
1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 
 

Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95 181 km dengan 17 504 pulau. 

Sekitar 71 persen luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan dimana menurut 

data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2019 luas wilayah perairan 

mencapai 5.8 juta km2. Berdasarkan kondisi geografis tersebut Indonesia memiliki 

potensi kekayaan sumberdaya laut khususnya di sektor perikanan. Kontribusi sektor 

perikanan terhadap pendapatan nasional sangat penting mengingat potensi besar 

yang dimiliki. Sektor ini menjadi salah satu sektor penggerak perekonomian dengan 

memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional tahun 2019 

sebesar 6.25 persen atau sebesar Rp 62.24 trilyun lebih besar dibandingkan tahun 

2018 yang besarnya 4.83 persen atau sebesar Rp 58.58 trilyun. 

Kontribusi perikanan budidaya sebagai subsektor primer, selain dari 

perikanan tangkap, menunjukan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun 

2011 – 2016. Bahkan sejak tahun 2011 kontribusi perikanan budidaya memberikan 

kontribusi melampaui perikanan tangkap. Produksi perikanan nasional secara 

keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
*jumlah dalam ton 

Sumber: KKP (2018) 

Gambar 1  Produksi perikanan nasional 

 

Berdasarkan Gambar 1 menunjukan bahwa perikanan budidaya merupakan 

subsektor yang memberi nilai tambah dan memiliki peranan yang cukup penting 

sebagai penggerak utama dalam perekonomian bidang kelautan dan perikanan. 

Potensi sumberdaya laut di Indonesia sangat mendukung bagi usaha perikanan 

budidaya. Kondisi perairan pantai yang tenang dan hangat terutama di daerah teluk 

sangat potensil untuk dikembangkannya budidaya perairan laut atau marikultur. 

Marikultur (marineculture) menurut Effendi (2004) adalah salah satu bentuk usaha 

akuakultur yang menggunakan media air laut untuk memelihara dan memproduksi 
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ikan yang bisa hidup di habitat air laut tersebut selanjutnya dijual untuk 

mendapatkan keuntungan/ profit. Indonesi dimana negara kepulauan tropika 

memiliki kondisi perairan dengan suhu relatif konstan dan hangat sehingga 

memiliki potensi marikultur yang besar, baik inshore marikultur (pesisir) maupun 

offshore marikultur. Komoditas marikultur yang sudah dikembangkan beik secara 

komersial masal maupun skala pilot di Indonesia adalah rumput laut, kerapu, kakap 

putih, lobster, ikan hias, teripang, kerang mutiara sudah memiliki dan membentuk 

pasar spesifik, baik pasar lokal (domestik) maupun global (ekspor).  

Kinerja marikultur Indonesia terus berkembang dari hulu berupaya 

menyiapkan prasarana dan sarana produksi mulai dari benih unggul, pakan obat-

obatan, energi dan tenaga kerja, proses produksi, hingga hilir berupa pengolahan 

pascapanen dan pemasaran. Indonesia menjadi produsen dan eksportir utama dunia 

untuk komoditas rumput laut dan kerapu. Hal ini karena keunggulan yang dimiliki 

jika dibandingkan dengan negara kompetitor seperti Vietnam, Thailand, Taiwan, 

Malaysia, dan Filipina. Kendala yang dihadapi marikultur Indonesia terbagi dua 

secara internal dan eksternal. Permasalahan eksternal terkait dari regulasi yang 

menghambat (restrictive regulation), pelemahan pasar, penurunan mutu 

lingkungan, dan konflik pemanfaatan ruang laut. Sedangkan permasalahan secara 

internal kapasitas benih, sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam penerapan 

teknologi dan manajemen, dan daya saing usaha marikultur.  

Salah satu komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis 

tinggi adalah ikan kerapu (Epinephelus sp.). Menurut Rahmaningsih dan Ari (2013) 

jenis ikan laut yang berpotensi besar untuk dikembangkan antara lain adalah ikan 

kerapu macan, ikan kerapu bebek, ikan kerapu cantang, dan ikan kerapu lumpur. 

