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RINGKASAN

Besarnya sumbangsih ekspor komoditi udang windu terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan devisa negara, maka Gubernur Sulawesi Selatan
periode 2018-2023 pada awal pemerintahannya mencanangkan program
kebangkitan budidaya udang windu sebagai upaya untuk meningkatkan produksi
udang windu di Sulawesi Selatan. Kabupaten Pangkep mempunyai prospek yang
cukup potensial untuk menunjang program pemerintah tersebut, karena udang
windu telah ditetapkan sebagai salah satu komoditi unggulan.

Usaha budidaya udang windu telah lama dilakukan oleh masyarakat
Kabupaten Pangkep yang tersebar di wilayah kecamatan daratan pesisir di
Kecamatan Mandalle, Segeri, Ma’rang, Labakkang, Bungoro, Pangkejene dan
Minasate’ne. Meskipun telah lama dilakukan, usaha budidaya udang windu yang
dikelola oleh masyarakat banyak mengalami kendala dan permasalahan sehingga
hasil yang diperoleh oleh petani tambak dari usaha budidaya udang windu dari
tahu ke tahun mengalami penurunan. Penurunan produksi ini disebabkan oleh
beberapa faktor yang kompleks, baik berupa kerusakan lingkungan maupun faktor
teknis dan permasalahan timbulnya penyakit yang sampai saat ini belum dapat
ditanggulangi. Namun demikian Kabupaten Pangkep masih mempunyai faktor
pendukung dan kekuatan untuk mengembangkan budidaya udang windu yang
perlu ditata kembali sehingga kegiatan budidaya tersebut dapat memberikan hasil
yang optimal.

Tujuan penelitian adalah mengkaji faktor kekuatan dan kelemahan
pengelolaan usaha budidaya udang windu ditinjau dari aspek teknis dan non
teknis, faktor peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha
budidaya udang windu ditinjau dari aspek teknis dan non teknis, dan strategi
pengembangan usaha budidaya udang windu yang berkelanjutan sesuai kondisi
aspek teknis dan non teknis. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai
salah satu data pendukung dalam perbaikan tatakelola usaha budidaya udang
windu di Kabupaten Pangkep dan menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) terkait upaya pengembangan usaha budidaya udang windu di
Kabupaten Pangkep sehingga udang windu sebagai komoditi unggulan dapat
kembali berjaya. Dampak dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat
memperbaiki pengelolaan usaha budidaya udang windu sehingga pendapatan dan
kesejahteraan petani udang windu yang ada di Kabupaten Pangkep semakin
meningkat.

Penelitian dilaksanakan selama lima bulan, yaitu dari bulan Mei sampai
September 2020, pada 2 (dua) wilayah usaha budidaya udang windu yang ada di
Kabupaten Pangkep yaitu di Kecamatan Labakkang dan Bungoro.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode Focus Group
Discussion (FGD), survey lapangan dengan cara observasi dan wawancara,
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pengukuran dan analisis parameter kualitas tanah dan air serta studi literatur.
Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah pengelola usaha budidaya dan
pemasaran udang windu. Penentuan sampel atau responden penelitian dilakukan
dengan menggunakan teknik pendekatan informan kunci (Key Informant
Approach). Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk
menentukan strategi tata kelola budidaya udang windu berkelanjutan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa tatakelola budidaya udang windu yang
dilakukan oleh petani tambak di Kecamatan Bungoro dan Kecamatan Labakkang
masih jauh dari apa yang seharusnya dilakukan.  Beberapa tahapan dalam
pengelolaan tambak tidak dilakukan secara maksimal sesuai dengan tatakelola
budidaya udang windu yang baik dan benar, antara lain persiapan tambak yang
dilakukan belum sempurna, penggunaan bibit dengan kualitas yang tidak jelas,
waktu tebar yang dilakukan tidak secara serentak, dan pengelolaan hama penyakit
belum dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan hasil analisis penentuan prioritas strategi, maka prioritas
strategi pengembangan usaha budidaya udang windu di Kabupaten Pangkep
secara berurutan adalah sebagai berikut: (1) Pemanfaatan teknologi budidaya
udang windu yang ramah lingkungan, (2) Penyediaan sarana dan prasarana
pengelolaan lahan tambak budidaya udang windu, (3) Penyiapan bibit udang
windu yang unggul dan tersertifikasi, (4) Perbaikan desain, tata letak dan
konstruksi tambak, (5) Penguatan kerjasama pentaheliks dalam pengembangan
usaha budidaya udang windu, dan (6) Optimalisasi peran penyuluh dalam
penerapan teknologi dan inovasi budidaya udang windu, serta penguatan
kelembagaan

Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah
berdasarkan skala prioritas adalah: (1) Pembuatan denplot di setiap kecamatan
yang memiliki potensi usaha budidaya udang windu dengan menerapkan sistem
teknologi budidaya yang ramah lingkungan, (2) Penyediaan sarana dan prasarana
pengelolaan lahan tambak budidaya udang windu oleh OPD terkait untuk
mendukung program kebangkitan udang windu di Kab. Pangkep, (3) Pemda
menjalin kerjasama dengan pengusaha Hatchery dalam penyediaan bibit udang
windu yang unggul dan tersertifikasi bagi petani tambak, (4) Perbaikan desain,
tata letak dan konstruksi tambak untuk menjamin sistem saluran pengairan tambak
yang baik oleh Pemda melalui OPD terkait, (5) Peningkatan kerjasama Penta
Heliks antara Pemda, Perguruan Tinggi, Masyarakat, Pengusaha dan Media dalam
pengembangan usaha budidaya udang windu melalui kegiatan pendampingan
produksi, kelembagaan dan pemasaran, dan (6) Optimalisasi peran penyuluh
dalam penerapan teknologi dan inovasi budidaya udang windu, serta penguatan
kelembagaan melalui pengaktifan progam sekolah lapang dan peningkatan
pengetahuan dan keterampilan penyuluh.

Kata kunci: budidaya, kabupaten Pangkep, udang windu, tatakelola
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan  budidaya  udang  merupakan  salah  satu  prioritas  dalam

pembangunan  perikanan  budidaya  di Indonesia.  Selain  potensi  sumberdaya

lahan  yang  sangat  besar,  pengembangan  usaha  budidaya  udang  mempunyai

nilai  ekonomis  yang  tinggi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  pembudidaya

dan  devisa  negara,  serta  menciptakan  lapangan  kerja  dan    kesempatan  usaha

yang   cukup   luas,  khususnya  di   bidang   sarana  penunjang   seperti   usaha

pembenihan    (hatchery),    pabrik    pakan,    peralatan    tambak    dan    usaha

penanganan hasil (Kepmen KP, 2004).

Besarnya sumbangsih ekspor komoditi udang windu (Penaeus monodon)

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan devisa negara, maka

Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023 pada awal pemerintahannya

mencanangkan program kebangkitan budidaya udang windu sebagai upaya untuk

meningkatkan produksi udang windu di Sulawesi Selatan. Kabupaten Pangkep

mempunyai prospek yang cukup potensial untuk menunjang program pemerintah

tersebut, karena merupakan salah satu kabupaten yang memiliki wilayah perairan

dan garis pantai yang panjang di Sulawesi Selatan. Kabupaten Pangkep terkenal

sebagai daerah tiga dimensi yaitu daratan hamparan, pegunungan dan lautan,

namun lebih dicirikan oleh wilayah perairannya yang lebih luas dibandingkan

daratannya dengan perbandingan 1 berbanding 17.  Kabupaten Pangkep memiliki

117 pulau dan hanya 83 diantaranya yang berpenghuni. Luas wilayah perairan

Kabupaten Pangkep sekitar 264.15 km2 dengan garis pantai sekitar 250 km (BPS,

2018; Dirjen PRL KKP, 2019; DKP Kab. Pangkep, 2011). Potensi wilayah ini
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menjadikan Kabupaten Pangkep menjadi salah satu wilayah pengembangan

berbagai komoditas perikanan.  Dengan garis pantai yang panjang khususnya di

wilayah daratan pesisir merupakan kawasan pertambakan rakyat yang memiliki

potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pengembangan budidaya air payau

khususnya budidaya udang windu di Kecamatan Mandalle, Segeri, Ma’rang,

Labakkang, Bungoro, Pangkajene dan Minasate’ne.

Udang windu merupakan salah satu komoditi budidaya air payau yang

ditetapkan sebagai komoditi unggulan Kabupaten Pangkep. Udang windu

merupakan salah satu komoditas penting untuk menopang tingkat perekonomian

masyarakat. Usaha budidaya udang windu sejak dulu banyak diminati masyarakat

dengan pertimbangan teknologi budidaya yang mudah, waktu pemeliharaan yang

kurang lebih sama dengan ikan bandeng, dan pasar yang cukup tersedia dengan

harga yang kompetitif.

Usaha budidaya udang windu telah lama dilakukan oleh masyarakat di

Kabupaten Pangkep yang tersebar di wilayah kecamatan daratan pesisir seperti di

Kecamatan Mandalle, Segeri, Ma’rang,  Labakkang, Bungoro, Pangkajene dan

Minasate’ne.  Meskipun telah lama dilakukan, usaha budidaya udang windu yang

dikelola oleh masyarakat Kabupaten Pangkep telah mengalami beberapa kendala

dan permasalahan yang pada akhirnya berdampak pada hasil produksi yang

diperoleh oleh petani dari usaha budidaya udang windu semakin menurun hingga

mencari dan memilih komoditi alternative, yaitu udang vaname. Beberapa kendala

dan permasalahan yang dihadapi oleh pembudidaya udang windu dalam

mengelola usahanya diantaranya; kesesuaian kondisi lahan budidaya, metode

budidaya yang diterapan bersifat turun temurun, serangan hama dan penyakit,
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kurangnya ketersediaan benih udang windu yang unggul, kesesuaian waktu

penebaran hubungannya dengan kondisi cuaca di Kabupaten Pangkep yang

belum banyak diterapkan oleh pembudidaya udang windu dalam mengelola

usahanya.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan penelitian

tentang tatakelola budidaya udang windu sehingga dapat mengembalikan

kejayaan udang windu sebagai salah satu komoditi unggulan Kabupaten Pangkep

dan merupakan salah satu wujud ikut berkontribusi dalam mensukseskan program

kebangkitan budidaya udang windu di Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan

mengungkapkan permasalahan-permasalahan nyata yang dialami oleh

pembudidaya udang windu untuk diselesaikan bersama sehingga akan diperoleh

strategi pengelolaan usaha budidaya udang windu di Kabupaten Pangkep. Hasil

penelitian ini diharapkan akan menjadi rekomendasi bagi Organisasi Perangkat

Daerah (OPD), bagi pembudidaya udang windu, pedagang pengumpul, penyuluh

perikanan, panti benih, dan unsur terkait dalam memperbaiki dan

mengembangkan usaha budidaya udang windu di Kabupaten Pangkep.

1.2. Permasalahan Penelitian

Usaha budidaya udang windu telah menjadi salah satu mata pencaharian

utama bagi sebagian masyarakat yang ada di Kab. Pangkep, bahkan usaha

budidaya udang di Kab. Pangkep pernah mengalami kejayaan khususnya pada

saat terjadinya krisis moneter tahun 1998. Namun dalam beberapa tahun terakhir

ini usaha budidaya udang windu mengalami berbagai permasalahan, baik yang

bersifat teknis (tata ruang, sarana dan prasarana, penyakit, lingkungan, penerapan

teknologi), maupun non teknis (SDM dan kelembagaan kelompok, permodalan,
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tuntutan pasar akan produk berkualitas dan aman untuk dikonsumsi serta

keamanan berusaha) (Kepmen KP, 2004). Berdasarkan hal tersebut maka

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

a) Bagaimana kondisi kekuatan dan kelemahan ditinjau dari aspek teknis dan

non teknis terkait usaha budidaya udang windu di Kabupaten Pangkep.

b) Bagaimana kondisi peluang dan tantangan ditinjau dari aspek teknis dan

non teknis terkait usaha budidaya udang windu di Kabupaten Pangkep.

c) Bagaimana strategi perbaikan tatakelola usaha budidaya udang windu

yang lebih optimal sehingga kejayaan Kabupaten Pangkep sebagai

penghasil udang windu dapat dikembalikan.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji :

a) Faktor kekuatan dan kelemahan pengelolaan usaha budidaya udang windu

ditinjau dari aspek teknis dan non teknis.

b) Faktor peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha

budidaya udang windu ditinjau dari aspek teknis dan non teknis.

c) Strategi pengembangan usaha budidaya udang windu yang berkelanjutan

sesuai kondisi secara teknis dan non teknis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu data

pendukung dalam perbaikan tatakelola usaha budidaya udang windu di Kabupaten

Pangkep dan menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait

upaya pengembangan usaha budidaya udang windu di Kabupaten Pangkep

sehingga udang windu sebagai komoditi unggulan dapat kembali berjaya.
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Manfaat jangka panjang dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat

memperbaiki tatakelola usaha budidaya udang windu agar tercipta usaha budidaya

udang windu yang berkelanjutan di Kabupaten Pangkep.

1.4. Luaran Penelitian

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah laporan hasil penelitian

dan publikasi ilmiah pada jurnal nasional.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teknologi Budidaya Udang Windu

Teknologi budidaya yang diterapkan saat ini dalam rangka produksi udang

windu di tambak dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu (a) sederhana (ekstensif),

(b) madya (semi-intensif), dan (c) maju (intensif) (Kepmen KP, 2004). Menurut

Deb (l998)  tambak dengan tingkat teknologi ekstensif/tradisional dicirikan oleh;

memiliki luas per satuan petak yang lebih besar dibandingkan dengan tambak

berteknologi semi intensif dan intensif, menggunakan benur alam, padat

penebaran rendah (<30 ekor/m2), pemberian pakan tidak ada (kalau ada hanya

sedikit) dan tidak memberikan dampak yang berarti terhadap lingkungan. Tambak

dengan tingkat teknologi semi intensif dan intensif dicirikan oleh;  luas petak

tambak yang lebih sempit dibandingkan dengan tambak tradisional,  benihnya

berasal dari hatchery, padat penebaran tinggi (>30 ekor/m2). Pakan berasal dari

pakan buatan, menggunanakan aerasi/kincir dan memberikan dampak terhadap

lingkungan perairan. Ketiga kriteria tingkat teknologi tambak udang disajikan

pada Tabel 1. Teknologi budidaya udang windu yang diterapkan mayoritas

masyarakat Kab. Pangkep masih teknologi budidaya tradisional dan semi intensif.
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Tabel 1.  Parameter untuk Tiga Kategori  Teknologi Budidaya Udang di Tambak.

No Parameter Tradisional
Plus

Semi
Intensif

Intensif

1 Luas Tambak 3-10 ha 0.5-1.0 ha 0.25 – 0.5 ha
2 Benih Alam Alam/hatchery Hatchery
3 Padat Penebaran < 30 ekor/m2 30-50 ekor/m2 > 50 ekor/m2
4 Kedalaman Air 0.3-0.5 m 0.6-1.5 m 1.0-1.5 m
5 Pengelolaan Air Pasang surut Pompa/aerasi Pompa/aerasi
6. Kincir Tidak ada ≥ 4 / ha ≥ 8 / ha
7 Pemberian pakan Alami Pellet Pellet
8 Waktu

pemeliharaan
4-6 bulan 3-4 bulan 3-4 bulan

9 Produksi 20 – 100 kg/ha 1-2 ton/ha 2-5 ton/ha
10 Dampak terhadap

lingkungan
Tidak ada/sedikit Sedang - tinggi Sangat tinggi

Sumber : Deb (1998) dan Ditjen Budidaya DKP (2005).

Pengelolaan tambak udang semi intensif dan intensif sangat tergantung

kepada pakan buatan, sehingga jumlah pakan yang diberikan persatuan luas lebih

banyak dibandingkan dengan tambak udang tradisional. Dengan demikian dapat

diasumsikan bahwa beban dari tambak udang semi intensif dan intensif akan lebih

tinggi dibandingkan dengan tambak udang tradisional.  Menurut (Boyd, 1999;

Horowitz dan Horowitz, 2000 ) beban yang terdapat dalam tambak berasal dari

dari buangan ekskresi organisme budidaya (faeces), sisa pakan yang tidak

termakan dan bangkai organisme yang mengendap di dasar tambak.

Salah satu penyebab penurunan kualitas perairan pesisir sebagai sumber

pasokan air laut bagi tambak adalah buangan limbah dari kegiatan budidaya

pertambakan  yang  mengandung  bahan organik dari masukan  dalam sistem

budidaya (McDonald, et al., 1996, Boyd et al, 1998).  Menurut Barg (1992)

pemberian  pakan pada budidaya intensif, merupakan pemasok limbah bahan

organik dan nutrien utama ke lingkungan perairan pesisir yang  menyebabkan

eutrifikasi dan perubahan ekologi fitoplankton, peningkatan sedimentasi,

perubahan produktivitas dan struktur komunitas. Dampak lingkungan  yang



8

berhubungan dengan budidaya intensif yaitu munculnya kondisi hypernutrifikasi,

pengkayaan bentik, peningkatan BOD dan perubahan bakterial (Gowen et al.,

1990).

Hasil monitoring yang dilakukan oleh Primavera (1994) terhadap tambak

udang intensif menyebutkan bahwa 15% dari pakan yang diberikan akan larut

dalam air, sementara 85% yang dimakan sebagian besar juga dikembalikan lagi ke

lingkungan dalam bentuk limbah. Hanya 17 % dari jumlah pakan yang diberikan

dikonversikan menjadi daging udang, 48% terbuang dalam bentuk ekskresi

(metabolisme, kelebihan nutrien), ecdysis (moulting) dan pemeliharaan (energi).

Dua puluh persen dari pakan yang diberikan dikembalikan ke lingkungan dalam

bentuk limbah padat berupa faeces. Limbah udang yang terbuang ke perairan akan

mengalami proses dekomposisi (degradasi) yang dilakukan oleh bakteri.  Salah

satu kebutuhan bakteri untuk mendekomposisi limbah yang dapat diukur adalah

oksigen. Untuk mendekomposisi 1 kg limbah organik dibutuhkan  0.2 kg O2

(Willoughhby 1968 dalam Meade 1989 ; Wedemeyer, 1996).

2.2. Persyaratan Lokasi Budidaya Udang Windu

Persyaratan lokasi untuk kegiatan budidaya udang windu merupakan

keharusan teknis dan disesuaikan dengan tata ruang potensi lahan serta

infrastruktur yang ada di lingkungan tersebut. Lokasi dalam kegiatan budidaya

udang windu merupakan faktor utama berkaitan dengan sumber air dan

kemudahan transportasi. Kemudahan transportasi ini terkait dengan pengangkutan

sarana produksi kegiatan tambak dan mempermudah pemanenan (Martta, 2009).
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Beberapa persyaratan lokasi yang harus dipenuhi untuk usaha budidaya

udang windu yang tertuang lampiran Kepmen KP (2004) tentang Pedoman Umum

Budidaya Udang di Tambak antara lain;

1) Lokasi usaha budidaya tidak dibangun pada lahan mangrove yang kritis, dan

jalur formasi geologi material tambang.

