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STRATEGI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI RUMPUT LAUT
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

simon M. Picaulima, Anna K. Ngamel, syakhibul K. Hamid dan Roberto M. K. Teniwut

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur kekuatan, kelenrahan, peluang dan ancaman atau
{Strength, Weskness, opportunity, Threat)yang menghasilkan alternatif strategi pengembangan agroindustri

'ut laut di Kabupaten Maluku Tenggara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei deskriptif
a kualitatif dan kuantitatif. Pelaksanaan penelitian pada bulan Maret hingga Juni 2014. penelitian ini, dilakukan

agroindustri rumput laut di Kabupaten Maiuku Ter.rggara belunr berkernbar.rg secara optinral. Rekomendasi
penelifian ini digunakan pemerintah daei:ah sebagai penganrbil keputrisan strategi pengernbangan agri indt.istri

t laut' Hasil analisis SW1T diperoleh 11 alternatif strategi pengembangan dengan tiga prioritas urama yang
ti: 1) kerja sama yang efektif antara pemda, akademisi, pihak swasta dan masyarakat; 2) peningkatan dan

sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan informal kepada para pelaku usaha produk
rumput laut yang berbasis "Keberlanjutan Usaha" dengan menghindari Kolusi dan Nepotisme; 3) peningkatan

sama antara pihak pemerintah, pengusaha. perikanan dan masyarakai dalam rangka monitoring usaha olahan
laut.

SWOT, strategi pengernbangan, agroindustri, rumput laut



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rumput laut merupakan salah satu komoditas sektor perikanan dan kelautan yang akhir-akhir ini

semakin gencar dibudidayakan, dan dapat diaplikasikan sebagai produk olahan dalam dunia industri.
Potensi budidaya rumput laut di Indonesia khususnya di Kawasan Timur lndonesia sangat menjanjikan.

Saat ini Maluku belum mampu memenuhi permintaan pasar ekspor karena produksinya masih
rendah, yakni 100.000 ton pertahun. Hal tersebut di peroleh berdasarkan data Badan Koordinasi
Penanaman fvlodal Daerair, lahan potensial untuk budidaya rumput laut di Maluku 23.613 Ha. Lahan yang
telah dimanfaatkan baru 8.258 Ha. Daerah penghasil rumput laut adalah Seram Bagian Barat, Maluku
Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya dan Kepulauan Aru. Hal ini menunjukkan bahwa peluarrg

untuk pengembangan budidaya maupLln agroindustri rumput laLrt masih sangat terbuka dan potensial.

Kabupaten Maiuku Tenggara rnenriliki luas sebesar 4A.2I3,6 Km2, iahan pcrtensial budidaya sebesar

5.103 Ha dan lahan yang sudah di nranfaatkan sebesar 2.373,62 Ha (a2)9%1, sedangkan yang belum di

manfaatkan sebesar 2.129,38 Ha atau 57,6L%, maka peluang untuk nrengembangkan usaha budidaya

termasuk budidaya rLrmput laut oleh masyarakat petani budidaya rumput laut masih sangat terbr,rka.

Per'tumbuhan produksi runrput laut kering di kabupaten Maluku Tenggara terus'mengalami peningkatan
yaitu sebesar3.1,26 ton pada tahun 2009 dan meningkat menjadi7.350ton pada tahun 2010.

Peningkatan produksi rumput laut tersebut sampai saat ini belum memberikan kontribusi yang

signifikan terhadap pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan nelayan pembudidaya rumput
laut. Hal ini disebabkan olelr beberapa hal, yaitu:
1. Perencanaan dan pemetaan potensi produksi rumput laut belum ditata dengan baik, sehingga

menyulitkan investor untuk berinvestasi dalam usaha agroindustri rumput laut.
2. Belum adanya upaya konkrit dari pemerintah maupun pihak swasta untuk meningkatkan nilai

tambah produk rumput laut menjadi produk olahan.

3. Rendahnya nelayan rumput laut tehadap akses informasi pasaq sehingga harga sering dipermainkan
oleh pembeli termasuk importir

4. Panjangnya rantai pemasaran rumput laut, sehingga harga yang diperoleh masih rendah.

5. Belum adanya lokasi pengembangan secara terpusat sehingga menyulitkan pembinaan terhadap
petani.

6. Nelayan rumput laut masih berpikir kearah product ariented bukan bisnis oriented.
Pengembangan suatu agroindustri akan terkait langsung dengan ketersediaan bahan baku, teknologi,

permodalan, kebijakan pemerintah, sarana dan prasarana, dan pemasaran produk. Bahan baku sebagai

salah satu faktor penentu dalam pengembangan agroindustri harus tersedia secara kontinu baik kuantitas

maupun kualitasnya, hal ini sangat ditentukan oleh kualitas budidaya yang dilakukan oleh petani dan

potensi lahan yang tersedia untuk budidaya. Dengan adanya agroindustrimaka nilaitambah akan diperoleh

baik oleh nelayan pembudidaya maupun pengusaha yang bergerak dalam kegiatan agroindustri dan pada

akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah terutama Kabupaten Maluku Tenggara.

Oleh karena itu Model Pengembangan Agroindustri Rumput Laut di Kabupaten Maluku Tenggara sangat
penting untuk dilaksanakan salah satu strateginya adalah dengan pendekatan strategi pengembangan.

Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan strategi pengembangan agroindustri rumput
laut di Kabupaten Maluku Tenggara.
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Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini adalah mampu merumuskan
alternatif strategi pengembangan agroindustri rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara.

TINJAUAN PUSTAKA

Agroindustri Rumput Laut

Agroindustri berasal dari dua kata agriculturol dan industry yang berarti suatu industri yang
menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya atau suatu industriyang menghasilkan suatu
produk yang digunakan sebagai sarana atau input dalam usaha pertanian, definisi agroindustri dapat
dijabarkan sebagai kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang,
dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut {Austin, 1992 rlalam Krisnamurthi,200l}.
Dengan demikian agroindustri meliputi industri pengolahan hasil pertanian, industri yang memproduksi
peralatan dan mesin pertanian, industri input pertanian (pupuk, pestisida, herbisida dan lain-lain) dan
industrijasa sektor pertanian. Secara garis besar agroindustri dapat digolongkan menjadi 4 (empat) yang

meliputi: pertoma, agroindustri pengolahan hasil pertanian; kedua, agroindustri yang memproduksi
peralatan dan mesin pertanian; ketiga, agroinduslri input pertanian (pupuk, pesrisida, herbisida dan larn-

lain)dan keempat, agroindustrijasa sektor pertanian (supporting services|. Pertanian dalam artiyang luas
meliputi pertanian, peternakan dan perikanan.

Agroindustri pengolahan hasil perikanan.merupakan bagian dari agroindustri, yang mengolah
bahan baku yang bersumber dari ikan, pengolahan yang dimaksud meliputi pengolahan berupa proses
transpormasi dan pengawetan melalui perubahan fisik atau kimiawi, penyimpanan, pe ,gepakan, dan
distribusi, pengolahan dapat berupa pengolahan sederhana seperti pembersihan, pemilihan (grodingl,
pengepakan atau dapat pula berupa pegolahan yang lebih canggih, seperti penggilingan (mitlingl,
penepungan (powderingl, ekstraksi dan penyulingan {extraction}, penggorengan {roasting), pemintalan

lspinningl, pengalengan (conning) dan proses pabrikasi lainnya (Hadi, 1993). Dengan perkataan lain,
pengolahan adalah suatu operasi atau rentetan operasi terhadap terhadap suatu bahan mentah untuk
dirubah bentuknya dan atau komposisinya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa pelaku agroindustri
pengolahan hasil perikanan berada diantara nelayan yang memproduksidengan konsumen atau pengguna
hasilagroindustri"

Dengan demikian dari uraian diatas menunjukan bahwa Agroindustri pengolahan rumput laui,
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (a) dapat meningkatkan nilai tambah, (b) menghasilkan produk
yang dapat dipasarkan atau digunakan atau dimakan, (c) meningkatkan daya saing, dan (d) menambah
pendapatan dan keuntungan produsen. Agroindustri rumput laut mampu memberikan sumbangan
yang sangat nyata bagi pembangunan di kebanyakan negara berkembang karena empat alasan, yaitu:

1.) Agroindustri rumput laut melakukan transformasi bahan mentah termasuk transformasi produk

subsisten menjadi produk akhir untuk konsumen. Disatu sisi, permintaan terhadap jasa pengolahan

akan meningkat sejalan dengan peningkatan produksi rumput laut. Di sisi lain, agroindustri tidak hanya

bersifat reaktif tetapi juga menimbulkan permintaan ke belakang, yaitu peningkatan permintaan jumlah
dan ragam produksi rumput laut. Akibat dari permintaan ke belakang ini adalah: (a) nelayan terdorong
untuk mengadopsiteknologi baru agar produktivitas meningkat, (b) akibat selanjutnya produksi perikanan

dan pendapatan petani meningkat, dan {c) memperluas pengembangan prasarana {jalan, listrik, dan
lain-lain). 2) agroindustri rumput laut sebagai dasar sektor manufaktur. Transformasi penting lainnya
dalam agroindustri kemudian terjadi karena permintaan terhadap makanan olahan semakin beragam
seiring dengan pendapatan masyarakat dan urbanisasi yang meningkat. Indicator penting lainnya tentang



pentingnya agroindustri dalam sector manufaktur adalah kemampuan menciptakan kesempatan kerja.
3) agroindustri pengolahan rumput laut menghasilkan komoditas ekspor penting. Produk agroindustri,
termasuk produk dari proses sederhana seperti pengeringan, rnendominasi ekspor kebanyakan negara

berkembang sehingga menambah perolehan devisa. Nilai tambah produk agroindustri cenderung lebih
tinggi dari nilai tambah produk manufaktur lainnya yang diekspor karena produk manufaktur lainnya
sering tergantung pada komponen impor. 4) agroindustri pangan merupakan sumber pentrng nutrisi
(,Anonimous,2OO2) Agroindustri dapat menghemat biaya dengan mengurangi kehilangan produksi pasca
panen dan menjadikan mata rantai pemasaran bahan makanan juga dapat memberikan keuntungan
nutrisi dan kesehatan

