LAPORAN
AKHIR

PENELITIAN KAWASAN
PENGEMBANGAN USAHA
MASYARAKAT BERBASIS
PERIKANAN AIR TAWAR
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANGERANG TAHUN2019

LAPORAN AKHIR

PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT BERBASIS
PERIKANAN AIR TAWAR
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang dengan Rahmat
dan KaruniaNya telah mengijinkan kami tim penyususn untuk menyelesaikan kegiatan
penyusunan Pengembangan Usaha Masyarakat Berbasis Perikanan Air Tawar. Kegiatan
ini dimaksudkan untuk membantu mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan tertentu,
yang terdiri dari beberapa tahap pekerjaan, pelaksanaan, dan kelengkapan lainnya.
Menyadari bahwa laporan ini dapat terselesaikan dengan bantuan dan dukungan dari
banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami tim penyususun menyampaikan
ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.
Demikianlah Laporan ini kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak
yang

membutuhkan informasi mengenai Pengembangan Usaha Masyarakat Berbasis

Perikanan Air Tawar.

Kabupaten Tangerang,

i

2019

LAPORAN AKHIR

PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT BERBASIS
PERIKANAN AIR TAWAR
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................i
DAFTAR ISI..................................................................................................................ii
DAFTAR TABEL .........................................................................................................v
DAFTAR GAMBAR .....................................................................................................vi

BAB I PENDAHULUAN..............................................................................................I-1
1.1 Latar Belakang ..........................................................................................................I-1
1.2 Maksud dan Tujuan...................................................................................................I-4
1.3 Keluaran ....................................................................................................................I-4
1.4 Dasar Hukum ...........................................................................................................I-4
1.5 Laporan Hasil Pekerjaan ..........................................................................................I-6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................................II-1
2.1 Pengertian Budidaya Ikan .........................................................................................II-1
2.2 Prasarana dan Sarana ................................................................................................II-3
2.3 Teknologi Budaya .....................................................................................................II-4
2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Budidaya Ikan.............................................................II-5
2.5 Manajemen Budidaya Ikan .......................................................................................II-9
2.6 Pembangunan Ekonomi Daerah ................................................................................II-11
2.7 Pengembangan Sektor Potensial ...............................................................................II-12
2.8 Efisiensi dan Kelayakan Usahatani ...........................................................................II-13

ii

LAPORAN AKHIR

PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT BERBASIS
PERIKANAN AIR TAWAR

BAB III METODOLOGI ............................................................................................III-1
3.1 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian...................................................................III-1
3.2 Jenis dan Sumber Data ..............................................................................................III-1
3.3 Metode Analisis Data ................................................................................................III-1
3.4 Bidang Perikanan ......................................................................................................III-11
3.5 Program dan Capaian ................................................................................................III-12

BAB IV KARAKTERISTIK PEMBUDIDAYA .......................................................IV-1
4.1 Budidaya Ikan Air Tawar di Kabupaten Tangerang ..................................................IV-1
4.2 Karakteristik Pembudidayaan Ikan Lele ....................................................................IV-12
4.3 Budidaya Ikan Lele Skala Usaha ................................................................................IV-16
BAB V PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR .............................V-1
5.1 Penyebaran Masyarakat yang Melakukan Kegiatan Usaha Perikanan Air Tawar ...V-1
5.2 Sebaran dan Prasarana Serta Permodalan Usaha Budidaya Air Tawar ....................V-2
5.3 Potensi dan Hambatan-hambatan dalam Usaha Perikanan Air Tawar ....................V-4
5.4 Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengembangkan Usaha Perikanan
Air Tawar ..................................................................................................................V-6
5.4.1 Analisis Matrik IFE (Internal Factor Evaluation) ..............................................V-7
5.4.2 Analisis Matrik EFE (Eksternal Factor Evaluation) ...........................................V-9
5.4.3 Perumusan Strategi..........................................................................................V-12
5.4.4 Prioritas Strategis dan Program Pengembangan Pariwisata ...........................V-15
5.5 Rencana Kawasan Terpadu Budidaya Air Tawar Beserta Pengelolaan Data
Penyebarannya ........................................................................................................V-20
iii

LAPORAN AKHIR

PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT BERBASIS
PERIKANAN AIR TAWAR

BAB VI PENGEMBANGAN AREA BUDIDAYA DI BEKAS LAHAN PASAR
JAMBE ...........................................................................................................VI-1

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................................VII-1
7.1 Kesimpulan ..............................................................................................................VII-1
7.2 Saran .........................................................................................................................VII-4
DAFTAR PUSTAKA

iv

LAPORAN AKHIR

PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT BERBASIS
PERIKANAN AIR TAWAR
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penilaian Bobot Faktor Strategis Internal Wilayah ........................................III-5
Tabel 3.2 Penilaian Bobot Faktor Strategis Eksternal Wilayah ......................................III-5
Tabel 3.3 Matriks QSPM ................................................................................................III-10
Tabel 4.1 Luas Kolam Berdasarkan Kecamatan .............................................................IV-2
Tabel 4.2 Konsumsi Ikan Per Kecamatan di Kabupaten Tangerang ..............................IV-6
Tabel 4.3 Kebutuhan Konsumsi Ikan Per Kecamatan Per Tahun ...................................IV-9
Tabel 4.4 Perhitungan Ekonomi Usaha Budidaya yang Layak ......................................IV-16
Tabel 4.5 Perhitungan Ekonomi Usaha Budidaya untuk 8 Kolam Diameter 3 Meter ...IV-18
Tabel 5.1 Matrik Internal Factor Evaluation (IFE) .........................................................V-7
Tabel 5.2 Matrik EFE (Eksternal Factor Evaluation) ....................................................V-10
Tabel 5.3 Rangking Alternatif Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Lele di
Kabupaten Tangerang.....................................................................................V-16
Tabel 5.4 Program-program Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Lele di Kabupaten
Tangerang .......................................................................................................V-18

v

LAPORAN AKHIR

PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT BERBASIS
PERIKANAN AIR TAWAR
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) untuk Budidaya Ikan Air Tawat di
Kabupaten Tangerang.....................................................................................IV-1
Gambar 4.2 Luas Kolam Ikan Per Kecamatan di Kabupaten Tangerang .......................IV-4
Gambar 4.3 Jenis Ikan Air Tawar yang di Budidayakan Rumah Tangga Perikanan di
Kabupaten Tangerang ....................................................................................IV-4
Gambar 4.4 Nilai Produksi Ikan Air Tawar di Kabupaten Tangerang ...........................IV-5
Gambar 4.5 Konsumsi Ikan Per Kecamatan di Kabupaten Tangerang ..........................IV-8
Gambar 4.6 Kebutuhan Ikan Per Kecamatan di Kabupaten Tangerang .........................IV-11
Gambar 4.7 Klasifikasi Umur Pembudidaya Ikan Lele ..................................................IV-12
Gambar 4.8 Bahan Pembuatan Kolam di Kabupaten Tangerang ...................................IV-13
Gambar 4.9 Klasifikasi Usaha Budidaya Ikan Lele Berdasarkan Tahapan Budidaya ....IV-14
Gambar 4.10 Usaha Budidaya Berdasarkan Luasan Kolam ...........................................IV-15
Gambar 5.1 Sebaran Masyarakat yang Melakukan Kegiatan Usaha Perikanan Air
Tawar di Kabupaten Tangerang ................................................................V-1
Gambar 5.2 Usaha Perikanan Terpadu ...........................................................................V-21
Gambar 6.1 Peta Lokasi Kawasan Perikanan Air Tawar Terpadu .................................VI-3
Gambar 6.2 Sarana Toilet di Kawasan Perikanan Air Tawar Terpadu...........................VI-4
Gambar 6.3 Sarana Kantor di Kawasan Perikanan Air Tawar Terpadu .........................VI-5
Gambar 6.4 Sarana Meja Display di Kawasan Perikanan Air Tawar Terpadu ..............VI-6
Gambar 6.5 Bangunan di Kawasan Perikanan Air Tawar Terpadu ................................VI-7
Gambar 6.6 Tumpukan Sampah di Kawasan Perikanan Air Tawar Terpadu .................VI-8
Gambar 6.7 Gubangan Kerbau di Kawasan Perikanan Air Tawar Terpadu ...................VI-9

vi

PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT BERBASIS
LAPORAN AKHIR
PERIKANAN AIR TAWAR

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perikanan merupakan subsektor pertanian yang mempunyai peran penting
sebagai salah satu penyedia sumber pangan hewani dan bahan baku industri. Hasil
perikanan dapat mencukupi kebutuhan pangan, khususnya kebutuhan protein hewani.
Protein hewani pada ikan sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan anak, membantu
mencerdaskan otak dan bagi kaum lanjut usia tidak berisiko terlalu tinggi terhadap
kandungan lemaknya dibandingkan dengan sumber protein lainnya (Saparinto dan
Susiana, 2013). Perikanan dapat dijadikan sarana penyerapan tenaga kerja dan mampu
berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan daerah.
Tujuan pembangunan sector perikanan pada hakekatnya merupakan bagian dari
pembangunan social ekonomi nasional. Pembangunan perikanan bukan hanya proses
usaha peningkatan produksi perikanan, tetapi juga meliputi pendapatan, peningkatan
taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan. Dalam upaya tersebut maka perlu
ditumbuhkan dan ditingkatkan peran serta tanggungjawab masyarakat pedesaan agar
dapat berpartisipasi nyata dalam meningkatkan pembangunan. Dalam rangka mencapai
sasaran pembangunan perikanan, diperlukan upaya untuk mengembangkan usaha
perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
Kabupaten Tangerang merupakan salah satu sentra produksi perikanan budidaya
air tawar di Banten. Perikanan budidaya (akuakultur) merupakan salah satu kegiatan
produksi sektor perikanan selain perikanan tangkap. Kegiatan produksi budidaya
berdasarkan sumber air yang digunakan atau habitatnya dikenal dalam tiga kategori
yaitu budidaya air tawar (freshwater culture), budidaya air payau (brackishwater
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culture), dan budidaya laut (mariculture/marikultur). Khusus untuk Kabupaten
Tangerang, ruang lingkup perikanan budidaya mencakup perikanan budidaya air tawar
saja, sumberdaya air payau dan laut tidak dimiliki oleh kabupaten ini. Perikanan
budidaya air tawar bertujuan memproduksi ikan dengan beberapa sistem budidaya
berdasarkan wadah, bergantung kepada sumberdaya air yang ada. Sistem budidaya
biasanya diusahakan dalam bentuk kolam air tenang, kolam air deras, karamba, jaring
apung, bak, akuarium, dan tangki. Sumber daya air untuk perikanan budidaya air tawar
meliputi sungai, saluran irigasi, danau/setu, waduk, mata air, air hujan, dan air sumur.
Pengusahaan perikanan budidaya air tawar di Kabupaten

Tangerang

dikategorikan menjadi kolam air tenang, kolam air deras, perikanan sawah, kolam
pembenihan, kolam ikan hias dan karamba. Potensi perairan darat di Kabupaten
Tangerang cukup besar menggingat kedapadatan penduduk dan peran Kabupaten
Tangerang sebagai kawasan penyangga sehingga mengakibatkan tingkat konsumsi
masyarakat yang cukup tinggi. Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pangan dan dalam
rangka menunjang kemajuan ekonomi kerakyatan dan pengembadangn potensi perairan
darat di Kabupaten Tangerang pemerintah akan terus mendukung dan memfasilitasi
masyarakat dalam rangka peningkatan Budidaya air Tawar.
Komoditas ikan air tawar yang banyak dikembangkan melalui budidaya di
Kabupaten Tangerang meliputi ikan lele, nila, gurame dan ikan mas. Berdasarkan data
dari BPS (2018) didapatkan data produksi ikan air tawar di Kabupaten Tangerang pada
tahun 2019 sebesar 7.964,25 ton dengan nilai sebesar Rp. 112.553.580.000. Produksi
ikan nila sebesar 581,09 Ton dengan nilai sebesar Rp.5.810.900.000, produksi ikan Mas
sebesar 145,26 ton dengan nilai sebesar Rp. 2.614.680.000, produksi ikan patin sebesar
70,64 ton dengan nilai sebesar Rp. 1.059.600.000, produksi ikan gurami sebesar 57,10

I-2

PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT BERBASIS
LAPORAN AKHIR
PERIKANAN AIR TAWAR

dengan nilai sebesar Rp. 1.998.500.000, produksi ikan lele sebesar 6 312,66 ton dengan
nilai sebesar Rp. 94.689.900.000, dan produksi ikan mujair sebesar 64.342,90 ton
dengan nilai sebesar Rp. 6.380.000.000.
Upaya pembangunan ekonomi masyarakat kabupaten Tangerang, Pemerintah
Daerah kabupaten Tangerang melakukan pemberdayaan UMKM dalam pemberian
bantuan ikan tawar setiap tahunnya. Tujuan dari bantuan ikan tawar ini agar terjadinya
pembangkitan ekonomi yang mandiri dan merata yang berujung pada kesejahteraan
masyarakat.
Konsep pembangunan mandiri ekonomi melalui bantuan ikan tawar ini menjadi
perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah (PEMDA) kabupaten Tangerang. Untuk
mencapai hasil yang maksimal dalam bantuan ikan tawar, pemerintah daerah melakukan
kajian akan konsep permberdayaan dalam mengembangkan usaha ikan tawar tersebut.
karena kebutuhan ikan lele di kabupaten Tangerang belum tertutupi oleh keberadaan
pengusaha ikan lele. Sehingga perlu ada mapping data dalam mencari permasalahan dan
solusi untuk meningkatkan produksi ikan tawar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
kabupaten Tangerang.
Berlandaskan

dari

itu,

Badan

Perencanaan

dan

Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA) kabupaten Tangerang melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan
(LITBANG) melakukan kajian tentang pemberdayaan pengembangan usaha ikan tawar
sebagai upaya mencari konsep dalam mengembangkan usaha ikan tawar dikabupaten
Tangerang.
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1.2. Maksud Dan Tujuan
Maksud dari kegiatan Pengembangan Usaha Masyarakat Berbasis Perikanan Air
Tawar adalah Melakukan kajian dalam menemukan konsep pengembangan usaha
masyarakat pada sekor perikanan air tawar.
Sedangkan tujuan dari kegiatan Pengembangan Usaha Masyarakat Berbasis
Perikanan Air Tawar adalah:
1. Terdatanya penyebaran masyarakat yang melakukan kegiatan usaha perikanan air
tawar.
2. Terdatanya sarana dan prasarana serta permodalan usaha masyarakat yang
berbasis perikanan air tawar.
3. Terpetakannya potensi dan hambatan-hambatan dalam usaha perikanan air tawar.
4. Tersedianya dokumen mengenai konsep pemberdayaan masyarakat dalam
mengembangkan usaha perikanan air tawar.
5. Teridentifikasinya rencana kawasan terpadu budaya air tawar beserta pengelolaan
dan penyebarannya.

1.3. Keluaran
Keluaran dari kegiatan Pengembangan Usaha Masyarakat Berbasis Perikanan Air
Tawar adalah Tersedianya dokumen kajian mengenai hambatan dan solusi usaha ikan
air tawar dan konsep pengembangan usaha perikanan air tawar.