2) Perlu dilakukan reklamasi tanah dasar tambak yang dibangun pada lahan

yang mengandung zat besi tinggi (pyrit).

3) Pembangunan tambak tidak merusak/menghilangkan fungsi hutan mangrove

atau habitat basah lainnya.

4) Sesuai dengan tata ruang yang diperuntukkan bagi usaha budidaya udang dan

telah mempunyai kekuatan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

5) Mempunyai kemiringan lahan yang cukup landai.

6) Terhindar dari kemungkinan terjadinya pencemaran akibat limbah yang

mencemari lingkungan.

7) Terhindar dari kemungkinan terjadinya banjir.

8) Terjangkau oleh pasang surut air laut dengan debit dan beda tinggi pasang

dan surut yang cukup.

9) Mempunyai daerah penyangga yang merupakan lahan yang menghubungkan

antara hamparan tambak yang satu dengan hamparan tambak yang lain.

10) Dibangun pada lahan yang mempunyai tekstur tanah yang cocok bagi tambak

udang untuk mengurangi masalah kebocoran tambak dan rembesan air

garam/laut (salinitas).

11) Tersedianya prasarana transportasi dan komunikasi.



10

Lokasi yang sesuai untuk kegiatan tambak udang adalah pada daerah

sepanjang pantai (beberapa meter dari permukaan air laut) dengan suhu rata-rata

26-28°C. Tanah yang ideal untuk tambak udang adalah yang bertekstur liat atau

liat berpasir, karena dapat menahan air. Tanah dengan tekstur ini mudah

dipadatkan dan tidak pecah-pecah. Tekstur tanah dasar tambak yang baik terdiri

dari lumpur liat berdebu atau lumpur berpasir, dengan kandungan pasir tidak lebih

dari 20% dan tanah tidak boleh bersifat porous. Selanjutnya dinyatakan bahwa

daerah yang paling cocok untuk pertambakan udang adalah daerah pasang surut

dengan fluktuasi pasang surut 2-3 meter (Prihatman, 2000).

Parameter kualitas tanah merupakan salah satu faktor utama yang

diperhatikan dalam pemilihan lokasi budidaya. Untuk lokasi budidaya udang yang

merupakan hewan yang hidupnya lebih banyak dihabiskan di bagian dasar

permukaan maka tanah dengan kualitas yang layak akan menunjaang bagi

kelangsungan hidup udang (Martta, 2009).

Tambak yang dikelola oleh masyarakat pada umumnya dibuat secara

alami artinya tidak dilapisi dengan tembok atau plastik, sehingga jenis tanah

sangat menentukan dalam memilih lokasi tambak yang baik. Jenis tanah yang

dipilih harus dapat menyimpan air atau kedap air sehingga tambak tidak mudah

bocor. Tanah dasar dan pematang harus dapat menahan air atau tidak porous,

untuk itu tekstur tanahnya harus lempung berpasir (sandy loam), liat (clay),

lempung berliat (clay loam), atau lempung berdebu (silty loam) dan plastisitasnya

cukup tinggi (Efendi, 2016).
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Beberapa faktor teknis dan non teknis yang harus dipenuhi dalam

penentuan lokasi tambak untuk dapat mendapatkan hasil panen yang optimal

menurut Rianto (2019) antara lain:

1. Terletak di Daerah Pantai

Lokasi tambak haruslah dekat dengan pantai, hal ini karena daerah pantai

menyediakan beberapa kebutuhan yang sangat diperlukan oleh komoditas tambak

udang. Beberapa kebutuhan yang dimaksud adalah jenis tanah yang cenderung

bertekstur lumpur liat berpasir, serta memiliki jenis air payau yang baik dan

berkapasitas cukup besar bagi udang.

2. Memiliki Greenbelt

Greenbelt merupakan sebutan untuk kawasan hutan mangrove yang ada di

pesisir pantai. Hal ini dibutuhkan karena tanah yang ditumbuhi oleh mangrove

biasanya lebih subur dan sangat cocok digunakan untuk usaha pertambakan.

Selain itu, mangrove juga berfungsi untuk menahan air pasang sehingga tanah

sekitar lokasi tambak tidak mudah tergerus.

3. Adanya Sumber Listrik

Energi listrik sangat penting bagi kehidupan tambak, karena sejatinya

energi listrik digunakan untuk menggerakkan komponen penunjang pada tambak

seperti kincir air yang aktif menyuplai oksigen pada tambak. Penggunaan kincir

air pada tambak dilakukan agar udang dapat suplai oksigen secara optimal,

sehingga pertumbuhannya akan menjadi semakin baik.

4. Dekat dengan Sentra Perekonomian Masyarakat

Lokasi tambak yang berada dalam sentra perekonomian masyarakat akan

mendukung kegiatan pemasaran hasil panen. Selain pembudidaya juga akan lebih
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mudah dalam mendapatkan bantuan tenaga kerja untuk tambaknya, sehingga akan

berdampak pada penyerapan tenaga kerja di lingkungan tambak.

Beberapa faktor non teknis yang harus diperhatikan dalam pemilihan

lokasi budidaya udang windu menurut  Martta (2009) antara lain:

1) Transportasi, berhubungan sarana produksi dan pemasaran hasil. Kemudahan

sarana dari segi ekonomis bisa menekan biaya operasional selain itu

memperpendek waktu pengangkutan hasil panen sehingga hasil panen dapat

diterima pasar dengan kondisi yang lebih fresh sehingga menaikkan angka jual.

2) Tenaga Kerja, sumber daya manusia yang cukup terampil dan ahli dalam

menangani budidaya sebagai penentu keberhasilan karena dalam hal

pemeliharaan udang dibutuhkan monitoring secara berkala.

3) Dukungan Pemerintah, melalui instansi-instansi yang terkait sangat

memperlancar usaha terutama dalam hal :

a. Kemudahan fasilitas perijinan, legalitas kepemilikan tambak

b. Penyediaan sarana dan prasarana produksi (pembangunan jalan dan

perbaikan jaringan pengairan)

c. Pemasaran hasil

d. Penyuluhan tentang pertambakan, dan

e. Keamanan.

2.3.Kondisi Perairan Untuk Kegiatan Usaha Budidaya Udang Windu

Kelulusan hidup (survival rate) dan pertumbuhan organisme perairan sangat

ditentukan keadaan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan

organisme perairan seperti udang antara lain suhu, derajat keasaman, kadar

oksigen terlarut, bahan-bahan yang berpotensi racun seperti amonia dan nitrit.
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Suhu air mempunyai peranan paling besar dalam perkembangan dan pertumbuhan

udang. Kecepatan metabolisme udang meningkat cepat sejalan dengan naiknya

suhu lingkungan. Secara umum suhu optimal bagi udang windu adalah 25-30oC.

Suhu di atas 20oC masih dianggap baik bagi budidaya udang. Udang akan kurang

aktif apabila suhu air turun di bawah 18oC dan pada suhu 15oC atau lebih rendah

akan menyebabkan udang stres (Wardoyo, 1997; Chiang, 1989).

Larva udang windu mempunyai toleransi yang luas terhadap perubahan

salinitas dan berubah-ubah sepanjang hidup (Cheng, 1986). Larva udang windu

memiliki sistem osmoregulasi yang sangat efisien pada salinitas antara 5-55 ppt

(Liao, 1986).

Konsentrasi oksigen terlarut yang rendah merupakan faktor yang paling

umum menyebabkan mortalitas dan kelambatan pertumbuhan udang. Kelarutan

oksigen dalam air dipengaruhi suhu dan kadar garam. Kelarutan oksigen dalam air

menurun kalau suhu dan kadar garam meningkat atau tekanan udara menurun.

Konsentrasi oksigen terlarut minimum untuk menunjang pertumbuhan optimal

udang adalah 4 ppm (Tsai, 1989).

Nilai pH air tambak sangat mempengaruhi seluruh proses kimia dalam air.

pH air tambak dipertahankan pada kisaran yang optimum yaitu 7,5-8,5 dengan

fluktuasi harian pagi dan sore dari 0,2-0,5. Bila pH air turun dari 7,8 dilakukan

penambahan kapur dengan dosis 3-5 ppm. Sebaliknya bila pH air tinggi diatas 9

dilakukan aplikasi molase (tetes tebu) dengan dosis 2-3 ppm. Fluktuasi pH harian

dengan nilai <0,2 menunjukkan pada siang hari proses fotosintesa rendah yang

dapat disebabkan oleh jumlah fitoplankton atau tanaman air yang kurang. Solusi

yang dilakukan adalah penumbuhan fitoplankton dengan pemupukan susulan.
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Sebaliknya nilai fluktuasi pH harian yang tinggi >0,5 menunjukkan bahwa

kurangnya penyangga (buffer) dalam air yang dapat diukur dari nilai alkalinitas.

Solusi adalah penambahan karbonat dengan penambahan kapur dolomite dosis 3-

5 ppm (Supito et al. 2017).

Dalam budidaya udang, selalu ditemukan adanya amonia dalam jumlah

besar, karena amonia merupakan bentuk ekskresi bernitrogen pada Crustacea. Hal

ini berkaitan dengan nutrisi pada pakan yang mengandung protein, karena amonia

merupakan hasil metabolisme protein. Telah diketahui toksisitas amonia memberi

pengaruh pada kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan moulting. Toksisitas

amonia mempengaruhi pH perairan, jika toksisitas amonia meningkat pH perairan

meningkat (Racotta, 2000; Tsai, 1989).  Amonia atau hasil oksidasinya (nitrit)

pada lingkungan dapat menyebabkan peningkatan konsumsi oksigen. Hal ini

didukung oleh Wang et al. (2003) yang menyebutkan bahwa perubahan status

nitrit pada lingkungan dapat menginduksi hypoxia pada jaringan dan mengganggu

metabolisme respirasi pada udang Penaeid. Amoniak (NH3) tidak terionisasi

bersifat toksik sedangkan ion amonia memiliki tingkat toksisitas yang rendah atau

sama sekali tidak toksik (Chen et al. 1986).

Nilai bahan organic (TOM) pad air tambak yang baik adalah kurang dari

100 ppm. Pengamatan parameter bahan organik dapat dilakukan tiap 2-4 minggu

sekali dengan membawa sampel air tambak dengan bahan pengawet ke

laboratorium. Solusi untuk mengatasi nilai bahan organik air tambak tinggi (>100

ppm) dengan pengenceran atau penambahan air baru yang telah diendapkan pada

petak tandon. Selain itu juga dapat dilakukan penambahan bakteri pengurai

(probiotik) dengan dosis sesuai dengan petunjuk produk (Supito et al. 2017).
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2.4.Permasalahan Budidaya Udang Windu

Tambak merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai

tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah pesisir.

Kegiatan budidaya tambak yang terus menerus menyebabkan terjadinya degradasi

lingkungan, yang ditandai dengan menurunnya kualitas air dan tanah. Kendala

lingkungan yang dihadapi dalam kegiatan budidaya diantaranya penataan wilayah

atau penataan ruang pengembangan budidaya yang tidak memperhatikan daya

dukung lingkungan akibat pengelolaan yang tidak tepat, sehingga menimbulkan

permasalahan lingkungan dengan segala aspek komplikasinya dalam kurun waktu

yang panjang.  Kegagalan panen yang seringkali banyak dialami petani tambak

udang windu merupakan salah satu petunjuk telah terjadinya degradasi kualitas

lahan dan air pendukung usaha budidaya, kegagalan terjadi akibat dari

diabaikannya daya dukung atau kemampuan dari tambak sebagai media kegiatan

budidaya.  Analisa daya dukung lingkungan perairan perlu dilakukan untuk

mengetahui kondisi dan kemampuan tambak dalam mendukung kegiatan

budidaya agar sesuai dengan hasil yang diharapkan bagi para petani tambak

(Suparjo, 2008).

Udang windu merupakan salah satu komoditi unggulan di sektor perikanan

budidaya yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap

peningkatan devisa negara. Peningkatan produksi udang windu terutama sangat

pesat di era tahun 1980an, sampai awal tahun 1990. Setelah itu, produksi udang

mengalami penurunan yag sangat drastis akibat serangan penyakit yang

disebabkan oleh organisme patogen berupa virus, bakteri, parasit, dan jamur. dan
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sampai saat ini permasalahan tersebut belum dapat diatasi sepenuhnya.

(Atmomarsono, 2004; Anshary dan Sriwulan, 2016).

Berdasarkan pada hasil identifikasi permasalahan budidaya udang windu,

terdapat sedikitnya empat faktor penyebab tambak budidaya udang windu gagal

berproduksi antara lain karena:

a) Kualitas benih yang rendah dan terinfeksi virus White Spot (WSSV)

dan jenis virus lainnya;

b) Daya dukung lahan cenderung menurun;

c) Lingkungan tempat budidaya yang terkontaminasi dan

d) Fluktuasi lingkungan dalam tambak yang ekstrim akibat eutrifikasi.

Permasalahan ini terjadi pada semua tingkatan teknologi pembesaran

mulai dari teknologi tradisional hingga intensif. Permasalahan lain yang dapat

memperparah kegagalan adalah sistem tata guna air yang buruk antar

pembudidaya sehingga memudahkan proses kontaminasi dan infeksi penyakit

pada petakan tambak dalam satu kawasan. Selain itu, pembudidaya dalam satu

kawasan kurang memperhatikan musim tanam yang tepat dan kurang kompak

dalam strategi pola tanam yang baik (Supito, et al. 2017).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan

daya dukung lahan untuk budidaya udang windu dan merupakan faktor utama

kegagalan budidaya yang berdampak pada penurunan produksi. Beberapa peneliti

telah melakukan kajian, mulai dari pendekatan yang sederhana sampai pendekatan

yang rumit. Prasita, et al. (2008) telah melakukan kajian daya dukung lingkungan

berdasarkan kondisi produksi secara nyata berdasarkan data perkembangan

produktivitas dan luas lahan tambak. Widigdo dan Pariwono (2003) melakuan
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kajian dengan metode penilaian daya dukung lingkungan kawasan pertambakan

yang didasarkan pada ketersediaan air yang ada di perairan untuk menampung

limbah budidaya tambak. Rustam (2005) menggunakan metode untuk

menentukan daya dukung lingkungan berdasarkan oksigen terlarut dengan limbah

organik dan kapasitas asimilasi perairan (kemampuan perairan untuk menerima

limbah tanpa menyebabkan perairan tercemar). Sitorus (2005) menggunakan

metode estimasi daya dukung lingkungan untuk pengembangan areal tambak

berdasarkan laju biodegradasi limbah tambak di perairan pesisir. Selanjutnya dari

hasil penelitian Purnomo (1992) menyimpulkan bahwa daya dukung lingkungan

itu merupakan nilai kualitas lingkungan yang ditimbulkan oleh interaksi dari

semua unsur atau komponen fisika, kimia, dan biologi dalam suatu kesatuan

ekosistem. Oleh karena itu Suparjo (2008) menyarankan dari hasil penelitiannya

untuk melakukan analisa daya dukung lingkungan perairan untuk mengetahui

kondisi dan kemampuan tambak dalam mendukung kegiatan budidaya agar sesuai

dengan hasil yang diharapkan bagi para petani tambak.

Penurunan mutu lingkungan dan ketersediaan benih yang tidak bermutu

sering memicu munculnya penyakit udang yang menyebabkan kegagalan dalam

usaha budidaya di tambak. Kegiatan perbenihan memegang peranan sangat besar

menentukan peningkatan produksi perikanan khususnya perikanan budidaya.

Keterbatasan penyediaan benih udang windu menjadi kendala hingga kini.

Selainitu adalah masalah infeksi penyakit terutama bakteri Vibrio harveyi, virus

WSSV dan IHHN, dan ketersediaan induk berkualitas baik (Suryanto et al. 2017)

Udang windu merupakan salah satu jenis udang asli Indonesia yang

produksinya mengalami penurunan, khususnya dari budidaya. Penurunan ini
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disebabkan oleh adanya serangan penyakit, baik penyakit infeksius maupun non-

infeksius, yang menyerang larva di panti benih maupun juvenil udang yang

dipelihara di tambak. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit

yang sering menyerang udang windu adalah parasit (Mahasri et al. 2008), jamur

(Rantetondok, 2011), virus (Muliani et al. 2007) dan bakteri (Zhang dan Austin,

2000 dalam Parenrengi, 2018).

Kepadatan penebaran yang tinggi dan manajemen kualitas air yang buruk

diduga menjadi alasan terjadinya serangan wabah penyakit pada udang windu

yang dibudidayakan (Shailender et al. 2012).

2.5. Budidaya Udang Windu Berkelanjutan

Prinsip-prinsip sustainable aquaculture menjadi hal mutlak yang harus

dipenuhi jika ingin ada jaminan usaha budidaya udang windu dapat berkelanjutan.

Salah satu model budidaya udang windu berkelanjutan yang telah diuji cobakan

adalah pengelolaan sumberdaya udang windu berbasis ekosistem (KKP, 2018).

Industri budidaya udang windu berada dibawah kondisi tekanan yang tinggi

untuk menghasilkan produksi yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya

dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Penerapan praktik manajemen yang

lebih baik adalah pendekatan utama untuk meningkatkan kinerja lingkungan

budidaya. Potensi untuk meningkatkan produksi budidaya udang dengan

memperluas area tambak dan penggunaan air yang tinggi untuk saat ini sangatlah

terbatas. Akibatnya, cara paling berkelanjutan untuk meningkatkan produksi

budidaya udang adalah melalui intensifikasi sistem budidaya yang ada dengan

penekanan pada pendekatan pengurangan penggunaan air. Minimalisasi

penggunaan total air dalam budidaya udang juga dianggap sebagai cara untuk
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meningkatkan kualitas air karena input pakan yang terbatas, meningkatkan

produktivitas dan memberi keuntungan dalam operasi budidaya (Mohanty et al.

2014).

Anand et al. (2015) telah melakukan penerapan budidaya udang windu

dengan sistem tanpa pertukaran air (zerowater exchange system) dengan

memanfaatkan bakteri probiotik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa P.

monodon yang dipelihara dalam sistem dasar bersubstrat memiliki biomassa lebih

tinggi dan laju konversi pakan yang lebih rendah dibandingkan dengan udang

yang dibudidaya pada bebas substrat. Hal ini disebabkan karena komunitas

periphytic berkembang di atas substrat yang terendam dan berfungsi sebagai

makanan alami yang berkualitas bagi udang. Sistem budidaya berbasis periphyton

adalah salah satu sistem input rendah dan biaya rendah. Periphyton adalah

campuran kompleks dari mikroorganisme autotrofik dan heterotrofik seperti

fitoplankton, zooplankton, dan mikroba heterotrofik.

Pada beberapa tahun terakhir ini, telah banyak diterapkan teknologi bioflok

dalam sistem budidaya udang yang bertujuan pada penggunaan input nutrisi yang

lebih efisien dengan sistem pertukaran air terbatas atau tanpa pertukaran air dan

operasi yang sukses dalam fase pembibitan. Selain itu, teknologi bioflok ini dapat

menyediakan sumber makanan tambahan dengan nilai tinggi untuk udang yang

dibudidayakan. Sistem bioflok dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan,

meningkatkan kualitas air dan meningkatkan pencernaan dan pemanfaatan pakan

pada udang yang dibudidaya dalam tangki tanpa pertukaran yang membantu

pengurangan penggunaan air dan pembuangan limbah di lingkungan. Dalam

sistem bioflok, bakteri dan mikroorganisme lainnya menggunakan karbohidrat
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sebagai makanan, untuk menghasilkan energi dan untuk pertumbuhannya (Hai et

al. 2020).

