
 

 

 

 

1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Perikanan budidaya merupakan salah satu sektor perikanan yang memiliki 

prospek baik di Indonesia. Dalam hal ini, pertumbuhan perikanan budidaya lebih 

besar dibandingkan dengan perikanan tangkap. Produksi sektor perikanan 

budidaya meningkat lebih dari 10 kali lipat dari 1.02 juta ton menjadi 13.7 juta ton 

dari tahun 2003 ke tahun 2013. Sementara perikanan tangkap hanya tumbuh 0.24 

kali dari 4.6 juta ton menjadi 5.8 juta ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan 

2015). Pertumbuhan yang positif dalam perikanan budidaya membuka peluang 

terhadap penyerapan tenaga kerja. Jumlah rumah tangga usaha perikanan 

budidaya menurut data Sensus Pertanian 2013 mencapai lebih dari 1.18 juta 

rumah tangga (Badan Pusat Statistik 2016). 

Salah satu komoditas perikanan budidaya yang memiliki prospek yang baik 

adalah ikan lele (Clarias sp.). Lele merupakan salah satu komoditas unggulan air 

tawar selain ikan mas, nila, patin, dan gurame. Berdasarkan data Kementerian 

Perikanan dan Kelautan (KKP), produksi ikan lele nasional dari tahun 2010-2014 

terus mengalami peningkatan lebih dari 100 ribu ton per tahun. Produksi lele 

nasional pada tahun 2010 sebesar 242 ribu ton dan meningkat menjadi 679 ribu 

ton pada tahun 2014. Pertumbuhan produksi ikan lele selama tahun 2010-2014 

sebesar 180.5% dengan pertumbuhan setiap tahunnya berturut-turut sebesar 

38.9%, 30.7%, 23.3%, dan 24.9%. KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan 

Budidaya (DJPB) akan terus meningkatkan produksi ikan lele. Dalam Rencana 

Strategis (Renstra) DJ PB 2015-2019 produksi ikan lele ditargetkan tumbuh 1.1 

juta ton pada tahun 2015 hingga menjadi 1.8 juta pada tahun 2019. Pertumbuhan 

setiap tahunnya ditargetkan sebesar 13.8% (DJPB  2015). 

Berdasarkan data dari DJPB KKP (2017) menyebutkan bahwa Jawa Barat 

merupakan provinsi yang memproduksi ikan lele tertinggi dibandingkan dengan 

provinsi lainnya. Produksi ikan lele di Jawa Barat pada tahun 2009-2013 selalu 

lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Berdasarkan data tahun 

terakhir (2013) yang tercantum pada Tabel 1 menunjukan bahwa persentase 

produksi ikan lele dari Jawa Barat mencapai 36.38% dari produksi nasional 

sebesar 543 461 ton.  

Tabel 1 Produsen ikan lele tertinggi berdasarkan Provinsi tahun 2009-2013 (ton) 
Provinsi 2009 2010 2011 2012 2013 

Jawa Barat 48 044 91 041 112 756 146 440 197 783 

Jawa Timur 26 690 43 618 57 926 62 807 79 927 

Jawa Tengah 28 290 36 768 54 088 62 686 75 236 

D.I. Yogyakarta 7 902 21 539 23 220 25 287 29 205 

Sumatera Utara 3 717 3 637 14 264 21 832 27 128 

Sumatera Barat 7 292 7 087 14 454 18 887 26 258 

Sumatera Selatan 2 167 2 515 7 797 23 941 24 328 
Sumber: DJPB (2017) 

Kabupaten Bogor merupakan salah satu lokasi dari 197 kabupaten dan kota 

yang dijadikan kawasan minapolitan oleh KKP. Dalam hal ini, Kabupaten Bogor 

menetapkan 4 (empat) kecamatan utama yang menjadi kawasan minapolitan yakni 

Kecamatan Ciseeng, Parung, Gunung Sindur, dan Kemang. Kawasan minapolitan 
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di Kabupaten Bogor memiliki luas lahan sekitar 2 592 hektar. Komoditas utama 

yang dikembangkan di kawasan ini antara lain lele, gurame, dan ikan hias (Dinas 

Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor 2015). 

Produksi ikan lele di Kabupaten Bogor selalu mengalami peningkatan. 

Selain itu, produksinya selalu lebih tinggi dibanding komoditas lainnya seperti 

tersaji pada Tabel 2. Selama tahun 2010-2014, rata-rata kenaikan produksi ikan 

lele di Kabupaten Bogor sekitar 30%. Harga ikan lele selalu mengalami fluktuasi 

mengikuti kondisi permintaan dan penawaran yang juga selalu berubah. Harga 

ikan lele di Warta Pasar Ikan (2016) berkisar Rp. 15 000-20 000 pada tahun 2014-

2016 untuk daerah Bogor dan sekitarnya. 