Rumput laut tnerupakart salah satu komoditr ekspor yang potensial untuk dikernbangkan. Disamping
pert'nintaan pasar yang tinggi, Inoonesia merniliki surnberdaya yang cukup luas baik yang alami maufrun
ttntttk budidaya. Saat ini lndonesia masih merupakan eksportir penting di kawasan Asia. Sayangnya, rumput
latrt hanyak clieksnor clalam bentuk bahan mentah yaitr.r berupa rutnput laut kering sedangkan bahan
jadinya yang berupa agar-agar, karagirran atau ailginat masih banyak diimpor. Jika clibandingkan dengan
Negara tetangga, Phiiipina mengekspor sebagian besar runrprrt lautnya tidak dalam bentuk raw moteriol,
narnun dalam bentuk bahan setengah jadi berLrpa AlkaliTrestment Chips (ATC), Semi Refine Corrageenart

{SRC)dan bahkan Refine Carrageenon (RC)yang digolongkan menjadi "foad grade gurn" sehingga dari sini

akan didapat rrila: tamhah iika pada tahun 2000, nilai ekspor bahan baku rumput laut Plrilipiria sebes.tr
USS 20 juta, maka pada tahun 2006 turun rnenjadi USS 6 juta tetapi nilai eksport bahan baku olahan
rttt'rrptrt laut "foad grade gunt" nreningkat tajam dari USS 33 juta di tahun 2000 rnenjacli USS 39 juta pacia

tahun 2005. Akan tetapihalsebaliknya terjadidiindonesia, ekspor bahan bakr: rumput laut memilikiporsi
lebih besar daripada ekspor rumput laut olahan. Pada tahun 2000, Indonesia memperoleh nilai ekspor
bahan baku sebesar USS 12 juta dan meningkat tajam pada tahun 2006 menjadi sebesar USg 38 juta,
hal tersebut bertolak belakang dengan ekspor bahan olahan rumput laut yang hanya menyumbangkan
USs i5 juta pada tahun 2006, padahal volume ekspor Indonesia jauh lebih besar daripada philipina (Data

olalran Dr. lan C Neish, Sea Plant Net Foundafron,2008 dalam Kaslnr,20Ct9). Kesimpulannya, Indonesia
lebih banyak mengekspor bahan mentah ketimbang bahan olahan karena minimnya industri pengolahan
rumput laut dalam negeri.

Upaya pemasaran dan budidaya rumput laut telah berkembang, namun belum diimbangi dengan
pengembangan pengolahannya yang memadai. Padahalteknologi pengolahannya sudah ada dan peralatan
yang digunakan untuk pengolahan rumput laut ini cukup sederhana dan murah sehingga tidak menuntut
modal besa4 namun jLrga dapat diolah dengan teknologi modern dengan hasil yang berkualitas lebih
baik dan memungkinkan untuk diekspor. Teknologi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan sasaran
pengembangannya yaitu mulai dari nelayan pengolah hingga pengusaha besar. Pengolahan rumput laut
tersebut dapat membuka peluang usaha dan peluang kerja baru, memberikan pendapatan tambahan, dan

membantu menghemat devisa Negara.

Mutu rumput laut sebagai bahan baku pembuatan agar-agar, karaginan ataupun alginat selain

dipengaruhi habitat dan umu; dipengaruhijuga oleh cara panen dan penanganan pasca panennya. Sampai

saat ini masih banyak cara penanganan pasca panen rumput laut yang kurang baik, misalnya menjemur
rumput laut langsung di atas pasir, tanah atau pematang sehingga mudah terkontaminasi benda asing
seperti pasil lumpul atau kotoran lainnya yang berakibat turunnya mutu rumput laut. Penjemuran yang

kurang sempurna, dapat menyebabkan tingginya kadar kotor dan air sehingga dapat melebihi standar
rumput laut yang telah ditetapkan, sehingga untuk memperbaiki mutu, faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap mutu harus ditangani secara baik dan benar mulai dari pemanenan, pengolahan, pengemasan
sampai dengan penyimpanannya.

32



Seminar Nosional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Keloutan don Perikanon Tohun 2014

Menurut Ma'ruf, (2005) Agroindustri SRC paling menguntungkan jika dikembangkan di Indonesia.

Beberapa alasannya adalah:

1. Pembuatan SRC relatif mudah dan murah

2. Dapat dilakukan oleh petani rumput laut dan usaha kecil menengah
.3. Biaya Investasi dan operasional agroindustriSSC jauh lebih murah dibandingkan agroindustri fiC

4. Mampu meningkatkan nilai tambah rumput laut. Di Indonesia, harga rumput laut basah sekitar
0.07 dollar AS per kg, sedangkan rumput laut kering adalah 0.5 dollar AS. Jika diolah menjadi SRC

harganya menjadi 4.5 dollar AS per kg, sedangkan Harga RC sekitar 20 dollar AS per kg.

5. Diperoleh nilaigelstrength & rendemen yang lebih tinggidibandingkan proses RCsecara langsung.
6. Memperpanjang umur sirnpan bahan.

7. Dapat dijadikan tepung yang dimanfaat secara langsung sebagai stabilizer dan emulsifier dalam
industri pakan ternak dan indr-rstri lainnya.

8. Peluang pasar SRC sangat besar. Permintaan RC dLrnia nrencapai 22 ribr-r ton per tahun, sementara
produksi 5RC hanya 2650 ton per tahun

Pengembangan Agroindustri Rumput Laut.

Sebelum mengembangkan agroindustri rumput laut pemilihan jenis agroindustri merupakan

keputusan yang paling menentukarr keberhasilan dan keberlanjutan agroindustri yang akan dikembangkan,
pilihan tersebut ditentukan oleh kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada tiga komponen dasar
agroindustri. yaitu pengadaan bahan baku, pengolahan dan pemasaran (Erizal, 1995). Pemasaran biasanya

merupakan titik awal dalam analisis proyek agroindustri. Analisis pemasaran mengkaji lingkungan
eksternal atau respon terhadap produk agioindustri yang akan ditetapkan dengan melakukan karakteristik
konsumen, pengaruh kebijaksanaan pemerintah dan pasar internasional.

Kelangsungan agroindustri ditentukan pula oleh kemampuan dalam pengadaan bahan baku. Tetapi
pengadaan bahan baku jangan sampai merupakan isu yang dominan sementara pemasaran dipandang
sebagai isu kedua, karena baik pemasaran maupun pengadaan bahan baku secara bersama menentukan
keberhasilan agroindustri. Tetapi karena pengkajian agronomi memerlukan waktu dan sunrberdaya yang

cukup banyak maka identifikasi kebutuhan pasar sering dilakukan terlebih dahulu (Saleh dan Noor, 1995).

Karakteristik agroindustri rurnput laut yang menonjol sebenarnya adalah adanya ketergantungan
antar elemen-elemen agroindustri, yaitu pengadaan bahan baku, pengolahan, dan pemasaran produk.
Agroindustri harus dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari empat keterkaitan sebagai berikut:
a. Keterkaitan mata rantai produksi, adalah keterkaitan antara tahapan-tahapan operasional mulaidari

arus bahan baku sampai ke prosesing dan kemudian ke konsumen.

b. Keterkaitan kebijaksanaan makro-mikro, adalah keterkaitan berupa pengaruh kebijakan makro
pemerintah terhadap kinerja agroindustri.

c. Keterkaitan kelembagaan, adalah hubungan antar berbagai jenis organisasi yang beroperasi dan

berinteraksi dengan mata rantai produksi agroindustri.

d. Keterkaitan internasional, adalah kesaling ketergantungan antara pasar nasional dan pasar

internasiona I dimana agroind ustri berfungsi.

Tiga karakteristik lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah: Pertama, karena komponen biaya

bahan baku umumnya merupakan komponen terbesar dalam agroindustri maka operasi mendatangkan

'bahan baku sangat menentukan operasi perusahaan agroindustri. Kedua, karena banyak produk-produk
agroindustri merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi atau merupakan komoditas penting bagi
perekonomian suatu Negara, maka perhatian dan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan agroindustri

'rt€ringterlalu tinggi. Ketigo, karena suatu produk agroindustri mungkin diproduksioleh beberapa negara



maka agroindustrilokal terkait ke pasar internasional sebagai pasar alternatif untuk bahan baku, impor
bersaing, dan peluang ekspor.

Fluktuasi harga komoditas yang tinggi di pasar internasional memperbesar ketidakpastian

finansial disisi input dan output. Salah satu permasalahan yang timbul akibat sifat karakteristik bahan

baku agroindustri dari pertanian adalah tidak kontinyunya pasokan bahan baku, sehingga seringkali

terjadi kesenjangan antara ketersediaan bahan baku dengan produksi dalarn kegiatan agroindustri {idle
investmentl. Sebagai salah satu contoh pada tahun 1986 dari 6 janis kegiatan agroindustri terjadi idle
investment sekitar 20-60 persen dengan urutan agroindr,rstri adalah margarine, mirryak kelapa, nrakarran

ternak, dan pengolahan ikan {Soekartawi, 1991).