Penggunaan bakteri probiotik dalam pemeliharaan larva P. monodon

berpengaruh terhadap penghambatan bakteri patogen Vibrio harveyi dan memacu

pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva udang. Kemampuan bakteri probiotik

dalam memanipulasi flora bakteri dari sistem pemeliharaan larva memiliki

aplikasi yang menjanjikan dalam kegiatan budidaya udang, dan merupakan

alternatif yang layak untuk keberlanjutan industri udang windu (Haryanti et al..

2001).

Pengembangan dan penggunaan pakan buatan telah menjadi faktor utama

dalam keberhasilan ekspansi budidaya udang P. monodon. Pakan memberikan

kontribusi 48 hingga 67 persen dari biaya produksi, sehingga strategi pengelolaan

pakan yang efisien di tambak perlu dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi

ekonomi dari operasi budidaya. Dalam hal ini, praktik manajemen pakan yang

lebih baik diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kelayakan finansial dan

lingkungan dari sistem budidaya (Ramaswamy et al. 2013)

Hasil kajian Nguyen et al. (2019), pada industri udang di Vietnam,

merekomendasikan beberapa hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan

keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi pada industri udang yaitu:

1) Mendorong para petambak  skala kecil (petambak tradisional) untuk

berintegrasi secara horizontal ke dalam koperasi yang akan memberi mereka

keberlanjutan sosial, karena mereka tetap sebagai pemilik dan pengelola

individu dari perusahaan mereka dengan tetap mematuhi peraturan yang ada.
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2) Mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk berintegrasi secara vertikal

dengan petambak skala kecil untuk membantu mereka meningkatkan produksi

melalui penerapan sistem produksi super-intensif dan meningkatkan

keberlanjutan lingkungan industri melalui pengurangan penggunaan lahan dan

air dalam sistem produksinya.

3) Mendorong partisipasi sektor swasta dan perbankan untuk mendukung dan

memberikan pinjaman kepada petambak skala kecil berdasarkan penggunaan

indikator kelayakan kredit yang lebih relevan sehingga mereka dapat terlibat

dalam produksi secara super-intensifikasi dan meningkatkan pendapatan bersih

mereka untuk menjadi lebih berkelanjutan secara ekonomi.

4) Mendorong perguruan tinggi dan layanan penyuluhan untuk meningkatkan

partisipasi dan keterlibatan mereka dalam penelitian dan difusi informasi yang

bermanfaat bagi petambak skala kecil.

5) Meninjau ulang perencanaan, perbaikan infrastruktur irigasi, jaringan listrik,

dan sistem transportasi untuk memfasilitasi partisipasi semua jenis pertanian.

Arah masa depan budidaya udang di Asia Tenggara harus difokuskan pada

minimalisasi dampak lingkungan dan harus ditujukan untuk mencapai

keberlanjutan industri udang (Ekmaharaj, 2018). Beberapa kebijakan yang dapat

ditempuh untuk menjaga keberlanjutan industri udang di masa depan adalah:

1) Perluasan area budaya seharusnya tidak lagi diizinkan karena

keterbatasan lahan sementara masih ada kegiatan seperti pariwisata dan

industri lain yang juga sesuai untuk ditempatkan di daerah pesisir

2) Memastikan bahwa dampak budidaya udang  terhadap lingkungan

diminimalkan jika tidak dihindari
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3) Penelitian berkelanjutan masih diperlukan untuk menghasilkan teknik budidaya

yang jauh lebih baik dan hasil yang lebih tinggi per satuan luas lahan.

4) Budidaya udang windu harus ditingkatkan, karena udang windu telah

mendapatkan tempat di pasar global

5) Petambak harus membentuk kelompok untuk dapat memanfaatkan akses yang

lebih baik terutama pada informasi tentang kemajuan teknik budidaya udang,

hak istimewa terhadap bibit dan saprodi yang akan digunakan pada kegiatan

budidaya, dan fasilitas coldstorage untuk menampung hasil panen udang dalam

volume besar.

2.6. Faktor Faktor Pembatas Produksi Udang di Tambak

Faktor dominan yang mempengaruhi produksi tambak udang (Mustafa,A

dan Ratnawati (2007) di Sulawesi Selatan adalah kontruksi tambak (sistem

irigasi, saluran pemasukan dan pengeluaran serta  tinggi pematang) .  selain itu

pengelolaan  budidaya udang yang diterapkan masih sangat bervariasi baik teknis

maupun  non teknis.  Sehingga proses produksi seringkali saling mengganggu satu

sama lain.  Kondisi ini sangat memungkinkan untuk perbaikan apabila dibentuk

kelompok petani tambak per wilayah untuk bersama-sama merencanakan kegiatan

budidaya udang secara simultan sehingga tidak saling mengganggu.

Beberapa hasil kajian sebelumnya  yang telah dilakukan oleh peneliti

(Rustam, 2005, Hartinah dkk., 2015)   menyatakan bahwa di beberapa wilayah

pertambakan di Sulawesi Selatan  termasuk Kabupaten Pangkep bahwa  daya

dukung lingkungan sudah  menurun atau dampak  kegiatan  usaha budidaya yang

diterapkan telah melampau ambang batas nilai baku mutu perairan dan merupakan

salah satu penyebab menurunnya produksi tambak.
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Peningkatan daya dukung tambak dapat dilakukan melalui salah satunya

adalah proses peristirahatan tambak setelah pemanenan dan apabila dikelola

secara semi intensif atau intensif maka perlu penangan tambahan pada

perairannya. Penanganan limbah kotoran udang yang tidak mampu terdegradasi

secara alami serta sisa pakan udang yang tidak dimakan oleh udang perlu

didegradasi oleh tambahan teknologi yang ada.  Teknologi yang dimanfaatkan

sejauh  ini yaitu dengan  tambahan probiotik dan pupuk yang dapat  mengikat

logam  logam berat berbahaya dalam kolam tambak. Jika tidak dilakukan  maka

akan  timbul berbagai macam penyakit akibat lahan tidak mampu mendukung

kehidupan udang, pada akhirnya udang akan lemah dan penyakit mudah  masuk.

Belum lagi jika terserang oleh penyakit penyakit udang global lainnya, yang dapat

mematikan udang dalam waktu singkat.

Selain faktor pembatas yang telah duraikan di atas, ketersediaan sarana

dan prasarana produksi juga tidak kalah  pentingnya untuk menjaga keberlanjutan

usaha budidaya  udang, termasuk permodalan dan pemasaran serta infra struktur

yang menunjang agar proses perolehan dan distribusi, mobilisasi  untuk

menjangkau pasar semuanya lancar.
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III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada 2 (dua) wilayah kecamatan yang memiliki

potensi pengembangan budidaya udang windu di Kabupaten Pangkep yaitu

Kecamatan Labakkang dan Kecamatan Bungoro. Penelitian dilaksanakan selama

enam bulan, yaitu Bulan Mei sampai Oktober 2020.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengidentifikasi faktor kekuatan dan kelemahan pengelolaan usaha

budidaya tambak udang windu di Kabupaten Pangkep, maka data penelitian

dikumpulkan menggunakan beberapa metode yaitu:

a) Focus Group Discussion (FGD) yaitu pengumpulan data oleh tim peneliti

melalui diskusi terfokus dengan melibatkan OPD terkait, penyuluh

perikanan dan stakeholder lainnya.

b) Survey lapangan dengan cara observasi dan wawancara, yaitu

pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung oleh

tim peneliti terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh petani

dan pedagang udang windu.

c) Wawancara terstruktur yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab

dengan petani dan pedagang udang windu dengan menggunakan kuisioner.

d) Pengukuran dan analisis parameter kualitas air dan tanah sebagai dasar

analisis terhadap kondisi kualitas air di tambak dan perairan suplay air

tambak serta kesesuaian lahan budidaya udang windu yang pengambilan
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sampelnya dilakukan secara acak di lokasi tambak terpilih di dua

kecamatan.

e) Studi literatur yaitu pengumpulan data melalui literatur yang terkait hasil-

hasil penelitian yang telah dilakukan.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah petani tambak udang

windu, pedagang pengumpul, koordinator pengumpul, dan lahan budidaya udang

windu yang ada di wilayah Kecamatan Labakkang dan Bungoro Kabupaten

Pangkep.  Penentuan sampel atau responden penelitian dilakukan menggunakan

teknik pendekatan informan kunci (Key Informant Approach). Teknik pendekatan

informan kunci adalah teknik mengumpulkan data melalui orang-orang tertentu

yang dipandang sebagai pelaku, pemimpin, pengambil keputusan atau juga

dianggap sebagai juru bicara dari kelompok atau komunitas yang menjadi obyek

pengamatan, dan orang tersebut dianggap akan dapat memberikan informasi

akurat dalam mengidentifikasi masalah-masalah dalam komunitas tersebut.

Informan kunci (key person) yang dipilih pada penelitian ini diantaranya

adalah ketua kelompok tani pembudidaya, perwakilan pedagang pengumpul kecil,

perwakilan kordinator pengumpul dan perwakilan pengusaha budidaya udang

windu. Pemilihan informan kunci ini didasarkan pada asumsi bahwa mereka

adalah orang-orang yang mengetahui dan memiliki pengalaman secara mendalam

terkait dengan usaha budidaya udang windu.

3.4. Analisis Data

Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk

menentukan strategi tatakelola budidaya udang windu. Analisis data dilakukan
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melalui beberapa tahapan meliputi: identifikasi masing-masing variabel SWOT,

perumusan strategi alternatif menggunakan matriks SWOT, perumusan

quantitative strategy planning matrix (QSPM), dan data parameter kualitas air dan

tanah akan dianalisis secara deskriptif.  Selanjutnya semua hasil analisis data

diformulasi dan selanjutnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan

strategi yang terpilih.
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.  Karakteristik Wilayah Penelitian

Keadaan umum pertambakan di Kecamatan Labbakang dan Kecamatan

Bungoro umumnya telah menerapkan teknologi budidaya semi intensif, namun

pada musim kemarau ada beberapa tambak yang difungsikan untuk produksi

garam, antara lain tambak yang ada di Kelurahan Pundata Baji, Desa Manakku,

Desa Bontomanai, Kelurahan Bori Appaka, dan Desa Bulu Cindea.

Kondisi tambak  pada dua kecamatan tersebut ada yang berpengairan dan

tidak berpengairan.  Tambak berpengairan mengambil dan membuang air pada

saluran yang sama.  Sedangkan tambak yang tidak berpengairan atau tambak

tadah hujan, air diperoleh dari air hujan dan sumur bor.  Sebagian dari tambak ini

ada yang hanya dapat melakukan pembuangan air pada saluran tersier yang dasar

salurannya kadang lebih tinggi dari tanah dasar tambak.  Saluran ini tidak dapat

digunakan sebagai saluran pemasukan air karena jaraknya jauh dari sumber air

pasang.  Sebagian dari tambak tadah hujan, air diperoleh dari air hujan dan sumur

bor dan tidak memiliki sama sekali saluran pembuangan sehingga menyebabkan

tanah dasar tambak tidak dapat atau tidak pernah kering sepanjang tahun.

Sistem pengelolaan budidaya yang diterapkan oleh petani tambak

umumnya tidak melakukan pengeringan tanah dasar tambak secara sempurna,

tidak melakukan pengapuran walaupun kapur tersedia, menggunakan pupuk Urea

dan TSP/SP walaupun tersedia jenis pupuk lain, dan mendapatkan benur dan

nener dari unit penggelondongan.

Sarana penunjang yang dimiliki oleh sebagian besar petani berupa pompa

alcon berbahan bakar minyak.  Beberapa lokasi tambak tersedia aliran listrik

tetapi tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan tambak (kincir air).

4.2. Identitas Responden

Identitas responden digunakan untuk mengetahui keragaman responden

berdasarkan umur, tingkat pendidikan, pengalaman bertambak, status kepemilikan

lahan tambak, dan pekerjaan utama dan sampingan.  Hal tersebut diharapkan
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dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden

dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian.

4.2.1. Umur

Keragaman responden berdasarkan umur disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Keragaman Responden Berdasarkan Umur

Umur (Tahun) Jumlah Responden
(orang)

Persentase (%)

25-34 6 8

35-44 20 26

45-54 30 39

> 55 21 27

Jumlah 77 100

Sumber : Data primer (2020)

Umur responden dapat dibedakan atas tiga kategori yaitu dewasa awal (18-

30 tahun), dewasa pertengahan (31-50 tahun), dan dewasa akhir (>50 tahun).

Tabel 1 menunjukkan bahwa petani tambak di Kecamatan Bungoro dan

Kecamatan Labakkang memiliki tingkat umur yang cukup bervariasi dengan

sebaran umur antara 25-80 tahun. Sebagian besar responden berada pada umur

produktif (25-50 tahun) dan melakukan usaha budidaya tambak sebagai mata

pencaharian untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya.  Sebagian lainnya

masih terus melakukan usaha budidaya tambak meski sudah cukup berumur (> 55

tahun).

4.2.2. Tingkat Pendidikan

Keragaman responden berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada

Tabel 2.

Tabel 2. Keragaman Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
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Tingkat Pendidikan Jumlah Responden
(orang)

Persentase (%)

SD 42 54

SMP 7 9

SMU 20 26

Sarjana 2 3

Tidak Sekolah 6 8

Jumlah 77 100

Sumber : Data primer (2020)

Tingkat Pendidikan formal yang dimiliki oleh petani tambak di Kecamatan

Bungoro dan Kecamatan Labakkang sebagian besar adalah tamatan SD atau yang

sederajat. Namun berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tingkat

pendidikan relatif tidak mempengaruhi usaha budidaya tambak yang mereka

dilakukan. Hal ini disebabkan karena teknik pengelolaan usaha budidaya tambak

yang mereka lakukan selama ini lebih mengandalkan pengalaman dibandingkan

tingkat pendidikan yang mereka miliki. Pada umumnya mereka memiliki

pengalaman budidaya tambak yang sangat beragam dan cukup memadai.

4.2.3. Pengalaman bertambak

Keragaman responden berdasarkan pengalaman bertambak disajikan pada

Tabel 3.

Tabel 3. Keragaman Responden Berdasarkan Pengalaman Bertambak

Pengalaman
Bertambak (Tahun)

Jumlah Responden
(orang)

Persentase (%)

1-10 16 21

11-20 18 23

21-30 18 23

31-40 20 26

Diatas 40 5 7

Jumlah 77 100
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Sumber : Data primer (2020)

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada umumnya responden memiliki

pengalaman bertambak yang sangat cukup, bahkan ada beberapa responden

dengan pengalaman bertambak di atas 40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa

pengalaman dalam bertambak bukan lagi hal yang perlu diragukan, hanya

diperlukan sentuhan teknologi untuk meningkatkan hasil dari budidaya udang

yang ditekuni agar memiliki daya saing di pasar.

4.2.4. Luas dan Status Kepemilikan Lahan Tambak

Dari hasil observasi lapangan dan hasil analisis data responden petani

tambak di Kecamatan Bungoro dan Kecamatan Labakkang luas lahan tambak

setiap pemilik tambak yang ada di Kecamatan Bungoro dan Labakkang berkisar

antara 1  sampai 10 hektar dengan status kepemilikan  yaitu milik sendiri, sewa

dan bagi hasil.

Adapun keragaman responden berdasarkan status kepemilikan lahan

tambak  disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Keragaman Responden Berdasarkan Status Kepemilikan Lahan Tambak

Status kepemilikan Jumlah Responden
(Orang)

Persentase (%)

Milik sendiri 43 56

Sewa 15 19

Bagi hasil 19 15

Jumlah 77 100

Sumber : Data primer (2020)

Status kepemilikan lahan tambak dengan sistem sewa petani tambak

menyewa lahan tambak berkisar antara Rp. 1.000.000 - Rp.20.000.000 dalam

jangka waktu 5 - 10 tahun.  Sementara sistem bagi hasil pada pengelolaan tambak

20% dari hasil bersih total panen sebagai upah bagi hasil bagi pekerja tambak.
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4.2.5. Pekerjaaan Utama dan Sampingan

Dalam menjalankan usaha budidaya tambak, petani tambak  umumnya

melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja. Berdasarkan data jumlah

tanggungan petani tambak, menunjukkan bahwa jumlah tanggungan petani

tambak terbanyak adalah 7 orang dengan rata-rata tanggungan sebanyak 2 orang.

Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja dari anggota keluarga cukup tersedia

untuk membantu petani tambak mengelola usahanya.

Usaha budidaya udang belum seluruhnya dijadikan sebagai pekerjaan

utama oleh para petani tambak, sebagian petani tambak ada yang berprofesi

sebagai PNS dan wiraswasta.  Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat

beberapa patani tambak yang menggantungkan sumber utama pendapatan

keluarga dari usaha selain bertambak. Kondisi petani tambak yang menjadikan

usaha budidaya udang sebagai pekerjaan sampingan menjadikan mereka tidak

terlalu fokus dalam mengelola usaha tersebut, sehingga hasil yang diharapkan dari

usaha budidaya udang belum maksimal. Proporsi pekerjaan utama responden

pengelola usaha budidaya udang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Pekerjaan Utama dan Sampingan

Pekerjaan Jumlah Responden
(Orang)

Persentase (%)

Petani tambak 32 42

Petani tambak dan
Wiraswasta

44 57

Petani tambak dan PNS 1 1

Jumlah 77 100

Sumber : Data primer (2020)

4.3. Tata Kelola Budidaya Udang Windu
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Salah satu aspek penting untuk diperhatikan dalam tata kelola budidaya

organisme perairan termasuk budidaya udang windu di tambak adalah aspek

bioteknis, yang merupakan faktor penunjang keberhasilan dan keberlangsungan

suatu kegiatan budidaya guna mencapai efisiensi dan meningkatkan kualitas

produksi yang berkelanjutan. Aspek bioteknis menjadikan suatu kegiatan

budidaya lebih terarah dan terstruktur (Choeronawati, dkk., 2019)

Aspek bioteknis yang cukup penting dalam usaha budidaya tambak adalah

evaluasi kriteria kelayakan lahan tambak untuk usaha budidaya ikan dan/atau

udang. Evaluasi kesesuaian perairan adalah suatu proses pendugaan potensi

perairan yang telah dipertimbangkan menurut kegunaannya dan membandingkan

serta menginterpretasikan serangkaian data. Pemilihan lokasi sangat menentukan

keberhasilan usaha budidaya komoditas perikanan. Untuk itu perlu

dipertimbangkan faktor yang sangat terkait, misalnya faktor teknis, biologis dan

sosial ekonomi termasuk tata ruang.

