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akyat Indonesia sangat mendambakan segera terwujudnya
kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera,
dan mandiri. Namun, sudah 67 tahun merdeka, Indonesia masih
sebagai negara berkembang dengan angka pengangguran dan
kemiskinan yang tinggi serta daya saing ekonomi dan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Sementara negaranegara tetangga yang sebelum tahun 1970-an status pembangunan
sosial-ekonominya di bawah Indonesia, yakni Singapura, Malaysia,
dan Thailand, kini melesat jauh di atas kita. Singapura bahkan sejak
tahun 2000 sudah digolongkan sebagai negara maju dengan Produk
Nasional Bruto (PNB) per kapita lebih besar dari 40.000 dollar AS.
Kini PNB per kapita Malaysia dan Thailand sudah sebesar 10.000
dollar AS dan 6.500 dollar AS. Sedangkan, PNB per kapita Indonesia
baru mencapi 3.500 dollar AS. Daya saing ekonomi dan IPM ketiga
negara tetangga itu pun jauh lebih tinggi ketimbang negara kita.
Padahal, berdasarkan pada tiga modal dasar pembangunan,
Indonesia sebenarnya jauh lebih diuntungkan daripada ketiga
negara terse but. Pertama adalah fakta bahwa Indonesia memiliki
potensi sumber daya alam (SDA) yang lebih besar dan lengkap, baik
yang terdapat di darat maupun di laut. Kedua, dengan 245 juta jiwa
penduduk, Indonesia sejatinya memiliki potensi pasar domestik
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terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika
Serikat. Ketiga, Indonesia memiliki letak geoekonomi yang sangat
strategis. Diapit oleh Samudera Hindia dan Pasifik serta Benua Asia
dan Australia, Indonesia merupakan pusat lalu !iotas perdagangan
global. Sekitar 45 persen dari seluruh barang dan komoditas yang
diperdagangkan di dunia dengan nilai 1.500 triliun dollar AS per
tahun dikapalkan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
(UNCTAD, 2010). Ironisnya, sejak 1987 sampai sekarang Indonesia
justru menghamburkan devisa rata-rata 15 miliar dollar AS setiap
tahunnya untuk membayar kapal-kapal asing yang mengangkut
barang dari dan ke luar negeri maupun antarpulau di dalam wilayah
NKRI.

adaptasi terhadap penyebab dan dampak dari perubahan iklim
global (global climate change).

Paradoks pembangunan yang selama ini berlangsung ditengarai
karena salah urus (mismanagement) hampir di semua bidang
kehidupan.
Oleh sebab itu, di tengah era globalisasi dan perubahan iklim
global, di mana saling ketergantungan dan persaingan antarbangsa
di dunia semakin tinggi dan sengit, dan kemampuan planet bumi
untuk menyediakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kian terbatas;
maka Indonesia bisa maju, adH, makmur; dan berdaulat, jika me
lakukan lima kebijakan terobosan berikut.

Pertama, Indonesia harus terus menerus meningkatkan da
ya saingnya dengan memproduksi barang dan jasa (goods and
services) yang kompetitif (berdaya saing tinggi) yang dibutuhkan
oleh masyarakat Indonesia maupun dunia. Kedua, merevitalisasi
sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang dan
mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan baru guna men
ciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata di atas 7
persen per tahun), berkualitas (banyak menyerap tenaga kerja dan
mensejahterakan rakyat), dan berkelanjutan (sustainable).
Ketiga, mendistribusikan kue pertumbuhan ekonomi nasional
itu ke seluruh wilayah NKRI dan segenap lapisan masyarakat
secara proporsional dan berkeadilan. Keempat, memelihara dan
meningkatkan daya dukung lingkungan serta kelestarian SDA.
Dan, kelima adalah melaksanakan program-program mitigasi dan
x