Tabel 2 Produksi komoditas utama perikanan di Kabupaten Bogor (ton) 

Komoditas 2010 2011 2012 2013 2014 

Lele 24 884.52  33 922.46   47 733.14   64 047.79   79 640.83  

Mas  4 063.56   9 042.50   10 557.85   9 241.72   11 179.77  

Nila  2 073.37   6 133.40  6 585.95   6 832.72   8 095.41  

Gurame  2 057.61   2 340.00   3 783.40   4 065.40   5 124.24  

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor (2015) 

 Ikan lele memiliki prospek yang cukup baik. Permintaan ikan lele untuk 

daerah Jakarta bisa mencapai 140 ton per hari (Trobos 2016). Pemerintah melalui 

KKP juga terus menargetkan peningkatan produksi perikanan air tawar termasuk 

ikan lele. Konsumen utama ikan lele adalah pemilik warung-warung tenda tempat 

makan. Ukuran ikan lele siap konsumsi umumnya adalah 8-10 ekor per kilogram. 

Ikan lele merupakan ikan yang relatif mudah dibudidayakan, sehingga 

komoditas ini sering menjadi pilihan budidaya ikan terutama bagi para 

pembudidaya pemula. Ikan lele memiliki beberapa varietas. Jenis-jenis ikan lele 

yang sering dibudidayakan untuk konsumsi antara lain Lele Sangkuriang, Dumbo, 

Burma, Mutiara, Masamo, dan lain-lain. Jenis-jenis lele tersebut ada yang 

dikembangkan oleh pemerintah (KKP), seperti lele Sangkuriang dan Mutiara, dan 

ada yang dikembangkan oleh perusahaan swasta seperti Lele Burma dan Masamo. 

Setiap jenis lele tersebut memiliki keunggulan masing-masing, yang umumnya 

dilihat dari kecepatan pertumbuhan, keseragaman ukuran, dan daya tahan tubuh 

terhadap penyakit.  

Meskipun ikan lele memiliki prospek bisnis yang baik, akan tetapi 

diperlukan analisis yang lebih jauh terkait rantai nilai dalam usaha ini. 

Permasalahan utama pada budidaya ikan lele diduga adalah tingginya harga pakan 

yang menjadi komponen terbesar biaya produksi. Biaya untuk pakan pada 

budidaya ikan lele bisa mencapai 80% lebih dari total biaya produksi (Suprapto 

dan Samtafsir 2013). 

Salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan adalah 

dengan menggunakan pendekatan klaster. Klaster dalam sektor perikanan 

budidaya dikenal dengan minapolitan. Yusuf dan Trondsen (2013) menambahkan 

bahwa salah satu faktor kesuksesan pendekatan minapolitan dalam meningkatkan 

daya saing sektor perikanan adalah rantai nilai yang baik. Kabupaten Bogor 

sebagai salah satu lokasi minapolitan yang ditetapkan oleh KKP perlu dilakukan 

analisa rantai nilai sebagai upaya dalam mengevaluasi program minapolitan 

tersebut. Rantai nilai yang baik dalam agribisnis dapat meningkatkan daya saing 

para petani (Yusuf dan Trondsen 2013, Mwaijande dan Lugendo 2015, dan 
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Supriatna et al. 2014). Menurut Ediyanto (2012), faktor yang memiliki peranan 

penting dalam meningkatkan daya saing rantai pasok ikan tuna di Bali adalah 

harga, kualitas, dan waktu. Faktor-faktor tersebut dapat dicapai dengan 

menerapkan strategi rantai pasok yang baik, fleksibilitas rantai pasokan, 

peningkatan kinerja pemasok dan kualitas kerjasama. 

Trienekens (2011) merumuskan konsep analisis rantai nilai untuk negara 

berkembang. Menurutnya terdapat tiga komponen yang dapat diidentifikasi dalam 

analisis rantai nilai di Negara-negara berkembang. Komponen pertama adalah 

identifikasi hambatan-hambatan utama yang ada dalam rantai nilai. Hambatan 

tersebut berupa keterbatasan akses pasar, infrastruktur yang kurang mendukung, 

rendahnya sumberdaya dan dukungan lembaga-lembaga yang terkait. Komponen 

berikutnya adalah tiga elemen yang terdapat dalam rantai nilai, yakni nilai 

tambah, struktur rantai nilai (horizontal dan vertikal), dan mekanisme tata kelola 

rantai nilai. Komponen terakhir adalah peningkatan kualitas struktur dan tata 

kelola rantai nilai.  

