
 

I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Udang windu (Penaeus monodon, Fabr.) merupakan salah satu 

makanan sumber protein hewani yang banyak digemari masyarakat baik 

dalam maupun luar negeri, karena udang windu mempunyai rasa yang 

enak dan bernilai gizi tinggi serta tidak banyak memiliki resiko terhadap 

adanya penyakit seperti yang ditimbulkan oleh makanan dari daging.  

Daging udang windu diperkirakan mengandung 90% protein dan 

mengandung asam amino cukup lengkap serta kandungan lemaknya 

rendah (Hirota dalam Amri, 2003).   Udang windu dikonsumsi dalam 

bentuk udang segar (head on), udang segar beku (fresh frozen shrimp), 

udang kupas beku tanpa kepala (headless), dan udang olahan.  Udang 

segar lebih banyak dipasarkan di dalam negeri, sementara udang beku 

umumnya diekspor. 

Prospek komoditi udang di pasar domestik dan dunia sangat baik 

karena besarnya permintaan terhadap produk udang.  Salah satu faktor 

penyebab terus meningkatnya permintaan udang adalah terjadinya 

pergeseran selera konsumen dari red meat (daging merah dari ternak 

ruminansia) menjadi white meat (daging udang atau ikan), terutama 

setelah merebaknya berbagai penyakit ternak seperti penyakit mulut dan 

kuku, penyakit sapi gila (mad cow), serta wabah ‘flu burung’ yang 

berjangkit di negara-negara Hongkong, Cina, dan Asia Tenggara.   Faktor 

lain penyebab tingginya minat konsumen terhadap komoditi udang adalah 

adanya manfaat dari limbah udang yaitu  kandungan chitin dan chitosan 
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dalam kulit udang yang dapat dimanfaatkan untuk bahan baku industri 

seperti industri farmasi, industri kosmetika, pangan, dan tekstil.  Pasar 

utama dunia terhadap chitin adalah Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan 

Jerman (Amri, 2003). 

 Udang windu merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia untuk 

memperoleh devisa, sehingga pengembangan ekspornya menjadi 

perhatian utama pemerintah.  Hal ini terbukti dengan dicanangkannya 

PROTEKAN 2003 dengan target nilai ekspor sebesar USD 7,6 milyar 

dimana sekitar USD 6,78 milyar (70%) berasal dari hasil penjualan udang 

(Amri, 2003). 

Pasar utama udang dunia saat ini didominasi oleh Jepang, Amerika 

Serikat, dan negara-negara Eropa.  Negara tujuan utama ekspor udang 

Indonesia saat ini adalah Jepang.   Indonesia saat ini masih menjadi 

pemasok utama udang ke Jepang dengan pangsa pasar 22,5% dari total 

impor udang Jepang. Negara tujuan lainnya adalah Amerika Serikat, 

Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, dan Cina (Amri, 2003). 

Pesaing utama udang Indonesia di pasar Jepang adalah negara 

India, Vietnam, dan Thailand.  Amerika Serikat merupakan alternatif 

ekspor kedua setelah Jepang karena permintaannya terus meningkat.  

Pangsa pasar udang Indonesia di Amerika Serikat pada tahun 1998 

sebesar 4,85% dari total impor udang Amerika Serikat.   Sedangkan pada 

tahun 2003 (s.d. bulan Nopember) pangsa pasar tersebut turun menjadi 

sebesar 4,75%.   Negara pesaing Indonesia di pasar Amerika Serikat 
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adalah Thailand, Cina, Vietnam, India, Ekuador, Meksiko, dan Brasil  

(Amri, 2003).  

Total produsen udang dunia saat ini mencapai 62 negara. 

Produsen utama udang dunia dibagi menjadi dua bagian, yaitu kelompok 

negara yang ada di Eastern Hemisphere sebagai penghasil udang jenis 

Penaeus monodon (udang windu) & Penaeus chiinensis dan  negara di 

bagian Western Hemisphere sebagai penghasil udang putih jenis Penaeus 

vannamei dan Penaeus stylirostris (Lampiran A.1). 