Simultan dengan kelima kebijakan terobosan di atas, pada
tataran praktis, bangs a Indonesia mesti melakukan dua langkah
pragmatis. Pertama adalah bahwa setiap komponen bangsa (indi
vidu, sektor pembangunan, atau daerah otonom) harus dengan
ikhlas menyumbangkan kemampuan terbaiknya bagi kemajuan
dan kemakmuran bangsa. Kedua, kita harus terus memperkokoh
dan mengembangkan kerja sarna secara produktif dan sinergis
antarkomponen bangsa.
Di antara sekian banyak sektor pembangunan, sektor ke
lautan dan perikanan, terutama subsektor perikanan budidaya
(aquaculture), merupakan salah satu unggulan yang sangat potensial
untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan penyedia
tenaga kerja dalam jumlah besar. Selain itu, perikanan budidaya
juga dapat menyumbang secara signifikan bagi upaya kita untuk
mewujudkan kedaulatan pangan, energi, obat-obatan (farmasi),
dan produk lainnya serta sekaligus memerangi kemiskinan.
Pasalnya, Indonesia memiliki potensi produksi akuakultur ter
besar di dunia, sekitar 57,7 juta ton/tahun, dan pada 2011 baru
dihasilkan 7 juta ton atau 12 persen dari total potensi produksinya.
Artinya peluang untuk meningkatkan produksi pangan dari akua
kultur masih sangat besar. Sampai sekarang wilayah laut Indonesia
yang telah dimanfaatkan untuk usaha mariculture kurang dari
1 persen. Lahan pesisir yang cocok (suitable) untuk budidaya
tambak seluas 1,22 juta ha yang tersebar di seluruh Nusantara baru
diusahakan 500.000 ha, alias kurang dari separuhnya. Demikian
pula pemanfaatan perairan tawar (danau, sungai, waduk, saluran
irigasi, kolam, dan sawah) untuk usaha perikanan budidaya hingga
saat ini masih jauh dari optimal.
Lebih dari itu, akuakultur tidak hanya dapat memproduksi ikan,
udang, kerang, kepiting, teripang, dan jenis fauna lainnya. Tetapi,
juga bisa menghasilkan makra algae (rumput laut), micro algae
(fitoplankton), dan makrofita (lamun= seagrass) yang merupakan
bahan baku untuk industri makanan dan minuman, pakan (feed),
XI
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ingridients, farmasi, kosmetik, biofuel, kertas, dan beragam industri
lainnya. Senyawa karaginan yang terdapat dalam rumput laut jenis
Eucheuma spp, misalnya, dapat diolah menjadi sedikitnya 500
produk akhir (end products).

Seiring dengan terus berkembangnya ilmu biotekonologi, ter
utama biologi molekuler dan rekayasa genetik (genetic engineering),
dalam dua dasawarsa terkahir telah diproduksi bibit padi, jagung,
dan kedelai yang bisa hidup, tumbuh, dan berkembang di perarian
laut (salt and water tolerant) (Zilinkas and Lundin, 1995). Terobos
an ini membuka peluang untuk menggunakan laut atau ekosistem
perairan tawar untuk budidaya berbagai jenis tanaman pangan atau
hortikultura yang selama ini ditanam di daratan.
Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati perairan (aquatic
biodiversity) tertinggi di dunia, Indonesia juga memiliki potensi
jumlah jenis (spesies) biota perairan yang dapat dibudidayakan
yang paling banyak sejagat raya. Namun, sampai sekarang kita baru
berhasil membudidayakan biota perairan tidak lebih dari 25 jenis.
Sementara, China dengan aquatic biodiversity yang lebih rendah
ketimbang Indonesia, telah berhasil membudidayakan 125 spesies
biota perairan.
Bagi Indonesia, komoditas perikanan yang secara ekonomi
paling penting adalah udang. Sejak pertengahan 1970-an sampai
sekarang, nilai ekspor udang berkisar antara 25-40 persen dari total
nilai ekspor perikanan Indonesia. Tahun 2011, nilai ekspor udang
sebesar 1,3 miliar dollar AS, menyumbang 37 persen terhadap total
nilai ekspor perikanan 3,5 miliar dollar AS.
Sebelum dimulainya Program Udang Nasional pada 1982, lebih
dari 80 persen produksi udang nasional berasal dari subsektor
perikanan tangkap. Namun, sejak 1983 sampai sekarang, kontribusi
perikanan budidaya bagi produksi udang nasional rata-rata
mencapai 30-65 persen. Pada 2011, produksi udang budidaya
sebesar 414.014 ton atau 64,4 persen dari total produksi udang
nasional 642.884 ton.
Selain kontribusi terhadap nilai ekspor yang sangat besar; usaha
budidaya udang juga merupakan usaha perikanan budidaya yang
XII
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paling besar mendatangkan keuntungan, bisa mencapai Rp 10
juta per hektar per bulan untuk usaha udang jenis Vaname. Usaha
budidaya udang juga banyak sekali menyerap tenaga kerja. Untuk
tipe tambak udang intensif, setiap hektarnya rata-rata memerlukan
4 orang tenaga kerja. Sementara untuk tipe tambak udang semi
intensif dan tradisional masing-masing sekitar 2 orang dan 1 orang
tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja yang terserap di industri hilir
(pabrik es, cold storage, dan pabrik processing udang); industri hulu
(pabrik pakan, pembenihan/hatchery, pabrik kincir air tambak/
pedal wheel, genset, dan lain-lain); dan sektor jasa penunjang
(transportasi, jasa boga, hotel, keuangan, dan lain-lain) rata-rata
sebanyak 2 orang untuk setiap satu hektar usaha budidaya tambak
udang.
Sebelum ditemukannya teknik tambak BIOCRETE®, hampir
semua usaha budidaya tambak udang dilakukan di lahan-Iahan
pesisir yang bertekstur Hat berpasir (lempung), yang umumnya
terdapat di kawasan-kawasan pesisir yang ditumbuhi hutan
mangrove atau di belakang hamparan hutan mangrove.
Dalam perkembangannya, budidaya udang di lahan tambak
dengan tekstur tanah Hat (lempung) ternyata rentan terhadap
ledakan wabah penyakit yang mengakibatkan terhambatnya
pertumbuhan udang atau kematian udang secara massal, alias
gagal panen. Selain penggunaan benur yang tidak bebas penyakit
(Specific Pathogen Free, SPF) dan yang tahan terhadap serangan
penyakit (Specific Pathogen Resistant, SPR), fenomena gagal panen
yang melanda kebanyakan tambak udang di Indonesia (khususnya
di pantai utara Jawa dan Sulawesi Selatan) sejak 1995 sampai 2000,
diyakini juga sebagai akibat dari begitu padatnya tambak udang di
lahan bertekstur lempung.
Lebih dari itu, dalam dua dasawarsa terakhir; usaha budidaya
tambak udang di lahan bertekstur Hat berpasir atau mangrove juga
menghadapi permasalahan lingkungan dan konflik penggunaan
lahan. Negara-negara importir utama udang, seperti Jepang,
Amerika Serikat, dan Uni Eropa, sejak akhir 1990-an mulai menolak
atau memperketat masuknya udang yang berasal dari tambak yang
XIII
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dibuka dengan menebang (mengonversi) hutan mangrove. Karena,
hutan mangrove banyak memiliki fungsi ekologi, seperti tempat
pemijahan dan pembesaran mayoritas biota laut (termasuk udang),
penahan abrasi pantai, resapan air, dan penyerap karbon (carbon
sink) yang berperan dalam menghambat terjadinya global warming
(pemanasan global).