1.4. Dasar Hukum
Pelaksanaan “Pengembangan Usaha Masyarakat Berbasis Perikanan Air Tawar”,
berpijak pada dasar hukum :
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1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan;
3. Peraturan Pemerintah nomor 15 1990 tentang usaha perikanan sebagaimana
telah diubah terhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,

pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;
6. Keputusan Menteri Kelautan Perikanan No. PER. 15/MEN/2010 Tentang
Organisasi Organisasi dan tata Cara Kerja Kementrian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 20132018;
9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
10. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.
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1.5. Laporan Hasil Pekerjaan
Laporan yang harus disampaikan adalah :
a. Laporan Pendahuluan (Inception Report), berupa Buku Laporan Pendahuluan
yang dibuat dalam rangka persiapan pekerjaan survey lapangan yang berisikan
rencana survey serta mengemukakan pula rencana kerja secara terinci. Laporan
Pendahuluan paling kurang berisi latar belakang pekerjaan, maksud dan tujuan,
lingkup wilayah perencanaan dan keluaran yang diharapkan.
b. Laporan Kemajuan (Interim Report), berupa Buku Laporan Fakta dan Analisa
yang berisikan proses identifikasi data terhadap karakteristik wilayah perencanaan,
proses kajian dan analisa terhadap kondisi dan kebutuhan Pengembangan Usaha
Masyarakat Berbasis Perikanan Air Tawar yang disajikan dalam bentuk uraian / teks
yang dilengkapi dengan peta, tabel, grafik, diagram dan sebagainya. Laporan ini
sudah memuat alternatif rencana pengembangan beserta penentuan alternatif
terpilih.
c. Laporan Akhir (Final Report), berupa Buku Laporan Rancangan Rencana,
paling kurang berisi rancangan rencana Pengembangan Usaha Masyarakat Berbasis
Perikanan Air Tawar. Buku Laporan Rencana ini dilengkapi dengan : seluruh
processing analisisnya dan rekomendasi/saran/petunjuk/arahan serta strategi dalam
upaya melaksanakan dan membuat rencana Pengembangan Usaha Masyarakat
Berbasis Perikanan Air Tawar.
Jenis laporan & ukuran kertas :
1) Buku Laporan Pendahuluan, ukuran kertas A4 sebanyak 10 eksemplar dan
ringkasan untuk kepentingan seminar sebanyak 20 eksemplar.
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2) Buku Laporan Fakta dan Analisa (Laporan Antara), ukuran kertas A4
sebanyak 10 eksemplar dan ringkasan untuk kepentingan seminar sebanyak 20
eksemplar.
3) Buku Laporan Akhir, ukuran kertas A4 sebanyak 10 eksemplar dan ringkasan
untuk kepentingan seminar sebanyak 20 eksemplar.
4) Soft Copy (Flash Disk) berisi seluruh laporan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Budidaya Ikan
Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik di
lingkungan terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan (profit). Akuakultur
berasal dari bahasa Inggris aquaculture (aqua=perairan; culture=budidaya) dan
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi budidaya perairan atau budidaya
perikanan. Oleh karena itu, akuakultur dapat didefinisikan menjadi campur tangan
(upaya-upaya) manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan melalui kegiatan
budidaya. Kegiatan budidaya yang dimaksud adalah kegiatan pemeliharaan untuk
memperbanyak (reproduksi), menumbuhkan (growth), serta meningkatkan mutu biota
akuatik sehingga diperoleh keuntungan (Effendi 2004).
Potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki serta dalam rangka menghadapi
tantangan global termasuk di bidang perikanan maka visi pembangunan perikanan
budidaya adalah: perikanan budidaya sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi
andalan yang diwujudkan melalui system budidaya yang berdaya saing, berkelanjutan
dan berkeadilan. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan
adalah (1) Pembangunan perikanan secara bertanggung jawab dan ramah lingkungan;
(2) Orientasi pembangunan perikanan budidaya berbasis ilmu pengetahuan dan
teknologi; (3) Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani ikan; (4) Penyediaan
bahan pangan, bahan baku industri dan peningkatan ekspor; (5) Penciptaan lapangan
kerja dan kesempatan berusaha; (6) Penciptaan kualitas sumber daya manusia; (7)
Pencipataan iklim usaha yang kondusif; (8) Pengembangan kelembagaan dan
pembangunan kapasitas; (9) Pemulihan dan perlindungan sumberdaya dan lingkungan.
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Sejalan dengan visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan pengembangan sistem
pembudidayaan ikan adalah:
a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan;
b. Meningkatkan mutu produksi dan produktifitas usaha perikanan budidaya untuk
penyediaan bahan baku industry perikanan dalam negeri, meningkatkan ekspor
hasil perikanan budidaya dan memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat;
c. Meningkatkan upaya perlindungan dan rehabilitasi sumberdaya perikanan
budidaya.
Peningkatan teknologi budidaya perikanan menjadi penting dalam pencapaian
tujuan tersebut di atas. Upaya ini dilakukan dengan memperhatikan potensi sumberdaya
lahan, pemahaman terhadap faktor kelayakan budidaya, tingkatan teknologi budidaya
dan pemanfaatan plasma nutfah ikan budidaya (Sukadi 2002). Pengertian akuakultur air
payau adalah budidaya organisme aquatik dimana produk akhir dihasilkan di
lingkungan air payau; tahap awal siklus hidup spesies yang dibudidayakan bisa saja di
perairan tawar atau laut (Crespi dan Coche 2008).
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2.2. Prasarana dan Sarana
Sarana budidaya adalah semua fasilitas yang dimanfaatkan untuk kegiatan
operasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sarana dibagi menjadi sarana
pokok dan sarana penunjang. Sarana pokok adalah fasilitas yang digunakan secara
langsung untuk kegiatan produksi, sedangkan sarana penunjang adalah fasilitas yang
tidak digunakan secara langsung untuk proses produksi tetapi sangat menunjang
kelancaran produksi. Sarana penunjang yang dimaksud antara lain jalan, gudang pakan,
gudang peralatan mekanik, kendaraan, sarana laboratorium, dan sarana komunikasi.
Beberapa sarana pokok dalam budidaya adalah (Kordi 2009) sebagai berikut :
1. Reservior atau tandon air berfungsi sebagai penampung air, mengendapkan
lumpur, dan cadangan air tambak.
2. Aerator untuk mempertahankan oksigen dan mempertahankan oksigen terlarut
agar berkisar pada konsentrasi jenuh 6-7 ppm.
3. Pompa air untuk mengatur kedalaman air dan sebagai alat bantu dalam
pergantian air.
4. Pakan dalam budidaya merupakan bagian dari upaya mempertahankan
pertumbuhan optimal ikan.
5. Peralatan panen, alat utama untuk panen adalah jala, jaring arad, dan bak
penampung ikan, dan bak pengangkut hasil panen.
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2.3. Teknologi Budidaya
Tingkat teknologi budidaya dalam akuakultur berbeda-beda. Perbedaan tingkat
teknologi ini akan berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas yang dihasilkan.
Berdasarkan tingkat teknologi dan produksi yang dihasilkan, kegiatan akuakultur dapat
dibedakan menjadi akuakultur yang ekstensif atau tradisional, akuakultur yang semi
intensif, akuakultur intensif, dan akuakultur hiper intensif. Pengertian dan perbedaan
karakteristik masing-masing kategori tersebut dapat dilihat sebagai berikut (Crespi dan
Coche 2008):
1. Ekstensif (Tradisional)
Ekstensi adalah sistem produksi yang bercirikan: (i) tingkat kontrol yang rendah
(contoh terhadap lingkungan, nutrisi, predator, penyakit); (ii) biaya awal rendah,
level teknologi rendah, dan level efisiensi rendah (hasil tidak lebih dari 500
kg/ha/tahun); (iii) ketergantungan tinggi terhadap cuaca dan kualitas air lokal;
menggunakan badan-badan air alami. Produksi yang dihasilkan dari sistem ini
adalah kurang dari 500kg/ha pertahun.
2. Semi Intensif
Semi intensif adalah sistem budidaya berkarakteristik produksi 2 sampai 20
ton/ha/tahun, yang sebgian besar tergantung makanan alami, didukung oleh
pemupukan dan ditambah pakan buatan, benih berasal dari pembenihan,
penggunaan pupuk secara reguler, beberapa menggunakan pergantian air atau
aerasi, biasanya menggunakan pompa atau gravitasi untuk suplai air, umumnya
memakai kolam yang sudah dimodifikasi. Produksi yang dihasilkan dari sistem
ini adalah 2.000-20.000kg/ha pertahun.
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3. Intensif
Intensif adalah sistem budidaya yang bercirikan (i) produksi mencapai 200
ton/ha/tahun; (ii) tingkat kontrol yang tinggi; (iii) biaya awal yang tinggi, tingkat
teknologi tinggi, dan efisiensi produksi yang tinggi; (iv) mengarah kepada tidak
terpengaruh terhadap iklim dan kualitas air lokal; (v) menggunakan sistem
budidaya buatan. Produksi yang dihasilkan dari sistem ini adalah 20.000200.000 kg/ha pertahun.
4. Hiper Intensif
Hiper intensif adalah sistem budidaya dengan karakteristik produksi rata-rata
lebih dari 200 ton/ha/tahun, menggunakan pakan buatan sepenuhnya untuk
memenuhi kebutuhan makanan organisme yang dibudidayakan, benih berasal
dari hatchery/pembenihan, tidak menggunakan pupuk, pencegahan penuh
terhadap predator dan pencurian, terkoordinasi dan terkendali, suplai air dengan
pompa atau memanfaatkan gravitasi, penggantian air dan aerasi sepenuhnya
Untuk peningkatan kualitas air, dapat berupa kolam air deras, karamba atau tank.
Produksi yang dihasilkan dari sistem ini adalah lebih dari 200.000 kg/ha
pertahun.

2.4. Faktor yang Mempengaruhi Budidaya Ikan
Kelancaran usaha budidaya ikan ditentukan oleh beberapa faktor, baik datang
dari manusia maupun yang berasal dari alam lingkungan. Faktor-faktor tersebut adalah:
(Asmawi, 1983),
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1. Faktor Sosiologi
Sebelum mengembangkan budidaya ikan harus diketahui terlebih dahulu reaksi
masyarakat sekitar yang tinggal di sana terhadap usaha yang akan dilakukan.
2. Faktor Keamanan
Keamanan usaha budidaya dan ikan yang dipelihara di dalamnya tidak dapat
diabaikan begitu saja dari sisi keamanan. Oleh karena itu keberhasilan usaha
budidaya ikan adalah keamanan lingkungan sekitar kawasan.
3. Kondisi Perairan
Sebagai tempat hidup ikan, perairan memberikan pengaruh yang cukup besar
terhadap kehidupan ikan-ikan. Kualitas air yang baik akan memberikan
keberhasilan dan menghindari kematian ikan.
4. Faktor Ekonomi
Kalau pemeliharaan ikan dalam kolam diusahakan secara besar-besaran tentu saja
perlu adanya pemikiran kemana memasarkan hasil produksi, bagaimana
membawanya ke tempat pemasaran.
Lebih lanjut Alfrianto et al (1992) mengatakan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi perkembangan budidaya ini adalah adanya beberapa keuntungan yang
diperoleh, antara lain:
1. Ikan yang dipelihara dalam karamba akan terhindar dari gangguan hama maupun
gangguan lain yang menimbulkan kerugian dalam usaha budidaya ikan.
2. Pengawasan terhadap pertumbuhan dan kesehatan ikan dapat dilakukan lebih
mudah.
3. Proses pergantian air dapat berlangsung setiap saat dan mencapai ke seluruh bagian
kolam, sehingga kebutuhan oksigen bagi ikan akan selalu terpenuhi.
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4. Sisa makanan dan kotoran hasil metabolisme dapat segera dibuang, sehingga tidak
terjadi penimbunan amoniak yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan dan
menimbulkan keracunan pada ikan.
5. Dapat meningkatkan pendapatan petani dan dengan demikian kebutuhan gizi
keluarga terpenuhi.
Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan faktor dependen dan
independen adalah sebagai berikut. Faktor independen adalah faktor-faktor yang
umumnya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain (Sukadi 2002). Faktor-faktor
tersebut adalah:
1. Lingkungan
Ciri-ciri fisik lingkungan yang penting bagi pengembangan budidaya perikanan
sangat bergantung kepada ketersediaan dan kecocokan fisik dari areal untuk
pengembangan budidaya perikanan yaitu:
a. Tersedianya lahan;
b. Topografi dan elevasi lahan;
c. Sifat-sifat tanah, teristimewa komposisi, tekstur dan kemampuan menahan
air, sifat oseanografi perairan;
d. Frekuensi, jumlahdan disfiibusi hujan;
e. Mutu, kuantitas, ketersediaan dan aksesibilitas air;
f. Kondisi cuaca, seperti suhu, laju penguapan, perubahan musim, frekuensi
topan dan lamanya;
g. Kualitas dan kuantitas populasi;
h. Akses ke suplai danpasar.
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2. Faktor Manusia
Faktor manusia meliputi sikap, adat istiadat dan gaya hidup dari warga, stabilitas
dan kekuatan ekonomi serta politik dari pemerintah. Faktorfaktor ini beragam
dan kompleks, contohnya:
a. Sikap dan keterampilan produsen relatif terhadap mengadopsi teknologi dan
modal untuk ditanamkan dalam produksi;
b. Perminataan pasar, sikap konsumen, daya beli;
c. Kemauan dan kemampuan pemerintah melengkapi prasarana, kredit dan
sebagainya;
d. Kemampuan lembaga pemerintah melengkapi sistem dukungan pelayanan
bagi pengembangan budidaya perikanan antara lain pelatihan bagi
profesional,

penelitian

guna

mengembangkan

teknologi

baru,

dan

penyuluhan.
Faktor dependen adalah faktor-faktor yang dipengaruhi oleh faktor-faktor
lainnya. Faktor-faktor tersebut ialah wadah budidaya ikan, input hara, spesies ikan, dan
teknologi. Wadah budidaya ikan seperti tambak, kolam, keramba dan sebagainya sangat
dipengaruhi oleh faktor lingkungan fisik dan manusia misalnya:
a. Kolam lebih cocok di daerah lahan pegunungan.
b. Keramba jaring apung dikembangkan di perairan waduk dan laut.
Input hara berupa pupuk dan pakan tergantung kualitas dan kuantitasnya pada
faktor lingkungan fisik, misalnya: unsur ramuan pakan tidak dapat diproduksi dimana
lingkungan fisik tidak cocok bagi produksinya. Spesies ikan yang dibudidayakan sangat
tergantung dari faktor-faktor spesifik tiap spesies misalnya: Tilapia tidak cocok
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dibudidayakan pada saat suhu rendah di bawah 200 C. Teknologi yang menggunakan
karamba jaring apung menuntut pemberian pakan yang intensif (Sukadi 2002).

