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BAB 4 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Wilayah Penelitian 

4.1.1. Kondisi Geografis dan Administratif 
 Kabupaten Seram Bagian Barat (Kab. SBB) 
sebagian besar terletak di wilayah pulau seram. 
Kabupaten yang berdiri sejak tahun 2003 ini adalah 
pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah dan secara 
geografis terletak antara: 1O19’–7O16’ lintang selatan 
dan 127o20’–129o1’ bujur timur. Kabupaten Seram 
Bagian Barat dibatasi oleh laut seram di sebelah utara, 
laut banda di sebelah selatan, laut buru di sebelah 
barat, dan Kabupaten Maluku Tengah di sebelah timur. 
Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan kabupaten 
bahari dengan luas laut mencapai 79.005 km2. Wilayah 
daratan terdiri dari dataran Kawa, Eti, dan Kairatu yang 
berada di pulau seram dan pulau-pulau terpisah 
sebanyak 67 pulau, dimana pulau yang dihuni 
sebanyak 11 pulau dan pulau tidak dihuni sebanyak 56 
pulau (BPS Provinsi Maluku, 2012). Pada tahun 2010 
terjadi pemekaran wilayah di Kabupaten Seram Bagian 
Barat yang semula 4 Kecamatan pecah menjadi 11 
Kecamatan. Dari 11 Kecamatan yang ada terbagi 
menjadi 92 Desa, dan 109 Dusun (BPS Provinsi Maluku, 
2012).  
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4.1.2. Kondisi Ekonomi 
Kegiatan Ekonomi Masyarakat  

Kondisi ekonomi pada tahun 2012 di Kabupaten 
Seram  Bagian  Barat  yang  ditunjukan  pada  data 
PDRB mengalami peningkatan data tahun-tahun 
sebelumnya  mencapai Rp 478,35 milyar naik sekitar 
Rp 47.90 milyar rupiah bila dibandingkan tahun 2011 
berkisar Rp 430,45 milyar. Nilai ini menunjukan adanya 
peningkatan sebesar 10,01%. Hingga tahun 2012, 
struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor 
pertanian, selama 5 tahun terakhir sektor pertanian 
selalu menyumbang lebih dari 36% dari keseluruhan 
nilai PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat. Pada tahun 
2012 sektor pertanian sendiri telah menyumbang 
39,04% dari seluruh PDRB Kabupaten Seram Bagian 
Barat atau menyumbang sebesar Rp 186,73 milyar (BPS 
Provinsi Maluku, 2012). 

Kondisi Umum Perikanan Kabupaten Seram Bagian 
Barat 

Penetapan Kabupaten Seram Bagian Barat 
sebagai kawasan Minapolitan saat ini mangacu pada 
potensi dan kondisi pemanfaatan yang menghasilkan 
produk yang dominan untuk dikembangkan yaitu 
komoditi rumput laut yang merupakan hasil produksi 
perikanan budi daya laut. Potensi pengembangan 
kawasan budi daya di Kab. SBB sebesar 7.690 ha, 
sedangkan luasan lahan yang dimanfaatkan baru 
mencapai 929,90 ha (DKP Kab. SBB, 2013). Produksi 
rumput laut di Kab. SBB tahun 2006–2008  terjadi 
peningkatan produksi, namun menurun pada tahun 
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2009–2011. Peningkatan nilai produksi terjadi pada 
tahun 2008 yaitu sebesar 6.333.6 ton. Hasil produksi 
komoditas rumput laut dapat dilihat pada tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Perkembangan Volumen Produksi Budi daya 
Rumput Laut di Kabupaten SBB Periode  

Tahun 2006 – 2011  

No. Lokasi 

Produksi (Ton) Jumlah 
Total per 

Lokasi 
(Ton) 

Tahun 
2006 

Tahun 
2007 

Tahun 
2008 

Tahun 
2009 

Tahun 
2010 

Tahun 
2011 

Desa Eti, Kecamatan Seram Barat  
1. Pulau Osi 576.0 1,152.0 1,296.0 655.2 460.0 426.0 4,565.2 
2. Kotania 432.0 936.0 1,224.0 604.8 453.6 422.0 4,027.4 
3. Loun 2.6 - 19.2 16.0 12.0 - 49.8 

Desa Piru, Kecamatan Seram Barat  
4. Wael 504.0 1,080.0 1,584.0 1,015.2 950.0 756.0 5,869.6 
5. Airpesi 432.0 864.0 1,080.0 496.4 108.0 98.0 3,078.4 
6. Taman Jaya 432.0 792.0 1,080.0 385.0 108.0 98.0 2,895.0 

