
induk ikan kelas induk dasar (GPS) dan/atau induk ikan kelas induk 
pokok (PS). 

(5) Pengadaan induk ikan kelas induk penjenis (GGPS) yang 
dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia hanya 
dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan instansi Pemerintah 
setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal atau pejabat yang 
ditunjuk. 

(6) Pengadaan benih ikan dan/atau induk ikan dari luar wilayah negara 
Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. dikenakan ketentuan peraturan perkarantinaan; 

b. dilengkapi sertifikat asal atau deskripsi varietas dari pemulia 
atau instansi yang berwenang di negara asal; 

c. melalui proses pengujian mutu atau observasi oleh 
laboratorium uji yang telah diakreditasi atau ditunjuk oleh 
Menteri; 



  

d. untuk setiap jenis atau varietas baru yang didatangkan 
diharuskan melalui proses pengujian mutu dan/atau penilaian 
keamanan hayati sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; dan 

e. perorangan atau badan hukum yang mendatangkan benih ikan 
dan/atau induk ikan dari luar wilayah negara Republik 
Indonesia, wajib melaporkan kedatangan benih ikan dan/atau 
induk ikannya kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari setelah benih ikan dan/atau induk ikan tiba di 
wilayah negara Republik Indonesia dan dilengkapi dengan 
keterangan tentang jenis, jumlah, dan ukuran ikan yang 
didatangkan. 

 
 

BAB  III 

PEREDARAN 

Pasal 8 

(1) Peredaran benih ikan dan induk ikan di dalam wilayah negara 
Republik Indonesia, dapat dilakukan oleh penangkar dan/atau 
pedagang baik perorangan maupun badan hukum. 

(2) Peredaran benih ikan dan induk ikan di dalam wilayah negara 
Republik Indonesia yang dilakukan antar pulau, wajib dikenakan 
ketentuan perkarantinaan dan dilengkapi Surat Keterangan Asal 
yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung 
jawab di bidang perikanan. 

(3) Pengeluaran benih ikan dan induk ikan dari wilayah negara 
Republik Indonesia dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau 
badan hukum yang telah memiliki IUP di bidang pembudidayaan 
ikan dan Rekomendasi Pengeluaran Benih Ikan dan/atau Induk 
Ikan dari Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk. 

 

(4) Pengeluaran benih ikan dari wilayah negara Republik Indonesia 
hanya untuk benih sebar dan benih bina yang berasal dari usaha 
penangkaran. 

(5) Pengeluaran benih ikan hasil penangkapan di alam dari wilayah 
negara Republik Indonesia, diatur lebih lanjut oleh Direktur 
Jenderal dengan memperhatikan ketersediaan benih ikan di dalam 
negeri. 

(6) Pengeluaran induk ikan dari wilayah negara Republik Indonesia 



  

hanya untuk induk ikan kelas induk pokok hasil pemuliaan dan 
bukan hasil penangkapan dari alam, kecuali untuk kepentingan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,  serta kerjasama penelitian 
internasional. 

(7) Pengeluaran induk ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) 
dapat dilakukan dengan persyaratan: 

a. bermanfaat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
masyarakat pembudidaya ikan; 

b. jumlah, jenis, ukuran, dan waktu penangkapan dari alam 
ditetapkan secara berkala oleh Direktur Jenderal, dengan 
memperhatikan ketersediaan induk ikan di alam; 

c. Lembaga Penelitian  Pemerintah Republik Indonesia harus ikut 
serta dalam penelitian yang dilakukan di luar negeri; 

d. penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah atau 
lembaga penelitian swasta di luar negeri, bekerjasama dengan 
Lembaga Penelitian Pemerintah Republik Indonesia; 

e. hasil penelitian menjadi milik Lembaga Penelitian Pemerintah 
Republik Indonesia dan lembaga penelitian pemerintah atau 
lembaga penelitian swasta di luar negeri; 

f. terlebih dahulu memperoleh rekomendasi pengeluaran dari 
wilayah negara Republik Indonesia, yang diterbitkan oleh 
Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk. 

(8) Pengeluaran benih ikan dan induk ikan dari wilayah negara 
Republik Indonesia, dapat dikenakan ketentuan perkarantinaan 
sepanjang negara tujuan mempersyaratkan. 

(9) Peredaran benih ikan dan induk ikan di dalam dan ke luar wilayah 
negara Republik Indonesia mengikuti tata cara penyimpanan, 
pengemasan/ pengepakan, dan pengangkutan sesuai Standar 
Nasional Indonesia. 

 

BAB  IV 

PELESTARIAN 

Pasal 9 

(1) Menteri menetapkan perairan dan/atau lahan sebagai Area 
Pemijahan (spawning ground) induk ikan dan Area Asuhan (nursery 
ground) benih ikan alam. 

(2) Penangkar dan/atau pedagang wajib berperan aktif dalam upaya 
pelestarian benih ikan dan induk ikan. 

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut 



  

oleh Direktur Jenderal dan Pemerintah Daerah setempat. 
 
 

BAB V 

PEMBINAAN DAN MONITORING 
 

Pasal 10 

(1) Pembinaan dan bimbingan kepada penangkar dan/atau pedagang 
yang melakukan kegiatan pengadaan dan/atau peredaran benih 
ikan dan induk ikan dilakukan oleh Direktur Jenderal dan 
Pemerintah Daerah setempat. 

(2) Penangkar dan/atau pedagang yang melakukan kegiatan 
pengadaan dan/atau peredaran benih ikan dan induk ikan, wajib 
melakukan pencatatan kegiatan dan menyampaikan laporan tertulis 
secara berkala kepada Pemerintah Daerah setempat setiap 6 
(enam) bulan sekali. 

 
 

BAB  VI 

SANKSI 
 

Pasal 11 
 

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini 
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. 
 

 

BAB  VII 

PENUTUP 
 

Pasal 12 

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian 
Nomor 1041.1/Kpts/Ik.210/1999 tentang Pengadaan dan Peredaran Benih 
Ikan dinyatakan tidak berlaku. 

 
 
 
 
 



  

Pasal 13 
 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 
Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 3 Pebruari 2004 

 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 
ttd. 

 
ROKHMIN DAHURI 

 
 

Disalin sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 

 
ttd. 

 
Narmoko Prasmadji 

 
 
 