Budidaya tambak merupakan kegiatan pemeliharaan untuk menumbuhkan

serta meningkatkan mutu biota akuatik di dalam suatu kolam. Agar dapat

diperoleh suatu hasil yang optimal maka perlu disiapkan suatu kondisi tertentu

yang sesuai bagi komoditas yang akan dipelihara. Pemilihan lokasi usaha

budidaya udang dimaksudkan untuk menjamin keselarasan lingkungan antara

lokasi pengembangan usaha budidaya dengan pembangunan wilayah di daerah

dan keadaan sosial di lingkungan sekitarnya. Pemilihan lokasi dilakukan dengan

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan suatu lahan untuk

konstruksi tambak dan operasionalnya, mengidentifikasi kemungkinan dampak

negatif dari pengembangan lokasi dan akibat sosial yang ditimbulkannya,
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memperkirakan kemudahan teknis dengan finansial yang layak dan

meminimalkan timbulnya resiko-resiko yang lain yang tidak diinginkan.

4.3.1. Persiapan Lahan

Ciri utama lahan yang cocok untuk dijadikan tambak adalah bersih dan

bebas dari limbah dan zat berbahaya lainnya. Lokasi yang tepat adalah berada di

daerah dekat pantai, karena pantai menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang

menunjang kehidupan udang dan keberhasilan tambak itu sendiri.

Pantai yang dipilih juga harus bertanah liat atau liat berpasir agar mampu

menahan air dan tidak mudah retak atau pecah. Akan lebih baik lagi jika pada

pantai tersebut terdapat sumber air tawar yang dibutuhkan terutama pada musim

kemarau untuk mengendalikan salinitas, serta memiliki hutan mangrove yang

dapat melindungi tambak dari erosi laut.

Berdasarkan hasil survei peneliti bersama PPL di lapangan dengan

melibatkan petani tambak sebagai responden, diketahui bahwa persiapan lahan

yang dilakukan selama ini oleh petani tambak di Kecamatan Bungoro dan

Kecamatan Labbakang, meliputi:

a.  Pengeringan Tanah Dasar

Persentase jumlah responden yang melakukan pengeringan tanah dasar

tambak disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Persentase Jumlah Responden yang Melakukan Pengeringan Tanah
Dasar Tambak

Pengeringan Tanah Dasar
Tambak

Jumlah Responden
(Orang)

Persentase (%)

Melakukan 74 96

Tidak melakukan 3 4

Jumlah 77 100
Sumber : Data primer (2020)
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Tabel 4 menunjukkan ata-rata petani tambak sudah melakukan persiapan

lahan berupa pengeringan tanah dasar tambak sebelum tambak tersebut digunakan

dalam usaha budidaya udang windu. Hanya saja proses pengeringan yang

dilakukan masih perlu perbaikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Adapun proses pengeringan tanah dasar tambak yang selama ini

dilakukan oleh sejumlah responden petani tambak di Kecamatan Bungoro dan

Kecamatan Labakkang yaitu dengan mengeringkan tanah dasar tambak hingga

benar-benar kering sampai tidak ada air yang tersisa pada tambak. Bahkan ada

yang melakukan pengeringan hingga kondisi tanah berdebu.  Pengeringan tanah

dasar tambak seperti ini dapat mengakibatkan proses mineralisasi bahan organik

menjadi terhenti.

Pengeringan tanah dasar tambak pada dasarnya bertujuan untuk

meningkatkan oksidasi tanah sehingga dapat mempercepat penguraian bahan

organik. Proses pengeringan dapat dipercepat dengan pembuatan parit/caren

keliling. Pengeringan tanah dasar dilakukan hingga tanah retak-retak (kadar air

sekitar 20%). Bila tanah sudah kering, dilakukan pembasahan dengan cara

mengisi air. Cara ini sekaligus dilakukan untuk pencucian tanah dasar

(http://aribamasamsun.blogspot.com /2017/03/persiapan-tanah-dan-air-budidaya-

udang.html).

Tingkat teknologi budidaya tambak menghendaki pengeringan tanah dasar

tambak yang sempurna, yang dapat dilakukan pada periode musim kemarau.

Pengeringan ini dimaksudkan untuk mengurangi senyawa-senyawa asam sulfide

dan senyawa beracun yang terjadi selama tambak terendam air, memungkinkan

terjadinya pertukaran udara dalam tambak sehingga proses mineralisasi bahan
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organik yang diperlukan untuk pertumbuhan kelekap dapat berlangsung, serta

untuk membasmi hama penyakit dan benih-benih ikan liar yang bersifat predator

ataupun kompetitor.

Agar lebih mempermudah pelaksanaan pengeringan tambak dapat dilakukan

pada saat air laut surut. Pengeringan tambak berlangsung selama 1-2 minggu,

sampai keadaan tanah retak-retak, namun tidak terlalu kering atau berdebu.

Tambak yang terlalu kering kurang baik untuk pertumbuhan klekap. Jadi yang

dimaksud dengan tidak terlalu kering adalah bila tanah dasar tambak diinjak, kaki

masih melesak sedalam 10-20 cm. sebaliknya bila pengeringan tambak kurang

sempurna, kelekap yang tumbuh didasar tambak kurang kuat melekat dan mudah

lepas dari substratnya. Hal ini akan menyebabkan kelekap mengapung ke

permukaan air tambak dan membusuk, keadaan ini mencemari tambak. Untuk

mengetahui tingkat pengeringan tersebut yaitu dengan cara mengukur ketinggian

lekukan yang terjadi dalam tanah dasar yang retak-retak tersebut, apabila lapisan

telah mencapai 1-2 cm, maka pengeringan sudah dianggap cukup.

Bersamaan dengan waktu pengeringan tanah dasar tambak, biasanya

dilakukan perbaikan konstruksi tambak.  Persentase responden yang melakukan

perbaikan konstruksi tambak disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5.  Persentase Jumlah Responden yang Melakukan Perbaikan Konstruksi
Tambak

Perbaikan Konstruksi
Tambak

Jumlah Responden
(Orang)

Persentase (%)

Melakukan 25 32

Kadang-kadang 32 42

Tidak melakukan 20 26

Jumlah 77 100

Sumber : Data primer (2020)
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Tabel 5 menunjukkan bahwa persentase jumlah responden yang

melakukan perbaikan konstruksi tambak kurang lebih sama dengan yang tidak

melakukan perbaikan konstruksi tambak.  Perbaikan konstruksi tambak hanya

dilakukan pada tambak yang sudah beroperasi cukup lama, dengan cara menguras

dan mengangkat lumpur yang menutupi saluran (caren)  ke atas pematang,

memperbaiki pematang yang telah mengalami penyusutan/penurunan,

memperbaiki pintu air dan  menutup bocoran pematang.

b. Pembalikan Tanah Dasar

Pembalikan tanah dasar tambak biasanya dilakukan bersamaan dengan

pengeringan tanah dasar tambak. Pembalikan tanah dilakukan menggunakan hand

tractor atau dicangkul, dengan kedalaman tidak lebih dari 30 cm. Hal ini

dilakukan sehubungan dengan pengaruh unsur hara terhadap pertumbuhan

plankton pada kedalaman tertentu, dan kemampuan unsur toksik berpengaruh

terhadap kehidupan udang di dasar tambak. Selain itu juga dimaksudkan untuk

meningkatkan aerasi tanah sehingga mikroorganisme bermanfaat yang ada di

dalam tanah dapat berkembang biak dan hidup dengan baik, serta membebaskan

gas beracun (H2S atau Ammoniak) yang terikat pada partikel tanah

Pembalikan tanah dasar tambak biasanya dilakukan hanya pada tambak

masam dan tambak yang sudah lama beroperasi, dilakukan pada musim tertentu

yaitu musim kemarau, dimana unsur-unsur toksik dalam bongkahan tanah dapat

teroksidasi dengan sempurna. Setelah tanah dasar tambak ditraktor, kemudian

dibalik dan lumpur yang ada di dalam caren harus diangkat sambil memperbaiki

pematang. Selanjutnya direndam air (10-20 cm) selama ± 7 hari, lalu dikeringkan

kembali (BPTP Sulsel, 2020).
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Persentase jumlah responden yang melakukan pembalikan tanah tanah

dasar tambak disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Persentase Jumlah Responden yang Melakukan Pembalikan Tanah Dasar
Tambak

Pembalikan
Tanah Dasar Tambak

Jumlah Responden
(Orang)

Persentase
(%)

Melakukan 7 9

Kadang-kadang 20 26

Tidak melakukan 50 65

Jumlah 77 100

Sumber: Data primer (2020

Tabel 6 menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil responden yang

melakukan pembalikan tanah saat pengeringan tanah dasar tambak, sementara

lahan tambak yang mereka kelola pada umumnya sudah lama beroperasi sehingga

pembalikan tanah dasar tambak mutlak untuk dilakukan.

d. Pengapuran

Pengapuran adalah pemberian kapur ke dalam tanah pada umumnya bukan

karena tanah kekurangan unsur kalsium (Ca) tetapi karena tanah terlalu masam.

Oleh karena itu pH tanah perlu dinaikkan agar unsur-unsur hara seperti fosfor (P)

mudah diserap tanaman dan keracunan aluminium (Al) dapat dihindarkan.

Pengapuran merupakan salah satu bentuk dari remediasi selain

pengoksidasian dan pembilasan tanah, untuk mengatasi permasalahan utama pada

tambak tanah sulfat masam antara lain: pH rendah (3-5); kurang tersedia fosfor

(P), kalsium (Ca), dan magnesium; kandungan unsur molibdium (Mo) dan besi

(Fe) sering berlebihan sehingga dapat meracuni organisme; serta kelarutan

aluminium (Al) sering tinggi sehingga merupakan penghambat ketersediaan

fosfor. Penambahan pupuk, terutama yang mengandung P sering tidak bermanfaat
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pada tanah masam bila unsur-unsur toksik sepertì aluminium, besi, dan mangan

(Mn) tidak diatasi.

Pengapuran berguna untuk memperbaiki keasaman (pH) dasar tambak. Dasar

tambak yang ber-pH rendah dapat menyebabkan rendahnya pH air tambak. Oleh

karena itu, perbaikan pH air tambak harus dimulai dari perbaikan pH tanah dasar

tambak, selain untuk memperbaiki keasaman dasar tambak, kapur juga berfungsi

sebagai desinfektan dan juga sebagai penyedia unsur hara (fosfor) yang

dibutuhkan plankton. Tanah dasar tambak yang mengandung pirit harus

direklamasi terlebih dahulu selama kurang lebih 4 bulan sebelum diberi kapur.

Kapur yang digunakan di tambak berfungsi untuk meningkatkan kesadahan

dan alkalinitas air membentuk sistem penyangga (buffer) yang kuat,

meningkatkan pH, sebagai desinfektan, mempercepat dekomposisi bahan organik,

mengendapkan besi, menambah ketersediaan unsur P, dan merangsang

pertumbuhan plankton serta benthos.

Persentase jumlah responden yang melakukan pengapuran tanah dasar

tambak disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Persentase Jumlah Responden yang Melakukan Pengapuran Tanah
Dasar Tambak

Pengapuran Tanah Tambak Jumlah Responden
(Orang)

Persentase (%)

Melakukan 20 26

Kadang-kadang 22 29

Tidak melakukan 35 45

Jumlah 77 100

Sumber: Data primer (2020)

Pada umumnya responden memahami tujuan melakukan pengapuran yaitu

untuk memperbaiki kualitas tanah dasar tambak, namun demikian persentase
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responden yang melakukan pengapuran tanah dasar tambak lebih kecil

dibandingkan dengan yang tidak melakukan pengapuran tanah dasar tambak

(Tabel 7).  Hal ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa sebagian besar petani

tambak relatif sudah tidak ingin lagi mengeluarkan dan menambah biaya produksi

untuk pembelian kapur. Adapun biaya yang mereka keluarkan dalam melakukan

pengapuran berkisar antara Rp 100.000 hingga Rp 700.000 per Ha.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, juga diketahui bahwa

sebelum melakukan pengapuran, petani tambak pada umumnya tidak mengukur

pH tanah. Hanya sebagian kecil saja yang melakukan pengukuran pH tanah

(Tabel 8), sementara tujuan dari pengukuran pH tanah adalah untuk menentukan

jenis dan jumlah kapur yang akan digunakan.

Tabel 8. Persentase Jumlah Responden yang Melakukan Pengukuran   pH Tanah
Dasar Tambak

Pengukuran pH Jumlah Responden
(Orang)

Persentase (%)

Melakukan 5 6

Kadang-kadang 17 22

Tidak melakukan 55 72

Jumlah 77 100

Sumber : Data primer (2020)

Pengapuran tambak dilakukan dengan cara mengukur pH tanah terlebih

dahulu pada beberapa titik yang berbeda dengan menggunakan alat pengukur pH

tanah sampai diperoleh angka yang tepat, kemudian dihitung kebutuhan kapur.

Secara sederhana kebutuhan kapur yang digunakan untuk tambak adalah: (1) pH

tanah 4-5 digunakan kapur dolomit sebanyak 4.000 kg/ha; (2) pH tanah 5-6

digunakan kapur dolomit sebanyak 3.000 kg/ha; dan (3) pH tanah > 6 digunakan

kapur dolomit sebanyak 1.000 kg/ha.
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Kapur ditebarkan ke seluruh permukaan tanah dan pematang secara

merata. Dibiarkan selama 2-3 hari, untuk selanjutnya tambak siap disi air sampai

ketinggian yang diperlukan. Kapur mengandung unsur Ca, tetapi pemberian

kapur kedalam tanah pada umumnya bukan karena tanah kekurangan unsur Ca

melainkan tanah terlalau asam. Dengan naiknya nilai pH tanah, maka unsur-unsur

hara seperti P akan mudah diserap dan tidak diikat oleh Fe maupun Al

(Hardjowigeno, 2002).

e. Pemberantasan Hama

Upaya pemberantasan hama tambak dikenal dengan dua cara yaitu secara

mekanis dan kimiawi.  Pemberantasan hama secara mekanis biasanya dilakukan

pada saat pengeringan tanah dasar atau rehabilitasi tambak, dengan cara mencari,

menangakap, dan mematikannya, namun untuk tambak yang sukar dikeringakan

maka alterantif lain adalah dengan cara kimiawi.  Pemberantasan hama secara

kimiawi yang umum dilakukan yaitu dengan bantuan racun nabati dan pestisida

yang dianjurkan.  Penggunaan racun nabati untuk pemberantasan hama tambak

biasanya berupa perasan (ekstrak), sebagai contoh adalah rotenon (C23H22 O6) dan

saponim, yang merupakan pestisida yang bersifat selektif yang pada dosis

tertentu bahan tersebut mematikan ikan tetapi tidak mematikan udang yang

dibudidyakan.

Persentase jumlah responden yang melakukan pemberantasan hama

disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Persentase Jumlah Responden yang Melakukan Pemberantasan Hama

Pemberantasan Hama Jumlah Responden
(Orang)

Persentase (%)

Melakukan 63 82

Kandang-Kadang 10 13
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Tidak melakukan 4 5

Jumlah 77 100

Sumber : Data primer (2020)

Tabel 9 menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah melakukan

upaya pemberantasan hama dengan biaya yang dikeluarkan berkisar antara Rp.

100.000 hingga Rp. 2.000.000.

f. Pemupukan Awal

Pemupukan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan hasil panen

tambak, karena pemupukan mampu menciptakan lingkungan yang ideal untuk

udang hidup dan berkembang. Pemupukan pada tambak sendiri berguna untuk

merangsang pertumbuhan pakan alami di tambak, seperti plankton dan kelekap.

Pupuk yang digunakan untuk tambak ini merupakan variasi dari pupuk organik

dan anorganik atau buatan. Pupuk organik yang diberikan berupa pupuk kandang,

sedangkan pupuk anorganik berupa urea dan TSP.

Pemupukan harus dilakukan dengan optimal, yakni dengan memperhatikan

dosis yang akan diberikan. Menurut Liptan (Lembaga Informasi Pertanian), dosis

pemupukan yang baik untuk tambak udang adalah 1.000 kg per Ha, Urea 50 kg

per Ha, TSP 75 kg per Ha (Urea : TSP= 2 : 1).   Untuk pemupukan tambak sendiri

dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pemupukan awal dan pemupukann susulan.

Pemupukan awal dilakukan 7-14 hari sebelum benih ditebar. Sedangkan

pemupukan susulan dilakukan setelah 1 bulan benih ditebar.

Persentase jumlah responden yang melakukan pemupukan dasar disajikan

pada Tabel 10.
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Tabel 10. Persentase Jumlah Responden yang Melakukan Pemupukan dasar

Pemupukan Awal Jumlah Responden
(Orang)

Persentase (%)

Melakukan 69 90

Tidak melakukan 8 10

Jumlah 77 100

Sumber : Data primer (2020)

Tabel 10 menunjukkan bahwa sebagian besar responden melakukan

pemupukan dasar.  Jenis pupuk yang digunakan umumnya adalah pupuk

anorganik dengan biaya yang dikeluarkan berkisar antara Rp. 1.250.000-

1.500.000 per musim tanam.  Salah satu persoalan yang dihadapi oleh para petani

tambak adalah seringnya terjadi kelangkaan pupuk di pasaran sehingga perlu

adanya solusi dari kelangkaan pupuk tersebut.

4.3.2. Sumber Benih dan Sistem Pemeliharaan

a. Sumber Benih

Sumber benih turut mempengaruhi kualitas benih yang akan ditebar di

tambak. Sebelum ditebar, benih tersebut diseleksi untuk mendapatkan benih

udang yang sehat, mempunyai ketahanan tinggi dan bebas dari infeksi penyakit

virus melalui uji Polymerase Chain Reaction (PCR). Cara seleksi benih yaitu

dengan melakukan uji visual, uji ketahanan dan uji laboratorium terhadap sampel

benih udang, dengan tahapan sebagai berikut:

- Secara visual meliputi keseragaman warna, ukuran, gerakan dan

kelengkapan organ tubuh. Warna benih seragam hijau kecoklatan bersih

(tidak berwarna merah). Ukuran seragam dengan ekor (uropoda) sudah

membuka. Nilai keseragaman ukuran dan warna >95%. Ukuran benih PL-
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12 atau tokolan. Gerakan aktif berenang menentang arus menempel di

dasar atau pada dinding bak. Anggota tubuh lengkap dan bersih dari

pathogen dasar (sesuai SNI benih udang windu).