Ikan kerapu merupakan salah satu komoditas penting karena bersifat Export 

Oriented sehingga nilai jualnya tergantung nilai tukar dollar, semakin kuat nilai  

tukar maka nilai jualnya pun semakin tinggi. Afero (2012) juga menambahkan 

bahwa ikan kerapu merupakan komoditas ekspor penting dengan tujuan pasar 

internasional adalah Tiongkok, Singapura, Hong Kong, dan Jepang.  

Menurut BPS (2018) negara tujuan ekpor utama kerapu hidup Indonesia 

adalah Hong Kong, dimana share-nya mencapai 96.94 persen untuk volume dan 

97.37 persen untuk nilai ekspor komoditas ini. Kerapu sunu merah, kerapu muara/ 

balong, dan kerapu hybrid merupakan jenis kerapu paling banyak diimpor oleh 

pasar Hong Kong. Nilai impor kerapu sunu merah mencapai USD 68,719 ribu, 

kerapu muara mencapai USD 18,945 ribu dan kerapu hybrid mencapai USD 17,680 

ribu. Share nilai impor kerapu sunu merah mencapai 56.94 persen, kerapu muara 

mencapai 15.70 persen dan kerapu hybrid mencapai 14.65 persen. Share total nilai 

impor kerapu hidup ke Hong Kong dari Indonesia disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1  Share total nilai impor kerapu hidup Hong Kong dari Indonesia 

Tahun 

Jenis Kerapu 

Sunu 

Merah 

Sunu Balong/ 

Muara 

Hybrid Macan Bebek Benih Kertang Batik 

2014 56.61 0.09 18.82 17.58 4.19 0.07 0.03 2.50 0.12 

2015 56.86 0.10 15.86 18.50 3.57 0.21 0.01 4.88 0.01 

2016 59.78 0.10 17.50 13.22 5.40 0.20 0.08 3.63 0.10 

2017 56.94 0.10 15.70 14.65 7.33 0.05 0.45 4.66 0.13 

Sumber: BPS (2018) 
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Ikan kerapu merupakan komponen penting bagi perikanan di Indonesia. 

Data BPS (2020) menunjukan bahwa pada januari 2020 volume ekspor kerapu 

hidup Indonesia mencapai 166 ton. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

tahun 2020 juga menambahakan daerah yang melakukan produksi dan ekspor 

kerapu di Indonesia adalah Kepulauan Anambas, Kalimantan Timur, Kepulauan 

Riau, dan Kepulauan Natuna. Tujuan pasar ekspor kerapu hidup dari Indonesia 

adalah Hongkong. Volume dan nilai ekspor kerapu Indonesia disajikan pada 

Gambar 2. 

 
 

*volume dalam ton 

Sumber: BPS (2020) 

Gambar 2  Volume dan nilai ekspor kerapu hidup Indonesia tahun 2019 

 

Tabel 2 Lokasi produksi, jenis, volume, dan nilai ekspor kerapu Indonesia 

Lokasi Produksi Jenis Kerapu Volume (ton) Nilai Ekspor (USD) 

Kepulauan Anambas Sunu, Tikus, Hybrid 344.4 1.83 juta 

Kalimantan Timur Sunu, Lumpur 15 123 750 ribu 

Kepulauan Riau Tikus, Hybrid 4 24 000 ribu 

Kepulauan Natuna Sunu, Hybrid 16.7 100 314 ribu 

Sumber: KKP (2019) 
 

Salah satu wilayah di Indonesia yang mengembangkan dan memproduksi 

komoditas kerapu adalah Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu merupakan bagian 

dari Provinsi DKI Jakarta dengan total luas wilayah adalah 4 745.62 km2 yang 

terdiri dari 110 pulau dimana pemerintahan terbagi dalam dua kecamatan yaitu 

Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. 

Wilayah dalam Kepulauan Seribu mencakup taman nasioal laut, cagar alam, dan 

suaka margasatwa, serta resort pariwisata. Letak geografis dimana terdiri dari 

pulau-pulau kecil pun mendukung dalam pengelolaan sektor perikanan selain dari 

sektor pariwisata. Potensi dalam sektor perikanan mempunyai nilai yang sangat 

baik untuk dikembangkan. Jenis komoditas kerapu yang dikembangkan di 

Kepulauan Seribu adalah kerapu bebek/ tikus, kerapu macan, kerapu hybrid, dan 

kerapu sunu merah. Nilai jual yang tinggi di pasar menjadikan komoditas ini banyak 