menyumbangkan secara signifikan bagi terwujudnya Indonesia
yang maju, adil-makmur, dan berdaulat dalam waktu tidak terlalu
lama, 2025 insya Allah. 0

Oleh sebab itu, lahirnya teknik tambak Biocrete untuk budidaya
udang merupakan kontribusi yang sangat berharga bagi Indonesia
untuk mempertahankan predikatnya sebagai salah satu penghasil
udang budidaya terbesar di dunia. Atau, bahkan bisa menjadikan
Indonesia sebagai produsen udang budidaya terbesar di dunia
secara berkelanjutan.

Bogor, Februari 2013
Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS
Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004
dan Guru Besar Fakultas Perikanan dan IImu Kelautan IPS

Sejauh pengetahuan saya, buku tentang tambak Biocrete untuk
budidaya tambak udang ini merupakan yang pertama terbit di Indonesia, atau mungkin di dunia. Buku ini berisi tentang hampir semua
aspek yang diperlukan untuk memilih lokasi tambak, mendesain
dan membangun (konstruksi) tambak, serta teknik dan manajemen
budidaya udang tambak Biocrete yang tepat dan benar. Bagi pembaca yang menggunakan buku ini sebagai pedoman (guidelines)
dalam melakukan usaha budidaya tambak udang, khususnya teknik
Biocrete, dapat terhindar dari kegagalan. Sebaliknya ia memiliki
peluang untuk meraih sukses (untung) yang sangat besar dan
berkesinambungan. Ditulis dengan sangat sistematis dan gaya
bahasa yang mengalir, sehingga buku ini menjadi mudah dan
enak dibaca. Kelebihan lain yang lebih utama, buku ini ditulis oleh
penemu (inventor) dari teknik tambak Biocrete itu sendiri. Wajar,
bila isinya pun insya Allah dijamin absah dan akurat.
Oleh karena itu, buku ini tidak hanya bermanfaat bagi para
mahasiswa, dosen, peneliti, dan pegiat LSM di bidang akuakultur,
tetapi juga para pengusaha, dan perencana serta pengambil keputusan di kalangan pemerintah dan DPR, baik di tingkat daerah
maupun pusat.
Seruoga buku ini mendapat berkah Allah Azza wa Jalla, sehingga bermanfaat bagi segenap pembacanya dan menjadikan
usaha budidaya tambak udang sebagai sektor ekonomi yang dapat
XIV
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lhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT, bahwa atas perkenanNya buku tentang BIOCRETE®
ini akhirnya berhasil diterbitkan. Buku ini ditulis berdasarkan
hasil penelitian dan pengembangan sejak tahun 1988 hingga
2003. Lamanya proses penulisan ini dikarenakan penulis ingin
benar benar menguji bahwa teknologi ini memiliki kelebihan
dibandingkan dengan teknologi lain.