- Uji ketahanan dengan kejutan terhadap salinitas dari air bak media

pemeliharaan benih ke salinitas 0 ppt (tawar) secara mendadak selama 15

menit kemudian dikembalikan ke salinitas air bak. Kelangsungan hidup

benih yang baik >90%. Cara kedua dengan menurunkan salinitas dengan

penambahan air tawar dan air bak (Petunjuk TeknisTeknik Budidaya

Udang Windu (Penaeus monodon) Pola Sederhana Melalui Penerapan

BMPs (Best Management Practices, 2017)

Benih yang ditebar oleh responden di tambak berasal dari 2 sumber yaitu

hatchery dan penggelondongan dengan persentase jumlah responden seperti yang

disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Persentase Jumlah Responden Berdasarkan Sumber Benih

Sumber Benih Jumlah Responden
(Orang)

Persentase (%)

Hatchery 11 14

Penggelondongan 66 86

Jumlah 77 100

Sumber : Data primer (2020)

Tabel 11 menunjukkan bahwa petani tambak di Kecamatan Bungoro dan

Labakkang pada umumnya memperoleh benih dari penggelondongan.  Hal ini

disebabkan karena benur asal penggelondongan lebih mudah didapatkan,

ukurannya relative lebih besar dan sudah terseleksi di alam.

b. Sistem pemeliharaan udang windu
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Polikultur merupakan metode budidaya yang digunakan untuk

pemeliharaan banyak biota dalam satu lahan. Sistem ini memberikan manfaat

yaitu tingkat produktifitas lahan yang tinggi. Pada prinsipnya terdapat beberapa

hal yang berkaitan dengan produk yang harus diatur sehingga tidak terjadi

persaingan antar produk dalam memperoleh pakannya, selain itu setiap produk

diharapkan dapat saling memanfaatkan sehingga terjadi sirkulasi dalam satu

lokasi budidaya (Syahid, dkk, 2006).

Persentase jumlah responden berdasarkan sistem pemeliharaan udang

windu di tambak disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Persentase Jumlah Responden Berdasarkan Sistem Pemeliharaan
Udang Windu

Sistem Pemeliharaan Jumlah Responden
(Orang)

Persentase (%)

Monokultur 55 71

Polikultur 22 29

Jumlah 77 100

Sumber : Data primer (2020)

Tabel 12 menunjukkan bahwa jumlah petani tambak yang melakukan

pemeliharaan udang dengan sistem monokultur lebih banyak dibandingkan

dengan sistem polikultur.  Adapun sistem polikultur yang diterapkan oleh petani

tambak di kecamatan Bungoro dan Kecamatan Labakkang yaitu udang windu dan

ikan bandeng dipelihara secara bersama-sama dengan perbandingan 30.000 ekor

benih udang windu berbanding 4000 ekor benih ikan bandeng per Ha. Untuk

biaya bibit petani tambak mengeluarkan dana sekitar Rp.500.000 - Rp. 5.000.000.

4.3.3. Pemeliharaan Udang Windu

a. Penebaran benih
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Dalam proses penebaran benih, yang harus diperhatikan adalah suhu

lingkungan sekitar benih, tepatnya saat berada di dalam plastik. Keberhasilan

penebaran dipengaruhi oleh penyesuaian suhu antara plastik benur dengan

tambak. Umumnya, suhu pada plastik benur termasuk rendah. Maka, penebaran

dilakukan pada dini hari sampai menjelang pagi, karena pada saat itu suhu tambak

masih relatif rendah.

Adapun mekanisme penebaran benih adalah: (1) kantong plastik yang

berisi benih diapungkan ke permukaan air tambak dan dibiarkan sekitar 15-30

menit. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar suhu air dalam kantong plastik dan

air tambak saling beradaptasi. (2) Karet pengikat kantong plastik dibuka dan

dibiarkan selama 15 sampai 30 menit agar udara dalam plastik beradaptasi dengan

udara luar. (3) Air tambak dimasukkan secara perlahan ke dalam kantong plastik

untuk membantu adaptasi salinitas.

Padat penebaran merupakan penentu tingkat teknologi dan akuainput yang

dibutuhkan dalam sistem budidaya. Aplikasi padat penebaran di atas daya dukung

lingkungan dapat mempengaruhi sistem budidaya yang menciri pada gagal panen

akibat beban limbah yang berlebih di atas kapasitas asimilasi lingkungan perairan

(Rahman Syah, 2017). Selain padat penebaran, waktu (musim) melakukan

penebaran juga turut mempengaruhi tingkat keberhasilan budidaya yang

dilakukan.

Persentase jumlah responden berdasarkan waktu (musim) melakukan

penebaran udang windu disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Persentase Jumlah Responden Bersarkan Waktu Melakukan Penebaran
Benih Udang Windu

Waktu Melakukan
Penebaran

Jumlah Responden
(Orang)

Persentase (%)
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Awal musim hujan 35 46

Akhir musim hujan 21 27

Lainnya 21 27

Jumlah 77 100

Sumber : Data Primer (2020)

Dari Tabel 13 menunjukkan bahwa petani tambak melakukan penebaran

benih dengan variasi waktu yaitu awal musim hujan, akhir musim hujan dan

lainnya (tanpa jadwal waktu) dengan persentase terbesar yaitu pada awal musim

hujan.

Merujuk pada Info Akuakultur (2019) bahwa udang windu akan tumbuh

dengan baik pada kisaran salinitas 15 – 25 ppt.  Kisaran salinitas seperti ini lebih

mudah didapatkan pada musim hujan dibandingkan pada musim kemarau,

sehingga penebaran benih udang yang dilakukan pada awal musim hujan relatif

lebih mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih dibandingkan

dengan penebaran benih pada akhir musim hujan (awal musim kemarau).

Musim kemarau akan mengakibatkan perubahan parameter kualitas air

seperti peningkatan suhu dalam air, peningkatan salinitas, peningkatan amonia,

semakin padatnya plankton serta kurangnya intensitas cahaya yang masuk ke

dalam air kolam.  Perubahan parameter kualitas air ini akan berpengaruh pada

kondisi udang yang dibudidayakan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya

pencegahan dan penanganan dalam melakukan usaha budidaya udang pada musim

kemarau.  Upaya-upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan tentunya

akan berdampak terhadap peningkatan biaya produksi yang dikeluarkan.

Pada musim kemarau, kondisi air tambak akan menjadi hipersalin atau

berkadar garam tinggi. Pada salinitas tinggi, pertumbuhan udang menjadi lambat
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karena proses osmoregulasi terganggu. Osmoregulasi merupakan proses

pengaturan dan penyeimbang tekanan osmosis antara di dalam dan diluar tubuh

udang.

Apabila salinitas air meningkat maka pertumbuhan udang akan melambat

karena energi lebih banyak terserap untuk proses osmoregulasi dibandingkan

dengan untuk pertumbuhan. Selain itu salinitas air yang terlalu tinggi

menyebabkan udang mengalami kesulitan berganti kulit karena kulit cenderung

keras sulit dilepaskan, bahkan ada kalanya terdapat lumutan pada karapas serta

mudah terserang white spot.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan salinitas air yaitu dengan

melakukan penambahan air tawar yang berasal dari sumur bor atau sumber air

tawar lainnya. Peningkatan amonia juga akan terjadi pada musim kemarau.

Amonia merupakan hasil ekskresi atau pengeluaran kotoran udang yang

berbentuk gas. Amonia juga berasal dari pakan yang tidak termakan oleh udang

sehingga larut dalam air.

b. Pengelolaan Kualitas Air

Air pada tambak menjadi media utama dalam proses budidaya udang.

Kualitas air memegang peran yang penting dalam menyukseskan produksi tambak

itu sendiri. Penurunan kualitas air pada tambak dapat terjadi kapan saja. Cara

mengatasi penurunan kualitas air tersebut ialah dengan melakukan pergantian air.

Prinsip dasar dari pergantian air ini ialah mengganti air yang sudah mengalami

penurunan kualitas dengan air baru dengan kualitas yang lebih baik.

Persentase jumlah responden yang melakukan pengelolaan kualitas air

disajikan pada Tabel 14.
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Tabel 14. Persentase Jumlah Responden yang Melakukan Pengelolaan Kualitas

Air

Pergantian Air Jumlah Responden
(Orang)

Persentase (%)

Melakukan 9 12

Kadang-kadang 33 43

Tidak melakukan 35 45

Jumlah 77 100

Sumber : Data primer (2020)

Dari Tabel 14 menunjukkan bahwa persentase jumlah petani tambak yang

melakukan pengelolaan kualitas air sangat kecil yaitu hanya 12%. Sistem

pengelolaan air pun yang dilakukan masih perlu perbaikan.  Pada umumnya petani

tambak melakukan pergantian air dengan cara memindahkan (mengeluarkan)

sejumlah air dari petakan tambak pemeliharaan yang satu ke petakan tambak

pemeliharaan lainnya dengan menggunakan mesin pompa. Kemudian petakan

tambak yang telah dikeluarkan airnya akan diisi dengan air baru yang berasal dari

sumur bor. Sistem pengelolaan (pemasukan dan pengeluaran) air seperti ini

terpaksa dilakukan oleh petani tambak karena tambak yang mereka kelola pada

umumnya tidak dilengkapi dengan saluran pemasukan dan saluran pengeluaran air

yang berhubungan langsung dengan sumber air (laut).

c. Pengelolaan pakan

Salah satu parameter yang dapat digunakan sebagai tolok ukur tingkat

ketersediaan pakan alami di dalam tambak adalah penampakan dan kemunculan

udang di permukaan maupun ancho. Pada perairan tambak dengan persediaan

pakan alaminya memadai atau melimpah proses penampakan dan pemunculan

udang relatif lebih lambat dibandingkan dengan perairan tambak dengan

persediaan pakan alaminya sangat kurang. Keadaan ini terjadi karena udang
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lebih banyak beraktifitas di dasar perairan untuk mencari pakan alami yang

dibutuhkan, sehingga jarang menampakkan/muncul di permukaan air maupun

ancho.

Sebaliknya jika penampakan dan pemunculan udang di permukaan air

maupun ancho relatif lebih banyak dari kondisi biasanya maka dapat dijadikan

sebagai salah satu indikasi bahwa ketersediaan pakan alami di perairan tersebut

telah menipis atau bahkan telah habis sama sekali. Keadaan ini terjadi karena

udang akan berusaha mencari pakan yang sudah jarang ditemukan di dasar

perairan tambak dan aktifitas yang biasa dilakukan udang pada kondisi seperti

ini adalah dengan melakukan konvoi di sekeliling tambak atau banyak muncul di

dinding tambak.

Parameter lainnya yang dapat digunakan sebagai tolok ukur tingkat

ketersediaan pakan alami di perairan tambak adalah melalui pengamatan warna

feces udang yang terdapat di bagian usus maupun yang tertinggal di ancho.

Feces udang yang berasal dari pakan alami biasanya berwarna kehitaman atau

tergantung dari jenis pakan alaminya. Jika dari hasil pengamatan menunjukkan

bahwa sebagian besar udang memiliki warna feces kehitaman maka dapat

dijadikan indikasi bahwa tingkat ketersediaan pakan alami di perairan tersebut

masih memadai.

Cara yang umum dilakukan oleh petani tambak sehubungan dengan

ketersediaan pakan alami di tambak yaitu dengan melakukan pemupukan

susulan, dengan dengan menggunakan pupuk urea dan SP36 dengan dosis urea

10-15 kg/ha dan SP36 5-10 kg/ha. Pada pemupukan susulan, yang ditumbuhkan

adalah plankton, dan dilakukan setiap 10-14 hari sekali. Pupuk susulan
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ditebarkan pada pelataran tambak. Pemupukan tidak dianjurkan pada tambak-

tambak yang mempunyai tanah dasar bersifat masam (pH < 6). Dapat juga

dilakukan pemupukan apabila sudah dilakukan proses pengapuran (penebaran

kapur tohor) atau menggantungkan batu kapur dimuka pintu-pintu air.

Persentase jumlah responden yang melakukan pemupukan susulan

disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Persentase Jumlah Responden yang melakukan Pemupukan Susulan

Pemupukan Susulan Jumlah Responden
(Orang)

Persentase (5)

Melakukan 28 36

Kadang-kadang 24 31

Tidak melakukan 25 33

Jumlah 77 100

Sumber : Data primer (2020)

Dari Tabel 15 menunjukkan bahwa persentase jumlah responden yang

melakukan pemupukan susulan hampir sama dengan persentase jumlah responden

yang tidak melakukan pemupukan susulan.  Pemupukan susulan dilakukan

tergantung kondisi air tambak.

d. Pengelolaan Kesehatan

Di dalam melakukan kegiatan budidaya, pengendalian hama dan penyakit

sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian oleh pembudidaya dan

kerugian bagi orang banyak akibat mutu rendah dan penyakit yang menyerang.

Untuk itu perlu dilakukan pemberantasan hama dan penyakit dengan baik,

terutama pada saat pengolahan tanah pada tambak. Adanya hama di dalam tambak

sangat merugikan bagi para pembudidaya dan spesies itu sendiri. Untuk itu para

pembudidaya juga perlu memahami lebih dalam jenis-jenis hama yang dapat
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mengganggu, merusak bahkan memangsa spesies yang dibudidayakan. Dengan

diketahuinya jenis-jenis hama tersebut maka pembudidaya dapat mencegahnya

atau memberantasnya dengan memberi obat sesuai dengan jenis hama yang ada.

Begitu pula dengan penyakit, yang sangat merugikan sekali bagi pembudidaya

karena adanya suatu penyakit dapat menyebabkan ikan/udang mati secara

mendadak dalam jangka waktu yang singkat.

Persentase jumlah responden yang melakukan pengendalian hama dan

penyakit udang windu disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Persentase Jumlah Responden yang Melakukan Pengendalian Hama dan
Penyakit

Pengendalian Hama
dan Penyakit

Jumlah Responden
(Orang)

Persentase (%)

Melakukan 17 22

Kadang-kadang 16 21

Tidak melakukan 44 57

Jumlah 77 100

Sumber : Data primer (2020)

Dari Tabel 16 menunjukkan bahwa persentase responden yang melakukan

pengelolaan kesehatan sangat kecil yaitu 22 %.  Berdasarkan hasil wawancara

dengan responden diketahui bahwa rata-rata udang yang dibudidayakan terserang

hama dan penyakit, hama yang sering meyerang diantaranya hama wereng dan

ikan mujair sementara penyakit yang sering meyerang adalah bercak merah.

Golongan hama yang sering menyerang udang adalah hama penyaing

merupakan hama yang dapat menyaingi udang dalam hidupnya, baik mengenai

makanan maupun tersedianya oksigen di dalam tambak. Yang termasuk golongan

ini adalah : Ikan liar yaitu Mujair (Tilapia mossambica), Belanak (Bugil Spp),

Pernet (Aplocheilus javanicus), Rekret (Ambassis gynocephalus), dan Siput yaitu
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Trisipan (Cerithidea alata), Cerithidea djariensis dan Cerithidea autodorata,

Larva nyamuk Cyronomas longilobus, jenis udang yaitu udang kecil kecil

Cardina dentaculata, jenis ketam yaitu seasorina SP.

Sementara penyakit yang sering menyerang udang diantaranya adalah (1)

Penyakit Kotoran Putih/ White Feces Disease (WFD) Udang. Serangan penyakit

kotoran putih udang berdampak buruk dan dapat mengakibatkan kematian massal.

Penyakit kotoran putih yang menyerang udang tersebut diakibatkan air laut yang

kotor. (2) White Feces Disease biasanya muncul dalam jangka dua bulan saat

budidaya udang dilakukan. Udang jenis Vannamei dan Monodon paling sering

didapati terjangkit penyakit kotoran putih. Penyebabnya adalah jenis parasit mirip

cacing namun tidak memiliki organ seluler. Jika udang terjangkit WFD, maka

kotoran udang berwarna putih akan mengambang di kolam atau tambak. Ketika isi

usus udang diperiksa, akan ditemukan massa tubuh berbentuk ulat. (3) Penyakit

Bintik Putih/ White Spot Syndrome (WSS) Udang White Spot Syndrom, penyakit

ini akan membunuh udang secara perlahan. Udang akan mati dengan sendirinya

karena berkurang nafsu makannya. Udang yang terjangkit penyakit bintik putih,

pada proses awalnya organ yang terkena penyakit adalah lambung, insang,

kutikula epidermis, dan jaringan ikat hepatopankreas. Setelah udang terjangkit

penyakit berat akan muncul bintik-bintik putih berdiameter 0,5-2 mm pada lapisan

dalam eksoskeleton dan epidermis, menyebabkan udang tidak mau makan,

berdampak kematian massal di tambak. Apabila penyakit bintik putih menyerang

udang yang diternakkan, pilihan terbaik adalah segera memanen udang. Jika

pemanenan tidak dilakukan cepat, semua udang di kolam dapat mati dalam

hitungan hari. (4) Penyakit Myo/ Infectious Myo Necrosis Virus (IMNV) Udang
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Penyebab udang terjangkit penyakit Myo akibat menurunnya kualitas air atau

tidak stabilnya kualitas air media budidaya, terutama fluktuasi suhu. Sisa pakan

yang menumpuk didasar tambak akan berubah menjadi amonia, sehingga sangat

berpotensi menjadi racun yang mematikan hewan udang. Gejala klinis udang

yang terserang IMNV biasanya terjadi nekrosis atau kerusakan jaringan otot pada

tubuh udang dengan ciri warna putih pada otot yang terserang. Jika terkena myo,

udang tampak pucat, kemudian memerah di bagian ruas bawah sampai ekor. (5)

Penyakit Early Mortality Syndrome (EMS). Penyakit EMS ini jadi momok bagi

pembudidaya karena bisa menyebabkan kematian hingga 100% pada udang yang

berusia 20-30 hari. Ciri udang yang terserang EMS adalah udang terlihat lemah

tidak mau bergerak, nafsu makan, ukuran tubuh tidak proporsional (kepala lebih

besar dari badan), warna tubuh sama dengan warna air. (6) Penyakit Kepala

Kuning/ Yellow Head Disease Udang di dalam tambak yang sudah terinfeksi

penyakit kepala kuning jika tidak segera ditangani dan dipanen, akan

menyebabkan tingkat kematian 100% secara bertahap dalam waktu 3 hingga 5

hari buat udang yang berumur 50-60 hari. Udang yang terjangkit penyakit ini tiba-

tiba nafsu makannya terlihat menurun drastis, sehingga mengakibatkan perut

udang terlihat kosong dan warna tubuhnya pucat. Jika diperhatikan, terlihat warna

kekuningan pada bagian kepala termasuk hepatopankreasnya..

4.3.4. Panen

a. Waktu panen

Waktu panen ditentukan berdasarkan ukuran udang yang sudah memenuhi

pasar atau karena kondisi udang yang sudah tidak memungkinkan dibudidayakan

lagi. Pertimbangan yang diambil merupakan perpaduan antara pertimbangan
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teknis dan bisnis, secara teknis selama udang masih bisa bertahan maka selama itu

pula udang dipelihara, namun seringkali juga karena pertimbangan bahwa harga

udang sedang bagus dan diperkirakan akan segera turun, maka udang juga bisa

dipanen dengan perhitungan harapan keuntungan bisa menurun jika dipanen

setelah harga udang turun. Sedangkan waktu panen yang paling baik adalah saat

malam hari hingga dini hari, untuk menghindari panas matahari yang bisa

mempercepat kerusakan udang yang dipanen.

