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Rumput laut atau ganggang merupakan salah satu komoditi hasil laut 
yang sangat penting, karena mudah dibudidayakan dan mempunyai - .  . . 
keghaan yang sangat luas yaitu untuk bahan makanan, industri farmasi, 
industri kosmetik, industri tekstil, industri kulit, obat-obatan dan lain-lain. 
Disaat krisis ekonomi saat ini usaha budidaya rumput laut merupakan 
altematif yang baik untuk meningkatkan pendapatan nelayan selain 
menangkap ikan. 

Pada tahun 1999 jumlah petani rumput laut di Kepulauan Seribu 
mencapai 1959 orang dengan produksi sebanyak 7.675 ton namun pada 
tahun 2000 mengalami gagal panen sehingga produksinya menurun 
menjadi 767 ton, demikian pula pendapatannya juga ikut menurun. 

Permasalahan utama dalam usaha budidaya rumput laut ada dua, 
yang pertama adalah faktor-faktor apa yang diduga berpengaruh terhadap 
penurunan produksi dan pendapatan petani rumput laut, kedua adalah 
formulasi strategi apa untuk pengembangan usaha budidaya rumput laut 
dalam rangka pemberdayaan petani rumput laut di Kepulauan Seribu yang 
ramah lingkungan. 

Tujuan penelitian adalah untuk menelaah faktor-faktor YanQ 
berpengaruh dalam pengembangan usaha budidaya rumput laut, 
mengetahui dan meningkatkan pendapatan petani rumput laut dan 
membuat alternatif formulasi strategi pengembangan usaha budidaya 
rumput laut dalam rangka pemberdayaan petani rumput laut yang ramah 
lingkungan. 

Manfaat penelitian antara lain untuk memberikan masukan kepada 
PEMDA DKI Jakarta untuk membuat alternatif formulasi strategi 
pengembangan usaha budidaya rumput laut yang ramah lingkungan agar 
tetap mensejahterakan petani rumput laut secara befkelanjutan ; 
memberikan masukan kepada instansi terkait dalam melaksanakan 
konsewasi lingkungan perairan Kepulauan Seribu dan memberi masukan 
kepada masyarakat yang berminat dan peduli terhadap perkembangan 
ilmu dan pengetahuan tentang budidaya rumput laut. 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada dua ha1 yaitu pertama, usaha 
budidaya rumput laut jenis Eucheuma cotoniidi Kepulauan Seribu dengan 
mengambil studi kasus di Pulau Pari, karena sebagian besar 
penduduknya (87,8%) menjadi petani rumput laut, kedua adalah mencari 
alternatif formulasi strategi pengembangan usaha budidaya rumput laut 
dalam rangka pemberdayaan petani rumput laut di Kepulauan Seribu 



sebagai masukan kepada PEMDA DKI Jakarta dan Dinas Perikanan DKI 
Jakarta. 

Metodologi penelitian yang dipergunakan adalah analisis Strengfh, 
Weakness. O~~or fun i fv  dan Threat (SWOT) dan Analvtical Hierarchy 
Process (AHP~.' 

Hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang diduga berpengaruh pada 
pengernbangan usaha budidaya rumput laut adalah faktor daya dukung 
sumber daya alam, sumber daya rnanusia, teknologi budidaya rurnput laut 
,modal usaha, sarana dan prasarana, harga jual rurnput laut, pendapatan 
petani rumput laut. 

Petani rumput laut di kepulauan seribu rata-rata rnemiliki 341 tali 
dengan panjang 10 m, masa tanarn 45 hari dan frekuensi tanarn enarn kali 
pertahun dengan produksi 40.920 kg rumput laut basah atau 4.092 kg 
rumput laut kering. Pendapatan petani rumput laut rata-rata rnencapai 
Rp 4.874.000,-Itahun atau Rp 406.167 I bulan. Revenue / Cost Ratio 
sebessr I ,42 artinya budidaya rumput laut layak diusahakan oleh petani 
rumput laut karena rasionya lebih besar daripada 1. 