Negeri Nuruwe & Desa Rumahkay, Kec. Kairatu Barat & Kec. Kairatu Timur 
7.  Nuruwe 24.0 24.0 50.4 96.0 68.0 50.0 312.4 
8. Rumahkay - - - 27.0 39.0 31.2 97.2 

Jumlah Total 2,402.6 4,848.0 6,333.6 3,295.6 2,199.0 1,881.2 20,892.0 
Sumber: Data Primer DKP Kabupaten SBB (2013) 

  Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan 
(DKP) Kab. SBB  per bulan Agustus 2012 terdapat 332 
unit usaha yang terdaftar. Secara keseluruhan unit 
usaha rumput laut berada pada 3 Kecamatan yakni 
Kecamatan Seram Barat terdapat 2 Desa yaitu Desa 
Piru dan Desa Eti, Kecamatan Kairatu Barat yakni Desa 
Nuruwe dan Kecamatan Kairatu Timur yakni Desa 
Rumahkay. 
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Tabel 4.2 Jumlah Unit Usaha Budi daya Rumput Laut  
di Kabupaten SBB per Bulan Agustus 2012. 

No. Lokasi Jumlah Unit Usaha Bididaya 
(KK) 

Desa Eti, Kecamatan Seram Barat 
1. Pulau Osi 54 
2. Kotania 58 
3. Loun 8 

Desa Piru, Kecamatan Seram Barat 
4. Wael 132 
5. Airpessi 30 
6. Taman Jaya 30 

Desa Nuruwe & Rumahkay, Kecamatan Kairatu Barat & Timur 
7. Nuruwe 10 
8. Rumahkay 10 

Jumlah 332 
Sumber: Data Primer, DKP Kabupaten. SBB (2013) 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada 
8 lokasi budi daya rumput laut, diketahui 6 
Desa/Dusun yang masih melakukan aktivitas budi daya 
rumput laut yang tersebar di 3 lokasi, yakni Desa 
Rumahkay, Desa Nuruwe, Dusun Kotania, Dusun Wael, 
Dusun Taman Jaya dan Dusun Pulau Osi. 

Peran Sub Sektor Rumput Laut 
Rumput laut memiliki nilai ekonomi yang tinggi 

dan spektrum penggunaannya sangat luas, daya serap 
tenaga kerja yang tinggi, teknologi budi daya yang 
mudah, masa tanam yang pendek (hanya 45 hari) dan 
biaya unit per produksi sangat murah. Tetapi pada 
kenyataann tingkat kehidupan masyarakat pembudi 
daya rumput laut masih dominan kurang baik jika 
dibandingkan dengan perikanan tangkap atau sektor 
pertania. Permasalahan yang diidentifikasi pada usaha 
rumput laut di Kab. SBB adalah: 1) Strategi 
pengembangan usaha rumput laut masih kurang 
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terencana, pengembangan usaha dominan dipengaruhi 
oleh faktor harga rumput laut kering, ketika harga 
rumput laut tinggi maka usaha budi daya berkembang 
cepat dan begitu sebaliknya. Strategi belum dirancang 
menjadi suatu struktur usaha dikelola berorientasi 
pengembangan dari hulu sampai hilir dan turunannya, 
sehingga sangat rentang terhadap perubahan. 2) Posisi 
tawar pembudidaya kepada para pedagang masih 
rendah. 3) Pengembangan  budi  daya  rumput  laut 
masih  dilaksanakan  sendiri-sendiri  secara  sektoral. 
4) Keterbatasan penerapan dan alih teknologi budi daya 
rumput laut yang dibutuhkan untuk meningkatkan 
produktivitas hasil panen yang berkualitas melalui 
penelitian, percontohan, pelatihan, magang dan 
penyuluhan. 
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4.1.3.  Peta Rantai Nilai Komoditas Rumput Laut 
Peta aktivitas dan aktor rantai nilai rumput laut 

di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dilihat pada 
Gambar 4.1 berikut ini.  

