
I. PENDAHULUAN 

 

 

 Latar Belakang 

Sumberdaya perikanan merupakan tumpuan harapan pembangunan 

ekonomi, karena kurang dari dua pertiga wilayah Indonesia terdiri dari lautan 

dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan jumlah pulau sekitar 17.000 yang 

tersebar di seluruh provinsi  wilayah laut Indonesia. Potensi perikanan melimpah 

terdiri atas ikan pelagis kecil, ikan demersal dan pelagis besar serta potensi 

perikanan lain yang bernilai ekonomi tinggi  seperti udang, kepiting bakau dan 

ranjungan, ikan karang, kerang-kerangan, penyu laut dan berbagai jenis rumput 

laut (Dahuri, 2001). 

Menurut Soeriyadi (2001), potensi produksi rumput laut di Indonesia 

sangat besar dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain seperti Philipina 

(pemasok terbesar dunia) dan negara-negara di Afrika seperti Tanzania dan 

Madagaskar. Jika setengah dari lahan perairan potensial di Indonesia (25.000 

hektar)  dibudidayakan dengan asumsi per hektar menghasilkan menimal dua ton 

rumput laut kering, maka dalam waktu 60 hari akan menghasilkan rumput laut 

kering sebanyak 50.000 ton (300.000 ton pertahun).  

Usaha pemerintah saat ini adalah mendorong masyarakat seluas-Iuasnya 

untuk melakukan kegiatan pembangunan dan pengembangan sub-sektor perikanan 

yang diyakini akan mampu meningkatkan dan menjadi andalan perekonomian 

nasional, khususnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Paradigma 

pembangunan subsektor perikanan selama ini hanya bertumpu pada kegiatan 

penangkapan dan pengumpulan hasil-hasil perikanan sehingga perlu diubah 

menjadi kegiatan yang berorientasi ke budidaya. Pada dasarnya perairan pantai di 
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Indonesia secara alami mampu menunjang kegiatan budidaya, di mana perairan 

dan daerah-daerah teluk tersebar luas dengan kondisi yang relatif tenang, sangat 

potensial untuk budidaya rumput laut. Tujuan kegiatan budidaya laut di masa 

mendatang adalah penghasil komoditas yang berkualitas,  selektif   dengan        

mempunyai kemampuan daya saing yang sangat tinggi (Comparative Advantage) 

(http://www.warintek.net/rumput_laut.htm).  

Komoditas utama yang biasa dibudidayakan pada perairan air payau oleh 

nelayan pembudidaya dan usaha kecil perikanan di berbagai daerah adalah udang, 

ikan kerapu, rumput laut dan mutiara.  Dari segi tingkat kesulitan, periode waktu 

panen dan tingkat budidaya maka usaha rumput laut relatif lebih  mudah dan 

murah serta tidak memakan waktu yang terlalu lama. Dalam waktu 45 hari usaha 

perikanan ini sudah bisa memberi keuntungan memadai bagi nelayan 

pembudidaya. Usaha budidaya rumput laut rata-rata menjanjikan keuntungan 

bersih tidak kurang dari dua belas juta rupiah perhektar tiap tahun. Karena itulah 

pada sejumlah daerah yang  memiliki potensi lahan perairan payau memadai maka 

usaha budidaya rumput laut menjadi salah satu jenis usaha yang diminati 

masyarakat pesisir. 

Rumput laut telah menjadi komoditi yang sangat dibutuhkan karena 

merupakan bahan baku untuk berbagai macam industri. Industri yang 

membutuhkan bahan baku rumput laut antara lain adalah industri makanan dan 

minuman, industri tekstil, industri farmasi, industri kosmetik, industri cat bahkan 

industri film. Namun demikian kebutuhan rumput laut sebagai bahan baku 

industri baik dalam negeri maupun luar negeri belum mampu terpenuhi. 

http://www.warintek.net/rumput_laut.htm
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Kebutuhan Eucheuma cottonii untuk pabrik dalam negeri sekitar 18.000 

sampai dengan 20.000 ton pertahun dan akan terus meningkat pada tahun-tahun 

mendatang sesuai dengan makin beragamnya penggunaan karaginan di dunia. 