Petani tambak di Kecamatan Bungoro dan Kecamatan Labakkang

melakukan panen dengan intensitas (frekuensi) bervariasi antara 1 kali hingga 3

kali panen dalam satu tahun.  Persentase jumlah responden berdasarkan intensitas

panen disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Persentase Jumlah responden Berdasarkan Intensitas Panen Per Tahun

Intensitas Panen Per
Tahun

Jumlah Responden
(Orang)

Persentase (%)

Satu kali 29 38

Dua kali 40 52

Tiga kali 8 10

Jumlah 77 100

Sumber : Data primer (2020)

Dari Tabel 17 menunjukkan bahwa persentase jumlah responden dengan

intesitas panen 2 kali per tahun lebih tinggi dibandingkan dengan intensitas panen

1 kali per tahun, dan intensitas panen 3 kali per tahun. Intensitas panen

dipengaruhi beberapa faktor, antara lain sarana yang ada terutama sarana

pengairan, kondisi musim dan penyakit yang menyerang udang.

b. Rata-rata produksi udang setiap kali panen

Hasil observasi dan wawancara dengan petani tambak di kecamatan

Bungoro dan kecamatan Labakkang rata-rata produksi udang dalam satu kali
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panen yaitu 50 kg-300 kg, semantara informasi tentang harga jual udang rata-rata

petambak mendaptkan informasi dari pedagang pengumpul, harga udang sesuai

informasi yang didaptkan oleh petani tambak yaitu berkisar antara Rp.40.000-

Rp.80.000/kg.

4.4.  Aspek Pemasaran Udang Windu

Persentase jumlah responden berdasarkan cara pemasaran udang saat

panen  disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Persentase Responden Berdasarkan Cara Pemasaran Udang Saat Panen

Pemasaran Udang Saat
Panen

Jumlah Persentase(%)

Ke Pedagang Pengumpul 56 71

Ke koord. Pedagang
pengumpul

20 26

Ke Industri 1 1

Jumlah 77 100

Sumber : Data primer 2020

Pemasaran produksi perikanan di Indonesia umumnya tidak dilakukan

oleh satu tangan tetapi dilaksanakan oleh beberapa perantara, baik besar maupun

kecil, sehingga membentuk mata rantai yang panjang. Mata rantai yang panjang

akan mengakibatkan biaya pemasaran menjadi tinggi karena tiap perantara ingin

mendapatkan keuntungan untuk menutup biaya pemasaran yang telah

dikeluarkan. Besarnya keuntungan pemasaran dan biaya pemasaran ditingkat

perantara merupakan komponen dalam pembentukan harga akhir (harga eceran) di

tingkat konsumen. Hal ini akan berpengaruh pada harga di tingkat produsen,

bahkan dapat menekan harga di tingkat produsen karena daya beli sebagian

konsumen masih terbatas (Eddiwan, 1983 dalam Pattola, dkk., 2019).
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4.5. Aspek Kelembagaan dan Permodalan

a. Keterlibatan pada kelompok tani atau assosiasi

Kebijakan strategis melalui industrialisasi perikanan budidaya, dinilai oleh

sebagian besar masyarakat perikanan sebagai langkah positif dalam upaya

mengembalikan kemandirian dan daya saing produk perikanan Indonesia di

tataran global, yang nota bene memiliki potensi perikanan budidaya terbesar di

dunia, namun minim pemanfaatan. Sudah saatnya potensi tersebut digali dan

dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Guna

mewujudkan harapan mulia tersebut, maka perencanaan sebelum implementasi

perlu menjadi fokus perhatian Pemeritah dengan melibatkan dukungan dan

kerjasama sinergi dari seluruh stakeholders.

Menurut Hermanto dan Subowo (2006) membedakan bahwa secara

empiris kelembagaan dapat dibedakan, antara lain: (1) kelembagaan sosial

nonbisnis yang merupakan lembaga yang mendukung penciptaan teknologi,

penyampaian teknologi, penggunaan teknologi dan pengerahan partisipasi

masyarakat, seperti lembaga penelitian, penyuluhan, kelompok tani dan

sebagainya, dan (2) lembaga bisnis penunjang yang merupakan lembaga yang

bertujuan mencari keuntungan, seperti koperasi, usaha perorangan, usaha jasa

keuangan dan sebagainya. Kelembagaan sendiri mempunyai arti luas yang

mencakup aturan main, kode etik, sikap dan tingkah laku seseorang, organisasi

atau suatu sistem. Kedua jenis kelembagaan inilah sesungguhnya yang harus

menjadi issu penting dalam upaya menggerakan siklus aquabisnis udang windu

yang berkelanjutan, jika kelembagaan ini mampu berjalan secara efektif sangat
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mungkin permasalahan yang saat ini masih mendera tidak lagi menjadi

penghambat bagi keberlangsungan usaha dari para pelaku.

Persentase berdasarkan keterlibatan responden pada kelompok tani atau

assosiasi disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Persentase Jumlah Responden Berdasarkan Keterlibatan pada
Kelompok Tani atau Assosiasi

Keterlibatan pada
kelompok tani atau

assosiasi

Jumlah Responden
(Orang)

Persentase (%)

Terlibat 34 44

Tidak terlibat 43 56

Jumlah 77 100

Sumber : Data primer 2020

Dari Tabel 19 menunjukkan bahwa petani tambak yang terlibat dalam

kelompok tani atau assosiasi sebanyak 34 petambak dengan presentase 44%, dan

tidak terlibat dalam kelompok tani atau assosiasi sebanyak 43 petambak dengan

presentase 56%.

b. Layanan Perbankan untuk Meningkatkan Kegiatan Budidaya Udang

Persentase jumlah responden berdasarkan layanan perbankan untuk

meningkatkan kegiatan budidaya udang windu disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20. Persentase Jumlah Responden Berdasarkan Layanan Perbankan untuk
Meningkatkan Kegiatan Budidaya Udang

Layanan Perbankan Jumlah Responden
(Orang)

Persentase (%)

Bunga Pinjaman Rendah 30 39

Persyaratan Pinjaman
Mudah

22 28

Bantuan Modal Usaha
Tanpa Bunga

9 12

CSR 16 21

Jumlah 77 100
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Sumber : Data primer 2020

Tabel 20  menunjukkan bahwa petani tambak manaruh harapan pada

perbankan dengan bunga pinjaman rendah sebanyak 30 petambak dengan

presentase 39%, persyaratan pinjaman mudah sebanyak 22 petambak dengan

presentase 28%,  bantuan modal usaha tanpa bunga sebanyak 9 petambak dengan

presentase 12% dan bantuan CSR sebanyak 16 petambak dengan presentase 21%.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional

memiliki peran yang penting dan strategis. Namun demikian, UMKM masih

memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk

mengembangkan usahanya. Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku UMKM

yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank, baik karena

kendala teknis, misalnya tidak mempunyai/tidak cukup agunan, maupun kendala

non teknis, misalnya keterbatasan akses informasi ke perbankan. Dari sisi

pengembangan usaha, pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan informasi

mengenai pola pembiayaan untuk komoditas tertentu. Di sisi lain, ternyata

perbankan juga membutuhkan informasi tentang komoditas yang potensial untuk

dibiayai.

Hasil wawancara dengan responden di kecamatan Bungoro dan kecamatan

Labbakang menaruh harapan kepada pemerintah setempat untuk mendapatkan

modal bantuan usaha dalam menjalankan usaha budidaya udang yang selama ini

ditekuni, sehingga target produksi dapat terpenuhi.

c. Peran Penyuluh dalam Akses Permodalan dan Manajemen

Penyuluh perikanan berperan menghubungkan lembaga ilmiah sebagai

sumber hal baru, dengan pembudidaya sebagai yang membutuhkan. Hubungan ini
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harus dilanjutkan dengan bimbingan praktis untuk menumbuhkan keyakinan dan

keinginan mencobanya sendiri. Akhirnya peranan pembudidaya dalam

pembangunan akan terasa, karena kesadaran sendiri, bukan karena paksaan. Dapat

dikatakan bahwa peranan perikanan merupakan kegiatan dalam menjalankan

fungsinya. Kegiatan menyampaikan sesuatu yang baru yang lebih baik,

menguntungkan kepada pembudidaya, dengan tujuan meningkatkan kemauan dan

kemampuan pembudidaya dalam berusaha perikanan. Peranan penyuluhan

perikanan disamping menjadikan pembudidaya aktif dan dinamis, juga berperan

menciptakan iklim atau keadaan yang memungkinkan pembudidaya mau

melaksanakan hal-hal yang telah disuluhkan, atas dasar tidak merasa terpaksa dan

dipaksa. Memungkinkan adanya iklim sosial pedesaan yang harmonis.

Persentase jumlah responden berdasarkan peran penyuluh dalam peningkatan

pengelolaan budidaya udang windu disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Persentase Responden Berdasarkan Peran Penyuluh dalam Peningkatan
Pengelolaan Budidaya Udang Windu.

Peran penyuluh JumlahResponden
(Orang)

Persentase (%)

Tidak berperan 37 48

Berperan 5 7

Sangat berperan 35 45

Jumlah 77 100

Sumber : Data primer 2020

Tabel 21 menunjukkan bahwa persentase jumlah responden terhadap peran

penyuluh dalam hal peningkatan pengelolaan budidaya udang windu masih lebih

rendah, yaitu sebesar 45 % (sangat berperan) dan 7 % (berperan).  Sehingga dapat

dikatakan bahwa peran penyuluh masih sangat perlu untuk ditingkatkan.
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Sementara persentase jumlah responden berdasarkan peran penyuluh

terhadap akses permodalan dan manajemen disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22. Persentase Responden Berdasarkan Peran Penyuluh dalam Peningkatan
Akses Permodalan dan Manajemen

Peran penyuluh JumlahResponden
(Orang)

Persentase (%)

Tidak berperan 25 32

Berperan 9 12

Sangat berperan 43 56

Jumlah 77 100

Sumber : Data primer 2020

Tabel 22 menunjukkan bahwa persentase jumlah responden terhadap peran

penyuluh dalam hal peningkatan akses permodalan dan manajemen lebih tinggi,

yaitu sebesar 56 % (sangat berperan) dan 12 % (berperan). Namun demikian

peran penyuluh dalam hal ini tetap perlu ditingkatkan agar akses permodalan dan

manajemen petani lebih meningkat lagi.

4.3.6. Parameter KualitasAir Tambak Udang di KabupatenPangkep

Kabupaten Pangkep terletak di pantai Barat Sulawesi Selatan. Memiliki tiga

sungai besar yaitu Sungai Limbangan, Sungai Pangkajene,dan Sungai

Binangasangkara dengan beberapa percabangan anak sungai yang bermuara ke laut.

Sungai-sungai tersebut sebagai sumber air utama untuk mengairi pertambakan di

sekitarnya. Status lahan pantai saat ini meliputi pertambakan rakyat yang umumnya

memiliki bentuk petakan dan saluran (Utojo, dkk., 2013)

Kualitas air didefinisikan sebagai kesesuaian air bagi kelangsungan hidup dan

pertumbuhan biota, umum hanya ditentukan oleh beberapa parameter kualitas air

saja yang disebut sebagai parameter penentu atau parameter kunci, sedang lainnya
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disebut parameter penunjang. Ada tiga jenis parameter kualitas air yakni parameter

fisika, parameter kimia dan parameter biologi (Mahasri, 2013).

Hasil pengukuran parameter kualitas air dan tanah pada penelitian yang

dilaksanakan oleh Balitbangda Kabupaten Pangkep kerjasama dengan PPPM

PoliteknikPertanian Negeri PangkajeneKepulauanpada 2 (dua) Kecamatan di

wilayah pesisir Kabupaten Pangkep yaitu Labakkang dan Bungoro menunjukkan

bahwa kesesuaian parameter kualitas untuk kegiatan budidaya udang di Kabupaten

Pangkep masih berada pada kisaran kualitas air yang optimal sesuai SNI

8038.1:2014. Kondisi parameter kualitas air tambak udang di Kabupaten Pangkep

disajikan pada Tabel 22 dan Tabel 23.

Tabel22. Parameter Kualitas Air Kecamatan Bungoro.

No Desa/Kel Waktu
Ukur

Hasil Pengukuran
Suhu
Air Salinitas pH Air DO pH

Tanah
1 Boriappaka

Berpengairan Pagi 29,3
26 -35

7,3 6,5 6
Sore 35,6 8 8,5 6,7

Tidak berpengairan Pagi 34
35 – 37

6,9 6,5 6
Sore 35,3 7,7 8,2 6

2 BowongCindea

Berpengairan Pagi 29,9
20 - 35,8

8 6,33 5,8
Sore 33,6 8,8 8,2 6

Tidak berpengairan Pagi 31,1
25 – 39

6,8 3,12 5,7
Sore 35,1 7,8 6,2 6

3 Bulu Cindea

Berpengairan Pagi 28,9
40,9 – 45

7,3 3,1 6,5
Sore 31 7,7 6,0 6,5

TidakBerpengairan Pagi 29,7
40,9 – 45

7,20 4,5 6,5
Sore 32,1 7,7 6,2 6
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Tabel 23. Parameter Kualitas Air Kecamatan Labakkang.

a. Salinitas

Salinitas merupakan salah satu parameter lingkungan yang mempengaruhi

proses biologi karena berhubungan dengan tingkat osmosis dalam tubuh udang

windu, pada kondisis hipoosmotik atau heperosmotik akan menguras energy

udang untuk melawan gradient tersebut, sehingga berpengaruh negative terhadap

kelangsungan hidup dan pertumbuhan udang windu.  Salinitas isoosmotik untuk

udang windu berkisar 25-26 ppt (Hartinah, 2008 dan Agustina, 2009), sesuai SNI

kisaran salinitas untuk budidaya udang windu berkisar 20-25 ppt (optimum).

Kondisi salinitas tambak di Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 3 bulan

pemantauan dikategorikan tinggi, sehingga dapat dipastikan udang windu yang

dipelihara berada pada kondisi hipoosmotik. Efek lain dari salinitas tinggi

No Desa/Kel Waktu
Ukur

Hasil Pengukuran
Suhu Air Salinitas pH Air DO pH Tanah

1 Bontommanai

Berpengairan Pagi 29,3
40 – 45

7,7 5,78 6
Sore 36,3 8 7,9 6

TidakBerpengairan Pagi 28,3
45 – 46

6,8 3,47 5,5
Sore 36,3 8,1 7,42 6

2 PundataBaji

Berpengairan Pagi 29
43 – 45

7,2 3,15 6
Sore 35,5 8 8,9 5,5

TidakBerpengairan Pagi 29
45 – 46

7,9 4,48 5,5
Sore 35,5 8 4,82 6
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menyebabkan udang windu susah ganti kulit.  Ganti kulit merupakan indicator

terjadinya pertumbuhan bagi Crustacea.  Solusi yang dapat dilakukan untuk

menurunkan salinitas adalah pengenceran.  Pengenceran dapat dilakukan apabila

tersedia air tawar dan stok air di saluran primer yang salinitasnya lebih rendah.

Hal ini pada umumnya tidak terdedia pada areal pertambakan di kecamatan

Bungoro dan kecamatan Labakkang kabupaten Pangkep.  Salinitas tinggi juga

akan menyebabakan tingginya fluktuasi suhu perairan dan tingkat kelarutan bahan

bahan organik maupun an organik.  Bahan organic dan an organik menjadi sulit

untuk terurai dan larut dalam air. Fluktuasi salinitas yang diperbolehkan  tidak

lebih dari 5 ppt. untuk budidaya udang vaname dan untuk budidaya udang windu

3 ppt. Penyebab tingginya salinitas selama 3 bulan pemantauan terjadi akibat dari

proses penguapan air tambak oleh terik matahari. Untuk itu diperlukan data

tahunan sehingga 2 musim yakni musim  hujan dan musim kemarau keduanya

dapat terwakilkan. Selayaknya peran penyuluh selain melakoni perannya sebagai

penyuluh juga sudah mengetahui kondisi kualitas air tahunan pada wilayhanya

masing-masing, dan perlu melengkapi diri dengan alat alat pemantau kualitas air

(thermometer, salinometer dan kertas lakmus/pH meter) sebagai koleksi pribadi.

b. Suhu

Parameter suhu air erat hubungannya dengan kondisi fisiologi udang

windu, karena berhubungan dengan nafsu makan. Udang windu  merupakan

hewan poikilothermis.  Peningkatan suhu sampai batas toleran akan memicu

nafsu makan, namu apabila melampaui akan menyebabkan dehidrasi dan

berefek negative terhadap tingkat kelangsungan hidup.  Sebaliknya apabila

suhu menurun dibawah kondisi optimum akan menyebabkan nafsu makan



64

menurun akibat menurunnya laju metabolisme dalam tubuh sebagai efek

rendahnya suhu lingkungan.   Bahkan apabila suhu turun sampai batas

antoleran menyebabkan kematian udang windu secara mendadak, hal ini

kadang terjadi menjelang subuh.  Solusi yang dapat dilakukan adalah

peningkatan kedalama air. Hal ini sulit dilakukan pada kondisi tambak di

Kabupaten Pangkep.  Efek lain dari suhu perairan tinggi akan menyebabkan

aktivitas fotosintesis pakan alami (fitoplankton) yang dapat menguras

ketersediaan oksigen terutama pada malam hari sampai menjelang subuh.

Solusinya pemasangan kincir air pada malam hari dibutuhkan, hal ini tidak

dilakukan di Kabupaten Pangkep, walaupun listrik tersedia.

Hasil pengukuran suhu air tambak di Kabupaten Pangkep melampau batas

maksimal dari suhu optimal yang diperbolehkan oleh SNI budidaya udang di

tambak yaitu berkisar antara 26-30°C. Dengan fluktuasi suhu secara

mendadak sebesar ± 2°C.  perbedaan salinitas air antara pagi dan sore

kondisinya terjadi kesenjangan yang tinggi yaitu melampaui batas yang telah

ditetapkan, sehingga diduga akan mempengaruhi proses fisiologi, walaupun

tidak menyebabkan kematian namun diyakini berefek negative terhadap ganti

kulit dan pertumbuhan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap

produksi yang diperoleh.

c.  Derajat Keasaman (pH) Air dan Tanah

Derajad keasaman (pH) air menunjukkan kadar ion hidrogen atau proton

yang terkandung dalam air. pH mempengaruhi proses dan kecepatan reaksi kimia

di dalam air media maupun reaksi biokimia dalam tubuh udang, mempengaruhi

daya racun suatu senyawaan, kelangsungan hidup dan pertumbuhan udang. Hasil
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pengukuran pH air di Kecamatan Bungoro berada pada kisaran 6,8-8,8, sementara

di Kecamatan Labakkang berada pada kisaran 7,7-8.