 
  Peta Rantai Nilai 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 

  
 

: Aktivitas Rantai Nilai 
 : Aktor Rantai Nilai 
 : Aktor Pendukung Rantai Nilai 

: Hubungan Aktor 
 

Gambar 4.1 Peta Aktor Rantai Nilai Komoditas Rumput Laut  
dari Kabupaten SBB (Sumber Data Primer, 2013) 
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Analisis rantai nilai rumput laut dimulai dengan 
menggambarkan aktor dan aktivitas, mengingat titik 
masuk utama dalam analisis rantai nilai dalam 
penelitian ini ialah untuk mengurangi kemiskinan dan 
menghasilkan capaian yang pro-kaum miskin. Rantai 
nilai rumput laut yang terbentuk melibatkan 4 aktor, 
yakni nelayan rumput laut, pedagang pengumpul, 
pedagang besar dan eksportir.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
  :  Aktor rantai nilai 
  :  Informasi aktivitas aktor rantai nilai 
  :  Hubungan Operator 

 
Gambar 4.2 Beberapa Informasi Rantai Nilai Komoditi Rumput Laut  

dari Kabupaten SBB (Sumber Data Primer, 2013) 
 

 

 

Nelayan Rumput Laut Pedagang Pengumpul I 

Wilayah: 6 Desa/Dusun (Rumahkay, 
Nuruwe, Kotania, Wael, Taman Jaya 
&Pulau Osi) 
Lokasi: Kab. SBB 
Jumlah pembudidaya: 294 orang 
Luas lahan: 929.90 Ha 

Wilayah:  Dusun (Wael, Kotania & 
Taman Jaya) 
Lokasi: Dusun Wael 
Pedagang pengumpul I: Bpk. La 
Ibu – agen PT. Tauran Mairne Trus 
Harga beli: Rp. 6.500/kg 

Pedagang Pengumpul II 

Wilayah: Kab. SBB 
Lokasi: Kab. SBB-Piru 
Pedagang pengumpul II: Bpk. Alfaris 
Pirsouw (seluruh lokasi di SBB) – agen 
PT. Tanamal Maju Lestari 
Harga beli: Rp 7.000/kg  

Pedagang Besar

Wilayah: Kab. SBB
Lokasi: Ambon 
Pedagang besar: PT. 
Tanamal Maju Lestari  
Harga beli: Rp 8.750/kg 

Eksportir 

Wilayah: Maluku 
Lokasi: Surabaya 
Eksportir: CV. Bahana Cipta 
Mandiri & PT. Asia Sejahtra 
Harga beli: Rp 9.500/kg & 
10.600/kg 
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 4.1.4. Aktivitas Rantai Nilai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan:  
  =  Aktor Rantai Nilai 

  =  Aktivitas Rantai Nilai 
  =  Pemesanan Rumput Laut 
 
Gambar 4.3 Peta Aktivitas Rantai Nilai Komoditi Rumput Laut  

dari Kabupaten SBB (Sumber Data Primer, 2013) 

Rantai nilai rumput laut di Kab. SBB dapat dilihat 
dari beberapa tahap yaitu input produksi, produksi dan 
distribusi. Pada tahap input produksi, komoditas 
rumput laut di Kab. SBB memerlukan bibit untuk 
membantu produksi rumput laut. Bibit rumput laut 
pada saat penelitian ini dilakukan berasal dari Desa 
Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat dan bantuan Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kab. SBB. Sarana produksi 
rumput laut didapatkan nelayan rumput laut dari DKP 
Kab. SBB dan DKP Provinsi Maluku serta bantuan desa 
binaan Bank Indonesia (BI) Ambon, diantaranya tali 
tambang, tali ris untuk mengikat bibit rumput laut, 
pelampung, jangkar, mesin ketinting dan perahu. 
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Nelayan rumput laut yang masih membudi 
dayakan rumput laut di Kab. SBB tersebar di 
Kecamatan Seram Barat (Wael, Taman Jaya, Kotani, 
Pulau Osi), Kecamatan Kairatu Barat (Nuruwe), 
Kecamatan Kairatu Timur (Rumahkay). Budi daya 
rumput laut di Kab. SBB menggunakan metode longline 
yaitu pembudi dayaan rumput laut di kolom air dekat 
perairan laut dengan menggunakan tali yang 
dibentangkan dari satu titik ke titik lain dengan panjang 
rata-rata 40x50m–50x50m, dalam bentuk terangkai 
berbentuk segi empat dengan bantuan pelampung dan 
jangkar.  

Secara teknis, budi daya rumput laut dibantu 
oleh tenaga kerja pengikat tali ris dan tenaga kerja 
pengikat rumput laut ke tali/tambang. Tenaga kerja 
tersebut bersifat tenaga kerja lepas atau bahkan 
pembudi daya itu sendiri yang mengerjakannya. Harga 
upah  rata-rata  untuk  tenaga  kerja tersebut adalah 
Rp 5.000–8.000/bentang/orang. Rata-rata pengikatan 
bibit rumput laut yang dibutuhkan untuk satu tali 
bentang tali berukuran 50m adalah 9 kg. Budi daya 
rumput laut ini memerlukan waktu 45 hari maksimal 
agar rumput laut besar dan bisa dipanen sesuai dengan 
kebutuhan pasar. Rata-rata  panen  rumput laut 
sebanyak 5–6 kali dalam setahun. 

