
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam upaya mengatasi dampak krisis ekonomi saat ini sektor pertanian 

dianggap sebagai salah satu sektor andalan. Sektor pertanian mampu bertahan 

bahkan semakin meningkat perannya dalam perolehan devisa negara. Sub sektor 

perikanan khususnya komoditas udang adalah salah satu andalannya. 

Pada tahun 1997, meskipun volume ekspor udang hanya mempakan 

seperenam (116) dari total volume ekspor komoditi perikanan, namun nilainya 

mencapai 60%, yakni senilai US $ 1,2 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa komoditi 

udang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi (Kitono, 1998). 

Luas areal tambak udang di Indonesia saat ini sekitar 344.759 hektar, dengan 

produksi sebesar 421.510 ton atau sekitar 39.78% dari potensi lahan yang tersedia 

yakni seluas 866.550 hektar, yang tersebar di 26 propinsi. Dari areal yang telah 

diusahakan tersebut 80% diantaranya adalah tambak milik petani yang dikelola secara 

tradisional (sistem budidaya ekstensif) sehingga produktivitasnya masih rendah 

(Ditjen Perikanan, 1999). Apabila dilakukan perbaikan input teknologi, perbaikan 

konstruksi tambak dan infrastruktw penunjang, disertai dukungan modal operasional 

dan dilakukan pelatihan keterampilan teknis terhadap petambak, sehingga tambak- 

tambak ekstensif dapat dikelola menjadi semi intensif, dengan penebaran benw 

antara 50.000 sampai 100.000 per hektar, produktivitasnya diharapkan bisa 

ditingkatkan menjadi 750 sampai 2250 kgha (Muluk dan Bailey, 1994). 
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Menyadari ha1 itu, belum lama ini pemerintah melalui Ditjen Perikanan telah 

mencanangkan program peningkatan ekspor hasil perikanan yang lebih dikenal 

dengan istilah Gema Protekan 2003. Dengan program tersebut dari sub sektor 

perikanan diharapkan pada tahun 2003 dapat dihasilkan devisa negara sebesar US$ 

10,19 miliar, US$ 6,79 miliar diantaranya ditargetkan dari komoditi udang hasil 

budidaya tambak. Oleh karena itu perlu segera dibuat rencana bempa langkah- 

langkah strategis ke arah peningkatan produksi udang tambak nasional yang 

berkesinambungan. 

Sebelumnya pemerintah telah merancang dan melakukan upaya 

pengembangan tambak udang, diantaranya melalui program INTAM (Intensifikasi 

Tambak), Program BADP (Brackiswater Aquaculture Development Project), dan 

FSSP (Fisheries Support Service Project), serta kebijakan pengembangan budidaya 

tambak udang melalui pola inti rakyat (TIR). Kebijakan-kebijakdn tersebut pada 

hakekatnya adalah untuk mendorong pertumbuhan sub sektor perikanan, memperluas 

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, memperluas lapangan keja serta 

menciptakan iklirn berusaha yang baik untuk mendorong partisipasi rakyat dan 

swasta yang lebih besar. 

B. Identifikasi Masalah 

Meskipun telah diupayakan dengan berbagai program, kineja budidaya 

udang masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Produktivitas tambak rata- 

rata baru mencapai 441 kglhektarltahun (Tabel 1). Bila dibanding dengan negara 

produsen udang lainnya produktivitas rata-rata per hektar tambak di Indonesia masih 
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jauh tertinggal yakni hanya 267 kg, jauh dibawah produktivitas tarnbak rata-rata di 

Thailand (2444 kg), India 750 kg dan China 538 kg. Produktivitas tambak Indonesia 

hanya lebih baik dari Vietnam (222 kg) dan Banglandesh (231 kg). (Rosenberry, 

1995). 

Tabel 1. Perbandingan Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Udang Tambak 
Indonesia, Tahun 1994- 1997. 

Sementara itu kineja ekspor udang sampai saat ini juga belum menunjukkan 

1YY4 JZb.YU8 I J>,U6 0,413 
1995 332.365 146,61 0,441 

peningkatan yang memuaskan (Tabel 2.) 

1996 
1997 
1998 

Tabel 2. Kineja Ekspor Udang Indonesia 1991 - 1997 

Keterangan : ( ) menunjukkan nilai negatif 
Sumber : Diolah dari berbagai sumber 

Sumber : Ditjen Perikanan (1999) (Hasil Pengolahan) 

334.759 
356.308 
368.244 

Kesulitan menaikkan produksi udang saat ini disebabkan karena rendahnya 

produktivitas dan ketidakstabilan produksi tambak. Kedua ha1 ini tejadi karena 

rendahnya keberhasilan hidup (survival rate), dan pertumbuhan (growth rate) di 

151,09 
158,97 
167,55 

0.45 1 
0,446 
0.454 
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tambak-tambak pemeliharaan, yang diyakini disebabkan oleh menurunnya kualitas 

perairan, sebagai akibat bersama dari kesalahan manajemen lingkungan (RUTR) dan 

penerapan teknologi budidaya udang, serta kurangnya regulasi dan peraturan yang 

baku mengenai pemanfaatan bersama saluran dan irigasi tambak. 