Strategi pengembangan agroindustri rumput laut yang dapat ditempuh harus disesuaikan dengan
karakteristik dan permasalahan agroindustri yang bersangkutan. Secara umum permasalahan yang

dihadapi dalarn pengembangarr agroindustri rumput laut adalah: iai sifat produk yang mudah rusak dan

bulky sehingg.r diperlr-rkarr tel<nologi pengemasan dan transportasi yang mampu mengatasi masalah

tersebut; (b) sebagian besar produk bersifat rnusiman dan sangat dipengaruhioleh kondisi iklim sehingga

aspek kontinuitas produksi agroindustri menjaditidak terjamin; {c) kualitas produk dan agroindustriyang
dihasilkan pada umumnya masih rendah sehingga mengalami kesulitan dalam persaingan pasar baik

didalam negeri maupun di pas3r internasional; dan (d) sebagian besar industri berskala kecil dengan

teknologi yarrg rendah. (Lukrnana, 1995)

Efek rnultiplier yang ditirnbulkan dari pengembangan agroindustri rumput laut meliputi semua

industri dari hulu sampai pada industri hilir. Hal ini disebabkan karakteristik dari agroindustri memiliki
kelebihan dibandingkan dengan industri lainnya, kelebihan tersebut antara lain: (a) memiliki keterkaitan
yang kuat baik dengan industri hulunya maupun ke industri hilir, (b) menggunakan sumberdaya alam yang

ada dan dapat diperbaharui, (c) mampu memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif baik di pasar

internasional maupun di pasar domestik, (d) dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah besar, (e)

produk agroindustri pada umumnya bersifat cukup elastis sehingga dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat yang berdampak semakin luasnya pasar khususnya pasar domestik.

Produk olahan rumput laut yang memiliki pangsa pasar didunia dengan kuantitas permintaan ekspor
yang besar (DKP Rl, 2007) adalah:

1. Karaginan lCorrageenanl

Pangsa pasar dunia rumput laut yang mengandung karagenan rata-rata mencapai 130.000 ton per

tahun, seda ngka n pasa r ca rragenan me ncapai 15.000 - 20 000 ton per ta h un. Pasa r terbesar d i Eropa (35 %1,

Asia Pasiflk (25%'1, Amerika Utara {25%}, dan Amerika Selatan (15%r.lndustrikaraginan dunia mengalami
pertumbuhan yang menggembirakan, khususnya produk yang konvensional Semi Refined Products (SRC).

Hal ini disebabkan banyaknya indutri hilir seperti industri daging dan dairy di pasar Amerika Serikat yang

membutuhkan karaginan.

2. Agar-agar

Perdagangan lnternasional agar-agar sebagai bahan mentah dan sebagai penghasil produk jadi terus

meningkat. Kebutuhan dunia diperkirakan sebesar 10.000 ton bahan mentah agar-agar dan 3.500 ton
produk jadi pertahun. Jepang adalah Negara konsumen utama agar-agar dengan volume kebutuhan sekitar

2.000 ton per tahun. lndustri pengolahan agar Jepang sudah begitu maju sehingga Jepang hanya mengimpor

ramput laut penghasil agar dengan kualitas A. Kebutuhan Amerika Serikat mencapai 1000 tonltahun (80 %

dipenuhi impor). Negara pembeli agar-agar lainnya adalah Jerman sebesar 210 ton/tahun, ltalia mencapai

100-400 ton/tahun dan Thailand, Singapura dan Malaysia masing-masing sekitar 200 ton per tahun.
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3. Alginat

Negara pesaing utama Indonesia dalam menghasilkan rumput laut kering adalah Philipina. Sedangkan

negara pesaing produk olahan rumput laut adalah Chili, Canada, Perancis, Spanyol, dan Jepang. Dilihat
dari kondisi alam, seharusnya lndonesia dapat memproduksi rumput laut lebih banyak dibandingkan
Negara Philipina. Hal ini dapat dilakukan bila persyaratan sistem manajemen budidaya, dan pengolahan
diperbaiki.

Menurut Achmad Zatnika, 2OO4 dalom Sulaeman 2006, produk olahan rumput laut karagenan
lndonesia mampu menguasai pasardunia sekitar 13% pada tahun 2007, pada tahun 2008 sekitar 13,7%,

tahun 2009 sekitar 14%dan taltun 2010 sekitar 15%. Pentingnya meningkatkan kapasitas industri karagenan
adalah untuk memenuhi kebutuhan industri pangan dan non-pangan di dalam negeri, diantaranya industri
pangan, seperti es krim, minutnan, rnakanan dan industri nonpangan seperti industri tekstil, farmasi dan
kosmetik. Tidak hanya industri pengolahan pangan dan non pangan didalam negerisaja yang membutuhkan
karagenan sebagai bahan baku, bahkan industri pengolahan pangan dan non pangan di banyak negara
terutanra negara ntaju kebutuhannya jauh lebih banyak. Padahal ketersediaan karagenan yang diolah oleh
berbagai industri pengolahan di berbagai negara masih belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan
karagenan dunia.

tuleriut'ut ltrla'ruf. {2005) Agroindustri SfrC sangat potensial untuk dikembangkan cli lndonesia. Hal ini

disebabkan 2 alasan. vaitu:

1. Areal budidaya Eucheuma sp. masih luas. Potensi areal budidaya rumput laut Eucheuma sp. di
seluruh lndonesia baru dimanfaatkan 2O%, yaitu 222 ribu hektar dari 1".11 juta hektar lahan yang
ada. Dengatt produktivitas 25 ton/Ha, maka Eucheums sp. kering yang dapat diproduksi sekitar 3.3
juta ton.

2. Jika diolah menjadiSRC, dengan rendemen 30%, akan dihasilkan 999 ribu ton/tahun SRC atau setara
dengan 2.083 pabrik dengan kapasitas 40 ton SfrC/bulan. Saat ini hanya ada 22 unit pabrik yang
beroperasi di Indonesia.

Peningkatan permintaan bagi industri rumput laut dengan mudah dapat dipenuhi melalui kegiatan
budidaya yang dilakukan secara masal. Hal ini dimungkinkan mengingat mayoritas bentuk olahan rumput
laut diperutukkan bagi kepentingan ekspor.

swaT

Analisis sWoT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi,
berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan lsthrengths) dan peluang lOpportunities), dan
secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan lWeaknesses) dan ancaman (Threats). Jadi, analisis
SWOf membandingkan antara faktor eksternal Peluang dan Ancaman dengan faktor internal kekuatan

dan Kelemahan. Matriks SWOT menampilkan delapan kotak, yaitu dua kotak sebelah kiri menarnpilkan

hktor eksternal ipeluang dan ancaman), dua kotak paling atas menampilkan faktor internal (kekuatan dan

kelemahani dan empat kotak lainnya merupakan isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil pertemuan
antara faktor eksternal dan internal.

Menurut Purnomo et. ol (1,9991, berdasarkan hasil analisis SWOT, terdapat empat alternatif strategi
yang tersedia yaitu strategi SO, WO, Sildan Wf. Dimana SO strategies: ini merupakan situasi yang
menguntungkan. Perusahaan memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang
ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah dengan mendukung kebijakan pertumbuhan
yang agresif lGrowth oriented stotegy\. ST strategies: dalam situasi ini perusahaan menghadapi berbagai
ancaman, tetapi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategiyang harus diterapkan dalam kondisi



ini adalah dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang denga cara

strategi diversifikasi {produk/pasar). WO strategies: dalam situasi ini perusahaan menghadapi peluang

pasar yang besar, tetapi juga menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi pada

situasi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar yang

lebih baik. WT strotegies: ini merupakan situasi yang tidak menguntungkan, sehingga perusahaan harus

menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penefitian ini dilakukan pada bulan Maret -Juni 2014. Lokasi penelitian di daerah Kabupaten Maluku

Tenggara yang secara administrasi pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara terdiri atas 6 (Enam)

Kecamatan yang meliputi 1 (satu) Kelurahan dan 87 Ohoi (Desa) yarrg dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambor 7. Lokosi Penelitian

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah teknik survei, yang meliputi : menggali sumber data

sekunder, observasi langsung di lapangan dan wawancara.

1. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer

adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang terkait langsung dengan penelitian (Cooper

dan Emory 1998). Pengumpulan data primer dilakukan dalam 3 tahap , yaitu uji coba kuesionet pengisian

data penelitian responden, konfirmasi dan pemeriksaan ulang terhadap jawaban / responden.
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engcrmatctn langsung

Metode ini digunakan untuk mengamati kegiatan yang diteliti secara langsung dengan perencanaan

persiapan daftar pertanyaan. Setelah mendapat persetujuan pemilik obyek penelitian {dalam hal ini

pengelola perusahaan), dilakukan pengamatan secara langsung kegiatan yang dilaksanakan.

Melalui surot dan doftar pertonyasn

Metode ini memakan waktu lama jika daftar pertanyaan yang dikirim cukup banyak hasil informasi
yang diperoleh cukup banyak. Kelemahannya ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab karena ada

responden yang tidak mengetahui maksud pertanyaannya. Pertanyaan yang dibuat harus sederhana dan
mudah dimengerti. Oleh karena itu, untuk jawaban yang meragukan di konfirmasi oleh peneliti melalui
wawancara langsung.

awancoro langsung

Metode ini dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan dan langsung mendatangi para

pemilik perusahaan yang terpilih sebagai sampel penelitian. Data yang diperoleh adalah hasil tatap muka

dan bercakap-cakap langsung dengan pemilik perusahaan. Keberhasiian mendapatkan data dan in{ormasi

tergantung pada situasi dirnana wa\r,/ancara dilaksanakan dan faktor kemampuan dari si pe!.iavvancara.

Jawaban pertanyaan dengan memilih angka angket yang berskala 1-5 skala Likert. Nilaijawaban pertanyaan

menggunakan pernyataan sangat tidak setr.rju/ sangat setuju.

. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung,

beberapa catatan yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data ini dapat berasal dari lingkungan

obyek penelitian maupun diluar obyek penelifian, tetapi terkait dengan tujuan penelitian.

ETODE ANATISIS DATA

Metode analisis data ini dilaksanakan agar informasiyang diperoleh relevan dan valid, sehingga lebih
akurat dengan permasalahan penelitian {Solimun 2002a}. Adapun proses pelaksanaannya secara bertahap
dituangkan pada Gambar 2.
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Anafisis SWOT

Metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) digunakan untuk

menganalisis situasi usaha secara keseluruhan {Purnomo, et all. 1.999). Setelah melakukan analisis kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah memformulasikan keempat

komponen tersebut menjadi strategi SO, ST WO, WT seperti yang terlihat pada Tabel 1.

Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang

dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini

dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis.

a. Strotegi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh
kekuatan untuk merebut dan rnemanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

b. Strategi ST

Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan dengan cara menghindari ancanran.

c. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan
kelernahan yang ada.

d. Strotegi WT

Strategi inididasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan
yang ada serta menghindari ancanran.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil

wawancara dengan pimpinan perusahaan, staf kantor, karyawan, pesaing perusahaan dan supplier yang

terdiri dari petani dan petani mitra; pedagang pengumpul dan pasar; hasil wawancara. serta dari hasil

pengamatan di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen yang dimiliki oleh perusahaan,

skripsi, literatur dan perpustakaan, serta data lembaga - lembaga terkait.

Tabel7. Motriks SWOT

IFAS
Kekuatan {Strengthsl Kelemahan lWeaknesseslEFAS

Peluang Strategi 50 Strategi WO

lOpportunitiesl Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan Ciptakan strategi yang meminimalkan
untuk memanfaatkan peluang kelemahan untuk memanfaatkan peluang

Ancaman Strategi 5f Strategi WI
lThreatsl Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan Ciptakan strategi yang meminimalkan

untuk mengatasi ancaman kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: Rangkuti, 2001

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengembangan Agroindustri Rumput Laut

Alternatif strategipengembangan rumput laut di kabupaten maluku tenggara dianalisis menggunakan

analisis SWAT. Analisis SWOT meliputi faktor-faktor kekuatan dan kelemahan sebagaifaktor internaldan
peluang serta ancaman sebagai faktor eksternal. Faktor-faktor internal adalah faktor-fuktor yang dapat
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mempengaruhi keberadaan usaha agroindustri rumput laut dan berasal dari dalam usaha tersebut,

sedangkan faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberadaan usaha

agroindustrirumput laut dan berasaldari luar. Faktor-faktor internaltersebut adalah:

Kekuatan (Strengfhs)

Potensi Lahan Budidaya Rumput Laut yang Luas

Karakteristik wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari/q atau 78/o wilayahnya adalah

laut dengan kondisi perairan yang subur, kadar garam yang tinggi, memiliki selat dan teluk semi tertutup
dan bebas polusi. Panjang garis pantai Kabupaten Maluku Tenggara adalah: 652,32 Km, lahan potensial

budidaya sebesar 5.103 Ha, sedangkan lahan yang baru di manfaatkan:2.373,62 Ha {42,39%), dan

yang belum dimanfaatkan sebesar 2.129,38 Ha atau 57,61", maka peluang untuk pengembangan usaha

budidaya rumput laut dalan: upaya peningkatan produksi bahan mentah rumput laut oleh masyarakat

pesisir Kabupaten Maluku Tenggara maslh sangat terbuka.

Rumput Laut sebagai Komoditas Unggulan di Kabupaten Malra

Daerah sentra procluksi fur.I-iput iaut di Kabupaten Maluku 1-eriggara tersebar pada 54 Ohoi dan 45

Dusun. Pertunrbuhan produksi rumput laut Kabupaten Maluku Tenggara terus nrengalami pettirrgkatan,

produksi rumput laut kering pada +ahun 2009 di Kabupaten MalLrku Tenggara sebesar 3.126 ton,

sedangkan pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 7.350 ton. Untuk

itulah, komoditas rumput laut dapat dikatakan sebagai komoditas unggulan dan merupakan bahan baku

utama dalam mengembangkan agroindustri rumput laut.

Rumput Laut Dapat Diolah dalam Berbagai Produk Olahan

Pada usaha pengolahan rumput laut ini terdapat beberapa bahan baku utama yang digunakan adalah

rumput laut. Bahan baku rumput laut memiliki potensiyang cukup besar dan menjadi komoditas unggulan

di Kabupaten Maluku Tenggara terutama jenis Eucheu mo cottonii. Pada saat penelitian berlangsung harga

rata-rata rumput laut per kilogram adalah Rp12.000,-. Bahan baku pelengkap seperti telur dan bumbu

penyedap didapatkan perusahaan di Pasar daerah setempat yaitu di Langgur, Pasar Tual dan supermaket

yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.

Kemauan dari pelaku usaha dalam upaya pengembangan agroindustri rurnput laut sangat besar,

dengan peningkatan produksi rumput laut sebagai bahan baku maupun agroindustri rumput laut dalam

upaya memberikan nilaitambah bagi produk rumput laut, maka Produk hasilolahan rumput laut dihasilkan di

Kabupaten Maluku Tenggara adalah Sirup Runrput Laut, Bakso Rumput Laut, Brownis Rumput Laut, Kerupuk

Rumput Laut, Pengolahan Tepung dan Chip Rumput Laut, Puding Rumput Laut, Dodol Rumput Laut.

Oukungan Para Stakeholder Oaerah Cukup Tinggi

Kualitas produk olahan rumput laut dapat di Kabupaten Maluku Tenggara dapat ditingkatkan jika,

pemerintah daerah membuat kebijakan melalui dinas instansi terkait khususnya dinas perikanan dan

kelautan, dinas perindustrian degan memberikan bantuan peralatan pengolahan sekaligus memberikan

pelatihan olahan rumput laut, selain itu para pengusaha yang diberikan bantuan dipilih untuk mengikuti

magang di beberapa daerah di Pulau Jawa untuk melihat secara langsung proses pengolahan sampai pada

pengemasan bagi produk-produk olahan yang akan dikembangkan di Kabupaten Maluku Tenggara dengan

menggunakan bahan baku rumput laut.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sangat mendukung dengan adanya perusahaan

pengolahan rumput laut karena produk yang diproduksi perusahaan merupakan salah satu komoditas



unggulan Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini menjadi keuntungan bagi perusahaan, karena perusahaan

ditampilkan dalam katalog info bisnis produk unggulan Kabupaten Maluku Tenggara sehingga usaha
pengolahan rumput laut semakin dikenal oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal tersebut dilakukan
juga oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang telah menampilkan
profil usaha pengolahan rumput laut sebagai industri unggulan perikanan dan kelautan.

5arana dan Prasarana Cukup Mendukung.

Sai'ana dan prasarana di kabupaten Maiuku Utara harus mendukung upaya pengembangan usaha
agroindustri rumput laut, sebagai contoh jaian yang tersedia harus mempermudah akses pemasaran produk
hasilperikanan, angkutan umum, ketersediaan listrik dan air bagikegiatan usaha pengolahan rumput laut
harus cukup memadai. Tenaga listrik yang dibutuhkan perusahaan disuplai dari listrik pLN, daya yang
digunakan cukup besar inidapat dipenuhisebap harinya oleh PLN dengan pengecualian beberapa kondisi
yang membuat PLN melakukan pemutusan listrik. Sedangkan untuk jaminan ketersediaan air, perusahaan
menggunakan sumber air berasaldari PDAM dan sumur.

Investasi yang Dibutuhkan Relatif Tidak Terlalu Besar.

Biaya irrvestasi adalah biaya-biaya yang umumnya dikeluarkan pada awal kegiatan pendirian usaha

maupun pada saat tahun berjalan uniuk memperoleh manfaat beberapa tahun kemudian. Umurnny.r
biaya investasi memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun. Biaya investasi yang dikeluarkan di awal
tahun usaha berupa investasi tanah, investasi bangunan, dan investasi mesin dan peralatan, pembangunan

usaha agroindustri rumput laut tidak terlalu membutuhkan biaya yang terlalu besar, karena sebagian besar
usaha agroindustri rurnput laut merupakan usaha keluarga yang berskala kecil, sehingga peralatan produksi
yang digunakan tidak membutuhkan biaya yang besar. Investasi yang kecil inilah yang mempermudah
masyarakat untuk mengembangkan usahanya. komponen investasi pada usaha pengolahan rumput laut
memilki umur ekonomis antar tiga sampai lima tahun, sehingga pada tahun keempat dan keenam akan
dilakukan re-investasi dan pada akhir periode umur usaha tidak memiliki nilai sisa. Nilai investasi yang
terbesar ada pada usaha pengolahan tepung atau chip rumput laut yakni sebesar Rp 220.000.000. Besarnya
biaya investasitersebut disebabkan dalam mendirikan dan menjalankan usaha ini dibutuhkan tanah yang
cukup luas, bangunan yang cukup besar dan mesin atau peralatan yang cukup besar, sehingga biaya
investasi yang ditanamkan pada usaha lebih besar dibandingkan dengan keenam jenis usaha pengolahan
rumput laut yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Biaya investasi terkecil adalah usaha bakso rumput
laut yakni sebesar 685.000, karena usaha ini digolongkan dalam skala rumah tangga, sehingga dengan
menggunakan peralatan rumah tangga saja usaha ini sudah bisa didirikan.

Usaha budidaya rumput latrt mudah dilakukan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
pesisir pantai, karena masa tanam sampai panen hanya membutuhkan waktu 45 - 60 hari" Modal yang

dibutuhkan budidaya rumput laut terutama jenis E.cottonii dan Gracilaria tidak terlalu tinggi yaitu berkisar
antara L0 - 15 juta rupiah per hektar. Budidaya intensif kedua jenis rumput laut ini dapat memberikan
keuntungan 40 - 50 % dari modal usaha untuk satu kali musim tanam.

Kefemahan (Weakness)

Kurangnya Kesadaran Para Pengusaha Tentang Pentingnya Usaha Agroindustri Rumput Laut yang
Berkelanjutan.

Bahan baku yang tersedia cukup melimpah, namun usaha budidaya tersebut belum mampu
meningkatkan tingkat kesejahteraan petani rumput laut. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya
harga jual rumput laut mentah sangat rendah, sehingga salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah
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t laut adalah dengan mengolah rumput laut, namun usaha ini belum dapat berkembang dengan

di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal tersebut dikarenakan masyarakat pesisir belum mempunyai

tentang pentingnya berwirausaha dalam melakukan olahan produk rumput laut, sehingga

yang dijalankan tidak dapat bertahan lama.

lualRurnput Laut yang Belum Stabil.