dibudidayakan di Kepulauan Seribu. Kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) 

dan kerapu bebek (Cromileptes altivelis) merupakan kerapu awal yang 
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dibudidayakan di Kepulauan Seribu. Namun pembudidaya mengeluhkan jika kedua 

jenis kerapu ini memiliki masa pemeliharaan yang lama sehingga mempengaruhi 

keuntungan yang didapat akibat dari pembelian pakan dalam masa pemeliharaan 

yang terus menerus. Solusi pemeritah dalam mengatasi permasalahan pembudidaya 

di Kepulauan Seribu adalah dengan pengenalan benih ikan kerapu hybrid yaitu 

kerapu cantang yang merupakan persilangan kerapu kertang jantan (Epinephelus 

lanceolatus) dan kerapu macan betina serta kerapu cantik yang merupakan hasil 

persilangan kerapu macan dan kerapu batik (Epinephelus polyphekadion). Kerapu 

hybrid memiliki keunggulan dalam pertumbuhan yang cepat sehingga dapat 

memangkas waktu pemeliharaan. Selain itu kerapu hybrid lebih tahan terhadap 

serangan penyakit dan mudah dalam melakukan adaptasi di lingkungan yang baru. 

Penggunaan benih kerapu hybrid di Kepulauan Seribu dimulai pada tahun 

2017. Hingga tahun 2020 masyarakat yang melakukan produksi untuk jenis kerapu 

ini menunjukan nilai yang positif dimana angka produksi yang terus meningkat. 

Terlihat pada Gambar 3 nilai produksi kerapu hybrid pada tahun 2017 – 2019 di 

Kepulauan Seribu walaupun berfluktuatif namun mampu mengalahkan untuk 

komoditas kerapu macan dan kerapu bebek. Permintaan untuk jenis kerapu hybrid 

juga sangat luas untuk wilayah Jabodetabek maupun ekspor. Hal ini menjadi 

peluang dalam mengembangkan jenis kerapu hybrid di Kepulauan Seribu. 

 
*Jumlah dalam kg 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Gambar 3  Nilai produksi kerapu hybrid Kepulauan Seribu tahun 2017 – 2019 
 

Kegiatan marikultur mulai banyak ditekuni oleh sebagian masyarakat di 

sebagai mata pencaharian alternatif selain menangkap ikan di laut. Kegiatan 

marikultur di Kepulauan Seribu telah dilakukan sebagai alternatif pekerjaan 

masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Pemerintah DKI 

Jakarta juga mempunyai program bantuan yang dilaksanakan setiap tahunnya 

dengan memberikan bantuan keramba jaring apung (KJA) dengan bahan HDPE dan 

benih ikan laut termasuk kerapu untuk pembesaran. Pembudidaya juga selain 
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mengandalkan bantuan dari pemerintah melakukan pembelian benih secara 

mandiri. Benih dibeli dari luar Kepulauan Seribu seperti Lampung dan Situbondo.  

Pemikiran konseptual dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya 

dengan mengembangkan bisnis marikultur yang memiliki dasar pada elemen-

elemen yang mendukung. Faktor-faktor dalam elemen tersebut meliputi teknologi, 

social asset, infrastruktur dan sumberdaya manusia. Konsep marikultur merupakan 

usaha budidaya perikanan laut di lokasi (in-situ) yang bertumpu pada sistem, pelaku 

dan komoditas. Hal ini perlu dikembangkan secara terpadu (integrated) dan 

berkelanjutan (sustainable) sehingga membuka alternatif yang lebih luas bagi 

pembudidaya, komoditas, lokasi maupun sistem dan teknologi yang digunakan. 

Berkelanjutan (sustaianble) adalah kemampuan untuk mencapai tujuan dan 

meningkatkan nilai jangka panjang serta dapat konsisten serta stabil meningkatkan 

performa sambil mengimplementasikan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan 

sebagai strategi. Sustainability biasanya berpatok dengan pakem 3P yaitu profit, 

people, dan planet. Aspek profit (ekonomi) berhubungan dengan pertumbuhan 

ekonomi serta mencari cara untuk bagaimana memajukan perekonomian dalam 

jangka panjang tanpa harus menghabiskan modal alam. Aspek people (sosial) 

pembangunan yang berkutat pada manusia dalam interrelasi, interaksi dan 

interdependensi dimana hal tersebut erat kaitannya dengan aspek budaya. Aspek 

planet (lingkungan) berkaitan dengan perlindungan lingkungan, dimana 

pembangunan yang dilakukan harus senantiasa melibatkan aspek-aspek lingkungan 

agar pesatnya pembangunan tidak lantas menghancurkan kelestasian lingkungan 

hidup. 