Untuk mendukung suksesnya Gema Protekan 2003, h a s  disiapkan suatu 

langkah nyata bempa identifikasi dan analisa segenap faktor yang berpengaruh pada 

upaya peningkatan dan stabilisasi produksi udang tambak. Selanjutnya dapat 

ditentukan kegiatan apa saja yang hams dilakukan clan siapa saja yang harus terlibat 

agar protekan 2003 dapat segera direalisasikan. 

C. Rumusan Masalah 

Mengkaji keberhasilan dan kegagalan budidaya udang tambak, tidak bisa 

lepas dari penilaian secara menyeluruh terhadap usaha budidaya udang sebagai suatu 

sistem. Sistem usaha budidaya udang tambak dibangun dari beberapa sub sistem, 

yakni sub sistem proses produksi, sub sistem sarana produksi, sub sistem falrtor 

pendukung dan sub sistem pemasaran. Untuk mencapai keberhasilan peningkatan 

produksi, semua sub sistem harus berfungsi dan bekerja baik sesuai dengan 

persyaratan. 

Dalam penelitian ini komponen dari sistem budidaya udang di atas 

dite rjemahkan menjadi tiga komponen yakni, konrponen faktor penentu 

keberhasilan budidaya udang tambak, komponen aktor / pelaku penentu yang 

terlibat dalam usaha budidaya udang tambak dun komponen kegiatan-kegiatan di 

level strategis yang dianggap dapat menentukan keberhasilan upaya peningkatan 
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produktivitas udang tambak. Termasuk dalam komponen faktor penentu diantaranya 

adalah : ketersediaan modal usaha, ketersediaan sarana dun prasarana produksi, 

kualitas SDMpetambaWpelaku usaha budidaya udang tambak, ketersediaan sarana 

irigasi dun saluran tambak, kelayakan kualitas lingkungan perairan, peraturan 

pemerintah yang mendukung kelancaran budidaya udang tambak kesesuaian lokasi 

tambak, dun ketersediaan sarana transportasi dun komunikasi. 

Termasuk ke dalam komponen akror atau pelaku penentu yang harus terlibat 

dan berperan dalam kegiatan tenebut, adalah petani/pengusaha tambak, Pemda / 

Bappeda, Bapedal / KLH. Departemen Pertanian /Dinas Perikanan /Penyuluh 

perikanan, Departemen Pekerjaan Umum, Perbankan, Litbang Perikanan dun 

Perguruan TinggiUBPPT. Sedangkan yang termasuk komponen kegiatan di level 

strategis yang harus dilakukan dalam upaya peningkatan produksi udang tambak, 

diantaranya adalah meningkatkan kualitas SDM petambak, meningkatkan dun 

menjaga kuditas lingkungan perairan dun meningkatkan kerjasama dun koordinasi 

antar pelaku dun instansi terkait, meningkatkan sarana transportasi dun komunikasi, 

meningkatkan ketersediaan modal serta meningkatkan industri hilir. 

Faktor-faktor di atas diidentifikasi dan kemudian ditentukan tingkat 

pengaruhnya (tingkat prioritas) terhadap keberhasilan usaha budidaya udang tambak. 

Dari hasil identifikasi dan penentuan tingkat prioritas tersebut, berdasarkan 

kemampuan pemerintah dan masyarakat petambak saat ini dapat ditentukan sistim 

budidaya udang yang cocok untuk diterapkan dan dikembangkan di negara kita. 
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D. Ruang Lingkup 

Penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap upaya peningkatan 

produktivitas tambak yang meliputi komponen sub sistem Proses produksi, sub 

sistem sarana produksi, dan sub sistem faktor pendukung. Sub sistem pemasaran dan 

semua komponennya tidak tercakup dalam penelitian ini. 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengidentifikasi tingkat prioritas dari faktor-faktor penentu dan aktor I pelaku 

penentu yang terlibat dalam upaya peningkatan produksi udang tambak. 

2. Menentukan prioritas kegiatan di level strategis yang hams dilakukan untuk 

menunjang Gema Protekan 2003. 

3. Menentukan sistem budidaya yang cocok untuk diterapkan dan dikembangkan 

sesuai dengan kemampuan pemerintah clan masyarakat petambak saat ini dalam 

rangka menyukseskan Gema protekan 2003. 
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