2.5. Manajemen budidaya Ikan
1. Lokasi dan wadah budidaya
Lokasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha. Secara teknis,
lokasi yang digunakan untuk melakukan budidaya berkaitan langsung dengan
konstruksi, daya tahan, dan biaya pemeliharaan wadah (Tambak dan karamba jaring
apung). Secara biologis, lokasi juga sangat berpengaruh terhadap tingkat
produktivitas usaha, bahkan keberhasilan panen. Keuntungan maksimal akan dapat
diperoleh bila lokasi yangb digunakan untuk melakukan budidaya mampu
meminimalkan biaya panen dan transportasi, mudah mengakses pasar. oleh karena
itu dalam memilih lokasi, tidak hanya perlu memempertimbangkan faktor teknis
dan biologis, tetapi juga faktor social dan ekonomi (Kordi 2009).
Parameter yang digunakan untuk menilai kelayakan teknis suatu lokasi yang
akan digunakan untuk membangun tambak dan KJA adalah (1) Kualitas air dengan
salinitas 10-35 ppt, suhu 23-32°C, Oksigen minimal 4ppm, PH 7-9, kadar ammonia
maksimal 0,1ppm. (2) kisaran pasang surut tambak 1,7-2,5 meter. (3) Kedalaman
perairan untuk KJA 1 meter. Dasar perairan pasir, pasir berlumpur atau pasir
berbatu. (4) kecepatan arus untuk KJA 20-50cm/detik. (5) Untuk KJA pilih lokasi
teluk, selat diantara pulau-pulau yang berdekatan atau perairan dengan terumbu
karang sebagai penghalang. (6) Untuk tambak pilih lokasi yang mempunyai elevasi
tertentu agar pengelolaan air dapat dilakukan dengan mudah. (7) Teksur tanah
untuk tambak harus kedap air dengan PH netral atau basa, mengandung unsur hara
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dan bahan organic (Kordi 2009). Oleh karena itu dalam memilih lokasi, tidak hanya
perlu memempertimbangkan faktor teknis dan biologis, tetapi juga faktor social dan
ekonomi (Kordi 2009).
2. Penanggulangan hama dan penyakit
Hama dan penyakit dalam budidaya harus menjadi perhatian utama karena dapat
menggagalkan usaha usaha budidaya bandeng dengan cara mengganggu dan
menginfeksi ikan yang dibudidayakan. Hama adalah organism yang dapat
menimbulkan gangguan terhadap ikan budidaya. Berdasarkan aktivitasnya, hama
dikelompokan kedalam golongan : (1) Predator atau pemangsa adalah organism
yang dapat memangsa ikan budidaya seperti burung pemankan ikan, ular dan ikanikan besar. (2) Kompetitor atau pesaing adalah organisme yang menjadi pesaing
dalam hal mendapatkan makanan, ruang hidup dan oksigen. Organisme tersebut
adalah biofouling yaitu teritip, lumut, alga, dan beberapa jenis kerang yang
menempel pada kolam. (3) Perusak sarana, organism yang merupakan perusak
sarana diantaranya : ikan buas kepiting, dan teritip. (4) Pencuri, dapat digolongka
sebagai hama yang paling berbahaya karena dalam aktu singkat sebuah tambak atau
KJA bisa kosong dalam waktu singkat (Kordi 2009).
Penyakit ikan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan
gangguan suatu fungsi atau struktur dari alat-alat tubuh atau gangguan sebagian alat
tubuh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyakit dalam budidaya
disebabkan oleh 3 faktor yaitu kondisi lingkungan (kualitas air), kondisi inang
(ikan), dan adanya jasad pathogen (penyakit). Meskipun bandeng dikenal sebagai
ikan yang tahan terhadap serangan penyakit, namun bila ada penyekit bandeng
sangat resisten. penyakit yang menyerang bandeng dikenal Cold (pilek atau flu)
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akibat dari perubahan cuaca mendadak. Penyakit parasite pada bandeng vibriosis,
dan Fin rot atau ekor busuk (Kordi 2009).

2.6. Pembangunan Ekonomi Daerah
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah
dan masyarakatnya mengelola sumber daya–sumber daya yang ada dan membentuk
suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan
suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi
(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).
Ada berbagai macam strategi pembangunan yang dapat dipelajari (Adisasmita,
2005). Strategi pembangunan seimbang diartikan sebagai strategi pembangunan
berbagai sektor secara berbarengan yang menekankan pembangunan serentak dari
semua sektor yang saling berkaitan. Sedangkan strategi pembangunan tidak seimbang
adalah strategi yang menekankan pembangunan pada satu sektor yang menjadi sektor
pemimpin, diharapkan sektor pemimpin akan merangsang pertumbuhan yang lainnya.
Menurut Arsyad (1999), strategi pembangunan daerah dapat dikelompokkan
menjadi empat kelompok, yaitu :
1) Strategi Pengembangan Fisik atau Lokalitas Dilakukan dengan program perbaikan
kondisi fisik atau lokalitas daerah untuk kepentingan pembangunan industri dan
perdagangan. Tujuannya untuk menciptakan

identitas daerah atau kota,

memperbaiki basis pesona (amenity base) atau kualitas hidup masyarakat dan
memperbaiki dunia usaha daerah.
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2) Strategi Pengembangan Dunia Usaha Pengembangan dunia usaha merupakan
komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya
tarik, kreasi atau daya perekonomian daerah yang sehat.
3) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan
aspek yang paling pentinga dalam proses pembangunan ekonomi.
4) Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kegiatan pengembangan masyarakat
ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok
masyarakat itu di suatu daerah atau dikenal dengan kegiatan pemberdayaan
masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial,
misalnya melalui penciptaan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi
kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan dari usahanya.

2.7. Pengembangan Sektor Potensial
Kegiatan pertama yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan daerah
adalah mengadakan tinjauan keadaan, permasalahan dan potensi-potensi pembangunan.
Dari potensi-potensi yang ada, sektor potensial yang dimiliki daerah harus
dikembangkan seoptimal mungkin. Sektor potensial adalah sektor yang mempunyai
potensi besar dalam suatu wilayah tertentu dan diutamakan dalam pembangunan daerah
tersebut.
Penetapan sektor unggulan berkaitan dengan jumlah kontribusi sektor tersebut
terhadap PDB. Semakin besar jumlah kontribusinya maka sektor tersebut merupakan
bagian dari sektor yang diutamakan. Strategi pengembangan sektor adalah cara yang
ditempuh setiap unggulan yang bertujuan untuk memperluas atau meningkatkan
kemampuan sektor dalam memberikan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB.
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Sistem atau cara-cara ini disusun berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki
sektor atau daerah tersebut.
Menurut Suparmoko (2001), dalam mempersiapkan strategi ada langkahlangkah yang dapat ditempuh :
1) Mengidentifikasi sektor-sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan
dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor.
2) Mengidentifikasi sektor-sektor yang potensi rendah untuk dikembangkan dan
mencari faktor penyebabnya.
3) Mengidentifikasi sumber daya yang siap digunakan untuk mendukung
pengembangan.
4) Dengan menggunakan pembobotan terhadap variabel kekuatan dan kelemahan
maka akan ditemukan potensi yang menjadi unggulan dan patut dikembangkan.
5) Menentukan strategi untuk pengembangan sektor yang dapat menarik sektor lain
untuk tumbuh sehingga perekonomian dapat berkembang.

2.8. Efisiensi dan Kelayakan Usahatani
Pengertian efisiensi diartikan sebagai upaya penggunaan masukan yang sekecilkecilnya untuk mendaptkan produksi yang sebesar-besarnya. Keberhasilan proses
produksi pada suatu usahatani dapat dilihat dari tingkat efisiensi yang dicapai sehingga
akan diperoleh keuntungan yang maksimal. Konsep efisiensi dalam analisis ekonomi
banyak digunakan sebagai penetapan dalam pengambilan keputusan usahatani
sehubungan dengan pencapaian pendapatan dan keuntungan yang maksimal. Efisiensi
usahatani bertujuan untuk memperoleh produk tertentu dengan menggunakan faktor
seminimal mungkin sehingga diperoleh keuntungan maksimal (Soekartawi, 1993).
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Menurut Mubyarto (1995), usahatani yang efisien adalah usahatani yang
produktif yang berarti bahwa produktivitasnya tinggi. Produktivitas merupakan
perkalian antara efisiensi (fisik) dan kapasitas. Efisiensi fisik atau produksi yaitu
banyaknya hasil produksi fisik yang diperoleh dari satu kesatuan faktor produksi
(input). Kalau efisiensi fisik ini kemudian dinilai dengan uang maka kita sampai pada
efisiensi ekonomi. Efisiensi usahatani adalah nisbah antara penerimaan dengan biaya
(R/C) usahatani yang merupakan salah satu ukuran apakah usahatani tersebut efisien
atau tidak. Nilai R/C yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa usahatani tersebut
efisien.
Studi kelayakan menolong para pembuat keputusan dari berbagai alternatif yang
ada yaitu :
a. melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu usaha
b. memilih satu yang paling layak apabila terdapat lebih dari satu alternatif usaha
c. menetapkan skala prioritas kelayakan dari beberapa usaha yang ada
Apabila petani dihadapkan kepada alternatif-alternatif usaha yang harus dipilih
dengan pertimbangan sumberdaya yang dikuasai dan diraih-nya, maka untuk memilih
alternatif-alternatif tadi petani tentunya harus mempunyai kriteria kelayakan atau alat
ukur sehingga akan diperoleh alternatif yang relatif sesuai dengan tujuan usaha
(Hernanto, 1991).
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III. METODOLOGI

3.1. Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian
Kegiatan Pengembangan Usaha Masyarakat Berbasis Perikanan Air Tawar
berlokasi di sentra-sentra usaha budidaya ikan air tawar yang ada seluruh wilayah
Kabupaten Tangerang. Jangka waktu yang diberikan dalam penyelesaian kegiatan
Pengembangan Usaha Masyarakat Berbasis Perikanan Air Tawar adalah selama 90
(sembilan Puluh Hari) kalender setelah penandatanganan Surat Pelaksanaan Kegiatan
(SPK).

3.2. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi
fokus penelitian serta wawancara dengan pembudidaya ikan yang ada di sentra-sentra
budidaya ikan di Kabupaten Tangerang. Data primer tersebut antara lain adalah kualitas
air, tanah, dan angin, input dan output usaha ikan air tawar, teknik budidaya, luas lahan,
dan aspek-aspek yang terkait dengan usaha ikan air tawar. Data sekunder sebagai data
pelengkap dan penunjang diperoleh dari dokumen tertulis yang berkaitan dengan
penelitian, literatur yang diperoleh dari perpustakaan, Dinas Perikanan Kabupaten
Tangerang, dan internet.

3.3. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kegiatan Pengembangan
Usaha Masyarakat Berbasis Perikanan Air Tawar disesuaikan dengan tujuan yang ingin
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dicapai dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
1.

Terdatanya penyebaran masyarakat yang melakukan kegiatan usaha perikanan air
tawar.
Metode yang digunakan dalam mencapai tujuan pertama ini dilakukan dengan
deskriptif kuantitatif. Dimana data sebaran masyarakat yang melakukan kegiatan
usaha air tawar nantinya di data berdasarkan kelompok-kelompok pembudidaya
yang telah terdata secara resmi di Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang.

2.

Terdatanya sarana dan prasarana serta permodalan usaha masyarakat yang berbasis
perikana air tawar.
Untuk mencapai tujuan kedua adalah dengan melakukan wawancara kepada
pembudidaya terkait sarana dan prasarana yang digunakan serta asal permodalan
untuk usaha budidaya ikan air tawar. Pada wawancara pembudidaya ini diambil
sebanyak 60 orang pembudidaya secara acak. Banyaknya responden yang diambil
dikarenakan homogennya populasi yang akan diambil yaitu pembudidaya ikan air
tawar.

3.

Terpetakannya potensi dan hambatan-hambatan dalam usaha perikanan air tawar.
Pada tujuan ketiga sama halnya dengan metode yang digunakan pada tujuan kedua
yaitu dengan melakukan wawancara terhadap 60 prang pembudidaya yang
dilakukan secara acak. Dimana pertanyaan dalam kuesioner adalah terkait potensi
pengembangan budidaya ikan air tawar baik dari wilayah yang potensial, maupun
jenis ikan yang potensial untuk dikembangkan. Selain itu juga ditanyakan terkait
hambatan yang dialami oleh pembudidaya ikan air tawar serta solusi yang
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diinginkan oleh para pembudidaya ikan air tawar terhadap penyelesaian hambatanhambatan tersebut.
4.

Tersedianya dokumen mengenai konsep pemberdayaan masyarakat dalam
mengembangkan usaha perikanan air tawar.
Metode

untuk

menjawab

konsep

pemberdayaan

masyarakat

dalam

mengembangkan usaha budidaya air tawar yaitu dengan melalui tiga tahap, yaitu
tahap masukan (input stage), tahap pencocokan (matching stage) dan tahap
pengambilan keputusan (decision stage). Tahap masukan adalah menyimpulkan
informasi dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi dengan menggunakan
matriks IFE (Internal Factor Evaluation) dan EFE (External Factor Evaluation).
Informasi dasar ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Tahap
pencocokan merupakan tahapan yang merumuskan strategi, tahap kedua ini
menggunakan matriks SWOT. Dilanjutkan tahap ketiga yaitu tahap pengambilan
keputusan yang menggunakan matriks Quantitative Strategic Planning.
A. Analisis Matriks IFE (Internal Factor Evaluation) dan EFE (External Factor
Evaluation)
Matriks IFE ditujukan mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan
mengukur sejauh mana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki daerah,
sedangkan matriks EFE ditujukan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan
eksternal dan mengukur sejauh mana peluang dan ancaman yang dihadapi
daerah. Tahap-tahap yang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci
dalam matriks IFE dan EFE adalah sebagai berikut :
a) Identifikasi Faktor-Faktor Internal dan Eksternal Wilayah

III-3

PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT BERBASIS
LAPORAN AKHIR
PERIKANAN AIR TAWAR

Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi faktor internal, yaitu
mendaftar semua kekuatan dan kelemahan yang dimiliki wilayah. Daftarkan
kekuatan

terlebih

dahulu,

baru

kemudian

kelemahan

wilayah.

Identifikasikan faktor eksternal wilayah dengan melakukan pendaftaran
semua peluang dan ancaman wilayah. Daftarkan peluang terlebih dahulu,
baru

kemudian

ancaman

wilayah.

Daftar

harus

spesifik

dengan

menggunakan presentase, rasio atau angka perbandingan. Hasil kedua
identifikasi faktor-faktor diatas menjadi faktor penentu eksternal dan
internal yang selanjutnya akan diberi bobot.
b) Penentuan Bobot Variabel
Pemberian bobot setiap faktor dengan skala mulai dari 0,0 (tidak penting)
sampai 1,0 (paling penting). Pemberian bobot ini berdasarkan pengaruh
faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis wilayah dalam suatu daerah
tertentu. Jumlah bobot yang diberikan harus sama dengan satu.
Penentuan bobot akan dilakukan dengan cara mengajukan identifikasi faktor
strategis internal dan eksternal tersebut kepada stake holders dengan
menggunakan metode ”paired comparison” (Kinnear, 1991 dalam Wibowo,
2003). Metode ini digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot
setiap faktor penentu internal. Setiap variabel digunakan skala 1, 2, dan 3
untuk menentukan bobot. Skala yang digunakan untuk menentukan bobot
adalah :
1 =

Jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal

2 = Jika indikator horizontal sama penting dengan indikator vertikal
3 = Jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertikal
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Bentuk penilaian pembobotan dapat dilihat pada Tabel 1, dan 2 Cara
membaca perbandingan dimulai dari variabel baris (indikator vertikal)
dibandingkan dengan variabel kolom (indikator horizontal) dan harus
konsisten.
Tabel 3.1. Penilaian Bobot Faktor Strategis Internal Wilayah
Faktor Strategis Internal

A

B

C

D

….

Total
Xi

A
B
C
D
….

n

 Xi

Total

i 1

Tabel 3.2. Penilaian Bobot Faktor Strategis Eksternal Wilayah
Faktor Strategis
Eksternal

A

B

A

C

D

….