Peran masyarakat pembudidaya merupakan bagian yang sangat penting 

dalam keberlanjutan bisnis marikultur di Kepulauan Seribu karena peran 

pembudidaya sejatinya merupakan subjek dan objek dari sustainable development 

(pembangunan berkelanjutan). Jumlah masyarakat atau pembudidaya dalam hal ini 

akan sangat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan, dimana jumlah yang besar 

dan pertumbuhan bisnis marikultur yang cepat akan mencaai kondisi ideal dalam 

pembangunan bisnis marikultur berkelanjutan di Kepulauan Seribu. 
 

 

Perumusan Masalah 
 

Kegiatan marikultur di Kepulauan Seribu telah menjadi alternatif pekerjaan 

dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Masyarakat melakukan kegiatan 

ini dengan membentuk kelompok budidaya yang beranggotakan 10 orang dalam 

satu kelompok. Pembentukan kelompok budidaya oleh masyarakat Kepulauan 

Seribu dilakukan dalam mempermudah ketika pemberian bantuan oleh pemerintah 

DKI Jakarta baik Keramba Jaring Apung (KJA) maupun benih ikan laut. Selain itu 

pembentukan kelompok budidaya juga membantu dalam menunjang kegiatan 

pemeliharaan, pemanenan, hingga pemasaran hasil produksi.  

Penggunaan input benih ikan kerapu hybrid dilakukan masyarakat di 

Kepulauan Seribu sejak tahun 2017 untuk menggantikan komoditas terdahulu yaitu 

kerapu macan dan kerapu bebek karena lamanya masa pemeliharaan untuk 

komoditas kerapu non-hybrid. Penggunaan benih kerapu hybrid di Kepulauan 

Seribu merupakan solusi dalam mengatasi lamanya masa pemeliharaan yang 

berdampak pada menurunnya keuntungan dari pemeliharaan. Benih kerapu hybrid 

memiliki keunggulan yaitu tingkat pertumbuhan yang cepat sehingga masyarakat 
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di Kepulauan Seribu perlahan beralih dari benih kerapu non-hybrid dan melakukan 

budidaya kerapu hybrid. Selain itu benih kerapu hybrid juga memiliki daya tahan 

tubuh yang lebih kuat terhadap serangan penyakit sehingga mampu menurunkan 

angka mortalitas selama pemeliharaan. Angka mortalitas yang rendah berpengaruh 

terhadap tingginya nilai derajat kelangsungan hidup yang berdampak pada 

tingginya nilai produksi. Hal ini akan memberikan keuntungan yang maksimal 

dalam produksi kerapu hybrid.  

Kajian terhadap potensi bisnis marikultur di Kepulauan Seribu memiliki 

nilai urgensi karena penggunaan input benih kerapu hybrid merupakan hal baru 

yang diterapkan di Kepulauan Seribu. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan 

menganalisa optimasi produksi untuk kegiatan ini. Optimasi bertujuan dalam 

mengoptimalkan sumberdaya yang digunakan agar suatu produksi dapat 

menghasilkan produk dalam kuantitas dan kualitas yang diharapkan sehingga dapat 

mencapai keuntungan yang maksimum. Pendugaan risiko produksi juga dilakukan 

dalam menganalisa variabel-variabel apa saja yang memiliki potensi dalam 

meningkatkan risiko produksi. Analisis kelayakan bisnis dilakukan untuk melihat 

apakah penggunaan benih kerapu hybrid yang digunakan pembudidaya dalam 

kegiatan ini layak untuk dijalankan. Kelayakan bisnis akan bermanfaat dalam 

mengembangkan kegiatan marikultur di Kepulauan Seribu. Nilai kelayakan bisnis 

yang didapatkan dibutuhkan oleh pemerintah dalam menyusun program yang tepat 

sasaran juga sebagai masukan untuk para investor atau parthnership dalam 

memberikan pendanaan untuk mengembangkan kegiatan ini. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan masalah yang dapat 

diidentifikasikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana optimasi dan risiko produksi marikultur untuk komoditas ikan 

kerapu hybrid di Kepulauan Seribu?  