Produksi udang dunia pada periode 1993-1996 cenderung menurun 

karena adanya penyakit virus udang white spot yang melanda negara-

negera produsen udang di Asia Tenggara dan Amerika Latin.   Namun, 

pada kurun waktu tiga tahun berikutnya produksi udang kembali 

meningkat.  Produksi udang (head on) dunia pada tahun 1999 mencapai 

814.250 ton (Lampiran A.1). 

Investasi usaha pada tambak udang di Indonesia mempunyai 

prospek yang cukup baik karena Indonesia mempunyai daya dukung alam 

yang sangat potensial untuk usaha penangkapan dan budi daya udang 

yakni berupa tersedianya potensi perairan, baik perairan darat maupun 

perairan laut yang cukup besar untuk dikembangkan.  Indonesia memiliki 

luas lahan budi daya yang potensial untuk udang yakni seluas 830.000 

hektar, sementara sampai dengan tahun 1999 luas tambak yang dibangun 

baru mencapai 300.000 hektar atau 37,3% (Surya, et al, 2002).  

Sementara itu, potensi penangkapan udang di laut diperkirakan 74.000 ton 

per tahun dan telah dimanfaatkan sekitar 70.000 ton per tahun (95%).    
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Penangkapan udang di laut yang telah mencapai 95% membuka peluang 

untuk budidaya udang di tambak sebagai andalan dalam produksi udang 

Indonesia (Amri, 2003). 

Grup PT. ABC yang terdiri dari PT. ABC dan PT. XYZ merupakan 

salah satu grup perusahaan yang bergerak di sektor usaha tambak udang 

terpadu mulai dari hulu berupa penyediaan benur dan pakan hingga hilir 

berupa pengolahan udang (cold storage) serta ekspor udang segar beku 

dan udang olahan.    PT ABC dibangun pada tahun 1987 dan mulai awal 

produksi pada tahun 1989.  

Grup PT. ABC merupakan pertambakan udang terbesar di dunia 

dengan total konsesi untuk pengembangan sebesar 186.250 hektar 

(16.250 ha terdapat di PT. ABC & 170.000 ha terdapat di PT. XYZ), 

terletak di propinsi Lampung dan propinsi Sumatera Selatan.   Jumlah 

tambak  PT. ABC sebanyak 18.066 petak masing-masing seluas 2.000 

m2, seluruhnya diperuntukkan bagi petambak plasma sebanyak 9.032 KK 

yang masing-masing memperoleh 4.000 m2 atau dua petak tambak.    

Jenis udang yang dibudidayakan adalah udang Windu (Monodon) dengan 

kualitas terbaik di dunia dan telah memperoleh sertifikasi dari FDA dan 

HACCP Amerika Serikat pada tahun 1993. 

Keseluruhan usaha Grup PT. ABC menciptakan kesempatan kerja 

langsung bagi 30.000 kepala keluarga (termasuk petambak udang) dan 

sekitar 300.000 jiwa yang tergantung baik secara langsung maupun tidak 

langsung dari proyek PT. ABC (transmigran, penduduk, nelayan sekitar, 

pasar, transportasi umum dan lainnya). 
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Pada tahun 1996, Grup PT. ABC memberikan kontribusi terhadap 

devisa negara sebesar USD 167 juta melalui penjualan ekspornya dengan 

volume 13.400 ton, dan mendapatkan penghargaan ekspor ‘Primayarta’ 

tahun 1995-1997.   Pada tahun 1997, PT. ABC pernah merencanakan 

untuk melakukan Initial Public Offering (IPO), namun proses terhenti 

karena krisis moneter sehingga saat ini Anggaran Dasar PT. ABC telah 

berstatus Tbk. 

Pada bulan Oktober 1999, terjadi kerusuhan di lokasi tambak PT. 