Total
Xi

B
C
D
….
n

Total

 Xi
i 1

Menurut Kinnear dalam Wibowo (2003), bobot setiap variabel diperoleh
dengan menentukan nilai setiap variabel terhadap jumlah nilai keseluruhan
variabel dengan menggunakan rumus:
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i 

Xi
n

 Xi
i 1

Dimana,
αi = Bobot Variabel ke-i

n

= Jumlah Data

Xi = Nilai Variabel x ke-i

i

= 1, 2, 3, ..., n

c) Penentuan Rating
Penentuan rating oleh stake holder dilakukan terhadap variabel-variabel.
Dalam mengukur masing-masing variabel terhadap kondisi wilayah
digunakan skala 1, 2, 3, dan 4 terhadap masing-masing faktor strategis.
Matriks IFE dan EFE dapat dilihat pada Tabel 4, dan 5. Menurut David
(2004) skala nilai rating untuk matriks IFE

(kekuatan dan kelemahan)

adalah :
1

= Kelemahan utama/mayor 3

2 = Kelemahan kecil/minor

= Kekuatan kecil/minor
4

= Kekuatan besar/mayor

sedangkan untuk matriks EFE (peluang dan ancaman), skala nilai rating
yang digunakan adalah :
1

= Tidak berpengaruh 3 = Kuat Pengaruhnya

2 = Kurang kuat pengaruhnya 4 = Sangat kuat pengaruhnya
Penentuan

rating

yang

dilakukan

oleh

masing-masing

responden,

selanjutnya akan disatukan dalam matriks gabungan IFE dan EFE. Untuk
perolehan

nilai

rating

pada

matriks

gabungan

dilakukan

dengan

menggunakan metode rata-rata dan setiap hasil yang memiliki nilai desimal
akan dibulatkan. Adapun ketentuan pembulatan dalam matriks gabungan ini
adalah, jika pecahan desimal berada pada kisaran dibawah 0,5 (<0,5)
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dibulatkan kebawah, jika hasil rating diperoleh hasil desimal dengan nilai
sama atau diatas 0,5 (>0,5) dibulatkan keatas. Pembulatan ini tentunya tidak
akan mmpengaruhi hasil perhitungan secara signifikan (David, 2004).
Selanjutnya dilakukan penjumlahan dari pembobotan yang dikalikan dengan
rating pada tiap faktor untuk memperoleh skor pembobotan. Jumlah skor
pembobotan berkisar antara 1,0-4,0 dengan rata-rata 2,5. Jika jumlah skor
pembobotan IFE dibawah 2,5 maka kondisi internal wilayah lemah. Untuk
jumlah skor bobot faktor eksternal berkisar 1,0-4,0 dengan rata-rata 2,5. Jika
jumlah skor pembobotan EFE 1,0 menunjukkan wilayah tidak dapat
memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman yang ada. Jumlah skor 4,0
menunjukkan

wilayah

merespon

peluang

maupun

ancaman

yang

dihadapinya dengan sangat baik.
B. Analisis Matriks SWOT
Menurut Rangkuti (2005) mendefenisikan SWOT sebagai singkatan dari
kekuatan (Strenghts) dan kelemahan (weakness) intern suatu daerah serta
peluang (oppurtunities) dan ancaman (Threats) dalam lingkungan yang
dihadapi

daerah.

mengidentifikasikan

Analisis

SWOT

faktor-faktor

merupakan
dan

strategi

cara
yang

sistematis

untuk

menggambarkan

kesesuaian paling baik diantara berbagai alternatif strategi yang ada. Analisis
ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan
memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan
ancaman.
Faktor-faktor strategis eksternal dan internal merupakan pembentukan matriks
SWOT (David, 2004). Matriks SWOT merupakan alat pencocokan yang
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penting

untuk

membantu

pemerintah

dalam

hal

ini

stake

holders

mengembangkan empat tipe strategi
Analisa SWOT berdasarkan asumsi bahwa suatu strategi yang efektif
memaksimalkan kekuatan dan peluang, meminimalkan kelemahan dan
ancaman. Matriks SWOT terdiri dari sembilan sel, yaitu empat sel faktor (S,
W, O, dan T), empat sel alternatif strategi dan satu sel kosong. Dapat dilihat
pada Tabel 3.
Terdapat delapan tahapan dalam membentuk matriks SWOT, yaitu :
1. Tentukan faktor-faktor peluang eksternal daerah.
2. Tentukan faktor-faktor ancaman eksternal daerah.
3. Tentukan faktor-faktor kekuatan internal daerah.
4. Tentukan faktor-faktor kelemahan internal daerah.
5. Sesuaikan kekuatan internal dengan peluang eksternal untuk mendapatkan
strategi SO.
6. Sesuaikan kelemahan dengan peluang eksternal untuk mendapatkan
strategi WO.
7. Sesuaikan

kekuatan

internal

dengan

ancaman

eksternal

untuk

ancaman

eksternal

untuk

mendapatkan strategi ST.
8. Sesuaikan

kelemahan

internal

dengan

mendapatkan strategi WT.
C. Matriks Quantitative Strategic Planning (QSPM)
Analisis ini selain membuat peringkat strategi, juga dirancang untuk
menetapkan daya tarik relatif dari tindakan alternatif yang layak. Teknik ini
secara sasaran menunjukkan strategi alternatif mana yang terbaik. QSPM
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adalah alat yang memungkinkan untuk mengevaluasi strategi alternatif secara
obyektif, berdasarkan faktor-faktor kritis untuk sukses eksternal dan internal
yang dikenali pada tahap awal. David (2004), langkah untuk mengembangkan
matriks QSPM sebagai berikut:
1. Mendaftar peluang dan ancaman kunci eksternal dan kekuatan serta
kelemahan internal organisasi dalam kolom kiri QSPM. Informasi ini
harus diambil dari matriks EFE dan IFE.
2. Memberikan bobot untuk faktor kritis eksternal dan internal. Bobot ini
identik dengan yang dipakai dalam matriks EFE dan IFE.
3. Memeriksa tahap pencocokan strategi dan mengidentifikasi strategi
alternatif

yang

harus

dipertimbangkan

organisasi

untuk

diimplementasikan.
4. Menetapkan nilai daya tarik (Attractiveness Score) yang menunjukkan
daya tarik relatif dari tiap strategi terhadap strategi lainnya.
5. Menghitung total nilai daya tarik (Total Attractiveness Score), yaitu
merupakan hasil perkalian bobot dengan nilai daya tarik.
6. Menghitung jumlah total nilai daya tarik. Nilai ini menunjukkan strategi
mana yang paling menarik dari alternatif strategi yang ada. Semakin tinggi
nilai totalnya, maka strategi tersebut semakin menarik.
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Tabel 3.3. Matriks QSPM
ALTERNATIF-ALTERNATIF STRATEGI
Faktor Kunci Bobot
AS
TAS
AS
(Strategi 1) (Strategi 1) (Strategi 2)

TAS
(Strategi 2)

Peluang
1.
2.
3.
Dst
Ancaman
1.
2.
3.
Dst
Kekuatan
1.
2.
3.
Dst
Kelemahan
1.
2.
3.
Dst
Jumlah
Sumber: David, 2004

5.

Teridentifikasinya rencana kawasan terpadu budaya air tawar beserta pengelolaan
dan penyebarannya.
Metode yang digunakan untuk tujuan ke lima adalah dengan melakukan identifikasi
berdasarkan kelayakan kawasan seperti ketersediaan sumberdaya air, lahan, dan
adanya kelompok pembudidaya ikan. Kemudian dilakukan pemetaan wilayahwilayah tersebut.
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IV. KARAKTERISTIK PEMBUDIDAYA
4.1. Budidaya Ikan Air Tawar Di Kabupaten Tangerang
Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) dari tahun 2015 hingga tahun 2017
mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2017 terdapat sebanyak 3410 RTP, pada
tahun 2015 dan 2016 jumlah RTP sebanyak 3408 RTP. Adapun peningkatan RTP di
Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
3410.5
3410
3410
3409.5
3409
3408.5
3408

3408

2015

2016

3408
3407.5
3407
2017

Sumber: BPS, 2018
Gambar 4.1. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Untuk Budidaya
Ikan Air Tawar Di Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang memiliki luas kolam mencapai 1.309.651 M2 atau 130,97
Ha. Adapun luas kolam terluas berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.
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Tabel 4.1 Luas Kolam Berdasarkan Kecamatan
No

Kecamatan

Luas Kolam (M2)

1

Balaraja

40.792

2

Cikupa

24.000

3

Cisauk

39.106

4

Cisoka

10.695

5

Curug

6.705

6

Gunung Kaler

42.000

7

Jambe

10.000

8

Jayanti

46.800

9

Kelapa Dua

10

Kemiri

71.000

11

Kosambi

16.000

12

Kresek

25.850

13

Kronjo

121.000

14

Legok

22.996

15

Mauk

142.000

16

Mekar Baru

160.000

17

Pagedangan

39.500

18

Pakuhaji

29.333

19

Panongan

8.105

20

Pasar Kemis

10.056

21

Rajeg

50.250

3.875

IV-2

PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT BERBASIS
LAPORAN AKHIR
PERIKANAN AIR TAWAR

No

Kecamatan

Luas Kolam (M2)

22

Sepatan

44.480

23

Sepatan Timur

37.131

24

Sindang Jaya

21.674

25

Solear

16.555

26

Sukadiri

27

Sukamulya

47.333

28

Teluk naga

18.000

29

Tiga raksa

32.500

JUMLAH

171.915

1.309.651

Sumber: BPS, 2018

Berdasarkan data BPS didapatkan bahwa kolam ikan tersebar di 29 kecamatan
yang ada di Kabupaten Tangerang. Adapun 5 kecamatan yang memiliki luas kolam
tertinggi yaitu Kecamatan Sukadiri seluas 17,19 Ha, Kecamatan Mekar Baru seluas
16,00 Ha, Kecamatan Mauk seluas 14,20 Ha, Kecamatan Kronjo seluas 12,10 Ha, dan
Kecamatan Kemiri seluas 7,10 Ha. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
budidaya ikan air tawar di Kabupaten Tangerang ada di seluruh kecamatan. Lokasi
kolam terluas jika dilihat merupakan daerah-daerah yang memiliki saluran irigasi sawah
yang baik. Luasan kolam ini dapat berupak kolam tanah, kolam semen atau beton, dan
kolam terpal. Untuk lebih luasan kolam ikan tertinggi dapat dilihat pada gambar di
bawah ini.
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Sumber: BPS, 2018 diolah
Gambar 4.2. Luas Kolam Ikan Per Kecamatan Di Kabupaten
Tangerang
Sedangkan jika dilihat berdasarkan jenis ikan yang dibudidayakan rumah tangga
perikanan kolam air tawar adalah sebagai berikut.
73.66 ; 1.10%

164.29 ; 2.46% 70.64 ; 1.06%
57.10 ; 0.86%
mas
Nila
Patin
Gurame
Lele

6,312.66 ; 94.52%

Sumber: BPS, 2018 diolah
Gambar 4.3. Jenis Ikan Air Tawar Yang Dibudidayakan Rumah Tangga
Perikanan Di Kabupaten Tangerang
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Berdasarkan data diatas didapatkan bahwa jenis ikan terbanyak yang
dibudidayakan oleh Rumah Tangga Perikanan kolam air tawar adalah ikan lele
sebanyak 6.312,66 ton/tahun atau sebesar 94,52 persen dari total produksi ikan air tawar
di Kabupaten Tangerang. Budidaya ikan terbanyak kedua adalah ikan nila sebanyak
164,29 ton/tahun atau sebesar 2,46 persen dari total produksi ikan air tawar di
Kabupaten Tangerang. Produksi terbanyak ketiga budidaya ikan air tawar adalah ikan
mas sebanyak 73,66 ton/tahun atau sebesar 1,10 persen dari total produksi ikan air tawar
di Kabupaten Tangerang. Produksi terbanyak keempat budidaya ikan air tawar di
Kabupaten Tangerang adalah ikan patin sebanyak 70,64 ton/tahun atau sebesar 1,06
persen dari total produksi ikan air tawar di Kabupaten Tangerang. Sedangkankan
produksi terbanyak kelima adalah ikan gurami sebesar 57,10 ton/tahun atau sebesar 0,86
persen dari total produksi ikan air tawar di Kabupaten Tangerang. Jika dilihat dari nilai
produksi kelima ikan air tawar yang diproduksi di Kabupaten Tangerang adalah sebagai
berikut.

Lele
Rp94,689,900,000

Gurame

Rp1,998,500,000

Patin

Rp1,059,600,000

Nila

Rp1,642,900,000

mas

Rp1,325,880,000

Rp-

Rp20,000,000,000
Rp40,000,000,000
Rp60,000,000,000
Rp80,000,000,000
Rp100,000,000,000

Sumber: BPS, 2018 diolah
Gambar 4.4. Nilai Produksi Ikan Air Tawar di Kabupaten Tangerang
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Berdasarkan nilai produksi ikan air tawar di Kabupaten Tangerang terbesar
adalah ikan lele dimana nilai pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.94.689.900.000, nilai
produksi ikan air tawar terbesar kedua adalah ikan gurami. Walaupun jumlah produksi
ikan terkecil dibandingkan 4 jenis ikan yang lainnya, namun nilai produksi menempati
urutan kedua yang dikarenakan harga ikan yang lebih mahal dibandingkan 4 jenis yang
lain. Nilai produksi ikan gurami sebesar Rp.1.998.500.000 di tahun 2017. Nilai produksi
terbesar ketiga adalah ikan nila yaitu sebesar Rp.1.642.900.000 di tahun 2017. Nilai
produksi terbesar ke empat adalah ikan mas sebesar Rp.1.325.880.000 di tahun 2017.
Sedangkan produksi ikan terbesar kelima adalah ikan patin sebesar Rp.1.059.600.000 di
tahun 2017. Adapun rata-rata konsumsi ikan berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
Tabel 4.2. Konsumsi Ikan Per Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Rata-Rata Konsumsi Ikan
No

Kecamatan
(Kg/Kapita/Tahun)

1

Balaraja

31,00

2

Cikupa

30,00

3

Cisauk

31,80

4

Cisoka

31,50

5

Curug

31,60

6

Gunung Kaler

31,60

7

Jambe

30,00

8

Jayanti

31,50

9

Kelapa Dua

31,30

10

Kemiri

30,00
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Rata-Rata Konsumsi Ikan
No

Kecamatan
(Kg/Kapita/Tahun)

11

Kosambi

32,10

12

Kresek

30,60

13

Kronjo

31,90

14

Legok

31,70

15

Mauk

31,20

16

Mekar Baru

30,20

17

Pagedangan

31,70

18

Pakuhaji

32,10

19

Panongan

30,30

20

Pasar Kemis

30,30

21

Rajeg

31,50

22

Sepatan

31,20

23

Sepatan Timur

32,10

24

Sindang Jaya

30,30

25

Solear

31,90

26

Sukadiri

32,50

27

Sukamulya

31,50

28

Teluk naga

32,60

29

Tiga raksa

31,20

RATA-RATA KABUPATEN
TANGERANG

31,28

Sumber: BPS, 2018.
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Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa konsumsi ikan rata-rata per kapita
per tahun Kabupaten Tangerang 31,28 kg. Sedangkan konsumsi ikan pada tahun 2017
di Indonesia sebesar 47,12 kg/kapita/tahun. Dengan demikian konsumsi ikan Kabupaten
Tangerang masih di bawah konsumsi ikan secara nasional. Sedangkan konsumsi ikan di
Provinsi Banten sebesar 33,31 kg/kapita/tahun. jika dibandingkan dengan konsumsi
Kabupaten Tangerang maka kembali bahwa konsumsi ikan di Kabupaten Tangerang
masih di bawah konsumsi Provinsi Banten. Jika dilihat dari konsumsi per kecamatan
maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
33.00
32.50
32.00
31.50
31.00
30.50
30.00
29.50
29.00
Balaraja
Cikupa
Cisauk
Cisoka
Curug
Gunung Kaler
Jambe
Jayanti
Kelapa Dua
Kemiri
Kosambi
Kresek
Kronjo
Legok
Mauk
Mekar Baru
Pagedangan
Pakuhaji
Panongan
Pasar Kemis
Rajeg
Sepatan
Sepatan Timur
Sindang Jaya
Solear
Sukadiri
Sukamulya
Teluk naga
Tiga raksa

28.50

Sumber: BPS, 2018.
Gambar 4.5. Konsumsi Ikan Per Kecamatan Di Kabupaten Tangerang

Berdasarkan gambar di atas didapatkan bahwa konsumsi ikan 5 tertinggi per
kecamatan didapatkan bahwa konsumsi tertinggi pertama adalah Kecamatan Teluknaga
sebesar 32,60 kg/kapita/tahun, konsumsi Kecamatan Teluknaga berada di atas konsumsi
Kabupaten

Tangerang.