Harga jual produk rumput laut baik di pasar lokal, nasional ataupu international sangat berfluktuasif.

bilan harga ini dapat memicu menurunnya produksi rumput laut mentah, karena akan

rangi semangat petani rumput laut dalam berproduksi. Dan karena itu, dibutuhkan intervensi
daerah untuk menjaga harga produk hasil perikanan khususnya rumput laut agar tetap stabil.

pemerintah daerah yang pernah dilakukan pada tahun 20L0 yaitu dengan memberikan harga

15.000 di tingkat petani rumput laut sempat membuat petani bersemangat mengusahakan

rumput laut, namun ketrka harga kembali turun karena prodrrksi yang cukup bany.rk dan

yang menurun membuat masyarakat kembali kurang bersemangat dalam mengembangkan

budidayarumputlaut,padatahun20llhargaF. cottoniiditingkatpetaniberkisarantaraRpS.500-
dengan persentase MC adalah 37-39% dan DC sebesar 5-3%. Sedangkan saat iniharga rumput

t petani mencapai Rp 7000/Kg - Rp 8000/Kg.

Usaha yang Masih Sangat Terbatas.

,*4odal usaha

unt{rk biaya

selama usaha berjalan dimana biaya ini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel.
terdiridari biaya pembayaran listrik, pulsa telepon, tenaga kerja, sewa listrik, air, telepon dan

beberapa peralatan yang memiliki umur ekonomis kurang dari satu tahun, sedangkan biaya

dipengaruhi oleh jumlah produk olahan rumput laut yang diproduksi dalam kegiatan produksi.
yang digunakan dalam usaha pengolahan rumput laut meliputi biaya bahan baku, biaya

dan biaya pembantu

Kuafitas Produk yang Masih Belum Sesuai Standar HACCP

Usaha agroindustripada umumnya berskala kecilatau bersekala rumah tangga dengan mengutamakan
tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga. Kualitas produk hasil olahan rumput laut dapat mengalami
permasalahan contohnya produk hasil olahan rumput laut tidak dapat bertahan lama di pasar; hal ini
disebabkan kualitasnya yang kurang terjamin. Permasalahan lainnya beberapa produk olahan tersebut
belum mempunyai label dan komposisi gizi dan masa expired dote yang tertera pada badan produk
tersebut, sehingga dapat membahayakan konsumen yang rata-rata adalah masyarakat kecil.

Kurangnya Kerja Sama Secara Baik Antara Pemerintah Daerah, Pihak Swasta dan Masyarakat dalam
Mengembangkan Usaha Pengolahan yang Berkelanjutan.

Perkembangan industri pengolahan rumput laut yang cukup rendah disebabkan oleh kurangnya
perhatian pemerintah dalam pengawasan dan pendampingan yang diberikan bagi pengusaha agroindustri
rumput laut. Upaya pengembangan usaha tersebut belum terlaksana dengan baik campur tangan pihak
swasta dalam hubungannya dengan pemberian modal usaha masih terbata. Permasalahan lainnya
adalah kurang adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah, swasta dan pengusaha

agroindustri dalam membuat usaha ini berkembang secara baik khususnya dalam aspek pasar, produksi

yang dibutuhkan dalam usaha ini sangat terbatas, karena modal yang dibutuhkan
investasi juga digunakan untuk biaya operasional.Biaya operasional merupakan biaya

'i, dan manajemen usaha.



Sistem InformasiJenis Usaha Olahan Rumput Laut diTingkat Birokrasi yang Masih Sangat Lemah'

Sistim informasiyang tersedia pada birokrasi atau instansi teknis yang berkaitan dengan agroindust

rumput laut belum tersedia secara baik dan benaL sebab data yang diperoleh dilapangan berbec

dengan data yang diperoleh di dinas instansi teknis, sehingga mempersulit peniliti maupun para investt

untuk merencanakan usaha yang akan dibangun serta akan mempersulit peneliti dalam membuat sual

perrelitian.

Sistem Pengawasan dan Pendampingan yang Masih Sangat Lemah terhadap Kelompok Binaan yar

Telah Terbentuk.

Kurangnya pengawasan dan pendampingan usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam h

ini Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Balai penytrluh;

pertanian, terhadap kelompok binaan yang terbentuk membuat usaha klrrang berkembang denga

baik. Kelompok yang terbentuk hanya digLrnakan untuk kegiatan proyek sehingga selesai kegiatan at;

proyek maka kelompok yang terbentuk juga akan berakhir, sementara kelompok binaan yang terbentt

dibiarkan terlantar clengan bantuan yang diberikan. Kelompok binaan ini padahal sangat membutuhk;

pendampingan pemerintah dalam aspek pasar, produksi dan manajemen usaha agroindustri rumput lai

Kurangnya pengawasan tersebut berdampak pada jumlah pengusaha agroindustri rumput laut semak

berkurang. Sebagai contoh pada tahun 2010 jumlah pengusaha agroindustri rumput laut dari 100 o

lebih, namun saat initrdak mencapai 100 orang.

Pemanfaatan Teknologidan Informasiyang Masih Belum Optimal Oleh Pengusaha Olahan Rump

Laut.

Pemanfaatan teknologiyang diberikan dan informasi yang tersedia belum dapat dioptimalkan seca

baik oleh pengusaha agroindustri rumput laut, keterbatasan ini disebabkan teknologi yang diberikan at

alat dan mesin yang diberikan belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, misalnya bantuan ai

pengering dan blender yang diberikan pada masyarakat pedesaan tidak memperhitungkan daya list

yang ada pada Ohoi tersebut. Informasi yang terbatas merupakan akar permasalahan yang menyebabk

usaha inifidak berkembang secara baik. Kesulitan produsen dalam mengakses pasar memerlukan camp

tangan pemerintah dan swasta sebagai bapak angkat dalam mengembangkan pasar, agar semua prod

olahan rumput laut kelompok dan masyarakat dapat disalurkan secara baik dan benal dan produksi dap

difingkatkan.

Kelembagaan Pemasaran yang Masih Belum Berkembang Secara Baik dan Tepat.

Kelembagaan pemasaran yang ada pada dinas terkait kurang berperan secara baik dan tidak a

lembaga pemasaran ditingkat produen, sehingga semua hasil produksi olahan rumput laut belum b

dipasarakan secara baik, dan semua produk hasil olahan rata-rata dijual hanya pada wilayah sekitar lok

produksi.

Peluang (Opportunity)

Pe ngembanga n Agroi nd ustri Ru mput La ut Terbuka.

Pengembangan industripengolahan perikanan budidaya akan fokus pada pengembangan rumput la

Oleh kaena itu Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan s

berkoordinasi dalam pengembangan industri rumput laut. Tidak semua komoditas perikanan berpote

dikembangkan dalam skala industri. Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan kepastian pasokan ba

baku bagi industri pengolahan perikanan. Berbeda dengan rumput laut, karena produksinya di lndone
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sangat melimpah, bahkan terbesar di dunia untuk jenis karaginan. Fokus kementerian perindustrian
adalah mengembangkan industri rumput laut yang terpadu dari hulu ke hilir untuk menghasilkan end
product (produk akhir) yang berkualitas. Areal budidaya rumput laut yang dikembangkan saat ini baru
mencapai 20 persen dari total potensi lahan 1,5 juta hektar. Masa panen rumput laut adalah 45 hari,
sehingga produksinya kontinyu sepanjang tahun. Saat ini sekitar 90 persen rumput laut yang dihasilkan
telah ekspor dalam bentuk kering/tanpa diolah, sehingga tidak ada nilai tambah yang dihasilkan. Negara
tujuan ekspor rumput laut Indonesia antara lain ke Denmark, China, Filipina, Hongkong, Spanyol, Jepang,
dan Amerika Serikat.

Kementerian Perindustrian telah bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan perikanan clan sejak
tahun 2010 akan mulai meningkatkan nilai tambah produk rumput laut. pengembangan industri terpadu
rumput laut, dititikberatkan pada wilayah kepulauan yang tidak terganggu perubahan cuaca yang ekstrim.
Wilayah tersebut antara lain Maluku, Nusa Tenggara Tinrur; Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau.
Pengembarrga;r rumpltt laut cli wilayah-wilayah tersebrit, rnen'il:ei-i peluang bagi investor asing untuk
melakr:kan investasi di bidang industri pengoiahan.

Teknologi dan Mesin/Alat Agroindustri Terus Berkembang

Perkembangan teknologi dan alat/mesin pengolahan hasil perikarran atau pasca panen rerus
mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari jenis alat pengering dan blender yang semakin cepat dalam
proses pengeringan dan penghalusan bahan baku rurnput laut, hai ini tentunya disesuaikan ciengan
permintaan konsumen dunia yang semakin meningkat akan berbagai produk olahan rumput laut sehingga
mengharuskan pemerintah dan pelaku .usaha {swasta) harus bisa menyesuiakan permintaan tersebut
dengan cara memodernisasikan alat dan teknologi yang tepat guna serta meningkatkan produksi olahan
rumput laut dalam waktu yang cukup singkat,

wilayah Pemasaran Produk olahan Rumput Laut yang Masih Terbuka Luas

Permintaan pasar dunia terhadap produk olahan rumput laut semakin meningkat. Hal ini dikarenakan
kebutuhan rumput laut kering dan hasil olahan atau ekstrak produk rumput laut, dampaknya daerah
pemasaran produk rumput laut tersebut semakin luas. Jumlah ekspor rumput laut kering lndonesia
periode tahun 2000 - 2004 mengalami peningkatan lOA% dari 25.000 ton menjadi 50.000 ton, sedangkan
jumlah ekspor ekstrak rumput laut Philipina pada periode tahun yang sama meningkat dari 50.000 ton
menjadi 60.000 ton. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan dan terjadi kenaikan permintaan
rumput laut kering sebesar 5.000 ton pertahun dan ekstrak rumput laut sebesar 2.000 ton pertahun. Hal
tersebut disebabkan beberapa industri di dunia, terutama di Cina telah mengembangkan produk baru
dengan memakai bahan baku hasilolahan rumput laut.