Dari hasil survey dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa 
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap usaha budidaya rurnput laut 
adalah sumber daya manusia (0.243), permodalan usaha (0.229), harga 
jual (0.225). teknologi budidaya dan pengolahan (0.154), sarana dan 
prasarana (0.082) dan faktor surnber daya alam (0.066);Teknologi 
budidaya rumput laut yang dipergunakan adalah metode lepas dasar 
(1 00%) den teknologi pengolahan pasca panen yang dipergunakan adalah 
pengeringan rumput laut dengan tenaga sinar matahari (100%);Potensi 
sumber daya alam rumput laut di terumbu karang di Pulau Pari seluas 
705,5 hektar terbagi menjadi 3 kesesuaian lahan budidaya yaitu untuk 
budidaya rumput laut rnetode dasar 232,5 hektar, rnetode lepas dasar 136 
hektar dan metode apung 337 hektar. Lahan budidaya rumput laut metode 
lepas dasar yang telah dirnanfaatkan seluas 106,7 hektar (15,13%) 
sehingga masih tersedia lahan pengembangan seluas 598,8 hektar 
(84,87%);Petani rumput laut di Pulau Pari rata-rata rnemiliki 341 tali 
dengan panjang @ 10 m dan masa perneliharaan 45 hari serta frekuensi 
tanam 6 kali per tahun. Pendapatan bersih rata-rata petani rurnput laut di 
Pulau Pari sebesar Rp 4.874.000,- 1 tahun atau Rp 406.167 1 bulan; 
Forrnulasi strategi pengembangan usaha budidaya rurnput laut dalam 
rangka pemberdayaan petani rurnput laut di Kepulauan Seribu adalah 
peningkatan teknologi pengolahan (0.146), penyusunan tata ruang laut 
(0.140), peningkatan sarana dan prasarana (0.123), peningkatan teknologi 
budidaya rurnput lait (0.122), penertiban ijin usaha budidaya (0.120), 
peningkatan sumber perrnodalan usaha (O.l19),penin~katan kualitas 
sumber daya manusia (0.1 17) dan peningkitan kemitraan usaha (0.1 13). 

Beberapa saran yang dapat dilakukan oleh Pernerintah Daerah 
Khusus lbukota ~akaha untuk meningkatkan produksi dan pendapatan 
Petani rumput laut antara lain rnengundang investor'untuk rnendirikan 



pabrik pengolahan rurnput laut yang dapat rnengolah rumput laut rnenjadi 
karaginan, agar-agar dan alginat, penyusunan Peraturan Daerah 
rnengenai tata ruang laut untuk budidaya rurnput laut di Kepulauan Seribu 
penggantian sarana perendarnan dalarn pengolahan rumput laut dari 
surnur gali dengan bak fibreglass tertutup yang lebih bersih dan tahan 
karat, pernanfaatan lahan budidaya rumput laut untuk budidaya dengan 
metode dasar dan apung, serta penggantian bibit rurnput laut lama 
dengan bibit rumput laut baru yang tahan terhadap hama penyakit dan 
~ertumbuhannva cepat. Selain itu perlu dibudidayakan rumput laut jenis 
'Gracillaria dan~elidium yang sangat dibutuhkan oleh pasar, . peneriiban 
iiin usaha budidava rumput laut di Ke~ulauan Seribu sesuai denaan 
~ e ~ u t u s a n  ~residen NO: 23 th 1982 'dan Surat Keputusan ~ e G e r i  
Pertanian No. 473 1 Kpts I Urn 17 1 1982, sosialisasi bantuan perrnodalan 
usaha rnelalui Kredit Ketahanan Pangan (KKP 2001), Kredit 
Pernberdayaan Ekonorni Masyarakat Pesisir (PEMP 2001), Kredit Bergulir 
Upaya Khusus Perikanan (UPSUS) yang bersyarat ringan dan berbunga 
rendah, rnenyelenggarakan kursu-s keterampilan bidang budidaya, 
pengolahan dan pernasaran rumput laut yang diikuti oleh petani pengolah . . 
danpedagang rurnput laut di ~epulauan ~ e f l b u  dan membangun 

Kernitraan usaha antara petani rumput laut dengan pengusaha dengan 
pola inti rakyat, yaitu pengusaha sebagai inti dan petani sebagai 
plasmanya. 

Kata Kunci : Forrnulasi Strategi, Pengembangan Usaha Tani, Budidaya 
Rumput Laut, Pernberdayaan Petani Rurnput Laut, SWOT, Proses Hirarki 
Analisis. 
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