Tertinggi

kedua

adalah

Kecamatan

Sukadiri

32,50
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kg/kapita/tahun, yang juga berada di atas konsumsi ikan Kabupaten Tangerang.
Sedangkan posisi 3 tiga tertinggi ada di Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan
Pakuhaji, dan Kecamatan Kosambi masing-masing sebesar 32,10 Kg/kapita/tahun atau
di atas konsumsi ikan Kabupaten Tangerang. Sedangkan konsumsi teretndah ada di
Kecamatan Cikupa, Kecamatan Jambe, dan Kecamatan Kemiri sebesar 30,00
kg/kapita/tahun. Sedangkan kebutuhan konsumsi per tahun adalah sebagai berikut.
Tabel 4.3.Kebutuhan Konsumsi Ikan Per Kecamatan Per Tahun

No

Kecamatan

Rata-Rata Konsumsi

Jumlah

Kebutuhan

Ikan

Penduduk

Konsumsi Ikan

(Kg/Kapita/Tahun)

(Jiwa)

(Ton/Tahun)

1

Balaraja

31,00

134.696

4.176

2

Cikupa

30,00

289.065

8.672

3

Cisauk

31,80

86.205

2.741

4

Cisoka

31,50

96.516

3.040

5

Curug

31,60

215.033

6.795

6

Gunung Kaler

31,60

53.012

1.675

7

Jambe

30,00

45.588

1.368

8

Jayanti

31,50

74.051

2.333

9

Kelapa Dua

31,30

236.379

7.399

10

Kemiri

30,00

44.329

1.330

11

Kosambi

32,10

167.447

5.375

12

Kresek

30,60

66.207

2.026

13

Kronjo

31,90

62.317

1.988

14

Legok

31,70

125.463

3.977
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No

Kecamatan

Rata-Rata Konsumsi

Jumlah

Kebutuhan

Ikan

Penduduk

Konsumsi Ikan

(Kg/Kapita/Tahun)

(Jiwa)

(Ton/Tahun)

15

Mauk

31,20

83.293

2.599

16

Mekar Baru

30,20

38.437

1.161

17

Pagedangan

31,70

120.967

3.835

18

Pakuhaji

32,10

115.982

3.723

19

Panongan

30,30

144.561

4.380

20

Pasar Kemis

30,30

345.070

10.456

21

Rajeg

31,50

178.251

5.615

22

Sepatan

31,20

123.047

3.839

23

Sepatan Timur

32,10

96.924

3.111

24

Sindang Jaya

30,30

96.722

2.931

25

Solear

31,90

93.741

2.990

26

Sukadiri

32,50

56.455

1.835

27

Sukamulya

31,50

66.821

2.105

28

Teluk naga

32,60

167.058

5.446

29

Tiga raksa

31,20

161.133

5.027

31,28

3.584.770

112.141

RATARATA/JUMLAH
Sumber: BPS, 2018 diolah.
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Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa konsumsi di Kabupaten Tangerang
dengan jumlah penduduk 3.584.770 jiwa dan konsumsi rata-rata sebesar 31,28
kg/kapita/tahun, maka didapatkan total kebutuhan ikan per tahun sebesar 112.141
ton/tahun atau sebesar 307,24 ton/hari. Dengan demikian jika dibandingkan dengan
produksi ikan keseluruhan 68.014,48 ton per tahun atau 186,34 ton/hari. Jika
dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi ikan di Kabupaten Tangerang didapatkan
bahwa produksi ikan di Kabupaten Tangerang masih mengalami kekurangan produksi
untuk mencukupi kebutuhan ikan. Adapun untuk kebutuhan ikan per kecamatan
sebagaimana tabel di bawah ini.
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Gambar 4.6. Kebutuhan Ikan Per Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Berdasarkan gambar di atas didapatkan 3 kecamatan tertinggi kebutuhan ikan di
Kabupaten Tangerang berada di Kecamatan Pasar Kemis sebesar 10.456 ton/tahun.
Tertinggi kedua adalah Kecamatan Cikupa sebesar 8.672 ton/tahun. Kebutuhan ikan
tertinggi ketiga adalah Kecamatan Kelapa Dua sebesar 7.399 ton/tahun.
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4.2. Karakteristik Pembudidaya Ikan Lele
Pada penelitian ini diambil responden adalah pembudidaya lele, hal ini
dilakukan karena produksi terbesar adalah ikan lele. ada dua kelompok pembudidaya
ikan lele yang menjadi responden pada penelitian ini yaitu Asosiasi Lele Kabupaten
Tangerang (ALETA), dan Kelompok Pembudidaya Mina Makmur Sejahtera. Jumlah
responden keseluruhan berjumlah 271 pembudidaya. Berdasarkan karakteristik
pembudidaya ikan didapatkan klasifikasi umur sebagai berikut.

7.69%

7.69%
7.69%

25-29

30.77%

30-34
35-39
40-44
45-49
46.15%

Gambar 4.7. Klasifikasi Umur Pembudidaya Ikan Lele

Berdasarkan gambar di atas didapatkan bahwa sebagian besar pembudidaya
berumur 35-39 tahun sebesar 46,15 persen, terbanyak kedua adalah umur 40-44 tahun
sebesar 30,77 persen. Sedangkan umur 25-29 tahun, 30-34 tahun, dan 45-49 tahun
masing-masing sebesar 7,69 persen. Adapun berdasarkan luasan kolam berdasarkan
bahan pembuatannya adalah sebagaimana pada gambar di bawah ini.
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Gambar 4.8. Bahan Pembuatan Kolam Di Kabupaten Tangerang

Berdasarkan pembuatan kolam sebesar 82 persen kolam ikan di Kabupaten
Tangerang terbuat dari tanah atau lahan yang dibuat gubangan dan diisi air. sebesar 10
persen kolam terbuat dari semen atau beton, sedangkan sebesar 8 persen kolam terbuat
dari terpal. Dengan luas kolam 130,97 Ha, maka kolam yang terbuat dari tanah seluas
107,40 Ha. Luas kolam yang terbuat dari semen atau beton seluas 13,10 Ha, dan luas
kolam terpal adalah 10,48 Ha.
Tahapan dalam budidaya adalah sebagai berikut:
1. Pembenihan yaitu Suatu kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk menghasilkan
benih. Pembenihan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan di Kabupaten Tangerang
dengan metode semi alami yaitu dengan bantuan penyuntikan hormon ovaprim
kepada indukan betina ikan lele.
2. Pendederan yaitu tahapan pelepasan/penyebaran benih ke tempat pembesaran
sementara hingga ukuran mencapai minimal 5-7 cm.
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3. Pembesaran yaitu tahapan pemeliharaan dari benih ukuran 5-7 cm hingga menjadi
ukuran 20 cm atau 7-10 ekor per kg.
Berdasarkan tahapan di atas maka dapat diklasifikasikan usaha pembudidaya
berdasarkan tahapan budidaya. Adapun usaha pembudidaya berdasarkan tahapan
budidaya adalah sebagaimana pada gambar di bawah ini.

21; 7.75%
9; 3.32%

Pembenihan

8; 2.95%
95; 35.06%

Pendederan

3; 1.11%
Pembesaran
Pembenihan/Pendederan
Pendederan/Pembesaran

130; 47.97%

5; 1.85%

Pembenihan/Pembesaran
Pembenihan/Pendederan/Pem
besaran

Gambar 4.9. Klasifikasi Usaha Budidaya Ikan Lele Berdasarkan
Tahapan Budidaya

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan dari sebanyak 271 pembuddiaya
didapatkan sebesar 47,97 persen atau sebanyak 130 pembudidaya merupakan usaha
pembesaran. Sebesar 35,06 persen atau sebanyak 95 pembudidaya merupakan usaha
pembenihan. Sebesar 7,75 persen atau sebanyak 21 pembudidaya merupakan usaha
pembenihan dan pembesaran. Sebesar 3,32 persen atau sebanyak 9 pembudidaya
merupakan usaha pendederan dan pembesaran. Sebesar 2,95 persen atau sebanyak 8
pembudidaya merupakan usaha pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Sebesar 1,85
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persen atau sebanyak 5 pembudidaya merupakan usaha pendederan, sedangkan sebesar
1,11 persen atau 3 pembudidaya merupakan pembenihan dan pendederan. Sedangkan
dilihat dari luasan kolam yang dimiliki dengan klasifikasi berdasarkan pembagian kelas
secara merata maka didapatkan klasifikasi usaha sebagai berikut.

14.89%

10.64%
0 - < 500 M2 (Usaha Kecil)
500 - 1000 M2 (Usaha Sedang)
> 1000 M2 (Usaha Besar)
74.47%

Gambar 4.10. Usaha Budidaya Berdasarkan Luasan Kolam

Berdasarkan gambar di atas didapatkan bahwa usaha terbesar pembudidaya
adalah usaha kecil atau dengan luas kolam 0-< 500 M2 yaitu sebesar 74,47 persen.
Usaha sedang dengan kolam budidaya sebesar 500-1.000 m2 adalah sebesar 10,64
persen. Sedangkan sebesar 14,89 persen atau usaha besar dengan luas kolam lebih dari
1.000 M2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha budidaya ikan lele di
Kabupaten Tangerang sebagian besar dalam bentuk usaha kecil.
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4.3. Budidaya Ikan Lele Skala Usaha
Berdasarkan infomasi yang didapatkan para pembudidaya belum mengetahui
skala usaha budidaya ikan lele, dimana usaha budidaya mampu mencukupi kebutuhan
rumah tangga. Jika Upah Minimum Kabupaten Tangerang sebesar Rp.4.168.268 per
bulan dan diasumsikan usaha budidaya ikan lele menghasilkan besaran yang sama
setiap bulannya, maka luasan kolam yang harus dimiliki adalah sebagai berikut.
Tabel 4.4. Perhitungan Ekonomi Usaha Budidaya Yang Layak
No

Keterangan

Unit

Volume Satuan

Harga

Umur

Satuan

Teknis

Jumlah

A

INVESTASI

1

Kolam

18

127

M2

36.000.000 5 Tahun

1.800.000

2

Airator

3

1

Unit

2.000.000 3 Tahun

500.000

3

Selang + Batu

18

1

Unit

100.000 5 Tahun

90.000

4

Mesin Pompa

1

1

Unit

2.000.000 2 Tahun

250.000

5

Paralon

18

1

Unit

25.000 5 Tahun

22.500

B

OPERASIONAL

1

Pakan

18

300

Kg

11.000

59.400.000

2

Benih

18

3000

Benih

300

16.200.000

3

Obat-Obatan

8

1

Botol

50.000

400.000

4

Probiotik

18

2

Botol

50.000

1.800.000

5

Listrik

1

3

Paket

500.000

1.500.000

TOTAL BIAYA KESELURUHAN

81.962.500

HASIL
C

PRODUKSI

1

Ikan Lele

18

312

Kg

17000

95.472.000

KEUNTUNGAN

13.509.500

PENDAPATAN PER BULAN

4.503.167

Sumber: Data Primer, 2019
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Asumsi perhitungan di atas adalah:
•

Kolam Terpal Diameter 3 Meter

•

Padat Tebar 425 ekor/M3

•

Size Benih 7-8 Cm

•

Total Benih 3.000 ekor/kolam

•

Isi Benih per 1 kg adalah 250 ekor

•

Biomassa Bibit = 3000/250 = 12

•

FCR 1:1 maka dibutuhkan sebanyak 300 kg pakan dan menghasilkan lele seberat
300 kg

•

Jumlah produksi Biomassa + FCR = 312 Kg

Berdasarkan perhitungan di atas didapatkan bahwa dibutuhkan sebanyak kolam
terpal dengan diameter 3 meter sebanyak 18 unit dan benih ikan yang ditebar sebanyak
3000 per kolam atau sebanyak 54.000 ekor dalam 18 kolam. Pakan pelet yang
dibutuhkan sebesar 5,4 ton dalam 18 kolam. Total biaya yang dibutuhkan dalam usaha
ini adalah sebesar Rp.81.962.500 per siklus. Sedangkan hasil produksi didapatkan
sebanyak 5.616 kg ikan lele dengan harga Rp.17.000 didapatkan hasil sebesar
Rp.95.472.000 per sekali panen. Keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp.
13.509.500 per sekali panen atau sebesar Rp. 4.503.167/bulan.
Namun demikian dilapangan banyak pembudidaya yang memiliki kolam tidak
seluas 127 M2. Beberapa lokasi kelompok pembudidaya mendapatkan bantuan dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa kolam terpal sebanyak 8 unit. Dengan
demikian berdasarkan hal tersebut perhitungan ekonomi untuk 8 kolam didapatkan
keuntungan sebagai berikut.
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Tabel 4.5. Perhitungan Ekonomi Usaha Budidaya Untuk 8 Kolam
Diameter 3 Meter

No

Keterangan

Unit

Volume

Satuan

Harga

Umur

Satuan

Teknis

Jumlah

A

INVESTASI

1

Kolam

8

57

M2

16.000.000 5 Tahun

800.000

2

Airator

1

1

Unit

1.500.000 3 Tahun

125.000

3

Selang + Batu

8

1

Unit

800.000 5 Tahun

40.000

4

Mesin Pompa

1

1

Unit

2.000.000 2 Tahun

250.000

5

Paralon

8

1

Unit

25.000 5 Tahun

10.000

B

OPERASIONAL

1

Pakan

8

300

Kg

11.000

26.400.000

2

Benih

8

3000

Benih

300

7.200.000

3

Obat-Obatan

8

1

Botol

50.000

400.000

4

Probiotik

8

2

Botol

50.000

800.000

5

Listrik

1

3

Paket

100.000

300.000

TOTAL BIAYA KESELURUHAN

36.325.000

HASIL
C

PRODUKSI

1

Ikan Lele

8

312

Kg

17000

42.432.000

KEUNTUNGAN

6.107.000

PENDAPATAN PER BULAN

2.035.667

Sumber: Data Primer, 2019
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas dengan asumsi yang sama dengan tabel di
atasnya didapatkan bahwa total biaya keseluruhan sebesar Rp.36.325.000 dengan hasil
panen sebesar Rp.42.432.000, maka keuntungan tang diperoleh sebesar Rp.6.107.000
per panen atau sebesar Rp.2.035.667 per bulan. Biaya terbesar dalam budidaya lele
adalah pakan pelet, dimana pakan pelet mencapai 67 persen dari seluruh pengeluaran
dalam satu siklus panen.
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V. PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN
AIR TAWAR

5.1. Penyebaran Masyarakat Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perikanan
Air Tawar.
Berdasarkan hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) didapatkan
bahwa ada sebanyak 349 orang masyarakat yang melakukan kegiatan usaha
perikanan air tawar. Adapun sebarannya adalah sebagai berikut.
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Gambar 5.1. Sebaran Masyarakat yang Melakukan Kegiatan
Usaha Perikanan Air Tawar Di Kabupaten Tangerang

Berdasarkan gambar di atas didapatkan bahwa semua kecamatan yang ada
di Kabupaten Tangerang memiliki masyarakat yang mengusahakan perikanan air
tawar. Pembudidaya ikan air tawar terbesar ada di Kecamatan Mekar Baru
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sebanyak 55 orang. Kecamatan kedua terbanyak pembudidaya ikan tawar adalah
di Kecamatan Mauk sebesar 25 orang. Sedangkan terbanyak ketiga adalah
Kecamatan Legok sebanyak 25 orang. Dengan melihat sebaran yang ada dapat
disimpulkan bahwa usaha budidaya ikan air tawar dilakukan diseluruh kecamatan
yang ada di Kabupaten Tangerang dan terbanyak di lokasi yang memiliki saluran
irigasi yang baik.