Pengusaha Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan pembeli dari lua; tetapi tetap saja
tidak bisa memenuhi permintaan. Kendala utama yang mereka hadapi adalah kapasitas, kontinyuitas
dan kualitas. Sebagai contoh seorang pengusaha di Situbondo, yang selama ini bergerak dalam industri
perikanan mulai berekspansi ke rumput laut, karena rekanan bisnisnya di China meminta pasokan hasil
olahan rumput laut yang berupa Alkoli Treated CottoniiIAIC/ sebesar 5.000 ton perbulan. produk chicken
nugget and fancy bird feed di Indonesia juga sangat menggembirakan pelaku industri rumput laut, karena
perusahaan Poultry tersebut membutuhkan 1.000 ton rumput laut kering perbulan untuk pengolahan
kedua produk tersebut.

Hasilsurvei pasarSfAPlANT NETWORKtahun 2000 - 2004 menunjukkan kebutuhan industri hasil
olahan rumput laut terus meningkat setiap tahunnya. Kebutuhan hasil olahan rumput laut banyak diserap
oleh industri dairy atau pabrik susu sebesar 30% dan beberapa industri lain seperti petfood {pakan hewan



piaraan) 75o/o, woter gel lagar-agarl2O%,
viscosity (pasta atau pengental) 5% dan

lainnva.

meot ond poultry (pengolahan daging dan unggast L5%, woter
sisanya hasil olahan rumput laut diserap kebutuhan industri

Adanya Perhatian Pemerintah Pusat terhadap Pengembangan Klaster Wilayah Sentra Produksi

Rumput Laut

Keberhasilan agribisnis rumput laut secara langsung dapat nteningkatkan pendapatan dan daya beli

masyarakat pesisir atau keluarga nelayan yang selama ini cenderung tergolong miskin. Adanya perhafian

pemerintah pusat dengan dilakukannya pengembangan klaster wilayah sentra produksi rumput laut

nremberikan dampak yaitu:

1. Membangun agribisnis rumput lautyang tangguh yang pelaku utanranyaadalah UKM.

2. Mernberikan nilai tanrbah ekononrisbagi konroditi rurlput laut

3. Menciptakan lapangan kerja bagima-syarakat terutama masyarakatpesisir di kawasan tinrur Indonesia.

4. Meningkatkan pendapatan dan tara{hidup nelayan/petani buclidaya rumputlaut serta rrtasyarakat

lainrrya yangterlrbat

5. Menambah cadangan devisa.

Adanya Sekolah Perikanan Menengah dan Politeknik Perikanan.

Pengembangan usaha perikanan baik itu usaha perikanan budidaya maupurr pengolahan hasil

perikanan komoditas rumput laut, tidak hanya melalui bantuan dan pendampirrgan, tetapi juga nielalur
peningkatan pendidikan dan ketrampilan seorang pengusaha, Sekolah sebagai lembaga pendidikan sudah

tentu akan meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian seorang pengusaha dalarn bidang agribisnis
perikanan khususnya komoditas unggulan rumput laut di Kabupaten Nialuku Tenggara, sebab dengan

tingkat pendidikan yang finggi seseorang akan mampu mengelola usahanya secara baik. Dengan demikian
peluang pengembangan usaha akan semakin terbuka lebar kedepan.

Ancaman (Threats)

Adanya Produk Olahan Rumput Laut Sejenis yang Dapat Menyebabkan Persaingan.

Pengembangan produk olahan rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara, hanya di dominasi oleh

beberapa jenis olahan yakni Sirup Rumput Laut, Bakso Rumput Laut, Brownis Rumput Laut, Kerupuk

Rumput Laut, Pengolahan Tepung dan Chip Rumput Laut, Puding Rumpr.rt Laut, Dodol Rumput Laut. Biaya

investasi yang tidak cukup besar mengakibatkan usaha ini banyak dilakukan oleh masyarakat pesisir,

sehingga usaha ini dengan sendirinya akan bersaing di tingkat local. Pada tingkat nasional usaha produk

olahan rumput laut Maluku tenggara kurang dapat bersaing dengan usaha sejenis baik rJari kualitas produk

maupun kemasan produk.

Musim Atau Cuaca yang Dapat Mempengaruhi Produksi Rumput Laut sebagai Bahan Baku.

Usaha budidaya rumput laut sangat tergantung juga pada musim atau cuaca di Kabupaten Maluku

Tenggara, pada bulan-bulan tertentu yang curah hujannya rendah, produksi rumput lautnya sangat

besar karena tidak terganggu oleh hama yakni hama ice-ice, namun apabila terjadi musim hujan maka

usaha budidaya akan terganggu dengan munculnya penyakit ice-ice. Ice-ice sendiri digambarkan sebagai

suatu keadaan dimana rumput laut memutih atau kehilangan warna aslinya sebagai akibat dari faktor-

faktor lingkungan yang kurang menguntungkan, seperti tingkat kegaraman air laut (salinitas) dan suhu

{temperaturl.lce-ice disebabkan oleh kurangnya nutrisiyang diperoleh oleh rumput laut. Gejala ini dapat

mengakibatkan rusaknya sebagian atau seluruh tanaman. Faktor lain yang juga sangat mempengaruhi
produksi rumput laut adalah predator yakni kura-kura dan ikan samandar, sehingga ketika produksi
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menurun maka sudah akan mempengaruhi kuntinuitas bahan baku yang dibutuhkan dalam proses
agroindustri rumput laut.

Informasi Tentang Pasar yang Masih Terbatas.

Keterbatasan informasi tentang pemasaran produk hasil perikanan khususnya produk olahan rumput
laut sampai saat ini belum terpecahkan, oleh karena itu sangat dibutuhkan campur tangan pemerintah
daerah khususnya dinas kelautan dan perikanan dalam memfungsikan lembaga pemasaran yang telah
ada produk hasil usaha yang belum memiliki pusat pasar secara jelas tidak akan bertahan lama di pasaran.
Fenomena yang terjadi saat ini kebanyak usaha agroindustri rumput laut yang hanya melakukan kegiatan
produksi berdasarkan pesanan sehingga produk yang dihasilkan tidak dalam jumlah yang besar dan daei-ah
pemasarannya hanya berada di sekitar lokasi produksi.

Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak {BBM}yang Sewaktu - Waktu Meningkat.

Kenaikan tarif dasar listrik dan bahan bakar rninyak dapat mernpengaruhi kelangsungan hidup usaha
agroindustri rumput laut, hal ini disebabkan :

a. Alat/mesin yang digunakan dalam usaha agroindustri rumput laut rJmumnya membutuhkan sumber
listrik dan membutuhkan listrik yang crrkup besar, sehingga apabila terjadi kenaikan harga listrik dan
BBM, akan berdampak pada biaya operasional usaha tersebut.

b. Umumnya usaha-usaha agroindustri initerletak pada wilayah pesisir dan merupakan usaha keluarga,
sehingga daya linstrik yang digunakan untuk keperluan produksi digunakan juga untuk kegiatan
keluarga sehingga membutuhkan biaya operasional yang cukyp besar.

c. Bantuan alat/mesin yang diberikah oleh dinas teknis terkait umumnya membutuhkan daya listrik
yang besar sehingga membutuhkan biaya operasional yang cukup besar daram pengoperasiannya,
sedangkan produk hasil olahan rumput laut permintaannya tidak kontinyu, sehingga merugikan

. pelaku usaha tersebut.

Pengaruh Politik Pemerintah Daerah dalam Bidang perikanan.

keadaan politik suatu daerah secara langsung sangat berpangaruh bagi keberlangsungan suatu usaha
yang dijalankan, dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang selalu berubah-ubah, serta kebijakan
yang diberikan tidak diikuti dengan pengawasan dan pendampingan oleh dinas instansi teknis yang

Iterkait tentunya akan berpengaruh juga terhadap kerberlanjutan usaha tersebut, selain itu bantuan yang
diberikan tidak tepat sasaran, karena hanya diperuntukan bagi para pendukung atau teman politiknya.
Hal tersebut akan membuat kecewa masyarakat yang benar-benar serius selama ini menekuni usaha

;groindustri rumput laut khususnya dan bidang perikanan umumnya.

r*nafisis Matriks Strengths, Weoknesses, Opportunities, and Threats (SWO\)

Matriks SWOT adalah suatu alat yang meringkas faktor-faktor strategi suatu sektor yang

yang dihadapi dapat

menghasilkan empat

i.menggambarkan bagaimana peluang-peluang dan ancaman-ancaman eksternal

iiliBertemukan dalam kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan internal untuk
kemungkinan alternatif strategi, yaitu:

SO lStrengths Opportunitiesf, yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengambil peluang
yang ada.

5I{Strengths Threats), yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancamam yang
dihadapi.

WO lWeaknesses Opportunlfies), yaitu berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang
ada dengan cara mengatasi kelema han-kele ma ha n.



#

4. WT (Weoknesses Threofsl, yaitu berusaha meminimumkan kelemahan dan menghindari ancamar

yang ada.

Penentuan alternatif strategi pengembangan yang merupakan matrik SWOT dari faktor interna

dan eksternal pengembangan agroindustri rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat pad;

Tabel 2.

Tabel 2. Perumusan Alternotif Strotegi SWOT

Faktor Eksternal

Kekuatan lStrenghtsl
S1- Potensi lahan budiciaya rr.rrnput laut yang

luas

52- Rumput Laut sebagai komoditas unggulan di

Kabupaten Malra.