A

Latar belakang penelusuran teknologi ini didasarkan pada
kekhawatiran bahwa pengembangan tambak udang di kawasan
hutan mangrove/tanah pada suatu saat akan menghadapi kesulitan
teknis. Secara teknis, habitat dasar tambak yang berupa tanah/
lumpur akan menciptakan lingkungan mikroba patogen yang sulit
dikendalikan. Mewabahnya berbagai virus udang seperti Infectious
Myonecrosis Virus (IMNV) dan WhiteSpotSyndrome Virus (WSSV) saat
ini adalah salah satu contohnya. Dari sisi lainnya akan berbenturan
kepentingan dengan isu pelestarian lingkungan. Berdasarkan hal
itulah, maka penulis beserta rekan (K.H. Stroethoff, Yan van der
Her, dan Auladi) mencoba mencari alternatif pembangunan tambak
udang di lahan pasir, yang tidak produktif untuk tanaman pangan.
Pada tahun 1992, untuk pertama kalinya teknologi Biocrete®
dipresentasikan di forum internasional di Singapura. Sejak saat
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itulah teknologi ini dikenal masyarakat secara luas dan digunakan
baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta nasionaL Sertifikat
paten untuk pertama kalinya diberikan oleh Kerajaan Belanda tahun
1999 dan sertifikat paten nasional diberikan oleh Kementerian
Hukum dan HAM RI tahun 2003. Pengakuan dari pemerintah via
Kementerian Perindustrian diberikan pada tahun 2006, sebagai
Juara Pertama dalam lomba nasional "Kreasi Teknologi Unggulan"
tahun 2006, mengalahkan tidak kurang dari 100 kontestan lainnya.
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PENDAHULUAN

kuakultur merupakan sektor produksi pangan yang memiliki
pertumbuhan sangat eepat. Badan Pangan Dunia (2009) meneatat bahwa pertumbuhan sektor ini telah mendekati 7 persen
per tahun sejak tahun 1950-an (di bawah 1 juta ton) hingga tahun
2006 (51,7 ton). Total nilai produksi akuakultur dunia saat ini telah meneapai 78,8 miliar dollar AS (di luar produksi rumput laut).
Pada tahun 2006 tercatat produksi akuakultur dunia telah mampu
mensuplai setengah dari kebutuhan konsumsi penduduk dunia.
Dari keseluruhan produksi dan nilai tersebut, negara-negara di Asia
Pasifik saat ini berkontribusi sebesar 89 persen dari volume dan 79
persen dari nilai sektor tersebut.

A

Semen tara itu, di Indonesia, sektor perikanan telah dapat
menunjukkan keunggulannya bila dibandingkan sektor usaha
lainnya, terutama sejak Indonesia dilanda krisis moneter tahun
1997 lalu. Bahkan usaha pada sektor perikanan ini sempat menikmati peningkatan keuntungan akibat perubahan nilai tukar rupiah
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terhadap dollar AS. Keunggulan sektor perikanan antara lain terIe
tak pada: 1). Relatif rendahnya kandungan bahan baku imp or dalam
proses produksi, 2). Masih sedikitnya pemanfaatan potensi sum
berdaya ikan dan lahan budidaya, 3). Meningkatnya penilintaan
ikan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, 4). Memiliki tingkat
efisiensi investasi yang tinggi dibandingkan dengan sektor lain
nya, dan 5). Iklim negara kita yang tidak mengenal musim dingin
memungkinkan kita untuk melakukan budidaya sepanjang tahun.
Namun, dalam perjalanan pembangunan nasionallndonesia, sektor
perikanan termasuk sektor yang terIambat mendapat perhatian
pemerintah. KeterIambatan itulah yang mengharuskan kita untuk
bekerja lebih giat lagi dalam membangun perikanan. OIeh karena
itu, sebelum membahas topik utama kita, kiranya perIu kita simak
sejenak sejarah perkembangan sektor perikanan di Indonesia, teru
tama subsektor budidaya, agar kita lebih memahami betapa besar
peluang pengembangan budidaya perikanan, terutama udang di
masa mendatang.

ekspor adalah ikan hi as, sementara jenis ikan konsumsi umumnya
ditekankan untuk keperluan domestik, yaitu untuk pemenuhan pe
ningkatan kesejahteraan dan gizi masyarakat.
Pada Tabel 1.1. di bawah ini, dibanding komoditas lainnya,
tampak bahwa komoditas udang masih mendominasi nilai ekspor
perikanan Indonesia.
TabeI1.1.
Volume dan Nilai Ekspor Perikanan Indonesia 2005-2009
,