Rata rata pH air meningkat menjelang sore hari, melampauai fluktuasi

harian yang diperbolehkan yaitu ˂ 0.5 (Atmomarsono M., 2004), hal ini

merupakan indicator bahwa perairan tambak tersebut mempunyai alkalinitas total

rendah (di bawah 50 mg/l Ca Co3), karena kekurangan Mg. Hal ini dapat

membahayakan ikan ataupun udang yang dibudidayakan, terutama pada saat

musim penghujan, dimana tambak susah mendapatkan air laut. Solusinya perlu

penambahan kapur dolomite (Ca Mg(CO3)2 ataupun kapur pertanian (CaCO3), hal

ini di Kabupaten Pangkep tidak dilakukan. Kondisi ini  diperkeruh dengan kondisi

pH tanah yang asam yakni pH 6.  Pada kondisi tanah asam jika tidak dilakukan

pengapuran, maka pemupukan yang dilakukan tidak efektif karena (PO4) yang

ditambahkan tidak larut dalam air tetapi terikat dengan unsur lain sehingga tidak

dapat dimanfaatkan pakan alami untuk tumbuh.  Selain itu tanah masam yang

teroksidasi oleh udara setelah terkena siraman air hujan, lalu air  turun ke tambak

menyebabkan kondisi sangat asam sehingga membuat kulit udang seperti

terkelupas.   Motoh (1980) menyatakan bahwa pada kondisi pH tanah dibawah 6

udang windu akan menyusut hingga 60 %. Solusinya tanah tanah yang diangkat

dari dasar tambakdan ditempatkan di pematang sebaiknya ditaburi kapur sebagai

upaya untuk menurunkan keasaman sehingga apabila hujan turun tidak

menyebabkan keracunan udang windu yang dipelihara.

d. Oksigen Terlarut (DO)

Kebutuhan oksigen mempengaruhi laju pertumbuhan, nafsu makan serta

konversi pakan. Kandungan oksigen rendah dapat menyebabkan pertumbuhan
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lambat, nafsu makan rendah dan konversi pakan tinggi. Suyanto dan Mudjiman

(2004) menyatakan bahwa udang akan tumbuh dengan baik pada kadar oksigen

minimum sebesar 4 ppm.

Hasil pengukuran oksigen terlarut (DO) di Kecamatan Bungoro berada

pada kisaran 3,1-8,5 mg/l, sementara di Kecamatan Labakkang berada pada

kisaran 3,15-8,9 mg/l. Kondisi ini menggambarkan bahwa pernah terjadi krisis

oksigen  yaitu berada pada level dibawa minimum 4 ppm.  Kondisi krisis

ketersediaan oksigen sangat rentang terhadap tingkat kematian udang walaupun

hanya berlansung singkat, karena merupakan limiting factor yang membatasi

kehidupan udang dan kematian secara mendadak dan massal. Kondisi ini

berpengaruh negative terhadap kelangsungan hidup. Inilah salah satu

penyebvab rendahnya kelangsungan hidup yang diperoleh petani tambak di

Kabupaten Pangkep.  Solusinya pemasangan kincir air pada malam hari sangat

dibutuhkan.

Ketersedian unsur-unsur hara seperti N, P, K, Mg, serta unsur mikro trace

element sangat diperlukan untuk tanah pertambakan (Afrianto dan Liviawaty,

1991). Tanah tambak yang didominasi oleh oleh mineral liat dari jenis kaolinit

dan gibsite, mempunyai kesuburan relatif rendah (Hanafi dan Badayos, 1989

dalam Hidayanto dkk,. 2004). Tingginya kandungan mineral dilihat dari jenis

kaolinit dan gibsite akan menyulitkan dalam pengelolaan tambak, karena Cation

Exchange Capacity (CEC) dan kapasitas mengatur kelembaban hampir tidak ada,

sehingga penggunaan phospat menjadi meningkat (Brinkman, 1985; Bengen et al.,

1994. Hidayanto dkk,. 2004).). Sedang-kan tanah tambak yang banyak

mengandung mineral liat dari jenis smectite memungkinkan untuk menjaga kation
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seperti K, NH4, Mg, dan Ca, sehingga tambak memiliki tingkat kesuburan lebih

tinggi (Hanafi dan Badayos, 1989Hidayantodkk,. 2004).

f. Nitrat, Nitrit dan Amoniak

Hasil pengukuran kandungan nitrat, nitrit dan amoniak pada lokasi

penelitian disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24. Data Nitrat, Nitrit dan Amoniak pada Lokasi Penelitian

No Desa/Kel
Hasil Pengukuran

NH3

(Amoniak)
NO3-N
(Nitrat)

NO2-N (Nitrit)

1
Manakku 1 0,00056 0,02176 0,00135
Manakku 2 0,00094 0,02190 0,00127

2
Kanaungan 1 0,00047 0,00075 0,00013
Kanaungan 2 0,00040 0,00963 0,00020

3
Gentung 1 0,00063 0,00964 0,00016
Gentung 2 0,02081 0,00956 0,00112

4
Bontomanai 1 0,00049 0,00960 0,00108
Bontomanai 2 0,00087 0,00962 0,00010

5
PundataBaji 1 0.00106 0,00958 0,00008
PundataBaji 2 0,05530 0,03220 0,00142

6
Bulu Cindea 1 0,02094 0,03156 0,00014
Bulu Cindea 2 0,00217 0,03132 0,00009

7
BowongCindea 1 0,00046 0,03200 0,00010
BowongCindea 2 0,00049 0,02080 0,00008

8
Boriappaka 1 0,00042 0,02085 0,00002
Boriappaka 2 0,00045 0,02192 0,00002

Beberapa lokasi pertambakan di Kabupaten Pangkep yang menjadi objek

penelitian mempunyai kandungan NH3 yang telah melampaui baku mutu yang

dapat ditolerir oleh udang yaitu 0.01 ppm. Amoniak ini akan berbahaya pada

kondisi tanah asam dimana udang windu kebiasaan hidupnya di dasar yang

berbeda dengan udang vaname menempati seluruh relung perairan. Pengendalian

amoniak dapat dilakukan dengan pengaturan pH dalam kondisi alkalis, pada

kondisi ini amoniak akan menguap. Demikian pula kandungan H2S yang tinggi

akan berbahaya pada kondisi tanah asam. Apabila kandungan H2S tidak terpantau
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maka dapat dilihat dari warna tanah yang hitam akibat pembusukan sisa sisa

organik, solusinya lumpur hitam diangkat atau dilakukan pengapuran tambak

secara rutin, atau pemanfaatan probiotik, hal ini tidak dilakukan oleh petani

tambak di Kabupaten Pangkep.

Nitrit (NO2-N) merupakan bentuk utama nitrogen di perairan dan

merupakan nutrient utama bagi pertumbuhan tanaman dan alga. Nitrit nitrogen

sangat mudah larut dalam air dan bersifat stabil apabila pH air alkalis. (Bahri,

2006). Kondisi ketersediaan nitrit di semua tambak Kabupaten Pangkep berada

dibawa ambang batas maksimal yaitu 0.06 mg/L, sesuai PP no 82 Tahun 2002.

Kondisi ini menggambarkan bahwa limbah buangan oleh pakan dan sisa

metabolisme sangat minim, namun menggambarkan bahwa perairan tambak dapat

menjadi salah satu indikator bahwa perairan tambak   tandus oleh algae. Padahal

pemupukan dilakukan oleh petani tambak namun kondisi tanah asam, karena tidak

dilakukan pengapuran atau pH tanah asam.

Keberadaan Nitrat (NO3-N) dalam tambak disebabkan oleh masuknya

limbah domestik atau pertanian melalui pemupukan (Rozak, 1997), kondisi nitrat

dalam tambak sangat rendah dibandingkan nilai baku mutu yang diperbolehkan

oleh standar baku mutu air 30 mg/L Menurut Setyowati dkk. (2016), senyawa

nitrogen (nitrit, nitrat dan amonia) di perairan secara alami berasal dari metabolisme

organisme perairan dan dekomposisi bahan-bahan organik oleh bakteri. Selain itu, nitrit

dan nitrat di alam dapat dihasilkan secara alami maupun dari aktivitas manusia. Sumber

alami nitrit dan nitrat adalah siklus nitrogen sedangkan sumber dari aktivitas manusia

berasal dari penggunaan pupuk nitrogen, limbah industri dan limbah organik manusia.

Dari hasil analisis NH3 di kecamatan Bungoro berada pada kisaran

0,00042-0,20945, sementara NO3 berada pada kisaran 0,02080-0,03156 dan
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NO2 berada pada kisaran 0,00002-0,00014. Kecamatan Labakkang NH3

berada pada kisaran 0,00042-0,55300, NO3 berada pada kisaran 0,00075-

0,03220 dan NO2 berada pada kisaran 0,00013-0,00135

4.7. Analisis SWOT Pengembangan Usaha Budidaya Udang Windu di

Kabupaten Pangkep

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal pengelolaan usaha

budidaya udang windu di Kab. Pangkep yang telah dideskripsikan pada

penjelasan sebelumnya maka diidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan,

peluang dan tantangan sebagai berikut.

4.7.1. Faktor internal

a. Kekuatan

1. Pengalaman petambak dalam mengelola usaha budidaya udang windu  di

Kabupaten Pangkep sudah cukup lama (rata-rata di atas 10 tahun)

2. Lahan tambak yang tersedia di Kab. Pangkep untuk usaha budidaya udang

windu cukup luas (12.199 ha)

3. Karakter masyarakat Kabupaten Pangkep yang kuat sebagai petani tambak

4. Sebagian besar petani tambak di Kab. Pangkep masih bertahan untuk

mengelola usaha budidaya udang windu

5. Umumnya usia petani tambak udang windu berada pada rentang usia

produktif
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6. Ketersediaan dan akses yang mudah terhadap sarana produksi usaha

budidaya udang windu

7. Kesadaran petani tambak udang untuk terlibat dalam kelompok tani cukup

baik

8. Hubungan yang  baik antara petani tambak udang dan pedagang pengepul

9. Ketersediaan tenaga kerja yang cukup memadai

10. Sebagian besar petani tambak udang windu mengelola lahannya sendiri

(56%)

b. Kelemahan

1. Kondisi pengairan lahan budidaya tambak udang windu di Kab. Pangkep

kurang bagus.

2. Kualitas benih udang windu yang sampai ke petani tambak tidak jelas

3. Persiapan lahan yang dilakukan oleh petani kurang optimal, karena

keterbatasan sarana dan prasarana, serta kondisi konstruksi tambak yang

kurang baik.

4. Kurangnya kesadaran petani dalam pengelolaan kualitas air tambak, dan

pengendalian hama dan penyakit selama masa pemeliharaan

5. Kualitas air dan tanah tambak untuk usaha budidaya udang windu di Kab.

Pangkep kurang sesuai untuk pertumbuhan udang windu

6. Penggunaan pestisida yang tidak tepat dan tidak terkendali

7. Pengetahuan dan keterampilan petambak udang dalam pengelolaan usaha

budidaya udang windu sesuai standar masih kurang

8. Modal usaha petani tambak relatif terbatas, sehingga sulit menerapkan

teknologi budidaya yang padat modal
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9. Kegiatan budidaya belum dilakukan secara serentak pada suatu wilayah,

sehingga sulit melakukan pengendalian hama dan penyakit

10. Peranan penyuluh dalam transfer teknologi dan inovasi usaha budidaya

tambak udang windu belum optimal

4.7.2. Faktor Ekternal

a. Peluang

1. Udang windu merupakan udang endemik dan menjadi keragaman plasma

nutfah Indonesia.

2. Udang windu masih menjadi primadona komoditi ekspor hasil perikanan

Indonesia.

3. Regulasi Pemerintah Pusat dan Pemprov mendukung pengembangan

usaha budidaya udang windu melalui program gerakan kebangkitan udang

windu.

4. Kab. Pangkep sebagai salah satu daerah prioritas gerakan kebangkitan

udang windu di Sulsel.

5. Dukungan OPD terkait (DKP Provinsi maupun Kab. Pangkep) dalam

pendampingan dan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani

pembudidaya udang windu

6. Pengembangan teknologi budidaya udang windu ramah lingkungan telah

banyak dikembangkan

7. Permintaan pasar lokal dan ekspor terhadap udang windu masih tetap

tinggi
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b. Tantangan

1. Ketersediaan benih di alam yang memiliki kualitas yang lebih baik

semakin menurun.

2. Sumber induk yang berkualitas untuk pembenihan udang windu di Sulsel

di peroleh dari Luar Sulawesi

3. Sebagian besar hatchery fokus pada produksi benih udang Vanname

4. Tingkat kelangsungan hidup (survival rate) udang windu yang

dibudidayakan petani cukup rendah (15-17%)

5. Perubahan iklim global yang mempengaruhi kualitas air di tambak

6. Teknologi pengendalian penyakit pada udang windu belum dikembangkan

secara optimal

7. Kelangkaan pupuk bersubsidi untuk usaha budidaya tambak udang windu

Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal usaha budidaya udang

windu di Kabupaten Pangkep selanjutnya dianalisis dengan cara pemberian

bobot setiap faktor sesuai dengan kepentingan relatif pengembangan usaha

budidaya udang windu. Pembobotan masing faktor berada pada kisaran nilai

0 sampai 1, dengan perincian bobot 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat

penting). Kemudian setiap faktor dinilai atau diranking dari 1 sampai 4

berdasarkan kriteria sebagai berikut:

4 = Superior

3 = Diatas rata-rata

2 = Rata-rata

1 = Dibawah rata-rata/ jelek
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Nilai masing-masing faktor ditentukan dengan cara mengalikan nilai

bobot dan ranking, kemudian hasil perkalian dijumlahkan untuk memperoleh

nilai total Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation

(EFE). Hasil evaluasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada

kegiatan usaha budidaya udang windu disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Analisis Faktor Internal dan Eksternal Usaha Budidaya Udang Windu

Uraian Faktor Bobot Peringkat Skor

Faktor Internal

Kekuatan

1. Pengalaman petambak dalam mengelola
usaha budidaya udang windu

0,09 3 0,26

2. Lahan tambak untuk usaha budidaya
udang windu cukup luas

0,10 4 0,39

3. Karakter masyarakat Pangkep yang kuat
sebagai petani tambak

0,03 2 0,07

4. Usaha budidaya udang windu masih
banyak dikelola oleh masyarakat

0,07 3 0,20

5. Usia petani tambak udang windu
umumnya berada pada rentang usia
produktif

0,04 2 0,09

6. Ketersediaan dan akses yang mudah
terhadap sarana produksi usaha budidaya
udang windu

0,03 3 0,10

7. Kesadaran petani tambak udang untuk
terlibat dalam kelompok tani cukup baik

0,04 2 0,09

8. Ketersediaan tenaga kerja dari anggota
keluarga dan masyarakat sekitar

0,05 2 0,11

9. Sebagian besar petani tambak udang
windu mengelola lahannya sendiri

0,03 2 0,07

10. Hubungan yang  baik antara petani
tambak udang windu dan pedagang
pengepul

0,01 1 0,01

Sub Total 1,37

Kelemahan

1. Kondisi pengairan lahan budidaya
tambak udang windu di Kab. Pangkep
kurang bagus

0,10 4 0,39

2. Kualitas benih udang windu yang sampai
ke petani tambak tidak jelas

0,05 4 0,22

3. Persiapan lahan yang dilakukan oleh
petani tambak kurang optimal

0,08 3 0,23

4. Kurangnya kesadaran petani dalam
pengelolaan kualitas air tambak, dan
pengendalian hama dan penyakit selama
masa pemeliharaan

0,05 3 0,16
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Uraian Faktor Bobot Peringkat Skor

5. Kualitas air dan tanah tambak untuk
usaha budidaya udang windu kurang
sesuai untuk pertumbuhan udang windu

0,08 4 0,30

6. Penggunaan pestisida yang tidak tepat
dan tidak terkendali

0,03 2 0,07

7. Pengetahuan dan keterampilan petambak
udang dalam pengelolaan usaha budidaya
udang windu sesuai standar masih
kurang

0,03 2 0,07

8. Modal usaha petani tambak relatif
terbatas

0,03 3 0,10

9. Kegiatan budidaya belum dilakukan
secara serentak pada suatu wilayah

0,01 1 0,01

10. Peranan penyuluh dalam transfer
teknologi dan inovasi usaha budidaya
tambak udang windu belum optimal

0,03 2 0,07

Sub Total 1,61

Total -0,24

Faktor Eksternal

Peluang

1. Udang windu merupakan udang endemik
dan menjadi keragaman plasma nutfah
Indonesia

0,03 2 0,07

2. Udang windu masih menjadi primadona
komoditi ekspor hasil perikanan
Indonesia

0,06 4 0,22

3. Regulasi Pemerintah Pusat dan Pemprov
mendukung pengembangan usaha
budidaya udang windu melalui program
gerakan kebangkitan udang windu

0,10 4 0,40

4. Kab. Pangkep sebagai salah satu daerah
prioritas gerakan kebangkitan udang
windu di Sulsel

0,08 3 0,23

5. Dukungan OPD terkait (DKP Provinsi
maupun Kab. Pangkep) dalam
pendampingan dan bantuan sarana dan
prasarana kepada kelompok tani
pembudidaya udang windu

0,10 3 0,30

6. Pengembangan teknologi budidaya
udang windu ramah lingkungan telah
banyak dikembangkan

0,06 3 0,17

7. Permintaan pasar lokal dan ekspor
terhadap udang windu masih tetap tinggi

0,08 4 0,31
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Uraian Faktor Bobot Peringkat Skor

1,70

Tantangan

1. Ketersediaan benih di alam yang
memiliki kualitas yang lebih baik
semakin menurun

0,10 2 0,20

2. Sumber induk yang berkualitas untuk
pembenihan udang windu di Sulsel di
peroleh dari Luar Sulawesi

0,10 2 0,20

3. Tingkat kelangsungan hidup (survival
rate) udang windu yang dibudidayakan
petani cukup rendah

0,10 4 0,40

4. Perubahan iklim global yang
mempengaruhi kualitas air di tambak

0,06 2 0,11

5. Teknologi pengendalian penyakit pada
udang windu belum dikembangkan
secara optimal

0,09 3 0,27

6. Kelangkaan pupuk bersubsidi untuk
usaha budidaya tambak udang windu

0,06 2 0,11

Sub Total 1,29

Total 0,41

4.8. Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Udang Windu di Kab. Pangkep

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, maka

dirumuskan beberapa strategi pengembangan usaha budidaya udang windu.

Perumusan strategi yang dituangkan dalam matriks SWOT terdiri dari:

 Strategi SO (Strengths-Oppurtunities), yaitu strategi yang menggunakan

faktor kekuatan untuk memanfaatkan faktor peluang.

 Strategi WO (Weaknesses-Oppurtunities), yaitu strategi yang memanfaatkan

faktor peluang untuk mengatasi faktor kelemahan.

 Strategi ST (Strengths-Threats), yaitu strategi yang menggunakan faktor

kekuatan untuk menghindari faktor tantangan atau ancaman.
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 Strategi WT (Weaknesses- Threats), yaitu strategi meminimalisasi faktor

kelemahan untuk menghindari faktor tantangan.

Rumusan strategi pengembangan usaha budidaya windu berdasarkan

kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang telah

teridentifikasi disajikan pada tabel matriks SWOT sebagai berikut (Tabel 4).

Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal pada Tabel 3,

menunjukkan bahwa posisi relatif pengembangan usaha budidaya udang

windu di Kabupaten Pangkep terletak pada koordinat (-0,24;0,41) yaitu

berada pada kuadran kedua, yang berarti bahwa pengembangan usaha

budidaya dan pemasaran udang windu di Kabupaten Pangkep hendakya

dilakukan dengan strategi WO yaitu strategi yang memanfaatkan faktor

peluang untuk mengatasi faktor kelemahan.
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Tabel 4. Rumusan strategi pengembangan usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran udang windu

Kekuatan-S

1. Pengalaman petambak dalam mengelola usaha
budidaya udang windu

2. Lahan tambak untuk usaha budidaya udang windu
cukup luas

3. Karakter masyarakat Pangkep yang kuat sebagai petani
tambak

4. Usaha budidaya udang windu masih banyak dikelola
oleh masyarakat

5. Usia petani tambak udang windu umumnya berada pada
rentang usia produktif

6. Ketersediaan dan akses yang mudah terhadap sarana
produksi usaha budidaya udang windu

7. Kesadaran petani tambak udang untuk terlibat dalam
kelompok tani cukup baik

8. Ketersediaan tenaga kerja dari anggota keluarga dan
masyarakat sekitar

9. Sebagian besar petani tambak udang windu mengelola
lahannya sendiri

10. Hubungan yang  baik antara petani tambak udang
windu dan pedagang pengepul

Kelemahan-W

1. Kondisi pengairan lahan budidaya tambak udang
windu di Kab. Pangkep kurang bagus

2. Kualitas benih udang windu yang sampai ke petani
tambak tidak jelas

3. Persiapan lahan yang dilakukan oleh petani tambak
kurang optimal

4. Kurangnya kesadaran petani dalam pengelolaan
kualitas air tambak, dan pengendalian hama dan
penyakit selama masa pemeliharaan

5. Kualitas air dan tanah tambak untuk usaha budidaya
udang windu kurang sesuai untuk pertumbuhan
udang windu

6. Penggunaan pestisida yang tidak tepat dan tidak
terkendali

7. Pengetahuan dan keterampilan petambak udang
dalam pengelolaan usaha budidaya udang windu
sesuai standar masih kurang

8. Modal usaha petani tambak relatif terbatas
9. Kegiatan budidaya belum dilakukan secara serentak

pada suatu wilayah
10. Peranan penyuluh dalam transfer teknologi dan

inovasi usaha budidaya tambak udang windu belum
optimal

Peluang-O

1. Udang windu merupakan udang endemik dan menjadi
keragaman plasma nutfah Indonesia

2. Udang windu masih menjadi primadona komoditi
ekspor hasil perikanan Indonesia

3. Regulasi Pemerintah Pusat dan Pemprov mendukung
pengembangan usaha budidaya udang windu melalui
program gerakan kebangkitan udang windu

4. Kab. Pangkep sebagai salah satu daerah prioritas
gerakan kebangkitan udang windu di Sulsel

 Optimalisasi pemanfaatan lahan tambak untuk usaha
budidaya udang windu

 Pengembangan usaha budidaya udang windu dengan
dukungan subsidi/bantuan pemerintah

 Peningkatan akses pasar udang windu bagi petani tambak
 Peningkatan produksi budidaya udang windu melalui

pemanfaatan  sarana budidaya yang tersedia
 Insentif pemerintah bagi petambak yang mengelola usaha

budidaya udang windu
 Penguatan kelompok tani tambak udang untuk

meningkatkan akses pasar

 Perbaikan desain, tata letak dan konstruksi tambak
 Penyiapan bibit udang windu yang unggul dan

tersertifikasi
 Pemanfaatan teknologi budidaya udang windu yang

ramah lingkungan
 Penguatan kerjasama pentaheliks dalam

pengembangan usaha budidaya udang windu
 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lahan

tambak
 Optimalisasi peran penyuluh dalam penerapan

teknologi dan inovasi budidaya udang windu, serta

Faktor

Internal
Faktor

Eksternal
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Kekuatan-S

1. Pengalaman petambak dalam mengelola usaha
budidaya udang windu

2. Lahan tambak untuk usaha budidaya udang windu
cukup luas

3. Karakter masyarakat Pangkep yang kuat sebagai petani
tambak

4. Usaha budidaya udang windu masih banyak dikelola
oleh masyarakat

5. Usia petani tambak udang windu umumnya berada pada
rentang usia produktif

6. Ketersediaan dan akses yang mudah terhadap sarana
produksi usaha budidaya udang windu

7. Kesadaran petani tambak udang untuk terlibat dalam
kelompok tani cukup baik

8. Ketersediaan tenaga kerja dari anggota keluarga dan
masyarakat sekitar

9. Sebagian besar petani tambak udang windu mengelola
lahannya sendiri

10. Hubungan yang  baik antara petani tambak udang
windu dan pedagang pengepul

Kelemahan-W

1. Kondisi pengairan lahan budidaya tambak udang
windu di Kab. Pangkep kurang bagus

2. Kualitas benih udang windu yang sampai ke petani
tambak tidak jelas

3. Persiapan lahan yang dilakukan oleh petani tambak
kurang optimal

4. Kurangnya kesadaran petani dalam pengelolaan
kualitas air tambak, dan pengendalian hama dan
penyakit selama masa pemeliharaan

5. Kualitas air dan tanah tambak untuk usaha budidaya
udang windu kurang sesuai untuk pertumbuhan
udang windu

6. Penggunaan pestisida yang tidak tepat dan tidak
terkendali

7. Pengetahuan dan keterampilan petambak udang
dalam pengelolaan usaha budidaya udang windu
sesuai standar masih kurang

8. Modal usaha petani tambak relatif terbatas
9. Kegiatan budidaya belum dilakukan secara serentak

pada suatu wilayah
10. Peranan penyuluh dalam transfer teknologi dan

inovasi usaha budidaya tambak udang windu belum
optimal

5. Dukungan OPD terkait (DKP Provinsi maupun Kab.
Pangkep) dalam pendampingan dan bantuan sarana
dan prasarana kepada kelompok tani pembudidaya
udang windu

6. Pengembangan teknologi budidaya udang windu
ramah lingkungan telah banyak dikembangkan

7. Permintaan pasar lokal dan ekspor terhadap udang
windu masih tetap tinggi

penguatan kelembagaan

Tantangan-T

1. Ketersediaan benih di alam yang memiliki kualitas
yang lebih baik semakin menurun

2. Sumber induk yang berkualitas untuk pembenihan
udang windu di Sulsel di peroleh dari Luar Sulawesi

3. Tingkat kelangsungan hidup (survival rate) udang

 Pengembangan teknologi tepat guna dalam
pengendalian penyakit udang windu

 Penyaluran bantuan pupuk bersubsidi bagi petani
tambak udang windu

 Perbaikan pengelolaan kualitas air tambak untuk
penyesuaian perubahan iklim global

 Perbaikan manajemen usaha
pembenihan/penggelondongan untuk
menghasilkan bibit yang berkualitas

 Pemberian bantuan kredit lunak kepada pembudidaya
udang windu

 Penerapan manajemen pengelolaan usaha budidaya

Faktor

Internal
Faktor

Eksternal
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Kekuatan-S

1. Pengalaman petambak dalam mengelola usaha
budidaya udang windu

2. Lahan tambak untuk usaha budidaya udang windu
cukup luas

3. Karakter masyarakat Pangkep yang kuat sebagai petani
tambak

4. Usaha budidaya udang windu masih banyak dikelola
oleh masyarakat

5. Usia petani tambak udang windu umumnya berada pada
rentang usia produktif

6. Ketersediaan dan akses yang mudah terhadap sarana
produksi usaha budidaya udang windu

7. Kesadaran petani tambak udang untuk terlibat dalam
kelompok tani cukup baik

8. Ketersediaan tenaga kerja dari anggota keluarga dan
masyarakat sekitar

9. Sebagian besar petani tambak udang windu mengelola
lahannya sendiri

10. Hubungan yang  baik antara petani tambak udang
windu dan pedagang pengepul

Kelemahan-W

1. Kondisi pengairan lahan budidaya tambak udang
windu di Kab. Pangkep kurang bagus

2. Kualitas benih udang windu yang sampai ke petani
tambak tidak jelas

3. Persiapan lahan yang dilakukan oleh petani tambak
kurang optimal

4. Kurangnya kesadaran petani dalam pengelolaan
kualitas air tambak, dan pengendalian hama dan
penyakit selama masa pemeliharaan

5. Kualitas air dan tanah tambak untuk usaha budidaya
udang windu kurang sesuai untuk pertumbuhan
udang windu

6. Penggunaan pestisida yang tidak tepat dan tidak
terkendali

7. Pengetahuan dan keterampilan petambak udang
dalam pengelolaan usaha budidaya udang windu
sesuai standar masih kurang

8. Modal usaha petani tambak relatif terbatas
9. Kegiatan budidaya belum dilakukan secara serentak

pada suatu wilayah
10. Peranan penyuluh dalam transfer teknologi dan

inovasi usaha budidaya tambak udang windu belum
optimal

windu yang dibudidayakan petani cukup rendah
4. Perubahan iklim global yang mempengaruhi kualitas

air di tambak
5. Teknologi pengendalian penyakit pada udang windu

belum dikembangkan secara optimal
6. Kelangkaan pupuk bersubsidi untuk usaha budidaya

tambak udang windu

 Pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengelolaan usaha budidaya udang untuk
meningkatkan kelangsungan hidup udang windu

udang windu sesuai daya dukung lingkungan
 Pengembangan usaha budidaya udang secara cluster

Faktor

Internal
Faktor

Eksternal
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Tabel 5. Analisis Penentuan Perioritas Strategi Pengembangan Usaha Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Udang Windu di Kabupaten Pangkep

Faktor Kunci Bobot

Alt-1

Perbaikan

desain, tata

letak dan

konstruksi

tambak

Alt-2

Penyiapan

bibit

udang

windu

yang

unggul

dan

tersertifik

asi

Alt-3

Pemanfaa

tan

teknologi

budidaya

udang

windu

yang

ramah

lingkunga

n

Alt-4

Penguatan

kerjasama

pentahelik

s dalam

pengemba

ngan

usaha

budidaya

udang

windu

Alt-5

Penyediaan

sarana dan

prasarana

pengelolaa

n lahan

tambak

Alt-6

Optimalisasi

peran

penyuluh

dalam

penerapan

teknologi

dan inovasi

budidaya

udang

windu, serta

penguatan

kelembagaa

n

AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS

Faktor Internal

Kekuatan

1. Pengalaman petambak dalam
mengelola usaha budidaya udang

0,09 3 0,26 2 0,17 4 0,35 2 0,17 3 0,26 2 0,17
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windu

2. Lahan tambak untuk usaha
budidaya udang windu cukup luas

0,10 4 0,39 2 0,20 3 0,29 3 0,29 4 0,39 3 0,29

3. Karakter masyarakat Pangkep
yang kuat sebagai petani tambak

0,03 1 0,03 2 0,07 4 0,13 2 0,07 3 0,10 2 0,07

4. Usaha budidaya udang windu
masih banyak dikelola oleh
masyarakat

0,07 4 0,26 4 0,26 4 0,26 1 0,07 3 0,20 2 0,13

5. Usia petani tambak udang windu
umumnya berada pada rentang
usia produktif

0,04 3 0,13 3 0,13 4 0,17 2 0,09 3 0,13 3 0,13

6. Ketersediaan dan akses yang
mudah terhadap sarana produksi
usaha budidaya udang windu

0,03 1 0,03 2 0,07 3 0,10 2 0,07 4 0,13 1 0,03

7. Kesadaran petani tambak udang
untuk terlibat dalam kelompok
tani cukup baik

0,04 1 0,04 1 0,04 4 0,17 2 0,09 3 0,13 4 0,17

8. Ketersediaan tenaga kerja dari
anggota keluarga dan masyarakat
sekitar

0,05 3 0,16 2 0,11 4 0,22 2 0,11 1 0,05 2 0,11

9. Sebagian besar petani tambak
udang windu mengelola lahannya
sendiri

0,03 4 0,13 3 0,10 3 0,10 2 0,07 3 0,10 1 0,03

10. Hubungan yang baik antara
petani tambak udang windu dan
pedagang pengepul

0,01 1 0,01 1 0,01 2 0,02 2 0,02 3 0,03 1 0,01

Kelemahan

1. Kondisi pengairan lahan budidaya
tambak udang windu di Kab.

0,10 4 0,39 1 0,10 3 0,29 3 0,29 1 0,10 2 0,20
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Pangkep kurang bagus
2. Kualitas benih udang windu yang

sampai ke petani tambak tidak
jelas

0,05 1 0,05 4 0,22 3 0,16 2 0,11 2 0,11 3 0,16

3. Persiapan lahan yang dilakukan
oleh petani tambak kurang
optimal

0,08 4 0,30 1 0,08 4 0,30 2 0,15 4 0,30 3 0,23

4. Kurangnya kesadaran petani
dalam pengelolaan kualitas air
tambak, dan pengendalian hama
dan penyakit selama masa
pemeliharaan

0,05 3 0,16 2 0,11 4 0,22 1 0,05 3 0,16 2 0,11

5. Kualitas air dan tanah tambak
untuk usaha budidaya udang
windu kurang sesuai untuk
pertumbuhan udang windu

0,08 4 0,30 2 0,15 3 0,23 2 0,15 4 0,30 1 0,08

6. Penggunaan pestisida yang tidak
tepat dan tidak terkendali

0,03 2 0,07 1 0,03 4 0,13 2 0,07 2 0,07 4 0,13

7. Pengetahuan dan keterampilan
petambak udang dalam
pengelolaan usaha budidaya
udang windu sesuai standar masih
kurang

0,03 3 0,10 1 0,03 3 0,10 3 0,10 1 0,03 4 0,13

8. Modal usaha petani tambak relatif
terbatas

0,03 4 0,13 3 0,10 3 0,10 2 0,07 4 0,13 1 0,03

9. Kegiatan budidaya belum
dilakukan secara serentak pada
suatu wilayah

0,01 3 0,03 1 0,01 2 0,02 2 0,02 2 0,02 3 0,03

10. Peranan penyuluh dalam transfer
teknologi dan inovasi usaha

0,03 2 0,07 1 0,03 3 0,10 2 0,07 1 0,03 4 0,13
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budidaya tambak udang windu
belum optimal

Faktor Eksternal

Peluang

1. Udang windu merupakan udang
endemik dan menjadi keragaman
plasma nutfah Indonesia

0,03 1 0,03 4 0,13 3 0,10 3 0,10 2 0,07 1 0,03

2. Udang windu masih menjadi
primadona komoditi ekspor hasil
perikanan Indonesia

0,06 2 0,11 3 0,17 4 0,22 3 0,17 3 0,17 2 0,11

3. Regulasi Pemerintah Pusat dan
Pemprov mendukung
pengembangan usaha budidaya
udang windu melalui program
gerakan kebangkitan udang windu

0,10 4 0,40 4 0,40 3 0,30 4 0,40 3 0,30 2 0,20

4. Kab. Pangkep sebagai salah satu
daerah prioritas gerakan
kebangkitan udang windu di
Sulsel

0,08 3 0,23 4 0,31 3 0,23 4 0,31 3 0,23 2 0,16

5. Dukungan OPD terkait (DKP
Provinsi maupun Kab. Pangkep)
dalam pendampingan dan bantuan
sarana dan prasarana kepada
kelompok tani pembudidaya
udang windu

0,10 4 0,40 4 0,40 3 0,30 4 0,40 4 0,40 2 0,20

6. Pengembangan teknologi
budidaya udang windu ramah
lingkungan telah banyak
dikembangkan

0,06 3 0,17 3 0,17 4 0,22 3 0,17 2 0,11 3 0,17
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7. Permintaan pasar lokal dan ekspor
terhadap udang windu masih tetap
tinggi

0,08 2 0,16 3 0,23 4 0,31 3 0,23 3 0,23 2 0,16

Tantangan

1. Ketersediaan benih di alam yang
memiliki kualitas yang lebih baik
semakin menurun

0,10 1 0,10 4 0,40 3 0,30 3 0,30 2 0,20 1 0,10

2. Sumber induk yang berkualitas
untuk pembenihan udang windu
di Sulsel di peroleh dari Luar
Sulawesi

0,10 1 0,10 4 0,40 2 0,20 4 0,40 2 0,20 1 0,10

3. Tingkat kelangsungan hidup
(survival rate) udang windu yang
dibudidayakan petani cukup
rendah

0,10 3 0,30 4 0,40 4 0,40 3 0,30 4 0,40 3 0,30

4. Perubahan iklim global yang
mempengaruhi kualitas air di
tambak

0,06 4 0,22 2 0,11 3 0,17 2 0,11 2 0,11 1 0,06

5. Teknologi pengendalian penyakit
pada udang windu belum
dikembangkan secara optimal

0,09 1 0,09 4 0,36 3 0,27 2 0,18 2 0,18 3 0,27

6. Kelangkaan pupuk bersubsidi
untuk usaha budidaya tambak
udang windu

0,06 1 0,06 1 0,06 3 0,17 4 0,22 3 0,17 1 0,06

Total 5,43 5,54 6,66 5,40 5,55 4,28
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Alternatif-alternatif strategi pengembangan yang telah dirumuskan,

kemudian ditentukan skala prioritas untuk penyelesaian masalah. Hasil

analisis penentuan prioritas strategi pengembangan usaha budidaya dan

pemasaran udang windu di Kabupaten Pangkep disajikan pada Tabel 5.
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Berdasarkan hasil analisis penentuan prioritas strategi, maka prioritas

strategi pengembangan usaha budidaya udang windu di Kabupaten Pangkep

secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi budidaya udang windu yang ramah lingkungan

2. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lahan tambak budidaya

udang windu

3. Penyiapan bibit udang windu yang unggul dan tersertifikasi

4. Perbaikan desain, tata letak dan konstruksi tambak

5. Penguatan kerjasama pentaheliks dalam pengembangan usaha budidaya

udang windu

6. Optimalisasi peran penyuluh dalam penerapan teknologi dan inovasi

budidaya udang windu, serta penguatan kelembagaan

Rekomendasi Kebijakan

Hasil kajian tatakelola budidaya dan pemasaran udang windu di

Kabupaten Pangkep yang telah merumuskan beberapa startegi pengembangan

usaha budidaya dan pemasaran udang windu berimplikasi pada kebijakan

yang akan diambil oleh pemerintah daerah guna merealisasikan perbaikan tata

kelola usaha tersebut. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan

oleh pemerintah daerah berdasarkan skala prioritas adalah:

a. Pembuatan denplot di setiap kecamatan yang memiliki potensi usaha

budidaya udang windu dengan menerapkan sistem teknologi budidaya yang

ramah lingkungan
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b. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lahan tambak budidaya udang

windu oleh OPD terkait untuk mendukung program kebangkitan udang windu

di Kab. Pangkep

c. Pemda menjalin kerjasama dengan pengusaha Hatchery dalam penyediaan

bibit udang windu yang unggul dan tersertifikasi bagi petani tambak

d. Perbaikan desain, tata letak dan konstruksi tambak untuk menjamin sistem

saluran pengairan tambak yang baik oleh Pemda melalui OPD terkait

e. Peningkatan kerjasama Penta Heliks antara Pemda, Perguruan Tinggi,

Masyarakat, Pengusaha dan Media dalam pengembangan usaha budidaya

udang windu melalui kegiatan pendampingan produksi, kelembagaan dan

pemasaran.

f. Optimalisasi peran penyuluh dalam penerapan teknologi dan inovasi

budidaya udang windu, serta penguatan kelembagaan melalui pengaktifan

progam sekolah lapang dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan

penyuluh.
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