Ekspor rumput laut Indonesia sekitar 20.000 ton pertahun sehingga untuk 

kebutuhan dalam negeri kekurangan sekitar 10.000 ton pertahun (Soeriyadi, 

2001). 

Volume dan nilai ekspor rumput laut kering Indonesia disajikan pada 

Tabel 1.  

Tabel 1. Volume dan Nilai Ekspor Rumput Laut Kering Indonesia (1996-2003) 

Nomor Tahun Volume Ekspor (ton) Nilai Eskpor (US$1000) 

1 1996 22.310 18.962 

2 1997 12.699 10.522 

3 1998  6.377 5.936 

4 1999 25.084 16.284 

5 2000 23.073 15.670 

6 2001 27.874 17.229 

7 2002 28.559 15.785 

8 2003 40.162 20.511 
Sumber : Statistik Perikanan Indonesia, 2004 

Dari Tabel 1, dapat dipahami bahwa volume ekspor Indonesia cenderung 

meningkat tiap tahun. Peningkatan volume ekspor rumput laut mengindikasikan 

semakin tingginya permintaan industri rumput laut di luar negeri. Tingginya 

permintaan rumput laut sejalan dengan semakin luasnya aplikasi pemanfaatan 

produk olahan dari rumput laut untuk  berbagai macam keperluan industri.  

Dari segi kontribusi terhadap devisa negara, budidaya dan industri 

berbahan baku rumput laut di Indonesia baru dapat menyumbang devisa sebesar 

US$ 17 miliar. Sebaliknya Philipina yang memiliki perairan yang jauh lebih 

sempit dari Indonesia mampu memperoleh hasil ekspor komoditi rumput laut 

sebesar US$ 700 miliar. Ironisnya 60 persen dari rumput laut yang diekspor oleh 
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Philipina justru berasal dari Indonesia. Hal ini disebabkan oleh rapuhnya 

bangunan agroindustri rumput laut sehingga yang diekspor hanya dalam bentuk 

bahan baku (Bisnis Indonesia, 2002). 

Sulawesi Tenggara sebagai salah satu wilayah di Kawasan Timur 

Indonesia dengan  wilayah perairan  seluas 110.000 km2 atau 110.000.000 hektar 

merupakan lahan potensial untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan 

termasuk untuk pengembangan agroindustri  rumput laut. Namun demikian luas 

areal usaha budidaya rumput laut di Sulawesi Tenggara baru sekitar lebih kurang 

1000 hektar dengan komoditas utama Gelidium sp dan Eucheuma sp. yang 

tersebar di wilayah pesisir Kab. Kendari, Kab. Kolaka,  dan Kabupaten Buton. 

(Departemen Pertanian, 1998) 

Volume dan nilai produksi rumput laut di Sulawesi Tenggara dapat dilihat 

pada Tabel 2. Dari Tabel 2 dapat dipahami bahwa volume produksi rumput laut 

Sulawesi Tenggara cenderung meningkat setiap tahun, meskipun pada tahun 2000 

mengalami penurunan produksi, tetapi kembali naik pada tahun 2001, 2002 dan 

tahun 2003. Kenaikan produksi rumput laut basah pada tahun 2001 yakni 9.241,2 

ton  (lebih besar 0,799 ton dari tahun 2000) dengan kenaikan nilai jual sebesar   

Rp. 5,9 milyar menunjukkan harga jual rumput laut pada saat itu mengalami 

kenaikan. Kenaikan produksi rumput laut basah pada tahun 2001 menunjukkan 

bahwa kenaikan produksi rumput laut kering juga mengalami peningkatan yakni 

dari 2.532,45 ton pada tahun 2000 menjadi 2.772,36 ton pada tahun 2001 

demikian juga pada tahun 2002 dan 2003. 
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Tabel 2.  Volume dan nilai produksi  rumput laut  Sulawesi Tenggara  

               (1996 –2003)  

 

 

No. 