Perumusan Masalah 

Budidaya ikan lele memiliki prospek yang baik saat ini maupun di masa 

depan. Ikan lele merupakan salah satu komoditas unggulan KKP, dimana 

produksinya ditargetkan terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, permintaan 

ikan lele juga terus meningkat. Namun demikian, kekurangan utama yang 

dihadapi pembudidaya ikan lele adalah marjin yang diterima pembudidaya relatif 

kecil. Salah satu penyebabnya diduga karena pelaku yang terlibat dalam rantai 

nilai bisnis ikan lele cukup banyak. Sehingga setiap pelaku hanya mengambil 

marjin yang sedikit dari aktivitasnya. Analisis rantai nilai pada ikan lele 

diperlukan untuk mengetahui gambaran aktivitas rantai nilai pada budidaya ikan 

lele. Analisis rantai nilai ini bertujuan untuk merumuskan strategi peningkatan 

kualitas rantai nilai pada budidaya ikan lele. Strategi peningkatan kualitas rantai 

nilai ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing budidaya ikan lele. 

Berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana sistem rantai nilai ikan lele di Kabupaten Bogor dan nilai tambah di 

setiap anggota rantai nilai. 

2. Apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam rantai 

nilai ikan lele di Kabupaten Bogor 

3. Bagaimana strategi dalam meningkatkan rantai nilai ikan lele di Kabupaten 

Bogor. 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Menganalisis sistem rantai nilai dan nilai setiap aktor yang terlibat dalam rantai 

nilai ikan lele di Kabupaten Bogor. 

2. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman rantai nilai ikan lele 

di Kabupaten Bogor. 

3. Menganalisis strategi untuk meningkatkan rantai nilai ikan lele di Kabupaten 

Bogor.  

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pemangku 

kepentingan yang berperan dalam kegiatan budidaya ikan lele, terutama untuk: 
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1. Pemangku kebijakan (pemerintah) dapat menjadi referensi untuk meningkatkan 

perannya dalam mendukung budidaya ikan lele. 

2.  Para pelaku bisnis ikan lele khususnya pembudidaya, pengumpul, penjual, 

pengolah sebagai referensi dalam mempelajari struktur rantai nilai ikan lele 

untuk meningkatkan produktivitasnya. 

3.  Pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan rantai nilai produk-

produk pertanian. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah individu/unit bisnis yang menjadi aktor 

dalam rantai nilai ikan lele di Kabupaten Bogor. Pemilihan Kabupaten Bogor 

disebabkan kabupaten tersebut merupakan salah satu lokasi minapolitan yang 

ditetapkan oleh KKP dan produsen ikan lele terbesar di Jawa Barat. Analisis rantai 

nilai dibatasi dari proses budidaya pembesaran ikan lele sampai pengolahannya.  

 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 

 

Ikan Lele (Clarias sp.) 

Ikan lele merupakan salah satu jenis komoditas ikan air tawar yang menjadi 

unggulan KKP. Secara taksonomi, ikan lele termasuk dalam kelas Actinopterygii, 

famili Claridae, dan genus Clarias. Ikan lele memiliki bentuk tubuh yang 

memanjang dan tidak bersisik. Ikan lele memiliki 5 sirip, yakni sirip punggung, 

sirip ekor, sirip anal, sirip perut, dan sirip dada (Gambar 1). Sirip dada memiliki 

tulang yang cukup keras atau sering disebut dengan “patil” (Cholik et al. 2005). 

Indonesia memiliki beberapa jenis ikan lele, baik endemik asli Indonesia 

seperti Lele Lokal (Clarias batrachus) maupun lele yang telah diinduksi dari luar 

negeri seperti Lele Dumbo (Clarias gariepinus) yang berasal dari Afrika. 

Pemerintah dan swasta terus mengembangkan jenis-jenis ikan lele agar memiliki 

pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih tahan dari serangan penyakit. Jenis-jenis 

ikan lele yang banyak dibudidayakan saat ini adalah lele Dumbo, Sangkuriang, 

Mutiara, Masamo, dan Burma.  

Ikan lele relatif lebih mudah dibudidayakan dibandingkan ikan lainnya. Hal 

ini terutama disebabkan oleh organ tambahan yang dimiliki ikan lele, yaitu 

arborescent organ. Organ ini memungkinkan ikan lele dapat mengambil oksigen 

langsung dari udara ketika kelarutan oksigen (dissolved oxygen) yang ada di 

dalam air rendah. Dengan demikian, ikan menjadi lebih dapat bertahan hidup dan 

mudah dibudidayakan. 

 
Sumber: www.dunialele.com 

Gambar 1 Ikan Lele (Clarias sp.) 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Actinopterygii&action=edit&redlink=1
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