5.2. Sarana Dan Prasarana Serta Permodalan Usaha Budidaya Air Tawar
Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembuatan kolam dengan
skala layak usaha atau dengan kolam 18 unit yang terbuat dari terpal adalah
sebagai berikut.
1)

Memerlukan luas lahan sebesar Minimal 150 M2 dengan penggunaan seluas
127 M2 untuk kolam dan sisanya dipergunakan untuk jalan kolam.

2)

Dibutuhkan canopy/awning untuk menghindari ikan dari terik matahari
langsung dan hujan yang akan berdampak pada air kolam yang meluap.

3)

Rangka besi wire-mesh dengan diameter besi minimal 7 MM. Dibutuhkan 1
buah wire-mesh dengan panjang 5,4 meter dan lebar 2,1 meter.

4)

Terpal atau terpoly dengan ukuran dengan panjang 5,4 meter dan lebar 2,5
meter.

5)

Paralon 2 buah untuk saluran pembuangan.

6)

Kabel ties/Tierap/Ripet untuk mengikatkan terpal pada rangka.

7)

Pompa air 1 unit.

8)

Airator beserta selang dan batu.

9)

Sepatu boat 1 unit.
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10) Keranjang panen 4 unit.
11) Jaring serok 1 unit.
Sedangkan untuk kolam tanah lebih efisien dengan melakukan pembuatan
gubangan dan membuat saluran masuk (inlet) dan saluran pembuangan (outlet),
sedangkan sarana dan prasarana lainnya adalah.
1)

Sepatu boat 2 unit.

2)

Keranjang panen 4 unit.

3) Jaring serok 1 unit.
4) Jaring panen dengan panjang 2 meter.
5) Jaring pendederan dengan ukuran lebar 2 meter dan panjang 4 meter.
Terkait dengan permodalan untuk usaha budidaya air tawar berdasarkan
hasil wawancara didapatkan bahwa keseluruhan pembudidaya mendapatkan
modal dari uang pribadi dan dari pinjaman ke saudara. Sedangkan lembaga
keuangan baik berupa bank, BPR, maupun koperasi belum ada yang memberikan
pinjaman pada kelompok pembudidaya ikan air tawar. Alasan klasik lembaga
keuangan tidak memberikan untuk usaha budidaya air tawar dikarenakan tingkat
ketidak pastian keuntungan yang diperoleh, kegagalan panen, serta tingkat
pengembalian pinjaman pembudidaya yang masih di nilai memiliki resiko yang
tinggi. Oleh karena itu saat ini pembudidaya dalam permodalan selain dengan
uang pribadi atau pinjaman ke saudara, juga berharap adanya bantuan dari
pemerintah Kabupaten Tangerang maupun pemerintah pusat.
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5.3. Potensi Dan Hambatan-Hambatan Dalam Usaha Perikanan Air Tawar.
Berdasarkan hasil wawancara indepth interview terhadap responden
pembudidaya ikan lele didapatkan potensi budidaya ikan lele sebagai berikut.
1. Kebutuhan pasar ikan lele saat ini mencapai 20 ton per hari, sedangkan
pasokan ikan lele dari Kabupaten Tangerang baru 20 persen atau 4 ton per hari
yang terpenuhi, sisanya dipasok dari luar Kabupaten Tangerang seperti
Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu Dll.
2. Telah terbentuknya kelompok lele Kabupaten Tangerang yaitu Asosiasi Lele
Kabupaten Tangerang (ALETA) yang dapat menjadi wadah untuk saling
memberikan informasi dan kebersamaan antar pembudidaya.
3. Kualitas air sungai yang masih baik untuk budididaya ikan lele.
4. Perkembangan teknologi dalam budidaya ikan lele di Kabupaten Tangerang,
dimana saat ini sedang diusahakan budidaya melalui teknik budidaya
probiotik dan buddiaya ikan lele biofloc.
5. Harga ikan lele yang relatif stabil di pasaran Kabupaten Tangerang.
6. Pembudidaya ikan lele yang semua tahapan ada di Kabupaten Tangerang yaitu
pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Bahkan beberapa kelompok
pembudidaya sudah melakukan pengolahan ikan lele menjadi kerupuk, abon
ikan, dan lain sebagainya.
7. Umur pembudidaya yang masih dalam usia produktif memberikan keinginan
para pembudidaya untuk belajar dan mengembangkan usahanya dengan sekuat
tenaga.
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Namun demikian selain potensi yang ada maka juga dilakukan identifikasi
hambatan-hambatan dalam usaha budidaya ikan lele. Adapun hambatan-hambatan
tersebut adalah:
1. Kebutuhan pakan lele yang mencapai 70 persen dari biaya keseluruhan biaya
budidaya ikan lele.
2. Biaya pakan pelet yang terus meningkat dan berdampak terhadap semakin
berkurangnya keuntungan yang diperoleh.
3. Sulitnya tersedianya pakan alami yaitu cacing sutera di Kabupaten Tangerang.
4. Belum adanya perhitungan minimun luasan kolam yang layak usaha.
5. Minimnya pengetahuan pembudidaya akan pakan alternatif ikan lele yang
lebih murah.
6. Persaingan dipasaran Kabupaten Tangerang dari pasokan luar daerah, dimana
harga dari luar daerah lebih rendah dari harga ikan lele dari Kabupaten
Tangerang.
7. Pasokan bibit ikan lele masih banyak dipasok dari luar Kabupaten Tangerang
yaitu dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Kota
Sukabumi.
8. Bibit yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan Kabupaten Tangerang beberapa
masih memiliki kualitas yang rendah.
9. Keterbatasan pendanaan dalam pengembangan usaha budidaya ikan lele di
Kabupaten Tangerang.
10. Adanya penyakit lele yang sulit diobati seperti white spot, dan Cotton wall
disease.
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11. Tingkat kemampuan kelangsungan hidup ikan lele yang masih dirasa rendah
mencapai Survival Rate mencapai 70-80%.
12. Pendampingan dari pemerintah dirasa masih minim oleh para pembudidaya
ikan lele.
13. Tidak adanya keberpihakan pemerintah desa dalam mengembangkan potensi
budidaya ikan lele yang ada di desa dengan melakukan pengembangan sarana
prasarana dari dana desa.
14. Masih sedikitnya luasan kolam yang ada di Kabupaten Tangerang untuk dapat
memasok kebutuhan ikan lele di Kabupaten Tangerang.

5.4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengembangkan Usaha
Perikanan Air Tawar.
Untuk

menentukan

konsep

pemberdayaan

masyarakat

dalam

pengembangan usaha perikanan air tawar maka dilakukan analisis SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dengan penentuan prioritas
strategi pengembangan menggunakan analisis QSPM (Quantitative Strategic
Planning Matrix). Analisis ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi sampai
sejauh mana faktor-faktor strategis yang berpengaruh terhadap keberhasilan
strategi yang akan dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat dalam
pengembangan usaha perikanan air tawar. Setelah dilakukan pembobotan terhadap
faktor-faktor

strategis

baik

internal

maupun

eksternal

melalui

pendapat/wawancara tahap pertama dengan sejumlah responden, hasil akhir dari
analisis IFE dan EFE dapat dijelaskan sebagai berikut:
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5.4.1. Analisis Matriks IFE (Internal Factor Evaluation)
Matriks IFE diperoleh dari hasil analisis lingkungan internal yaitu
mencakup identifikasi faktor-faktor kunci internal berupa kekuatan dan
kelemahan dalam usaha budidaya ikan air tawar yang ada di Kabupaten
Tangerang. Hasil analisis matriks IFE pada usaha budidaya ikan air tawar yang
ada di Kabupaten Tangerang yang meliputi seluruh faktor kunci internal
(kekuatan dan kelemahan) adalah nilai skor sebesar 2,621. Total nilai tersebut
menunjukkan bahwa usaha budidaya ikan air tawar yang ada di Kabupaten
Tangerang berada pada level rata-rata di dalam kekuatan internal seluruhnya.
Sehingga dalam usaha budidaya ikan air tawar yang ada di Kabupaten Tangerang
tersebut diperlukan adanya optimalisasi dalam memanfaatkan kekuatan yang
dimiliki serta mereduksi kelemahan yang ada dalam mencapai keberhasilan usaha
budidaya ikan air tawar yang ada di Kabupaten Tangerang. Lebih rinci mengenai
besarnya skor pada matriks IFE dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 5.1. Matriks Internal Factor Evaluation (IFE)
No
Variabel
I. Kekuatan
1 Terbentuknya Kelompok Pembudidaya
Di Kabupaten Tangerang
2 Umur Pembudidaya Sebagian Besar Di
Usia Produktif
3 Kualitas Air yang Cukup Baik untuk
Budidaya Lele
4 Teknik Budidaya Ikan Lele Para
Pembudidaya Sudah Mengetahui
5 Semua Tahapan Budidaya Ikan Lele
ada Di Kabupaten Tangerang
6 Harga Lele yang Relatif Stabil
7 Permintaan Ikan Lele Cukup Besar di
Kabupaten Tangerang
II. Kelemahan
8 Minimnya pengetahuan pembudidaya

Bobot

Rating

Skor

0,062

3,304

0,205

0,069

4,000

0,275

0,057

3,826

0,218

0,046

2,957

0,137

0,061

3,783

0,229

0,059
0,077

3,913
4,000

0,230
0,309

0,069

2,000

0,139
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akan pakan alternatif ikan lele yang
lebih murah.
9

Bibit Ikan Lele tidak dihasilkan di
dalam Kabupaten Tangerang
Tingkat kemampuan kelangsungan
hidup ikan lele yang masih dirasa
rendah mencapai Survival Rate
mencapai 70-80%.
Keterbatasan pendanaan dalam
pengembangan usaha budidaya ikan
lele di Kabupaten Tangerang.
Pembudidaya belum mengetahui
skala usaha yang layak
Kebutuhan Pakan Lele yang Mencapai
70 persen dari Biaya Keseluruhan
Biaya Budidaya Ikan Lele.
Adanya penyakit lele yang sulit diobati
seperti white spot, dan Cotton wall
disease
Masih sedikitnya luasan kolam yang
ada di Kabupaten Tangerang untuk
dapat memasok kebutuhan ikan lele
di Kabupaten Tangerang
Sulitnya Tersedianya Pakan Alami
yaitu Cacing Sutera di Kabupaten
Tangerang.
Total

10

11

12
13

14

15

16

0,058

2,000

0,117

0,073

1,000

0,073

0,048

1,000

0,048

0,073

2,000

0,146

0,075

2,000

0,150

0,050

2,000

0,101

0,048

2,000

0,097

0,073

2,000

0,146

1,000

2,621

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa faktor kunci internal
yang memiliki skor kekuatan tertinggi adalah permintaan ikan lele cukup
besar

di

Kabupaten

Tangerang,

dimana

potensi

tersebut

dapat

menjadikan kekuatan dalam melakukan usaha perikanan air tawar
khusunya ikan lele. Hal ini ditunjukkan oleh nilai bobot sebesar 0,077
dengan rating 4 dan skor sebesar 0,309. Faktor kunci ini merupakan
peluang utama dalam usaha perikanan air tawar khusunya ikan lele. Selain
itu juga menunjukkan bahwa faktor permintaan ikan lele cukup besar di
Kabupaten Tangerang merupakan faktor paling penting dalam usaha
budidaya perikanan air tawar khususnya ikan lele dibandingkan dengan
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faktor kekuatan lain yang dimiliki usaha budidaya ikan air tawar yang ada
di Kabupaten Tangerang.
Selain mengidentifikasi kekuatan internal pada usaha budidaya ikan
air tawar yang ada di Kabupaten Tangerang, matriks IFE juga
menunjukkan berbagai kelemahan dalam usaha budidaya ikan air tawar
yang ada di Kabupaten Tangerang. Faktor internal yang memiliki skor
kelemahan terbesar adalah kebutuhan pakan lele yang mencapai 70
persen dari biaya keseluruhan biaya budidaya ikan lele, yang memiliki
bobot 0,075 dengan rating 2,000, sehingga skornya menjadi 0,150. Hal ini
menunjukkan bahwa dalam usaha budidaya ikan air tawar yang ada di
Kabupaten Tangerang harus berupaya untuk mencari pakan alternatif
selain pakan pelet untuk efisiensi input dengan mengoptimalkan output
agar pembudidaya mendapatkan keuntungan yang lebih baik, sehingga
usaha budidaya ikan air tawar yang ada di Kabupaten Tangerang dapat
memaksimalkan kekuatan yang dimiliki.