53' Runrput laut dapat dioliih Calam berbagai
produk olahan-

S4- Dr,irungan pa{a stakeholder daerah cukup

tinggi

S5' Sarana dan prasarana cukup mendukutrg

S6- lnvestasi yang dibutuhkan relatil tidak terlalu
besar

Kef emahan I Weaknesses I
Wl- Kuran€inya kesadaran para pengusaha tentang

petrtingnya usaha ;igroindustri yang,

berkelanjutan
lV2- Harga jilal rumout laut vang belum stabil

'vv3- Modal usaha,;;rng masih sangat terbatas

W4- Kualitas produk yang masih belum sesuai

tirljdar ffACCP ilrr.n:r ritiih.r ynn!; n-r:ith

ski.iia ru rna h tan.{-ea

W5- Kurangnya kerja s;ma sec.rra baik antara

pemerintah daerah, pihak slvasta dan

masyarakat dalarl mengentbangkan usaha

pengolahan yang berkelanjulan
Wij- Si5tem intorrni:r;i jcnil uiah; olahrn rLtrnput l.lit

di birokrasi yang masih sangat lenrah

W7- Sislern perlgawarssn dan pendampingan yang

masih sangat lenrah terhadap kelompok

binaan yang telah terbentuk
W8- Pemanfaatan teknologi dan informasi yang

masih belum ophmal oleh pengusaha

olahan rumput laut

W9- Kgiembagaan pemasaran yang masih belum

berkembrng sec;ra bark ddn tepat

Peluang ( Opportunities )

O1 Pengembangan agroindustri
rumput laut terbuka

O2- Teknologi da* mesin,/alat

agroindust.i terus berkembang

O3- Wilayah pemasaran produk
olahan rumput laut yang masih

terbuka luas

04- Adanya perhatian pemerintah

pusat terhadap pengembangan

klaster wilayah sentra produksi

rumput laut

O5- Adanya sekolah perikanan

menengah dan politeknik
perikanan

Strategi 50
5OI' optimalisasi pemanfaatan

bantuan pemerintah baik berupa bantuan fisik/

materi3l maupun mcdal usaha yang bertujuan
meningkatkan ekonomi kerakyatan secara adil

dan merata dengan menghilangkan sistem KKN

(Korupsi, Kolusi dan Nepotismej
(5r.r,0r,"'oto)

SO2-Pengembangan dan penataan sistem

kelembagaan dan manajemen pemasaran secara

baik dan tepat melalui penerapan N'larketing Mix

4P ( Pt od uct, Pt i c e, Pl oc e, Pr omoti on ) dan

membentuk sebuah lembaga pemasaran yang

dapat mengcover berbagai bentuk kegiatan

pemasaran

(s r,"r,n"r-ou.o)

Strategi WO

WOI' Peningkatan dan pengembangan Surnber

Daya Manusia {SDtt4) melalui pendidikan formal

dan informal kep.rda pi:r;r pehku u:ahir prcduk

olahan rumput laut yanB berbasis "Kelanjutan

Usaha" dengan menghindari Kolusi dan Nepotisme

(w r,rr."r.",n",- o r,r,r,o.r)

WO2- Peningkatan dan pengembangan teknologi

tepat guna agar dapat menghasilkan produk

olahan yang memiiiki keunggulan sesuai standar
HACC\ sehingga marnpu bersaing dengan produk

sejenis lainnya di pasar lokal, antarpulau dan

regional
(w t..r,rr,"' o.,r,nJ

WO3- Peningkatan dukungan secara posihf

dan ootimal dari pemerintah daerah te.kait
pengembangan produk olahan rumput laut juga

perlu adanya kerja sama yang baik antdra internal

pemda, akademisi, pihak swasta dan masyarakat

(w r.tr,+r,r.r.; o r,zt,o.)

I
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Ancaman I Threots I
T1-Adanya produk olahan rumput

laut sejenis yang dapat
menyebabkan persaingan

T2-Musim atau cuaca yang dapat
mempengaruhi produksi

rumput laut sebaUai bih.rn
baku

T3- Informasi tentang pasar yang

masih terbatas
T4-Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL)

dan BBt!1 yang selvaktu -
waktu meningkat

TS-Pengaruh polittk pemerintah
daerah dalam bidang
perikanan

Strategi 5f:'
5I1-Memberikan kemudahan kepada para pelaku
usaha untuk
melakukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat
(Sr.o,"- Tr,..r,)

Sfz-Membentuk tatanan ioft 5k;/,,,

yaitu berupa kepribadian dan pola
perilaku para pelaku usaha olahan
rumput laut dengan memberikan
peiatf han Enterpreneurship ljiwa
kelvirausahaan) secara baik dan benar
( S r.r.t.o,f T r.r.r.o.)

Strategi WI
WIl- Penambahan dan perbaikan sarana dan
prasarana perhubungan darat, laut dan udara
serta infrastruktur jalan sebagai mediapenghubung
utama kegiatan pemasaran dari dan k€ tempat
tujuan
( w 

r ar,ur,o",.-T r tr,o,r)

WI2- Peningkatan kerja santa yang bail. arrtara
pihakpemerintah, pengusaha perikanan dan
masyarakat dal?m rangka Inemonitoring
usahaolahan rumput laut yang berkelan;utan dan
ramah lingkungan

lw r,r,r.r.r., t- T t.r.r.".tl

l/l/I3- Peningkatan dan penataan Lrlang program
pendampingan kelontpok usaha oleh inltansi
terkait kepada para pengolah rumput laut agar
usn h a'/8ng di1;riankan teta p bei.ld l.,l l) koirti ny u
(w r,r.r.u."- T r,r.r.r.rl

WT4- Penyelenggaraan sistem birokrasi
pemerintahan yang jujur, bersih, bebas KKN dan
berwibawa serta perbaikan pelayanan administrasi
ya n g ma m pil mitil rjnJ J n q k. i_.rt r h eSi i;i r.r lr :.: i]i:
olahan

runrput laut baik di tingkat petani runrput laut
maupun pengolah

(W'ur-Tt...r.J

Sumber: Data Primer diolah, (20L4)

Strategi Strengths - Opportunities (SO)

Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan usaha untuk merebut dan memanfaatkan
peluang yang ada. Pengembangan usaha agroindustri rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara yang
didukung karakteristik wilayah yang memiliki luas lautan yang lebih besar dibandingkan dengan luas
daratan membuat komoditas rumput laut dikenal sebagai komoditas unggulan pada Kabupaten ini, untuk
itu pemerintah daerah dan swasta sebagai stakeholder selalu memberikan dukungan yang positif dengan
membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan agroindustri rumput laut dan budidaya
rumput laut, karena usaha budidaya maupun agroindustri rumput laut tidak membutuhkan biaya yang
cukup besar. Peluang yang ada, terkait dengan pengembangan agroindustri rumput lar,rt oleh pemerintah
pusat maupun daerah, hal tersebut ditindak lanjuti dengan pengembangan klaster wilayah sentra produksi
rumput laut. Untuk itu perlu adanya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam hal manajemen
usaha dan ketrampilan SDM, seperti di bangunnya sekolah perikanan menengah dan polikant. Langkah
strategis yang perlu diambil dan dilakukan adalah optimalisasi pemanfaatan bantuan pemerintah baik
berupa bantuan fisik/material maupun modal usaha yang bertujuan meningkatkan ekonomi kerakyatan
secara adil dan merata dengan menghilangkan sistem KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Wilayah
pemasaran produk olahan masih terbuka luas dan teknologi yang semakin berkembang tentunya sangat
membutuhkan penataan sistem kelembagaan dan manajemen pemasaran secara baik dan tepat melalui
Marketing Mix4Pyangdapat mengakomodir berbagai bentuk kegiatan pemasaran produk hasil perikanan.

Sintegi Strengths - Threats {ST)

Strategi ini dibuat dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki usaha agroindustri rumput laut
untuk mengatasi ancarnan. Dukungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai stakeholder cukup



signifikan dengan diberinya bantuan alat dan mesin, kebijakan dalam hal perizinan dan penetapan harga

jual komoditas rumput laut yang berlaku di Kabupaten Maluku Tenggara, membuat Rumput laut sebagai

komoditas unggulan semakin berkembang dan produksinya semakin meningkat. Hal tersebut ditunjung

dengan biaya investasi yang relatif kecil sehingga membuat siapa saja bisa membudidayakan rumput laut di

wilayah pesisir Kabupaten Maluku Tenggara. Namun, pengembangan usaha agroindustri rumput laut selalu

dihadapkan dengan berbagai masalah yakni persaingan dalam produk sejenis, musim atau iklim informasi

pasar serta kenaikan listrik dan BBM serta pengaruh politik pemerintah daerah. Untuk itu strategi yang perlu

dikembangkan adalah dengan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan kredit

untuk mengembangkan usaha agroindustri rumput laut maupun budidaya rumput laut.

Strategi Weaknesses - Opportunities (WOJ

Strategi ini dibuat dengan memnfaatkan peluang yang ada dan meminimalkan kelemahan yang

ada. Permintaan nasional maupun dunia terhadap produk olahan rumput laut yang semakin meningkat

mengakibatkan pengembangan dan pasar agroindustri rumput laut semakin terbuka lebar. Hal tersebut

ditambah dengan kemajuan iptek dalam bidang pengolahan hasil perikanan serta perhatian pemerintah

yang nyata dengan pengembangan klaster wilayah sentra produksi rumput laut. Namun disisi lain peluang

tersebut mash terkendala permasalahan terkait harga jual yang selalu fluktuatif, modal yang terbatas,

kualitas yang kurang memenuhistandar, sistem informasiyang kurang baik, pengawasan da n penda m pingan

yang kurang baik serta kelembagaan pemasaran yang kurang berkembang secara baik, sehingga diperlukan

langkah strategis yakni peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia, teknologi, sehingga produk

yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan standar yang diinginkan negara tujuan, serta perlu dilakukan

pendampingan dan pengembangan produk olahan rumput laut dengan melibatkan akademisi, pemda,

swasta dan masyarakat pesisir.