",:",,,,~~';';C~\"r',

1.1. Komoditas Unggulan
Komoditas unggulan yang dimaksudkan di sini adalah komo
ditas perikanan yang memiliki nilai jual dan permintaan di pasar
internasional cukup tinggi, dan teknologi budidayanya telah dikua
sai oleh kebanyakan pelaku (petani). Dari kriteria tersebut, maka
komoditas udang masih tetap merupakan unggulan, mengingat
penguasaan teknologinya lebih baik bila dibandingkan dengan
komoditas ekspor lainnya, seperti ikan kerapu, kakap, mutiara,
dan lain-lain. Permintaan udang dunia yang masih meningkat dan
ada kecenderungan kekurangan suplai merupakan faktor lain yang
menarik investasi di bidang ini. Komoditas unggulan lain yang
teknologi budidaya dan penanganan pascapanennya masih terus
diteliti oleh para peneliti Indonesia antara lain ikan kakap, napole
on, kerapu, kerang mutiara, kepiting bakau, timun laut, dan rumput
laut. Komoditas tersebut memiliki nilai jual yang tinggi di pasar in
ternasional terutama Jepang, Taiwan, Korea, dan Hongkong. Semen
tara itu, komoditas perikanan ikan air tawar yang memiliki potensi
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1.115.963

1.029.935

1.165.293

974.000

91.822

121.316

130.056

95.000

250.567

304.348

347.189

354.000

493.540

393.679

424.401

381.600

449.812
17.905

568.420
21.510

734.392
20.713

688.000
17.300

134.825
153.881

179.189
160.279

214.319
165.921

154.000
137.800

152.305

177.028

238.490

201.000

Sumber: KKP (2009)

1.2. Perkembangan Perikanan Budidaya
Budidaya Laut. Pada sejarah pembangunan Indonesia, hingga
akhir Pembangunan Lima Tahun (Pelita) VI (1994-1999), per
kembangan budidaya laut masih sangat lambat (Laporan Konsultan
pel, 2000). Komoditas yang berkembang untuk dibudidayakan
antara lain dari jenis kerang mutiara dan walaupun sudah berskala
industri, namun umumnya masih dimiliki perusahaan asing, teru
tama investor dari Jepang. Perkembangan ikan-ikan budidaya yang
memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti ikan kerapu (£phinepelus
sp.), ikan napoleon (Cheilinus undulatus), dan ikan kakap (Lates sp.),
masih dalam taraf uji coba, terutama pada tahap pembenihannya.
Komoditas rumput laut mulai gencar digalakkan pada beberapa ta
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hun terakhir ini dan tampaknya dalam hal pengembangan teknologi
produksi tidak mengalami kesulitan, namun teknologi paseapanen
dan pemasaran masih merupakan kendala dalam pengembangan
bisnis ini.

giatkan budidaya udang tahun 1984-an, komoditas terse but men
dominasi budidaya air payau. Kegiatan tersebut antara lain melalui
beberapa program sebagai berikut:
a. Program Intensifikasi Tambak (Intam) tahun 1984 yang bertu
juan untuk meningkatkan produksi tambak skala usaha keeil.
Program terse but dilakukan di 12 provinsi, yaitu Aceh, Suma
tera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ka
limantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Budidaya Air Tawar. Budidaya air tawar dilakukan, baik di
sawah, kolam maupun perairan umum seperti danau dan sungai.
Pemeliharaan ikan di sawah adalah pemeliharaan ikan bersamaan
dengan padi yang disebut dengan istilah Minapadi. Kegiatan ini
terutama ditujukan untuk pendederan dengan produk akhir ber
upa benih berukuranfingerling atau telah meneapai berat 50-100
gram, sebagai bah an baku (benih) untuk pembesaran di kolam air
deras, karamba dan jaring apung. Kegiatan Minapadi terutama ber
kembang dengan baik di Jawa Barat. Komoditas untuk kegiatan ini
terutama adalah ikan mas menyusul kemudian ikan nila.

Ikan lain yang telah berhasil dibudidayakan adalah ikan lele
dumbo (Cladas gariepinus), ikan patin (Pangasius sutch!), dan
udang galah (Macrobrachium rosenbergi/). Ikan lele dumbo ber
kembang dengan pesat pada periode tahun 1980-an, sementara
ikan patin sekitar tahun 1990-an. Teknologi produksi mulai dad
pembenihan hingga pembesaran telah dikuasai oleh petani ikan.
Namun, perkembangan budidaya kedua komoditas tersebut sulit
dipertahankan karena terbentur pada suIitnya pemasaran. Ikan nila
yang berhasil dikembangkan di Indonesia adalah ikan nila merah
(Oreochromis niloticus) dan ikan nila strain GIFT (Genetic Improve
ment ofFarmed Tilapia) yang induk aslinya masih didatangkan dari
Filipina. Pemasaran ikan nila terutama ikan nila merah telah dapat
menembus pasar Eropa. Komoditas udang galah telah mulai dirin
tis untuk dikembangkan sejak sekitar tahun 1970-1980. Walaupun
teknologi pembenihan dan pembesarannya telah dikuasai, namun
komoditas ini kurang diminati oIeh pasar, baik domestik maupun
ekspor, sehingga perkembangannya juga sangat kurang.

