
 

 

Press Advisory 

Setelah Dilatih, BSI Serahkan 1.800 Lobster untuk Dibudidayakan 

Sumberagung, 29 April 2017 - Program budidaya lobster air tawar PT Bumi Suksesindo (BSI) 
terus ditingkatkan. Setelah mengadakan pelatihan teknik budidaya lobster air tawar dua 
pekan lalu, PT BSI menyerahkan benih dan indukan lobster kepada para peserta pelatihan 
pada Sabtu (29/4) di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, untuk dibudidayakan. 
Penyerahan lobster ini sekaligus menandai dimulainya usaha budidaya lobster air tawar oleh 
30 pemuda sekitar tambang dan mantan karyawan kontrak lokal BSI. Total lobster 
berjumlah 1.800 ekor yang terdiri dari 1.500 benih dan 300 indukan.  

Sebagaimana disampaikan oleh Corporate Communications Manager PT BSI, Teuku Mufizar 
Mahmud, budidaya lobster air tawar merupakan bagian dari program CSR PT BSI bidang 
pemberdayaan ekonomi. Program ini merupakan usaha BSI dalam rangka membantu warga 
masyarakat, khususnya di sekitar tambang dan mantan karyawan, agar memiliki penghasilan 
tambahan. "Kami terus mengembangkan program-program usaha kreatif yang bernilai 
ekonomi tinggi, seperti budidaya lobster ini, untuk masyarakat. Kami akan terus 
mendampingi program ini agar berkesinambungan," terang Mufizar.  

Budidaya lobster air tawar merupakan jenis usaha yang cukup menjanjikan dan ekonomis. 
Saat ini, lobster air tawar merupakan komoditas yang peminatnya terus meningkat, namun 
belum banyak orang yang menggeluti usaha pembudidayaannya. Harga lobster air tawar 
pun di pasaran cukup tinggi, mencapai angka 100 - 250 ribu per kilonya, tergantung jenis 
dan ukurannya.  

Melihat peluang ini, BSI memfasilitasi masyarakat sekitar tambang dan mantan karyawan 
untuk memulai usaha ini di wilayah Pesanggaran. Awalnya, BSI mendatangkan pelaku 
budidaya dan jual beli lobster air tawar dari Fosfarm Mojokerto, Ayu Nandita Maharani, 
untuk menjadi pemateri pelatihan. Tahap selanjutnya, BSI memberi benih dan indukan 
lobster kepada para peserta pelatihan ini untuk dibudidayakan. Dalam perjalanan usaha ini, 
BSI akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan hingga mereka mereka sukses. 
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