Strategi Weaknesses - Threats (WT)

Strategi ini dibuat dengan tujuan untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman yang

terjadi. Kurangnya kesadaran para pengusaha mengenai usaha agroindustri rumput laut, dan kualitas

produk yang kurang memenuhi standar diakibatkan oleh lemahnya pengawasan dan pendampingan

serta kelembagaan pemasaran yang kurang berjalan dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan kerjasama

antar akademisi, pemda, swasta dan masyarakat pesisir dalam upayan monev olahan rumput laut yang

berkelanjutan, serta perbaikan layanan informasi dan administrasi guna meningkatkan keberhasilan usaha

olahan rumput laut di masyarakat. Langkah strategis itu perlu karena informasi pasar mengenai usaha

agroindustri rumput laut masih sangat terbatas dan pengaruh politik pemerintah daerah yang dapal

mengakibatkan kurangnya semangat masyarakat dalam mendirikan usaha agroindustri rumput laut.
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Tabel 3. Pemilihon Alternatif Strotegi Pengembongctn yang Diprioritaskan lJntuk lJsaha Olshan Rumput Laut di
Kabupaten Mdluku Tenggara, Tqhun 2074

,t{o' Strategi Pengembangan Bobot Prioritas
l. SOl- Optimalisasi pemanfaatan bantuan pemerintah baik berupa bantuan fisik/

material maupLrn modal usaha yang bertujuan meningkatkan ekonomi

kerakyatan secara adil dan merata dengan menghilangkan sistem KKN

(Korupsi, Kolusi dan Nepotrsme/ (5r,r,..o,u.r- Or,o.J

7- 5O2'Pengembangan dan penataan sistem kelembagaan cian manajemen
pemasaran secara baik dan tepat meiaiui penerapan Marketing Mix
4P (Product,Price,Plsce,Promotion) dan membentuk sebuah lembaga
pemasaran yang dapat rremfasilitasi berbagai bentuk kegiatan pemasaran.
(s .9u*l-

WOl'Peningkat;rn dan pengembangan 5rrmber Daya Manusia {SDM)
melalui pendidikan formal dan informal kepada para pelaku usaha
produk olahan rumprtt laut yang berbasis "Kelanjutan Usaha" dengan
mengh i nd.i ri l(o I u si dan N e potisrne (W r,r,r,o,r.r,r.r.- O r.r.r.o.r,)

WO2- Peningkatan dan pengembangan teknologi tepatguna agar dapat
nt-'nghlrilk.rir produk ollhan yang rnr:r'nilil<i keunggr-rlan sesLni starrCar

HACCP,:,el-rrrtr,gJ rlr;rrnpr l;ersaing rlcrrl:iri prodtrk sttjenis lainny,l di ;r.r..,rr
lokal, antarpulau dan regional (Wr,r.r,o,r.r- Or.r.o.)

W03- Peningkatan dukun6,rn secara positif darr opttmai dari pemerintah
daerah terkait pengenrbangan produk olahan rurnput laut juga perlu

adanya kerja sama yang baik antara internal pemda, akademisi, pihak

swasta dan masyaraket (W 
r,r,r,o,r,r.r,r,- Q r,r,r,o,)

.Sll-Memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha untuk melakukan
pinjaman Kredit Usaha Rakyat (Sr,o,r- T r,r.r,)

Sl2-Membentuk tatanan soft skill, yaitu berupa kepribadian dan pola perilaku
para pelaku usaha olahan rumput laut dengan rnemberikanpelatihan
enterpreneurship(liwa kewirausahaan) secara batk dan benar f Sr,r,r,o,r-

Tr,r,r,o,)

WfL- Penambahan dan perbaikan sarana dan prasaranaperhubungan darat,
laut dan udara serta infrastruktur jalan sebagai mediapenghubung utama
kegiatan pemasaran dari dan ke tempat tujuan (Wr,r.r."r.r.",,-Tr,r.r,o.r,

W72- Peningkatan kerja sama yang baik antara pihak pemerintah,pengusaha
perikanan danmasyarakat dalam rangka memonitoringusahaolahan rumput
f aut yang berkelanjutan danramah lingkungan(W 

1.).3.i.,:.t !- T,.,.r.o.rl

W73- Peningkatan dan pen.ttaan ulang program pendampingan kelompok
usaha oleh instansi terkait kepada para pengolah rumput laut agar usaha
yang dijalankan teta p berj a I an kontinyu (W r,r,r.o, - T r,r,r.o,rl

WI4- Penyelenggaraan sistem birokrasi pemerintahan yang jujur, bersih,

bebas KKN dan berwibawa serta perbaikan pelayanan administrasi yang

mampumenunjang keberhasilan usaha olahan rumput laut baik di tingkat
petani rumputlaut maupun pengolah (W r,r,r- T r,r,r.)
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48

55

56

i0

60

36

44

1131

10

11

Sumber: Data Primer diolah, (2014)

Berdasarkan perhitungan alternatif strategi yang terdapat pada Tabel

i rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilakukan

3, maka upaya pengembangan

melalui tiga alternatif strategi
yaitu:



Peningkatan dukungan secara positif dan optimal dari pemerintah daerah terkait pengembanga
produk olahan rumput laut dan dengan kerja sama yang baik antara internal pemda, akademis

pihak swasta dan masyarakat. Dalam rangka peningkatan dukungan secara positif dan optimal da

Pemda dapat dilakukan langkah*langkah sebagai berikut:

Meningkatkan kinerja kelembagaan pemasaran yang telah ada pada dinas perikanan da

kelautan Kabupaten Maluku Tenggara.

Melibatkan akademisi dalam kegiatan pengawasan dan pendampingan dalam usah

agroindustri rumput laut.

c. Memperbaiki deregulasiguna mendukung kegiatan pengembangan usaha agroindustri rumpt
laut di Kabupaten Maluku Tenggara.

2. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan formal da

informai kopada para pelaku usaha produk olahan rumput laut yang berbasis "Kelanjutan Usaha

dengan rnenglrirrdari Kolusi dan Nepotisrne. Dalanr rangl<.r peningkatan dan pcr,gerlbangarr SDN

dapat dilakukan langkalr-langkah sebagai berikut:

a. Melibatkan balai latihan kerja dan akademisi dalam memberikan penyuluhan dan pelatiha

pengolahan dan budidaya rumput laut.

b- Memberil<an kursus kilat bagi pengusaha rumput laut (budidaya dan pengolahan) denga

menitik beratkan pada aspek bisnis perikanan (manajemen, keuangan, pemasaran da

teknologi).

c. Peningkatan pelatihan bagisumberdaya manusia khususnya bagian produksi mengenai HACCI

sehingga produk ydng dihasilkan dapat berkualitas dan sesuai dengan permintaan pasar.
3. Peningkatan kerja sama antara pihak pemerintah, pengusaha perikanan dan masyarakat dalar

rangka memonitoring usaha olahan rumput lar"rt yang berkelanjr-rtan, dapat clilakukan langkal
langkah sebagai berikut:

d. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan monev pada usaha olahan rumput laut denga

melibatkan akademisi dan pihak yang kompeten.
e. Bantuan yang diberikan benar-benar harus berdasarkan hasil monev yang dilakukan sehingg

benar-benar jatuh ke tangan pengusaha yang profesional dan alatlmesin yang diberikan haru

sesuaidengan kondisi lapangan serta hasil monev.
f. Menciptakan teknologi agroindustri rumput laut yang ramah lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga alternat
strategi pengembangan utama yang menjadi prioritas untuk dikembangkan, antara lain:

1) Peningkatan dukungan secara positif dan optimal dari pemerintah daerah terkait pengembanga
produk olahan rumput dengan kerja sama yang baik antara internal pemda, akademisi, pihak swast

dan masyarakat.

2') Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan formal da

informal kepada para pelaku usaha produk olahan rumput laut yang berbasis "Kelanjutan Usaha

dengan menghindari Kolusi dan Nepotisme.

3) Peningkatan kerja sama yang baik antara pihak pemerintah, pengusaha perikanan dan masyarak;
dalam rangka memonitoring usaha olahan rumput laut yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
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.Saran

Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan informasi penelitian yang didapat bahwa skala
usaha yang ada umumnya berskala kecil, struktur organisasinya masih sangat sederhana untuk itu perlu
perbaikan pada struktur organisasi dan perlu campur tangan pemerintah dan swasta cJaiam pengembangan
usaha dari yang skala kecil ke skala menengah. Hal ini perlu dilakukan mengingat potensi sumberdaya
rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara cukup besar melalui peningkatan penBembangan lembaga
pemasaran, oemberian modal usaha dan pelatihan guna pengembangan sumberdaya manusia.
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BBSEKP dan Semnas Sosek KF

Daiam mendukung keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, Balai Besar Penelitian

Sosial[konomiKelautan dan Perikanan {BBPSEKP} sebagaisatuan kerja Badan Penelitian dan
pengenrLrangan Kelautan dan Perikanan (Balith;ang KPlyang memiliki mandat melaksanakan rise t

strategis sosial ekonomi kelautan dan pe rikanan meliputi sosial ekonomi dan kelembagaan

pengelolaan surnber daya, pengembangan usaha, dan perdagangan internasionai berdasarkan

kebijakan teknis Kepala Balitbang KF.

peran dan fungsi BBPSEKP di saat ini dan masa rnendatang dituntut untuk nterrghasilkan risel

sebagai basis kebijakan yang lebih efektif rJan berdaya guna. BBPSEKP juga didorong untuk rnelakukan

sinergi yang kuat dengan pemangku kepentingan" lembaga riset sejenis serta penggiat penelitian

sosial ekonomi kelautan dan perikanan. BBPSEKP harus mamplr mendorong konrunikasi dan

pertukaran informasiterbaru yang lebih dapat rnembuka wawasan dan memperkaya khasanah riset

inovatif yang dihasilkan.

5ebagai wadah dan bentuk refleksi serta apresiasi atas riset sosialekonorni kelautan dan

perikanan, BBPSEKP bekerjasama Jaringan Riset SosialIkonomiKelautan dan Perikanan atau

lndonesian Mar!ne and FisheriesSocio-Fconcrnics Research Network {lMFlSERN} serta insfitusi

terpilih anggota IMFISERN rnenyelenggarakan kegiatan tahunan Seminar Nasional Riset dan

Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan {Semnas Sosek KP}. Kegiatan Semnas Scsek KP

merupakan ajang komunikasi dan pertukaran informa:i rlset dan kebijakan sosial ekonami kelautan

dan perikanan serta mendapatkan pandangan/umpan balik dari pemangku kepentingan. Sernnas

Sosek KP akan berlangsung setiap tahunnya pada rninggu kedua atau ketiga September setiap

tahunnva.

http:/lwww. bbrse. kkp.go. idlse m nas-.4*Lr-
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