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PELATIHAN 1 HARI
BUDIDAYA LELE SANGKURIANG (SEGMENT PEMBESARAN)
METODA NASRUDIN

Latar Belakang
Saat ini Ikan Lele terus diminati masyarakat. Image buruknya telah terhapus seiring makin banyaknya warung-warung pecel lele, restoran lele, produk olahan lele, dan berbagai program pemerintah.
Lele sekarang telah menjadi salah satu ikan primadona dimana-mana, image ikan lele dari
makanan rakyat berubah menjadi makanan modern. Tingkat konsumsi masyarakat akan lele meningkat terus dari waktu ke waktu. Apalagi setelah pemerintah – melalui Balai Besar Ikan Air Tawar
Sukabumi – menghasilkan varietas baru : Lele Sangkuriang. Lele jenis ini terbukti bisa menghasilkan
lele yang rendah lemak, gurih dan enak.
Lele Sangkuriang mulai merebut perhatian kalangan pelaku usaha budidaya ikan karena memiliki
banyak keunggulan. Sebut saja panen dalam jangka waktu yang relatif singkat (2 bulan), hasil
produksi tinggi, tahan terhadap penyakit. Selain itu, lele sangkuriang juga dapat dibudidayakan
dengan cara yang praktis dan teknik pemeliharaannya cukup sederhana.
Masyarakat pun makin berminat untuk beternak lele sangkuriang. Bahkan para karyawan kantoran dan ibu-ibu rumah tangga mulai banyak yang beternak lele sangkuriang. Karena itu, diperlukan suatu pelatihan budidaya lele sangkuriang yang efektif, sudah terbukti berhasil dan terjangkau oleh banyak kalangan di masyarakat.
Tujuan
Tujuan diadakannya pelatihan budidaya lele sangkuriang ini, yaitu memberikan wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat agar dapat beternak lele sangkuriang
dengan baik dan menguntungkan.
Sasaran
Peserta dapat :
➢ Mengetahui prospek dan berbagai peluang bisnis lele
➢ Mendapat keterampilan beternak lele
➢ Mendapat jaminan pasar penjualan lele
➢ Mendapat kemudahan untuk pengadaan sarana beternak lele (terpal, jaring, benih,
pakan, ramuan herbal, obat-obatan, dll)
➢ Dapat terus berkonsultasi tentang berbagai masalah yang dihadapi
➢ Dapat menjadi anggota peternak lele
➢ Peluang untuk bisa Investasi budidaya Lele
Materi Pelatihan :
➢ Kenapa Usaha Budidaya Lele Sangkuriang
➢ Type Kolam
➢ Pembuatan kolam terpal
➢ Persiapan Air
➢ Persiapan Benih
➢ Teknologi Pakan dan alternatif pakan
➢ Pemeliharaan Benih
➢ Pencegahan dan Penanganan Hama dan Penyakit
➢ Pemanenan
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Durasi :
Durasi pelatihan selama 4 jam efektif. Dimulai pukul 09.00-13.00 WIB. Diskusi seputar pembesaran
lele sangkuriang
Peserta :
➢ Pengusaha / wiraswasta
➢ Pensiunan
➢ Pegawai Negeri / Karyawan swasta
➢ Mahasiswa / i
➢ Ibu Rumah Tangga
➢ Siapa saja yang memiliki keinginan
Fasilitator :
Bapak Supardi Lee
Latar belakang Pengusaha, Petani Ikan Lele dan Penulis. Tinggal di Depok. Setiap Kamis jam 05.00
– 06.00 mengisi acara Mutiara Pagi The Power of Life di Radio Trijaya Jakarta 104,6 FM.
Bapak Saryana
Peternak lele berpengalaman. Berhasil menamatkan pelatihan lengkap di BBAT Sukabumi,
Peternakan Lele Pak Nasrudin dan Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang. Telah bertahun-tahun
berfokus dalam beternak lele, mengalami jatuh bangun bisnis lele dan menemukan detail-detail
tentang lele yang sangat penting bagi kesuksesan beternak lele.
Waktu, Tempat dan Investasi
Hari / Tanggal : Ditentukan kemudian (apabila peserta di suatu daerah telah memenuhi minimal
quota pendaftaran 35 orang).
Biaya Pelatihan
Biaya pelatihan Rp. 650.000,-/peserta, Mendaftar langsung 10 orang gratis 1 orang (orang yang
ke-11, tidak bisa diuangkan).
Fasilitas :
a. Modul Pelatihan
b. Sertifikat
c. Konsumsi Makan Siang
d. Snack Cofee Break
e. Konsultasi
Transfer BCA :
Cab. Muara Karang III
AN: Diana Anggraini
AC: 4070241264
Isi konfirmasi
Nama Peserta / Asal Daerah [spasi] Pelatihan [spasi] Tanggal Transfer [spasi] 650.xxx (3 digit angka
terakhir no. hp anda)
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PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN
1. Isi formulir dengan lengkap
2. Setelah diisi, kirimkan formulir nya saja ke email : ternaklelesangkuriang@gmail.com atau
melalui fax : 021-42886929
3. Apabila quota peserta suatu daerah telah terpenuhi (minimal 35 orang), maka kami akan
mengirimkan undangan Pelatihan
4. Peserta melakukan pembayaran pelatihan paling lambat 4 hari sebelum pelatihan dilaksanakan.
Informasi tambahan :
1. Pelatihan yang diselenggarakan adalah Pelatihan Budidaya Lele Sangkuriang Khusus Segment PEMBESARAN.
2. Pelatihan akan diselenggarakan di suatu daerah apabila peserta yang yang berasal dari
daerah tersebut telah mendaftar minimal 35 orang.
3. Waktu dan tempat pelatihan akan ditentukan kemudian oleh panitia / penyelenggara.
4. Biaya Pelatihan antara satu daerah dengan daerah lain bisa jadi berbeda, tergantung
jarak dan lamanya perjalanan.
5. Pendaftaran sekaligus 10 orang, gratis 1 orang (orang yang ke-11 dan tidak bisa
diuangkan).
6. Biaya Pelatihan TIDAK termasuk tiket dan akomodasi peserta, dan juga tidak termasuk
terpal, indukan ataupun benih.

AGENDA
PELATIHAN 1 HARI
BUDIDAYA LELE SANGKURIANG (SEGMENT PEMBESARAN)
WAKTU

KEGIATAN

08.00 – 08.30 WIB
08.30 – 08.40 WIB
08.40 – 10.30 WIB

10.30 – 10.40 WIB
10.40 – 12.00 WIB

12.00 – 13.00 WIB
13.00 – 14.30 WIB
14.30 – 14.40 WIB
14.40 – 14.50 WIB
14.50 – 15.00 WIB

Pendaftaran Ulang
Pembukaan Acara
Materi Pelatihan Sesi I
Kenapa Budidaya Lele Sangkuriang
Type Kolam
Pembuatan Kolam Terpal
Persiapan Air
Persiapan Benih
Coffee Break
Materi Pelatihan Sesi II
Teknologi Pakan dan Alternatif Pakan
Pemeliharaan Benih
Pencegahan dan Penanganan Hama dan Penyakit
Pemanenan
Ishoma
Diskusi (Tanya Jawab)
Penutupan Pelatihan
Foto Bersama
Penyerahan Sertifikat
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