5.4.2. Analisis Matriks EFE (Eksternal Factor Evaluation)
Matriks EFE mengidentifikasi faktor-faktor kunci eksternal berupa
peluang dan ancaman yang dihadapi dalam usaha budidaya ikan air tawar
yang ada di Kabupaten Tangerang. Dalam usaha budidaya ikan air tawar
yang ada di Kabupaten Tangerang dapat memanfaatkan peluang dan
menghindari ancaman pengaruh lingkungan eksternal untuk menuju
optimalisasi usaha budidaya ikan air tawar yang ada di Kabupaten
Tangerang. Peluang dan ancaman yang dihadapi dalam usaha budidaya
ikan air tawar yang ada di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
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Tabel 5.2 Matriks EFE (External Factor Evaluation)
No
1
2

3

4

5

6
II.
7

8
9

10

Variabel
Bobot Rating Skor
I. Peluang
Adanya Perkembangan Teknologi
Budidaya Ikan Lele
0,111
3,913 0,435
Adanya Dana Desa untuk
Mengembangkan Pemberdayaan
Masyarakat
0,116
3,130 0,364
Banyaknya pelatihan-pelatihan terkait
tahapan Budidaya Ikan Lele dari
Perguruan Tinggi, Pemerintah, dll
0,088
2,783 0,243
Pasokan bibit ikan lele masih banyak
dipasok dari luar Kabupaten Tangerang
yaitu dari Balai Besar Perikanan Budidaya
Air Tawar (BBPBAT) Kota Sukabumi.
0,117
4,000 0,467
Terdapat beberapa tempat yang berhasil
mengembangkan budidaya lele dengan
campuran pakan alternatif
0,067
3,000 0,200
Adanya bantuan dari KKP dalam
Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Lele
0,117
3,043 0,355
Ancaman
Isu yang Digaungkan dari Luar Terkait
kualitas Ikan Lele Kabupaten Tangerang
yang Jelek
0,095
2,000 0,190
Adanya Usaha Lain yang Lebih
Menguntungkan dari Usaha Lele
0,122
1,000 0,122
Adanya Pasokan Ikan Lele dari Luar
Daerah Kabupaten Tangerang yang Lebih
Murah
0,111
2,000 0,222
Harga pakan yang meningkat lebih tinggi
0,057
1,000 0,057
Total
1
2,655

Tabel di atas menunjukkan bahwa faktor kunci eksternal yang
memberikan peluang terbesar bagi usaha budidaya ikan air tawar yang
ada di Kabupaten Tangerang adalah pasokan bibit ikan lele masih banyak
dipasok dari luar kabupaten tangerang yaitu dari balai besar perikanan
budidaya air tawar (BBPBAT) Kota Sukabumi yang diharapkan mampu
menunjang pengembangan usaha budidaya ikan air tawar khusunya lele.
Hal ini ditunjukkan oleh nilai skor terbesar yang dimiliki faktor kunci
eksternal ini yaitu sebesar 0,467 dengan bobot sebesar 0,117 dan rating
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sebesar 4. rating yang diberikan pada peluang tersebut sebesar 4
menunjukkan bahwa selama ini usaha budidaya ikan air tawar yang ada di
Kabupaten Tangerang telah memberikan respon yang baik terhadap
keadaan peluang-peluang tersebut.
Faktor eksternal yang memberikan ancaman terbesar bagi usaha
budidaya lele adalah adanya pasokan ikan lele dari luar daerah kabupaten
tangerang yang lebih murah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai bobot sebesar
0,111 dengan rating sebesar 2,000 dan skor 0,222. Kondisi ini
menunjukkan bahwa ancaman pontensi adanya pasokan ikan lele dari luar
daerah kabupaten tangerang yang lebih murah memberikan dampak
terhadap usaha budidaya yang ada di Kabupaten Tangerang, harga yang
lebih murah akan berdampak terhadap tidak lakuknya lele dari Kabupaten
Tangerang atau pembudidaya akan menjual dengan harga yang sama
dengan

menanggung

kerugian.

Selain

itu

faktor

eksternal

yang

memberikan ancaman kedua terbesar adalah isu yang digaungkan dari
luar terkait kualitas ikan lele kabupaten tangerang yang jelek yang
berakibat pedagang pengecer dan konsumen enggan mengkonsumsi ikan
dari Kabupaten Tangerang. Isu yang muncul dipasaran adalah bahwa lele
yang dihasilkan di Kabupaten Tangerang berbau lumpur, namun
sebenarnya hal tersebut tidak benar. Hal ini ditunjukkan oleh nilai bobot
sebesar 0,095 dengan rating sebesar 2,000 dan skor 0,190. Hal ini
menunjukkan bahwa usaha budidaya ikan air tawar yang ada di
Kabupaten Tangerang akan memberikan dampak terhadap terhadap
beralihnya pedagang pengecer dan konsumen untuk membeli ikan lele
dari daerah lain.
Hasil matriks EFE usaha budidaya ikan air tawar yang ada di
Kabupaten Tangerang yang meliputi faktor peluang dan ancaman memiliki
skor sebesar 2,655. Total nilai tersebut menunjukkan bahwa usaha
budidaya ikan air tawar yang ada di Kabupaten Tangerang berada pada
level rata-rata dalam upayanya untuk menjalankan strategi yang
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memanfaatkan peluang eksternal atau menghindari ancaman yang ada
dalam mencapai optimalisasi usaha budidaya ikan air tawar yang ada di
Kabupaten Tangerang.

5.4.3. Perumusan Strategi
Dalam analisis ini dilakukan pemanduan antara elemen kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman dengan menggunakan matriks SWOT.
Tujuan dari pemanduan atau pencocokan ini adalah untuk menentukan
alternatif strategi yang dipilih. Berdasarkan hasil analisis internal
(kekuatan dan kelemahan) dan analisis eksternal (peluang dan ancaman)
pengembangan usaha budidaya ikan air tawar yang ada di Kabupaten
Tangerang, maka strategi-strategi yang dapat dirumuskan adalah sebagai
berikut:
1. Strategi S-O
Strategi ini disusun dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki
dan memanfaaatkan peluang yang ada. Strategi yang diusulkan berupa :
a. Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga-Lembaga Seperti
BBPAT Sukabumi, UPTD Perikanan Air Tawar dan Air Payau
Kabupaten Tangerang dalam penyediaan benih ikan lele
Strategi usaha budidaya ikan air tawar yang ada di Kabupaten
Tangerang melalui pengembangan kerjasama dengan lembagalembaga seperti bbpat sukabumi, balai benih ikan kabupaten
tangerang dalam penyediaan benih ikan lele akan menunjang
terhadap terpenuhinya bibit lele pembudidaya yang ada di Kabupaten
Tangerang. Hal ini disebabkan saat ini pembudidaya ikan lele yang
ada masih kekurangan pasokan benih lele dari dalam Kabupaten
Tangerang. Melakukan optimalisasi produksi benih lele di UPTD
Perikanan Air Tawar dan Payau yang dimiliki Kabupaten Tangerang
perlu dilakukan.
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UPTD Perikanan Air Tawar dan Payau dapat mengembangkan indukan
lele dengan strain lele yang unggul. Pengembangan strain baru dan
unggul sangat diperlukan bagi pembudidaya utamanya ikan lele yang
memiliki produktivitas penambahan bobot yang cepat. Selain itu UPTD
Perikanan Air Tawar dan Payau juga dapat mengembangkan indukan
lele yang nantinya dapat diberikan ke masyarakat agar dapat ikut
serta dalam pembenihan ikan lele.
b. Pengembangan Soft Skill Pembudidaya dengan Mengikutkan
Pelatihan-Pelatihan Yang Diadakan Lembaga-Lembaga Di
Luar Kabupaten Tangerang
Strategi tersebut menjadi penting dalam rangka meningkatkan soft skill
pembudidaya ikan lele yang ada di Kabupaten Tangerang. Dengan
mengikutkan atau mengirim pembudidaya untuk ikut pelatihan di
lembaga-lembaga di luar Kabupaten Tangerang akan memberikan
pengalaman serta perbandingan serta informasi dari pembudidaya
lainnya diluar Kabupaten Tangerang. Lembaga-lembaga yang biasa
mengadakan

pelatihan

meliputi

perguruan

tinggi,

Kementerian

Kelautan dan Perikanan, asosiasi pembudidaya di daerah lainnya, serta
pusat-pusat pembenihan.
Pengembangan soft skill pembudidaya hendaknya diarahkan untuk
memenuhi kelemahan pada 4 bidang utama yaitu: 1) Pengembangan
indukan dan pembenihan, 2) Penanganan penyakit ikan, 3) Budidaya
ikan lele yang baik (good agriculture), dan 4) Pembuatan pakan
alternatif. Adanya strategi tersebut dapat menunjang pengembangan
usaha budidaya ikan air tawar khususnya ikan lele di Kabupaten
Tangerang.
c. Pelatihan Pembuatan Pakan alternatif Dengan Bahan Baku
Lokal
Strategi ini diperlukan dalam rangka untuk terpenuhinya efisiensi biaya
pakan yang selama ini mencapai 70 persen dari semua pengeluaran.
Pelatihan pembuatan pakan alternatif ini terdiri dari: a) pelatihan
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budidaya cacing sutera; b) pelatihan budidaya dan pembuatan pakan
dari magot; c) pelatihan pembuatan pakan ikan dari bahan-bahan lokal
yang ada di Kabupaten Tangerang. Adanya pelatihan ini diharapkan
terciptanya pakan ikan lele yang menggantikan pakan pelet yang
mahal dengan pakan buatan pembudidaya dengan kadar protein pakan
yang tidak jauh berbeda dengan pakan pelet buatan pabrik. Dengan
adanya pkan alternatif akan berdampak terhadap peningkatan
keuntungan pembudidaya ikan lele.
2. Strategi S-T
Peningkatan Skala Usaha Budidaya Ikan Lele Sehingga Layak
Usaha (Keuntungan) untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga
Strategi

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

pembudidaya ikan lele. Dengan peningkatan skala usaha budidaya
ikan lele menjadi layak usaha diharapkan usaha budidaya ini bukan
lagi menjadi sampingan namun menjadi matapencaharian utama.
Peningkatan skala usaha ini dapat dilakukan dengan meningkatkan
permodalan melalui pinjaman lunak atau bantuan dari pemerintah
Kabupaten Tangerang atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Berdasarkan hasil perhitungan dibutuhkan 18 kolam dengan diameter
3 meter agar usaha menjadi skala layak usaha. Tampa adanya
pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya kepada
kelompok pembudidaya ikan lele, maka peningkatan skala usaha
budidaya akan lambat berkembang.
3. Strategi W-O
Pengembangan
Melalui

Pemberdayaan

Pemanfaatan

Dana

Pembudidaya
Desa

dan

Ikan

Lele

Bantuan

dari

Pemerintah Pusat maupun Daerah
Peran pemerintah sangat dibutuhkan terutama dalam hal penyediaan
infrastruktur, bantuan sarana dan prasarana untuk menunjang
perkembangan usaha perikanan air tawar di Kabupaten Tangerang.
Adanya bantuan menjadi stimulan bagi pembudidaya ikan lele untuk
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terus menekuni usahanya. Adanya dana desa diharapkan juga mampu
diarahkan dalam pengembangan usaha budidaya ikan lele sebagai
bagian

peningkatan

potensi

usaha masyarakat. Bantuan

yang

diberikan melalui dana desa dapat berupa bantuan sarana dan
prasarana atau bantuan pinjaman lunak untuk digulirkan. Dengan
demikian peran pemerintah dalam pengembangan usaha budidaya
ikan lele di Kabupaten Tangerang sangat penting dan diharapkan oleh
pembudidaya ikan lele.
4. Strategi W-T
Studi Banding Pembudidaya Ikan Lele Ke Daerah Penghasil
Lele yang Menggunakan Pakan Alternatif
Strategi studi banding bagi pembudidaya ikan lele ke daerah penghasil
lele yang menggunakan pakan alternatif sangat penting untuk
pembudidaya. Peningkatan pengetahuan utamanya terhadap alternatif
pakan ikan yang digunakan pembudidaya ikan lele daerah lain akan
memberikan ilmu yang dapat diterapkan di Kabupaten Tangerang.
Daerah-daerah yang dapat menjadi tujuan seperti Kabupaten Bogor
dan daerah-daerah lainnya.

5.4.4. Prioritas Strategi dan Program Pengembangan Pariwisata
Budidaya ikan lele merupakan salah satu sektor yang memiliki
potensi yang dapat diandalkan sebagai sumber pemasukan daerah dan
sekaligus

sebagai

pemenuhan

pangan

dan

protein

di

Kabupaten

Tangerang. Sehingga penyusunan strategi pengembangan usaha budidaya
ikan lele merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, identifikasi
faktor-faktor yang mempengaruhi usaha budidaya ikan lele perlu
dilakukan. Faktor-faktor tersebut diperoleh dari data sekunder maupun
data primer serta wawancara dengan responden. Pemilihan prioritas
strategi pengembangan usaha budidaya ikan lele dilakukan dengan
menggunakan teknik matriks QSP.
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Matriks QSP adalah analisis yang digunakan untuk mengevaluasi
pilihan aternatif secara objektif berdasarkan faktor-faktor utama internal
dan eksternal pada matriks IFE, EFE, serta matriks SWOT. Penentuan
alternatif strategi yang layak dimasukkan pada matriks QSP berdasarkan
penilaian atas kondisi usaha budidaya ikan lele di Kabupaten Tangerang.
Proses pemilihan prioritas strategi juga dilakukan oleh 5 orang responden
yang memiliki informasi yang detail serta pengambil keputusan dalam
kelompok pembudidaya ikan lele. Responden tersebut adalah responden
yang juga telah menentukan faktor-faktor internal dan eksternal
pariwisata. Beberapa alternatif strategi yang dipilih oleh koresponden
yaitu:
Tabel 5.3. Rangking Alternatif Strategi Pengembangan Usaha
Budidaya Ikan Lele Di Kabupaten Tangerang
No

Alternatif Strategi

1

Pelatihan Pembuatan Pakan alternatif
Dengan Bahan Baku Lokal
Pengembangan Pemberdayaan
Pembudidaya Ikan Lele Melalui
Pemanfaatan Dana Desa dan
Bantuan dari Pemerintah Pusat
maupun Daerah
Pengembangan Soft Skill
Pembudidaya dengan Mengikutkan
Pelatihan-Pelatihan Yang Diadakan
Lembaga-Lembaga Di Luar
Kabupaten Tangerang
Studi Banding Pembudidaya Ikan Lele
Ke Daerah Penghasil Lele yang
Menggunakan Pakan Alternatif
Pengembangan Kerjasama dengan
Lembaga-Lembaga Seperti BBPAT
Sukabumi, UPTD Perikanan Air Tawar
dan Air Payau Kabupaten Tangerang
dalam penyediaan benih ikan lele
Peningkatan Skala Usaha Budidaya
Ikan Lele Sehingga Layak Usaha
(Keuntungan) untuk Memenuhi
Kebutuhan Keluarga

2

3

4

5

6

Nilai
Prioritas
5,624

Rangking
2

5,184

6

5,594

5

5,574

4

5,618

3

5,784

1
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Berdasarkan pilihan responden didapatkan rangking alternatif
strategi didapatkan bahwa strategi pertama adalah peningkatan skala
usaha budidaya ikan lele sehingga layak usaha (keuntungan) untuk
memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun strategi dan program yang
dibutuhkan pembudidaya ikan lele adalah sebagai berikut.
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Tabel 5.4. Program-Program Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Lele Di Kabupaten Tangerang
No
1

Strategi
Peningkatan Skala Usaha
Budidaya Ikan Lele
Sehingga Layak Usaha
(Keuntungan) untuk
Memenuhi Kebutuhan
Keluarga

2

Pelatihan Pembuatan
Pakan alternatif Dengan
Bahan Baku Lokal

3

Pengembangan Kerjasama
dengan Lembaga-Lembaga
Seperti BBPAT Sukabumi,
Balai Benih Ikan
Kabupaten Tangerang
dalam penyediaan benih
ikan lele
Studi Banding
Pembudidaya Ikan Lele Ke
Daerah Penghasil Lele
yang Menggunakan Pakan
Alternatif

4

Program
Pengembangan Kerjasama Dengan
Lembaga Keuangan
Pengembangan Lembaga Koperasi
Pembudidaya Ikan
Pengembangan Pinjaman Lunak
Melalui lembaga perkoprasian yang
ada di Kabupaten Tangerang
Pelatihan Budidaya Cacing Sutera
Pelatihan Pembuakan Pakan Alternatif
dengan Bahan Lokal seperti Magot,
Darah Sapi, dll
Adanya Pasokan Benih Ikan Lele Dari
BBPAT
Pengembangan UPTD Perikanan Air
Tawar dan Air Payau Kabupaten
Tangerang Untuk Dapat Menyuplai
Benih Ikan Lele
Kunjungan ke Kabupaten Bogor untuk
Studi Banding dengan Pembudidaya
yang Memakai Pakan Alternatif
Pemberian bantuan alat pembuatan
pelet ikan kepada setiap Kelompok
Pembudidaya Ikan Lele
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Pelaksana Program
Dinas Perikanan dan
Perbankan
Dinas Perikanan dan Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro
Dinas Perikanan, Dinas
Koperasi dan Usaha mIkro

