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&nbsp;
Unit Pelaksana Teknis Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (UPTPPBAT) Mentaos terletak di Kelurahan
Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Telp./Fax 0511-4781050).
Tepatnya sekitar &plusmn; 2 km dari Pusat Pemerintahan Kota Banjarbaru(Lapangan Dr. Murjani Kota
Banjarbaru) .&nbsp; Luas Areal &plusmn;1 Ha yang terdiri dari 0,5 Ha areal perkolaman 0,5 Ha areal
perkantoran, bangunan fisik (gudang-gudang dan rumah petugas teknis) serta sarana penunjang lainnya. Sumber
air untuk perkolaman dan bak penampungan air berasal dari Saluran Irigasi Riam Kanan dimana Jarak dari
sumber Air &plusmn; 150 meter dari saluran sekunder irigasi, sumber air pendukung dari sumur bor yang ada di
areal perkantoran.
&nbsp;
&nbsp;
UPT PPBAT Mentaos baru di bentuk Tahun 2017, berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru nomor 57 Tahun
2017 tentang Pembentukkan Organisasi, Tata kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana
Teknis Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
&nbsp;
&nbsp;
UPT Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Dinas.
&nbsp;
&nbsp;
Melaksanakan kegiatan produksi induk/calon induk dan benih, melaksanakan pengkajian dan penerapan teknik
perbenihan serta melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis terhadap kelompok Masyarakat Pembudidaya
Ikan (Pokdakkan) dan Unit Pembenih Rakyat.
&nbsp;
&nbsp;
1. Penyiapan bahan dan penyusunan program UPT;
2. Pelaksanaan Produksi Induk, calon Induk dan Benih Ikan;
3. Pengadaan dan distribusi induk, calon induk dan benih ikan;
4. Pengkajian dan penerapan teknik perbenihan, pemberantasan hama dan penyakit ikan serta pelestarian
sumber daya ikan;
&nbsp;
&nbsp;

Mewujudkan&nbsp;UPTD Sebagai Institusi yang berkarakter dan melayanipada penyediaan Benih dan Calon
induk Ikan Air Tawar yang berkualitas serta pengembangan usaha budidaya ikan air tawar yang berkelanjutan.
&nbsp;
&nbsp;
1. Meningkatkan Produksi Benih dan calon induk yang berkualitas
2. Meningkatkan Pemasaran/distribusi Benih dan calon induk yang berkualitas
3. Meningkatkan Jasa Pelayanan dan sertifikasi
4. Menerapkan Teknologi Tepat guna untuk meningkatkan kualitas benih dan calon induk yang bekualitas
5. Meningkatkan jasa pelayanan dan sertifikasi
6. Mengembangkan sarana dan prasarana perbenihan, pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan.
&nbsp;
&nbsp;
Motto UPTD&nbsp; yaitu : &rdquo;Profesional, Jujur, dan Disiplin &ldquo;
&nbsp;
&nbsp;
1. Menunjang kinerja teknis Dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan kota Banjarbaru dalam hal
pelaksanaan penyediaan, pemantauan calon induk dan benih yang&nbsp;berkualitas di Banjarbaru&nbsp;&nbsp;
2. Menghasilkan Benih dan calon induk yang berkualitas.
3. Melaksanakan perbanyakan dan menyalurkan benih dan calon induk berkualitas kepada Unit Pembenih rakyat
dan pembudidaya.
4. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis perbenihan pada pembudidaya dan unit pembenih rakyat.
5. Sebagai Lokasi Tempat Kunjungan, magang, penelitian dan pelatihan teknik perbenihan.
6. Tempat pemuliaan ikan.
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
8. Melestarikan sumberdaya perikanan budidaya.
&nbsp;
&nbsp;
1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai;.
2. Tersedianya paket teknologi budidaya;.
3. Tersedianya calon induk, benih ikan yang unggul;.
4. Tersedianya informasi iptek perikanan;.
5. Tersedianya produk perikanan budidaya yang bersertifikat;.
6. Tercapainya usaha budidaya yang ramah lingkungan;
7. Tersedianya tenaga teknik, administrasi yang profesional;
8. Tersedianya sarana dan prasana pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan.
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