2. Bagaimana kelayakan bisnis setelah dilakukan optimasi dan pendugaan risiko 

produksi dari kegiatan ini? 

3. Strategi apa saja yang dapat diterapkan dalam melakukan pengembangan bisnis 

marikultur di Kepulauan Seribu?  
 

 

Tujuan Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap optimasi 

produksi, pendugaan risiko terhadap variabel-ariabel yang digunakan dalam 

produksi, dan kelayakan bisnis marikultur untuk komoditas kerapu hybrid di 

Kepulauan Seribu. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan kajian terhadap 

sasaran pokok sebagai berikut: 

1. Menganalisis optimasi penggunaan input dan risiko produksi yang timbul 

pada kegiatan marikultur di Kepulauan Seribu; 

2. Menganalisis kelayakan bisnis kegiatan marikultur di Kepulauan Seribu; 

dan 

3. Merumuskan strategi keberlanjutan bisnis marikultur di Kepulauan Seribu. 
 

 

Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan bisnis 

marikultur dari skala produksi ke skala industri di Kepulauan Seribu khususnya 
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bagi (1) masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan dan 

meningkatkan bisnis marikultur, (2) pemerintah daerah sebagai bahan masukan 

dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan upaya pengembangan 

marikultur yang berkelanjutan, (3) pengembangan ilmu pengetahuan, (4) referensi 

untuk peneliti lain yang tertarik untuk mengembangkan penelitian yang terkait 

selanjutnya. 
 

 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan pada bisnis marikultur produksi ikan kerapu hybrid 

(Epinephelus sp.) dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA) atau net cage yang 

dikelola oleh masyarakat di Kepulauan Seribu. Fokus penelitian pada bisnis yang 

telah berjalan yaitu memproduksi ikan kerapu hybrid dan telah melakukan 

penjualan sehingga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Analisis 

optimasi dilakukan dalam mengetahui variabel-variabel dalam produksi perlu 

ditambah atau dikurangi agar mencapai kondisi yang optimum. Kondisi optimum 

akan memaksimalkan keuntungan yang didapatkan pembudidaya. Analisis 

pendugaan risiko dari variabel-variabel yang digunakan dalam optimasi untuk 

mengetahui sifat risiko apakah bersifat risk increasing atau risk decreasing. 

Kelayakan bisnis mencakup aspek finansial yaitu cashflow dan aspek non-finasial 

yaitu aspek pasar. Merumuskan alternatif strategi menggunakan kerangka kerja 

empat aksi dari hasil analisis optimasi produksi, pendugaan risiko produksi, dan 

kelayakan secara finansial dan non finansial. 
 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Pemanfaatan Ruang Kepulauan Seribu 

 

Kepulauan Seribu yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil dan memiliki 

ekosistem perairan yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, dalam 

pemanfaatannya diperlukan penataan ruang yang bijak agar pemanfaatan dan 

potensi sumberdaya alam yang terkandung didalamnya dapat berkelanjutan dan 

tetap lestari. Langkah awal proses analisis pemanfaatan ruang Kepulauan Seribu 

dilakukan pengelompokan pulau dalam bentuk Cluster yang pembagiannya 

didasarkan pada perpaduan (intersection) dari tiga komponen yaitu kondisi 

geofisik, aktifitas ekonomi, dan keterkaitan sosial sebagai berikut: 

 Kondisi Geofisik 

Secara geologis wilayah Cluster tersusun dari koloni gugusan pulau-

pulau karang, dimana pada beberapa lokasi masih ditemukan reef flat dengan 

tutupan karang hidup yang luas dan saling berhubungan (dihubungkan dengan 

pulau gosong). Dari sisi biologis dan fisik memiliki keterkaitan siklus alam 

yang erat satu sama lainnya untuk mendukung keberlanjutan dan kestabilan 

ekosistem pulau-pulau kecil. 

 Aktifitas Ekonomi 

Keterkaitan aktifitas ekonomi yaitu kegiatan usaha penduduk 

kepulauan sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam perairan dan gugus 




