Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM Juarai Beberapa Kontes
Guppy Nasional
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Stanislaus Paramayudha Nararya, mahasiswa Prodi Akuakultur (2019), Fakultas Pertanian UGM,
memperoleh beberapa prestasi dalam kontes guppy nasional meliputi Juara 1 Kontes Nasional
Guppy Aquafest IPB, Juara 3 Kontes Nasional Guppy IGPA Banten, dan Juara Harapan 1 Kontes
Regional Guppy Sidoarjo.
Mahasiswa yang akrab dipanggil Rama ini mulai aktif di bidang ikan hias sejak kelas lima Sekolah
Dasar. Ia mengaku sangat bangga dengan beberapa prestasi yang ia capai.
“Sangat bangga dengan apa yang saya capai karena capaian tersebut memang target saya dan saya
harus mencapainya. Terlebih sekarang saya juga mengampu pendidikan S1 Akuakultur (Budidaya
Perikanan), jadi ada keinginan untuk membuktikan bahwa saya tidak berada di jalan yang salah,”
ucap Rama, Selasa (23/11).
Rama menyampaikan bahwa Kontes Nasional Guppy Aquafest IPB adalah acara kontes ikan guppy
yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuakultur IPB bekerja sama dengan Komunitas
Bogor Fancy Guppy dan Raiser Cibinong pada 26 September 2021. Kontes ini menurut Rama terdiri
dari 21 kelas dengan kuota 1000 aquarium. Penilaian yang diterapkan menggunakan standard
(FISS) Fancy Guppy Indonesia Scoring Systems. Kontes ini juga memperebutkan piala Kementeriaan
Kelautan dan Perikanan RI.
“Guppy yang saya konteskan berjenis red dragon yang masuk dalam kelas female open. Kelas female
open adalah kelas yang hanya berisi ikan guppy betina. Guppy red dragon adalah guppy yang

memiliki ekor halfmoon dengan corak halus di ekornya. Guppy yang saya konteskan dapat meraih
juara 1 karena memiliki bukaan ekor sempurna yaitu 1800 (halfmoon), body proposional, corak ekor
halus dan rapi, lincah dan sehat, serta dalam kondisi hamil,” ujarnya.
Sedangkan Kontes Nasional Guppy IGPA Banten adalah acara kontes ikan guppy yang
diselenggarakan oleh komunitas IGPA (Indonesia Guppy Popularize Association) regional Banten
pada 26 Semptember 2021 dan memperebutkan piala IGPA Banten. Dalam kontes ini, Rama
mendapatkan juara tiga dengan Guppy berberjenis HB (Half Black) White yang masuk dalam kelas
female open.
“Kelas female open adalah kelas yang hanya berisi ikan guppy betina. Guppy HB White adalah guppy
yang memiliki ekor delta (segitiga) dengan warna ekor putih dan memiliki corak setengah hitam
(half black) di tubuhnya. Guppy yang saya konteskan dapat meraih juara 3 karena memiliki bukaan
ekor yang lebar namun kurang presisi, body besar, warna ekor putih namun agak sedikit pudar,
lincah dan sehat, serta dalam kondisi hamil,” tutur Rama.
Selain itu, Rama juara berhasil mendapatkan juara pada Kontes Regional Guppy Sidoarjo yang
diselenggarakan oleh komunitas Delta Sidoarjo pada 17 Oktober 2021.
“Semoga kedepannya bisa lebih berkembang dan semakin maju mengingat Indonesia adalah raksasa
ikan hias dunia. Lebih banyak lagi kontes yang diselenggarakan untuk memunculkan bibit unggul
dalam bidang ikan hias dan semoga lebih banyak lagi penggiat ikan hias yang bisa mengharumkan
nama Indonesia,” ujar Rama.
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