ABC  yang menyebabkan terhentinya usaha produksi PT. ABC.  Penjualan 

grup PT. ABC hanya dikontribusi oleh PT. XYZ.   Dalam kurun waktu 4 

tahun terakhir (2000 hingga 2003), volume ekspor Grup PT. ABC tidak 

mengalami pertumbuhan usaha yang disebabkan oleh tidak beroperasinya 

tambak PT. ABC serta tidak tersedianya modal kerja dan kredit investasi 

yang dibutuhkan.   Pada periode ini sebagian kecil tambak plasma 

ditanami udang dengan teknologi budi daya sederhana/pra intensif. 

Untuk rehabilitasi kondisi tambak plasma yang mengalami kerusakan 

akibat peristiwa kerusuhan pada tahun 1999 akan dilakukan program 

revitalisasi.  Revitalisasi tambak plasma pada PT. ABC adalah kegiatan 

pemulihan kondisi dan operasional tambak plasma berupa perbaikan atau 

penggantian sarana (saluran pipa inlet dan outlet), prasarana (kanal inlet 

dan outlet), dan mesin/peralatan tambak, serta pengembalian teknologi 

budi daya dari pra intensif menjadi budi daya intensif.    

Budi daya pra intensif adalah budi daya dengan padat penebaran 

benur di bawah 60.000 ekor/ha/musim tanam, selama 4 sampai 5 bulan 
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pemeliharaan, dan produksi sekitar 400 kg/ha/musim tanam (Amri, 2003).     

Budi daya intensif adalah budi daya dengan padat tebar benur sebanyak 

150.000–300.000 ekor/ha/musim tanam, pemberian pakan buatan, 

menggunakan pompa air dan aerator (paddle wheel), dengan masa 

pemeliharaan selama 4 bulan, dan dengan produksi sekitar 4.000 

kg/ha/musim tanam (Amri, 2003). 

Revitalisasi tambak plasma PT. ABC membutuhkan biaya rata-rata 

sekitar Rp 83,2 juta per petambak (Tabel 2).   Jumlah seluruh petambak 

plasma PT. ABC yang akan mengikuti program revitalisasi adalah 

sebanyak 9.033 petambak.  

 
Tabel 1. Rencana Kebutuhan Biaya dan Komposisi Pendanaan     

Untuk Revitalisasi Tambak Plasma PT. ABC  
Sumber Pendanaan (Rp 000)   

Jenis Biaya 
Kebutuhan 
Biaya (Rp 000) Kredit Bank Dana Inti 

A Biaya Investasi   
 - Refinancing (ex BPPN) 22.000 22.000 0 
 - Investasi Baru (Revitalisasi) 36.123 36.123 0 
B Modal Kerja 25.102 25.102 0 
 Total Biaya per Petambak 83.225 83.225 0 

Sumber : Proposal kredit yang diajukan PT. ABC 

 
Struktur kredit  untuk plasma direncanakan PT. ABC berjangka waktu 

selama 7 tahun dengan tingkat suku bunga  13%-15% per tahun.   

Ketentuan kredit yang berlaku di Bank X saat ini yaitu : suku bunga 13,5% 

per tahun, penyediaan dana sendiri (self financing) minimum sebesar 20% 

dari kebutuhan biaya proyek, dan jangka waktu kredit untuk calon debitur 

yang diambil-alih  (refinancing / take over) dari Perusahaan Pengelola 

Asset (dahulu BPPN) maksimum 5 tahun.  
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Komposisi pembiayaan untuk revitalisasi tambak plasma 

memerlukan analisis lebih lanjut untuk menentukan komposisi yang tepat 

antara dana sendiri petambak (yang ditalangi oleh perusahaan inti/PT. 

ABC sebagai hutang plasma kepada PT. ABC) dan kredit bank.   

Selanjutnya perlu ditentukan pola yang tepat dalam pengembalian kredit 

Bank X dan pengembalian pinjaman inti, sehingga kesejahteraan 

petambak plasma optimum.   Disisi lain, bagi Bank X pemberian kredit 

tersebut tetap harus menghasilkan pendapatan bunga yang optimum 

dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip prudential banking.  