b. Program Percontohan. Untuk memberikan percontohan pen
gusahaan udang di tambak dengan sistem intensif dan dengan
pola kemitraan inti - plasma, maka pada tahun 1986 pemerin
tah mendirikan Proyek Pandu Tambak Inti Rakyat di Karawang
(PPTIR-Karawang) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
18 Tahun 1986. Salah satu tujuan dari proyek tersebut adalah
memberikan percontohan cara budidaya udang yang baik dan
benar (Widigdo dan Soewardi, 2000).
c. Transmigrasi Tambak. Sedangkan program kegiatan eksten
sifikasi tambak untuk meningkatkan produksi udang dengan
menerapkan teknologi sederhana, madya maupun maju pada
daerah-daerah mangrove maupun supratidal dilakukan teruta
rna di luar Pulau Jawa. Program ini dipadukan dengan program
transmigrasi tambak dengan pola Inti-Plasma. Pada akhir Pelita
IV (1984-1989) telah dibuka proyek transmigrasi skala besar,
yaitu di Kalimantan Barat (Cipta Windu KhatuIistiwa) dan Nusa
Tenggara Barat (PT Tekad Andhika Darma). Pad a awal Pelita VI
(1994-999) di Lampung, yaitu PT Dipasena Citra Darmaja dan
PT Centralpertiwi Bratasena yang kemudian berubah menjadi
PT Centralpertiwi Bahari.
-(

Budidaya Air Payau. Hingga akhir tahun 2000, komoditas
yang dibudidayakan di air payau (tambak) terutama udang windu
(Penaeus monodon), udang putih (Penaeus merguiensis), dan ikan
bandeng (Chanos chanos Forsk). Sejak pemerintah mulai meng

Perkembangan budidaya udang di Indonesia juga tidak terlepas
dari keberhasilan para teknisi hatchery dalam menguasai teknis
ablasi mata udang, yang untuk pertama kali di Indonesia dipelopori
oleh Dr. Made L. Nurjana. Dalam disertasinya tahun 1978, Made L.
Nurjana telah berhasil mengimplementasikan teknologi ablasi mata
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udang untuk mempereepat siklus pematangan telur dalam ling
kungan non-alami (dibak-bak hatchery). Sejak saat itu beliau, yang
juga sebagai peneliti di Balai Budidaya Air Payau Jepara (sekarang
Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau), terus menggalak
kan kegiatan pembenihan udang windu pada tingkat rumah tangga
yang kemudian dikenal dengan Backyard Hatchery. Pada tahun
1991, tidak kurang dari 200 hatchery dan 234 Backyard Hatchery
telah tereatat di Direktorat Jenderal Peri kanan, Departemen Perta
nian, Kondisi ini telah memungkinkan suplai benur (benih udang)
bagi petambak, dan tidak lagi tergantung pada stok alam.
Tahun-tahun berikutnya memang terlihat bahwa komoditas
udang memberikan kontribusi lebih besar dan menggeser perole
han dari perikanan tangkap. Menurut eatatan statistik, sejak tahun
1988 volume produksi udang hasil budidaya telah melebihi pro
duksi udang hasil tangkapan alamo Pada kurun waktu 2005 sampai
dengan 2009, produksi udang hasil budidaya sudah mendominasi
dari total produksi udang Indonesia (Tabell.2).
TabeI1.2.
Produksi Udang Budidaya dan Tangkapan di Indonesia 2005-2009

280.629 I 327.610 ! 358.925 I 409.590 I 348.100

2

Produksi hasil
tangkapan

208.539 ! 227.164 I 258.976 I 236.922 I 240.000

Sumber: KKP (2010)

Perkembangan budidaya udang windu sebelumnya menemui
kendala besar, yaitu mewabahnya virus White Spot (WSSV) di
dekade 1990-an. Penyakit ini telah mengakibatkan kerugian yang
sangat besar bagi petambak udang hingga banyak yang terpaksa
menghentikan kegiatannya. Hingga tahun 2002, setelah pemerintah
(Departemen Kelautan dan Perikanan) meresmikan masuknya
komoditas baru, yaitu udang putih, Litopenaeus vannamei, yang
didatangkan dari Amerika Latin, secara perlahan tapi pasti, bisnis
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udang kembali mulai membaik. Keunggulan dari udang putih ini
antara lain, induk sudah dapat didomestikasi seeara penuh (jadi .
tidak tergantung dari alam), lebih tahan terhadap serangan virus
WSSv, kebiasaan hidupnya yang lebih banyak di kolom air (bUkan
di dasar tambak seperti udang windu) memungkinkan dapat
dipelihara dengan kepadatan sangat tinggi meneapai 250 PL/
ml, (sementara udang windu maksimum 50 PL/m 2) makanannya
membutuhkan protein lebih keeil dari pad a udang windu, walaupun
ukuran per ekor saat panen hanya antara 18-25 gram, lebih keeil
dari udang windu yang dapat meneapai 35 gram, namun karena
biomassa per ha tambak dapat meneapai 20 ton/ha per panen,
(jauh lebih tinggi dari udang windu yang maksimum hanya 8 ton/
ha per panen), udang ini dapat memberikan keuntungan yang
berlipat. Sejak saat itulah produksi udang nasionalpun meningkat
dengan tajam, hingga puneaknya pada tahun 2008lalu diperkirakan
meneapai 409.590 ton.
Lagi-Iagi perkembangan budidaya udang putih yang tampaknya
mudah, ternyata menghadapi kendala serius juga. Kali ini akibat
serangan virus baru bawaan dari negara asalnya, yaitu IMNV.
Virus ini pertama kali diidentifikasi pada sam pel udang yang
diambil dari tambak Situbondo, Jawa Timur, tahun 2002 (senapin
et.al). Ditengarai ada pengusaha tambak yang mengimpor induk
dari Taiwan dengan tidak mengindahkan kesehatan udang, dan
ternyata induk tersebut telah membawa virus IMNV. Serangan
virus tersebut kemudian mewabah di Jawa Timur sekitar tahun
2006. Kemudian tahun 2007 ditemukan di kawasan Jawa Barat,
perkembangan serangan IMNV mencapai kawasan Lampung sekitar
tahun 2007/2008, dan meneapai puneaknya tahun 2009. Hingga
seeara nasional produksi udang menurun drastis hingga tinggaI
sekitar 30-40 persen dari tahun sebelumnya.

