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I.

1.1

PEDAHULUAN

Latar Belakang
Katakanlah, “Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis)

kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis)
kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu
(pula)” (Al Kahfi ayat 109).
Indonesia dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam hayati yang
sangat melimpah. Salah satu kekayaan tersebut adalah sumber daya perikanan
yang sukup besar, terutama dalam keanekaragaman jenis-jenis ikan. Sebagai
salah satu subsektor pertanian, perikanan memiliki peranan yang cukup penting,
terutama dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi
perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup
masyarakat, menghasilkan protein hewani dalam rangka memenuhi kebutuhan
pangan dan gizi, meningkatkan ekspor, menyediakan bahan baku industri,
memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta mendukung
pembangunan wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian dan fungsi
lingkungan hidup (Parwinia, 2001).
Potensi perikanan budidaya di Indonesia diperkirakan seluas 15,59 juta
hektar (Ha) yang terdiri dari potensi budidaya air tawar 2,23 juta Ha, budidaya air
laut 12,14 juta Ha. Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 10,1
persen untuk budidaya air tawar, 40 persen pada budidaya air payau, dan 0,01
persen untuk budidaya laut (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2011).
Pengembangan usaha perikanan sangat terkait dengan tingkat konsumsi
ikan perkapita pertahun penduduk. Data badan statistik menunjukkan bahwa
tingkat konsumsi ikan, termasuk ikan lele di Indonesia meningkat. Pada tahun
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2004, tingkat konsumsi ikan terhitung sebanyak 22,58 kg per kapita per tahun.
Pada tahun 2007 meningkat menjadi 28,28 kg per kapita per tahun, sedangkan
pada tahun 2008 meningkat lagi menjadi 29,98 kg per kapita per tahun,
sedangkan pada tahun 2009 ditargetkan konsumsi ikan menjadi 32 kg per kapita
per tahun (Khairuman dan Amri, 2008).
Kabupaten Malang sebagai wilayah yang dipusatkan untuk kawasan
pengembangan produksi lele adalah tepat, karena merupakan lokasi petama
yang mempunya Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Ikan Lele yang mempunyai
predikat yang diakui Nasional. UPR tersebut terletak di Desa Maguan Kecamatan
Ngajum Kabupaten Malang. Berdasarkan data statistik Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Malang, pada tahun 2014 jumlah produksi lele konsumsi
mencapai 17,070,16 ton. Mengalami peningkatan sebesar 32 persen dalam lima
tahun terakhir. (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang, 2016).
Seiring meningkatnya produksi ikan lele yang semakin tinggi maka harus
diimbangi dengan produksi benih ikan lele yang mencukupi. Karena itu perlunya
strategi pengembangan usaha pembenihan lele yang tepat sehingga diharapkan
mampu mencukupi permintaan benih lele dan pada akhirnya dapat meningkat
taraf hidup para pembudidaya pembenihan ikan lele.
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1.2

Rumusan Masalah
Kondisi masyarakat Desa Maguan dengan sebagian besar penduduknya

adalah sebagai pembenih ikan lele. Prospek pasar yang tinggi pada komoditas
budidaya ikan lele serta adanya kelompok tani menjadikan masyarakat Desa
Maguan semakin maju dalam menjalankan usahanya. Pembenihan lele adalah
salah satu pengembangan terhadap usaha budidaya lele dalam mencukupi
kebutuhan benih lele terhadap pembudidaya. Masa pemeliharaan yang singkat
menjadikan usaha pembenihan ikan lele sebagai usaha yang cukup menjanjikan.
Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi pokok permasalahan adalah:
1. Bagaimana aspek teknis, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek
lingkungan, aspek hukum dan aspek sosial pembenihan lele di Desa Maguan?
2. Bagaimana kelayakan aspek finansiil usaha pembenihan lele di Desa
Maguan?
3. Bagaimana strategi pengembangan usaha pembenihan lele di Desa
Maguan?
4. Bagaimana perencanaan pengembangan usaha pembenihan ikan lele di
Desa Maguan?

1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. mengetahui aspek teknis, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek
lingkungan, aspek hukum dan aspek sosial pembenihan ikan lele di Desa
Maguan.
2. Menganalisis kelayakan aspek finansiil usaha pembenihan lele di Desa
Maguan.
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3. Menganalisis strategi pengembangan dengan analisis SWOT pada usaha
pembenihan ikan lele di Desa Maguan.
4. Menyusun perencanaan pengembangan usaha pembenihan ikan lele di Desa
Maguan.

1.4 Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:
1. Peneliti

dan

lembaga

akademi;

sebagai

infomasi

ilmiah

untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan melakukan penelitian lebih
lanjut.
2. Pemerintah / Dinas Perikanan; sebagai pertimbangan dalam penentuan
program dan kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan perikanan
selanjutnya.
3. Pembudidaya

ikan;

sebagai

informasi

dan

pertimbangan

dalam

melaksanakan usahanya agar berkembang dan maju.
4. Investor / penyedia dana; sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil
keputusan untuk menginvestasikan modalnya, sehingga rencana usahanya akan
mendapatkan keuntungan yang maksimal.