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Kebutuhan dana investasi dan modal kerja untuk revitalisasi 9.033  

tambak udang plasma PT. ABC relatif besar, oleh sebab itu perlu 

diyakini terlebih dahulu apakah proyek revitalisasi tambak udang 

tersebut layak secara finansial untuk dibiayai dengan kredit bank.  

b. Kebijakan kredit Bank X mensyaratkan adanya penyediaan dana 

sendiri (self financing) minimal sebesar 20% dari kebutuhan biaya 

proyek.  Jangka waktu kredit investasi ditetapkan Bank X maksimum 

15 tahun untuk proyek secara umum, sedangkan untuk tambak udang 

plasma PT. ABC ditetapkan maksimum lima tahun karena proyek ini 

termasuk aset kredit yang diambil-alih dari Perusahaan Pengelola Aset 

(dahulu BPPN).  
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c. Petambak plasma tidak mampu menyediakan dana sendiri (self 

financing) apabila revitalisasi tambak plasma akan dibiayai dengan 

kredit bank, sehingga petambak memerlukan dana talangan dari 

perusahaan inti (PT. ABC) untuk memenuhi self financing yang 

ditetapkan Bank X.    

d. PT. ABC yang berfungsi sebagai perusahaan mitra inti menghadapi 

keterbatasan finansial untuk menyediakan dana talangan bagi 9.033 

petambak.  Oleh sebab itu, PT. ABC mengajukan permohonan self 

financing sebesar 0% (tanpa self financing), jangka waktu kredit 7 

(tujuh) tahun.  Atau apabila petambak plasma tetap disyaratkan oleh 

Bank X harus menyediakan self financing, maka PT. ABC akan 

membebankan biaya dana talangan kepada petambak sebesar 

opportunity cost atau expected return yang ditentukan oleh 

shareholders PT. ABC.  

e. Petambak plasma menginginkan transparansi atas fasilitas 

pembiayaan yang diterimanya dari Bank X maupun dari perusahaan 

inti menyangkut komposisi, suku bunga, jangka waktu, dan cara 

pengembaliannya.  Hal ini menyangkut kesejahteraan petambak, yang 

mengharapkan pemberian kredit dari Bank X dan pinjaman 

perusahaan inti tidak memberatkan dalam pembayaran pokok maupun 

bunga. 

f. Bank X mengharapkan pendapatan bunga yang optimum dalam 

pemberian kredit kepada petambak udang plasma PT. ABC. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

a. Apakah proyek revitalisasi tambak plasma budidaya udang windu 

binaan PT. ABC secara finansial layak untuk dibiayai dengan 

memenuhi ketentuan kredit yang berlaku pada Bank X.  

b. Bagaimana struktur (komposisi pembiayaan, jangka waktu dan pola 

pengembalian) kredit yang optimum bagi petambak plasma budidaya 

udang windu dengan memperhatikan kesejahteraan petambak 

(dengan indikator kelayakan proyek) namun tetap menerapkan prinsip 

prudential banking pada Bank. 

c. Bagaimana tingkat pendapatan Bank X dengan struktur pembiayaan 

(komposisi, jangka waktu dan pola pengembalian kredit) terpilih atau 

yang optimum bagi petambak plasma budidaya udang windu binaan 

PT. ABC.  

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Mengetahui kelayakan (feasibility) proyek revitalisasi tambak 

plasma budidaya udang windu binaan PT. ABC dengan 

memenuhi ketentuan kredit yang berlaku pada Bank X. 

b. Menentukan struktur (komposisi pembiayaan, jangka waktu 

dan pola pengembalian) kredit yang optimal bagi petambak 

plasma budidaya udang windu dengan memperhatikan 
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kesejahteraan petambak (dengan indikator kelayakan proyek) 

namun tetap menerapkan prinsip prudential banking pada 

Bank. 

c. Mengetahui tingkat pendapatan Bank X pada struktur 

pembiayaan (komposisi, jangka waktu dan pola pengembalian 

kredit) terpilih atau yang optimum bagi petambak plasma 

budidaya udang windu binaan PT. ABC.  
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