Hasil Program
Adanya Pendanaan
Berupa Pinjaman
Lunak Untuk
Pembudidaya Ikan
Lele

Dinas Perikanan
Dinas Perikanan

Peningkatan Soft
Skill Pembudidaya
dalam Membuat
Pakan Alternatif
Tersedianya
pasokan benih ikan
lele yang
mencukupi
kebutuhan
pembudidaya

Dinas Perikanan dan
Kelompok Pembuddiaya
Ikan Lele
Dinas Perikanan, dan
Bappeda

Dinas Perikanan, dan
Kelompok Pembudidaya
Dinas Perikanan, dan
Bappeda

Tersedianya pakan
alternatif sehingga
tercipta efisiensi
biaya usaha
Budidaya Ikan Lele
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No

5

6

Strategi

Pengembangan Soft Skill
Pembudidaya dengan
Mengikutkan PelatihanPelatihan Yang Diadakan
Lembaga-Lembaga Di Luar
Kabupaten Tangerang
Pengembangan
Pemberdayaan
Pembudidaya Ikan Lele
Melalui Pemanfaatan Dana
Desa dan Bantuan dari
Pemerintah Pusat maupun
Daerah

Program
Pengembangan Peternakan Magot

Pengembangan Formula Pakan
Alternatif
Pelatihan Budidaya Ikan Biofloc
Pelatihan Pemijahan Semi Alami
Pelatihan Budidaya Ikan Lele untuk
Pemula

Penyuluhan kepada Desa Terkait
Pengalokasian Dana Desa Untuk
Potensi Desa yaitu Perikanan
Budidaya
Pemberian Bantuan Sarana dan
Prasarana Budidaya Ikan Lele
Pembuatan Pusat Pengembangan
Perikanan Terpadu di Eks Pasar
Jambe
Penguatan Manajemen Kelompok
Pembudidaya Ikan Lele.
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Pelaksana Program
Dinas Perikanan, Dan
Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan
Dinas Perikanan
Dinas Perikanan
Dinas Perikanan
Dinas Perikanan

Bappeda, dan Dinas
Perikanan

Bappeda, Dinas Perikanan,
dan KKP
Bappeda, dan Dinas
Perikanan
Dinas Perikanan

Hasil Program

Peningkatan soft
skill pembudidaya
dalam melakukan
budidaya ikan
terutama bagi
pemula
Terbentuknya
Kelompok
Pembudidaya yang
solid dan memiliki
manajemen yang
baik dan
terbangunnya pusat
pengembangan
perikanan terpadu.
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5.5. Rencana Kawasan Terpadu Budaya Air Tawar Beserta Pengelolaan Dan
Penyebarannya.
Berdasarkan sebaran wilayah pembudidaya ikan lele di Kabupaten
Tangerang didapatkan bahwa semua tahapan budidaya tersebar di hampir
seluruh kecamatan yang ada. Dengan demikian maka pengembangan kawasan
terpadu budidaya ikan air tawar sulit dilakukan. Namun demikian yang dapat
dilakukan adalah melakukan jejaring antar pembudidaya baik pembudidaya
pembenihan, pembudidaya pendederan, dan pembudidaya pembesaran, serta
pedagang ikan lele di pasar. Pengembangan jejaring ini harus diawali dengan
melakukan pendataan antara lain:
1. Melakukan pendataan produksi benih ikan lele setiap kecamatan.
2. Melakukan pendataan kebutuhan benih ikan lele setiap kecamatan.
3. Melakukan pendataan jumlah produksi ikan lele setiap kecamatan.
4. Melakukan pendataan jumlah pedagang pasar beserta kebutuhan ikan
lele yang ada di Kabupaten Tangerang.
Pengembangan usaha budidaya di Kabupaten Tangerang seperti pada gambar
berikut ini.
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BBPAT Kota
Sukabumi

UPTD Perikanan Air
Tawar dan Air Payau

Pembudidaya
Pembenihan

Pembudidaya
Pendederan
Pembudidaya
Pembesaran
Pedagang Ikan
Lele

Gambar 5.2 Usaha Perikanan Terpadu
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VI. PENGEMBANGAN AREA BUDIDAYA DI
BEKAS LAHAN PASAR JAMBE

Kabupaten Tangerang memiliki beberapa lahan yang saat ini kurang optimal
dalam pengelolaannya, salah satunya adalah Pasar Jambe. Saat ini pasar tersebut tidak
beroperasi, dengan luas lahan 8229,95 M2 memiliki potensi lain yang dapat
dikembangkan di lahan tersebut.

Berdasarkan hasil identifikasi kawasan tersebut

didapatkan kondisi sebagai berikut:
1. Memiliki bangunan dengan luas 845, 25 M2, dimana didalam bangunan terdapat
15 meja panjang yang terbuat dari beton yang dulunya untuk meja berjualan
yang sudah dilengkapi instalasi air
2. Memiliki fasilitas jalan beton.
3. Memiliki halaman yang cukup luas untuk parkiran dibagian depan, serta luas
lahan kosong dibagian belakang yang cukup luas.
4. Memiliki sumber mata air dengan gaya gravitasi atau tampa pompa air
5. Memiliki kantor dan toilet.
6. Lokasi relatif dekat dengan sungai, namun jika memanfaatkan air sungai tidak
memungkinkan karena air sungai berada dibawah dari bagunan dan airnya debit
kecil
7. Saat ini lokasi dimanfaatkan menjadi pembuangan sampah dan dibakar.
Berdasarkan hasil identifikasi di atas maka didapatkan bahwa yang paling
dimungkinkan dalam pemanfaatan lahan bekas Pasar Jambe adalah menjadi Kawasan
Perikanan Air Tawar Terpadu. Adapun kawasan tersebut dapat di manfaatkan:
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1. Pusat pengembangan dan pelatihan budidaya ikan konsumsi air tawar.
2. Pusat penyediaan induk dan benih ikan konsumsi air tawar.
3. Pusat penyediaan induk dan benih ikan hias air tawar.
4. Pusat pendidikan dan etalase ikan konsumsi dan ikan hias Kabupaten
Tangerang yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan atau study tour
pengenalan ikan-ikan konsumsi dan ikan hias.
5. Pengembangan Produk olahan Ikan dan penjualan produk.
6. Pusat riset pengembangan pakan alternatif.
Namun demikian diperlukannya pengkajian lebih mendalam terkait Fisibility Study (FS)
dan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Perikanan Air Tawar Terpadu. Berikut
adalah peta kondisi di lahan bekas Pasar Jambe.
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Gambar 6.1. Peta Lokasi Kawasan Perikanan Air Tawar Terpadu
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Gambar 6.2. Sarana Toilet di Kawasan Perikanan Air Tawar Terpadu
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Gambar 6.3. Sarana Kantor di Kawasan Perikanan Air Tawar Terpadu
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Gambar 6.4 Sarana Meja Display di Kawasan Perikanan Air Tawar Terpadu
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Gambar 6.5 Bagunan di Kawasan Perikanan Air Tawar Terpadu
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Gambar 6.6 Tumpukan Sampah di Kawasan Perikanan Air Tawar Terpadu

VI-8

PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT BERBASIS
LAPORAN AKHIR
PERIKANAN AIR TAWAR

Gambar 6.7. Gubangan Kerbau di Kawasan Perikanan Air Tawar Terpadu

VI-9

PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT BERBASIS
LAPORAN AKHIR
PERIKANAN AIR TAWAR

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan di atas didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Tangerang berada di 29 keccamatan
yang ada. Berdasarkan luasan kolam didapatkan bahwa 5 kecamatan yang
memiliki luas kolam tertinggi yaitu Kecamatan Sukadiri seluas 17,19 Ha,
Kecamatan Mekar Baru seluas 16,00 Ha, Kecamatan Mauk seluas 14,20 Ha,
Kecamatan Kronjo seluas 12,10 Ha, dan Kecamatan Kemiri seluas 7,10 Ha.
2. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembuatan kolam dengan skala
layak usaha atau dengan kolam 18 unit yang terbuat dari terpal terdiri dari: 1)
Memerlukan luas lahan sebesar Minimal 150 M2 dengan penggunaan seluas 127
M2 untuk kolam dan sisanya dipergunakan untuk jalan kolam. 2) Dibutuhkan
canopy/awning untuk menghindari ikan dari terik matahari langsung dan hujan
yang akan berdampak pada air kolam yang meluap. 3) Rangka besi wire-mesh
dengan diameter besi minimal 7 MM. Dibutuhkan 1 buah wire-mesh dengan
panjang 5,4 meter dan lebar 2,1 meter. 4) Terpal atau terpoly dengan ukuran
dengan panjang 5,4 meter dan lebar 2,5 meter. 5) Paralon 2 buah untuk saluran
pembuangan. 6) Kabel ties/Tierap/Ripet untuk mengikatkan terpal pada rangka. 7)
Pompa air 1 unit. 8) Airator beserta selang dan batu. 9) Sepatu boat 1 unit. 10)
Keranjang panen 4 unit. Dan 11) Jaring serok 1 unit.
Sedangkan untuk kolam tanah lebih efisien dengan melakukan pembuatan
gubangan dan membuat saluran masuk (inlet) dan saluran pembuangan (outlet),
sedangkan sarana dan prasarana lainnya adalah: 1) Sepatu boat 2 unit. 2)
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Keranjang panen 4 unit. 3) Jaring serok 1 unit. 4) Jaring panen dengan panjang 2
meter. 5) Jaring pendederan dengan ukuran lebar 2 meter dan panjang 4 meter.
3. Adapun potensi dalam usaha budidaya ikan lele adalah: 1) Kebutuhan pasar ikan
lele saat ini mencapai 20 ton per hari, sedangkan pasokan ikan lele dari Kabupaten
Tangerang baru 20 persen atau 4 ton per hari yang terpenuhi, sisanya dipasok dari
luar Kabupaten Tangerang seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu Dll. 2)
Telah terbentuknya kelompok lele Kabupaten Tangerang yaitu Asosiasi Lele
Kabupaten Tangerang (ALETA) yang dapat menjadi wadah untuk saling
memberikan informasi dan kebersamaan antar pembudidaya. 3) Kualitas air
sungai yang masih baik untuk budididaya ikan lele. 4) Perkembangan teknologi
dalam budidaya ikan lele di Kabupaten Tangerang, dimana saat ini sedang
diusahakan budidaya melalui teknik budidaya probiotik dan buddiaya ikan lele
biofloc. 5) Harga ikan lele yang relatif stabil di pasaran Kabupaten Tangerang. 6)
Pembudidaya ikan lele yang semua tahapan ada di Kabupaten Tangerang yaitu
pembenihan,

pendederan,

dan

pembesaran.

Bahkan

beberapa

kelompok

pembudidaya sudah melakukan pengolahan ikan lele menjadi kerupuk, abon ikan,
dan lain sebagainya. 7) Umur pembudidaya yang masih dalam usia produktif
memberikan keinginan para pembudidaya untuk belajar dan mengembangkan
usahanya dengan sekuat tenaga.
Namun demikian selain potensi yang ada maka juga dilakukan identifikasi
hambatan-hambatan dalam usaha budidaya ikan lele. Adapun hambatan-hambatan
tersebut adalah: 1) Kebutuhan pakan lele yang mencapai 70 persen dari biaya
keseluruhan biaya budidaya ikan lele. 2) Biaya pakan pelet yang terus meningkat
dan berdampak terhadap semakin berkurangnya keuntungan yang diperoleh. 3)
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Sulitnya tersedianya pakan alami yaitu cacing sutera di Kabupaten Tangerang. 4)
Belum adanya perhitungan minimun luasan kolam yang layak usaha. 5) Minimnya
pengetahuan pembudidaya akan pakan alternatif ikan lele yang lebih murah. 6)
Persaingan dipasaran Kabupaten Tangerang dari pasokan luar daerah, dimana
harga dari luar daerah lebih rendah dari harga ikan lele dari Kabupaten Tangerang.
7) Pasokan bibit ikan lele masih banyak dipasok dari luar Kabupaten Tangerang
yaitu dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Kota Sukabumi.
8) Bibit yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan Kabupaten Tangerang beberapa
masih memiliki kualitas yang rendah. 9) Keterbatasan pendanaan dalam
pengembangan usaha budidaya ikan lele di Kabupaten Tangerang. 10) Adanya
penyakit lele yang sulit diobati seperti white spot, dan Cotton wall disease. 11)
Tingkat kemampuan kelangsungan hidup ikan lele yang masih dirasa rendah
mencapai Survival Rate mencapai 70-80%. 12) Pendampingan dari pemerintah
dirasa masih minim oleh para pembudidaya ikan lele. 13) Tidak adanya
keberpihakan pemerintah desa dalam mengembangkan potensi budidaya ikan lele
yang ada di desa dengan melakukan pengembangan sarana prasarana dari dana
desa. 14) Masih sedikitnya luasan kolam yang ada di Kabupaten Tangerang untuk
dapat memasok kebutuhan ikan lele di Kabupaten Tangerang.
4. Adapun strategi pengembangan usaha budidaya ikan lele di Kabupaten Tangerang
adalah:1) Peningkatan Skala Usaha Budidaya Ikan Lele Sehingga Layak Usaha
(Keuntungan) untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga. 2) Pelatihan Pembuatan
Pakan alternatif Dengan Bahan Baku Lokal. 3) Pengembangan Kerjasama dengan
Lembaga-Lembaga Seperti BBPAT Sukabumi, UPTD Perikanan Air Tawar dan
Air Payau Kabupaten Tangerang dalam penyediaan benih ikan lele. 4) Studi
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Banding Pembudidaya Ikan Lele Ke Daerah Penghasil Lele yang Menggunakan
Pakan Alternatif. 5) Pengembangan Soft Skill Pembudidaya dengan Mengikutkan
Pelatihan-Pelatihan Yang Diadakan Lembaga-Lembaga Di Luar Kabupaten
Tangerang. 6) Pengembangan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Lele Melalui
Pemanfaatan Dana Desa dan Bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.
5. Berdasarkan sebaran pembudidaya yang ada maka penetapan kawasan budidaya
dengan jenis tertentu atau dengan tahapan budidaya tertentu tidak dimungkinkan.
Hal ini dikarenakan pembudidaya tersebar dan tahapan budidaya juga terbar di
semua kecamatan. Dengan demikian usaha budidaya dapat dikembangkan melalui
jejaring, namun hal tersebut harus diawali dengan melakukan pendataan antara
lain: 1) Melakukan pendataan produksi benih ikan lele setiap kecamatan. 2)
Melakukan pendataan kebutuhan benih ikan lele setiap kecamatan. 3) Melakukan
pendataan jumlah produksi ikan lele setiap kecamatan. 4) Melakukan pendataan
jumlah pedagang pasar beserta kebutuhan ikan lele yang ada di Kabupaten
Tangerang.

7.2. Saran
Saran yang dapat diambil dari hasil kajian ini adalah sebagai berikut.
1. Dibutuhkannya tenaga penyuluh perikanan dalam membantu pengembangan
usaha budidaya ikan lele di Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Kabupaten Tangerang mendorong agar penggunaan dana desa bisa
diarahkan dalam peningkatan potensi desa yaitu usaha budidaya ikan air tawar.
3. Dibutuhkannya kajian Fisibility Study (FS) dan Detail Engineering Design
(DED) dalam pengembangan Kawasan Perikanan Air Tawar Terpadu.
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