1.3. Potensi Budidaya Tambak
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 17.500
pulau besar dan kecil, dengan total garis pantai diperkirakan se
panjang 81.000 km. Dengan mempertimbangkan panjang pantai
7
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dan luasan kawasan hutan mangrove yang ada dikurangi sekitar 50
persen (sebagai kawasan penyangga), maka menurut prakiraan Dit·
jen Perikanan kawasan pantai kita memiliki potensi pengembangan
tambak seluas 610.901 ha (Tabell.3.). Potensi tersebut juga masih
dengan pertimbangan pengembangan tambak secara tradisional,
namun bila menerapkan teknologi maju potensi terse but dapat
lebih besar lagi, mengingat lahan marginal yang berpasir maupun
yang bergambutpun dapat dimanfaatkan untuk tambak.

b. Tambak semi plastik, merupakan modifikasi dari tambak
tanah, diberikan penambahan plastik pada pematang untuk
alasan operasional (bocor) atau tekstur tanah yang tidak stabil
(berpasir).

TabeI1.3.
Potensi Pengembangan Sektor Akuakultur di Indonesia

Tambak

1. 224.076_16 1].175

610.901

Kolam

541.100

299.209

241.891

c. Tambak beton, seperti halnya tambak semi plastik, diberikan
penambahan konstruksi pematang beton untuk alasan ope
rasional (bocor) atau tekstur tanah yang tidak stabil (berpasir).
d. Tambak biocrete, merupakan modifikasi dari tambak beton,
hanya saja menggunakan bahan-bahan penguat (serabut atau
ijuk aren) dan plastik. 0

-~-----

Perairan Umum

139.336

j~

Sawah (Minapadi)

1.538.379

Budidaya Laut

8.363.501

127.944

I 87.465

138.393
1.410.435
8.276.036

Sumber: KKP (2009)
1.4. Bent~k Tambak di Indonesia
Umumnya tambak udang di Indonesia terletak di lahan pasang
surut, dikarenakan pengembangan sistem tambak yang konvensio
nal dan tradisional. Kemudahan mendapatkan air untuk pemeliha
raan merupakan pertimbangan utama dalam pembuatan tambak
di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, desain dan konstruk
si tambak terus berkembang terutama dilakukan oleh golongan
swasta besar dengan nilai investasi yang juga besar. Perhitungan
kepentingan bisnis jangka panjang, seperti daya dukung perairan
dan aksesibilitas, menjadikan tambak dibangun di berbagai lokasi
di luar area pasang surut. Secara umum, beberapa tipe tambak di
Indonesia dibagi ke dalam beberapa bentuk di antaranya:
a. Tambak tanah, merupakan tambak yang umum di Indonesia,
berteknologi konstruksi sederhana, terdapat di daerah pasang
surut untuk memudahkan pengambilan dan pembuangan air.
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ambang Widigdo lahir di Ngawi, Jawa Timur,
9 Agustus 1956. Menamatkan sekolah dasar
di SDN Ngrambe Joyo, Ngarmbe 1969, SMPN
1972, kemudian SMAN 3 Madiun
1975. Pada tahun 1976 meneruskan
Institut Pertanian Bogor dan pada tahun 1980
berhasil menamatkan di Fakultas Perikanan
jurusan Akuakultur. Segera setelah lulus dia
bekerja di Balai Budidaya Air Tawar-Ditjen Perikanan, Sukabumi.
Mendapat beasiswa dari Departemen P dan K, kembali ke IPB
untuk bekerja sebagai dosen di Fakultas Perikanan sejak September
1980 hingga sekarang. Pada tahun 1981/1982 diperbantukan
pada proyek pengembangan daerah transmigrasi di Kalimantan
Timur (kerja sarna Pemerintah RI dengan GTZ-Jerman). Pada tahun
1982/1983 kembali mendalami ilmu Ekologi dan Produktivitas
Perairan dengan mengikuti long-term course yang diadakan oleh
SEAMEO-BIOTROP Bogor, Oktober 1983 mendapat beasiswa
dari DAAD (Deutsche Akademische Austausch Dienst) untuk
meneruskan program S-3 di Jerman. Pada bulan Maret 1988
mendapat gelar doktor di bidang biologi pada Fakultas Biologi,
Ludwig Maximillian Universitaet Muenchen, Jerman.