 

Tahun 

Produksi 

Basah 

(ton) 

Produksi 

Kering 

(ton) 

Nilai Basah 

(Rp x 1000) 

Nilai Kering 

(Rp x 1000) 

1 1996 8.507,0 2.552,10 5.316.875 7.209.682,500 

2 1997 8.756,0 2.626,80 5.691.400 7.617.720,000 

3 1998 9.,329,0 2.798,70 6.530.300 8.116.230,000 

4 1999 9.512,4 2.853,72 6.801.366 9.930.945,600 

5 2000 8.441,5 2.532,45 5.909.050 8.774.939,250 

6 2001 9.241,2 2.772,36 6.653.366 9.703.260,000 

7 2002 9.470,0 2.841,00 6.865.750 10.795.800,000 

8 2003 9.855,0 2.956,50 7.391.250 11.826.000,000 
Sumber : Laporan Tahunan Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, 

               2004. 

  

Dari aspek kuantitas produksi, rumput laut di Sulawesi Tenggara 

cenderung meningkat tiap tahun, namun demikian belum memberikan kontribusi 

signifikan terhadap pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

utamanya petani rumput laut. Beberapa kendala yang dihadapi berkaitan dengan 

hal tersebut adalah : 

a. perencanaan dan pemetaan potensi produksi rumput laut belum ditata dengan 

baik, sehingga menyulitkan baik pengusaha (investor) maupun UMKM untuk 

berinvestasi dalam agroindustri rumput laut; 

b. belum adanya upaya konkrit untuk meningkatkan nilai tambah produk rumput 

laut menjadi produk olahan baik dari pemerintah maupun pihak pengusaha; 

c. rendahnya akses petani terhadap informasi pasar, sehingga harga sering 

dipermainkan oleh pembeli termasuk importir; 

d. panjangnya rantai pemasaran rumput laut, sehingga harga yang diperoleh 

masih rendah; 

e. belum adanya lokasi pengembangan secara terpusat sehingga menyulitkan 

pembinaan terhadap petani; 
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f. petani rumput laut masih berpikir product oriented, belum berpikir bussines 

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 kualitas. Kualitas dan kuantitas bahan baku sangat ditentukan 

oleh kualitas budidaya yang dilakukan oleh petani dan potensi lahan yang tersedia 

untuk budidaya. Dengan adanya agroindustri, nilai tambah akan diperoleh baik 

oleh petani maupun pengusaha yang bergerak dalam kegiatan agroindustri dan   

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk itu  kajian 

pengembangan agroindustri rumput laut di Sulawesi Tenggara penting untuk 

dilaksanakan. 

 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana potensi sumberdaya rumput laut untuk memenuhi kebutuhan 

bahan baku agroindustri rumput laut di Sulawesi Tenggara 

b. Bagaimana menentukan lokasi pengembangan agroindustri rumput laut di 

Sulawesi Tenggara 

c. Bagaimana struktur biaya dan risiko usaha pada kegiatan pengembangan 

agroindustri rumput laut di Sulawesi Tenggara 
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d. Berapa nilai tambah yang dapat diperoleh dari pengembangan agroindustri 

rumput laut di Sulawesi Tenggara 

e. Bagaimana memilih dan menentukan prioritas pengembangan agroindustri 

rumput laut di Sulawesi Tenggara. 

 

 Tujuan 

Kajian Pengembangan Agroindustri Rumput Laut di Sulawesi Tenggara 

bertujuan untuk : 

a. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi bahan baku agroindustri rumput 

laut di Sulawesi Tenggara. 

b. Mengkaji dan menentukan lokasi pengembangan agroindustri   rumput laut. 

c. Mengkaji struktur biaya kegiatan agroindustri rumput laut untuk mengetahui 

kelayakan dan risiko usaha. 

d. Mengkaji nilai tambah produk agroindustri rumput laut   

e. Mengkaji dan menentukan prioritas pengembangan agroindustri rumput laut di 

Sulawesi Tenggara 

 

1.4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian identifikasi potensi 

sumberdaya bahan baku agroindustri rumput laut, kajian penentuan lokasi 

potensial untuk pengembangan agroindustri, kajian kelayakan usaha 

pengembangan agroindustri rumput laut di Sulawesi Tenggara, kajian nilai 

tambah dan kajian prioritas  pengembangan agroindustri rumput laut yang 

potensial dikembangkan.  