B

}~\

., / \ '

,.~
. .r:I' .

;~'\~'

\'\

~_\:l

\

PJ
"\

103

BEIIU/JAE miG lim! TEiMOLOGI BWCI!!EJl)

Kembali dari Jerman bersama K.H. Stroethoff (pensiunan pilot
dari Belanda) memulai proyek penelitian yang bertujuan mencari
teknologi alternatif untuk pengembangan tambak udang di
kawasan lahan pasir, di Desa Citarate, Sukabumi. Pada tahun 1992,
berhasil ditemukan teknologi tambak udang di lahan pasir dan
diberi nama Biocrete®. Selama penelitian tersebut, dia juga bekerja
sebagai tenaga ahli perikanan baik di instansi pemerintah maupun
swasta, mengerjakan berbagai proyek perikanan mulai dari studi
kelayakan, konstruksi sampai manajemen budidaya. Sejak 2003
hingga sekarang kecuali sebagai staf pengajar di Departemen
Manajemen Sumberdaya Perairan FPIK-IPB, dia juga bertanggung
jawab mengembangkan sistem pengawasan mutu terpadu di
divisi Integrated Quality Assurance PT Central Proteinaprima
(perusahaan multinasional yang bergerak di bidang pertambakan
udang). Sejak tahun 2005 sampai sekarang dia juga sebagai auditor
independent Best Aquaculture Practices versi Global Aquaculture
Alliance-Aquaculture Certification Council (ACC) yang berkantor
pusat di 706 N. Suncoast Blvd, Crystal River, FI 34429 USA. Dari
keahliannya dalam hal pengawasan mutu produk budidaya, dia
sering memberikan kuliah/pengarahan pada calon auditor CBIB di
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 0.
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Anggapan bahwa lahan berpasir
tidak layak dipakai untuk kegiatan
perikanan sudah kedaluwarsa. Kini,
dengan memanfaatkan teknologi
BIOCRETE®, lahan marjinal seperti
itu tetap dapat dimanfaatkan sebagai
areal pertambakan udang.
Te knolog i Biocrete adalah teknologi akuakuitur mutakhir
hasil temuan anak bangsa. DengCln tek nolog i ini lahan berpasir
bu kan sekadar dapat dillbah jadi areal pertambakan yang produktif, tapi juga dapat
Illenjamin te rciptanya tam bak berkond isi lingkungan lebih nyaman bagi udang ka rena
dasar tam ba k yang lebih be rsi h.
Lewat bukunya ini Bambang Widigdo, sang penemu, in gin berbagi ilmll tentang
hampir semua aspek tekn ologi dan bisnis pertambakan udang, sejak ki at mem ilih lokasi,
mendesain dan membangun tamba k, sampai teknik dan manajemen yang tepat dalam
usaha budidaya udang . Bambang adalah ahli perikanan di Departemen Manajemen
Sumber Daya Perairan, FPIK Institut Pertanian Bogar (IPB).
Teknologi Biocrete telah dikaji secara ilmiah se lama 15 tah un (1988-2003) dan te
la h mendapat paten internasional di Belanda (1999) serta darl Kementerian Hukum
dan HAM (2003) Sebagai sebuah inovasi, teknologi ini juga pern ah meraih berbag ai
penghargaan pemerintah. Manfaat teknologi in i telah dibuktikan sejumla h perusahaan
dalam pembangunan tambak udang komersial di berbagai daerah, an tara la in di Ujung
Genteng, Sukabumi Selatan (Jawa Barat); Ku lon Progo (Jawa Tengah); dan Pulau Seram
(Ma luku)
BAM BANG WIDIGDO kelahiran Ngawi , Jawa Tlmur, 9 Agustus
1956. Lulus dari SON Ngrambe Joyo (1969) , SMPN Walikukun (1972).
SMAN 3 Madiun (1975). Bambang kemudian berkuliah di Fakultas
Peri kanan , Jurusan Akuakultur, IPB dan lulus pada 1980. Maret 1988
ia meraih gelar doktor bidang biolog i di Fakultas Biologi, Ludwig
Maximillian Universitaet Muenchen, Jerman.
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