Rumput laut yang diproduksi oleh nelayan 
rumput laut umumnya dijual dalam bentuk kering. 
Nelayan rumput laut melakukan pengeringan terhadap 
rumput laut dengan dijemur dibawah matahari 
sehingga menghasilkan rendemen sekitar 1/6 dari berat 
awal. Penjualan dilakukan ke pedagang pengumpul 
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yang ada di lokasi budi daya rumput laut. Pedagang 
pengumpul ini umumnya yang mengambil atau 
menjemput rumput laut ke nelayan rumput laut dengan 
menggunakan mobil truk yang kemudian ditampung di 
sebuah gudang untuk dijual ke pedagang besar di Kota 
Ambon yaitu PT. Tanamal Maju Lestari. Rumput laut 
tersebut kemudian didistribusikan ke pedagang 
eksportir di Surabaya. Dari penampung gudang ini 
rumput laut hanya ditampung untuk sementara waktu 
karena biasanya langsung di kirim ke eksportir. 
Perusahan-perusahan yang merupakan eksportir 
rumput laut kering adalah CV. Bahana Cipta Mandiri 
dan PT. Asia Sejahtera yang berlokasi di Surabaya. 
Perusahaan-perusahaan ini biasa memasarkan rumput 
laut dalam bentuk kering. Adapun negara yang menjadi 
tujuan ekspor perusahaan ini adalah Filipin, Cina, 
Hongkong, Jepang, Malasia dan Amerika Latin (Chili). 

Seperti dikemukakan pada rantai nilai di atas 
dimana komoditas rumput laut memiliki beberapa 
tahapan mulai dari input produksi, produksi dan 
distribusi. Pada masing-masing tahapan ini terdiri dari 
beberapa aktor utama yaitu pada tahapan input 
produksi nelayan rumput laut sebagai pembibit dan 
DKP Kab. SBB dan BI Ambon sebagai aktor pendukung 
pemberi sarana produksi budi daya rumput laut. 
Masing-masing aktor ini memiliki fungsi yaitu pembibit 
memiliki fungsi sebagai penyedia bibit rumput laut, 
sedangkan instansi dinas terkait berfungsi sebagai 
penyedia sarana produksi rumput laut, seperti tali 
tambang, tali ris, pelampung, jangkar, mesin ketinting 
dan perahu. Kedua aktor ini memiliki tujuan yang 
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berbeda untuk mendapatkan keuntungan. Nilai yang 
diperoleh dari pembibitan adalah berupa bibit yang siap 
tanam sedangkan nilai yang didapatkan dari aktor 
pendukung penyedia sarana produksi adalah 
peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. 
Permasalahan yang ada dalam pra produksi baik 
pembibitan maupun sarana produksi adalah input 
produksi ini masih mengharapkan bantuan dari 
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. 

Pada tahap produksi, aktor utama yang terlibat 
yaitu nelayan rumput laut selaku pembudidaya dan 
tenaga kerja pengikat tali ris dan tenaga kerja pengikat 
bibit sebagai aktor pendukung. Nelayan rumput laut  
berfungsi untuk menanam dan memanen rumput laut, 
sedangkan tenaga kerja pengikat tali ris berfungsi 
sebagai pengikat alat dan bibit untuk budi daya rumput 
laut. Aktor utama memiliki tujuan untuk mendapatkan 
keuntungan bagi nelayan rumput laut, sedangkan aktor 
pendukung bertujuan untuk mendapatkan upah. Nilai 
yang diperoleh dari nelayan rumput laut adalah 
pembesaran dan pengeringan rumput laut, sedangkan 
untuk tenaga kerja pengikat tali ris dan pengikat bibit 
memiliki nilai yaitu sarana produksi yang siap pakai 
dan rumput laut yang siap tanam. Untuk profit dari 
nelayan rumput laut  diperoleh sebesar Rp 6.500,00–
7.000,00 per kg, sedangkan tenaga kerja pengikat tali 
ris   dan   pengikat   bibit   memperoleh   profit   sebesar  
Rp 5.000,00–8.000,00/bentang/orang. Permasalahan 
pada produksi ini adalah kurangnya informasi harga 
dan peluang pasar. Pada saat penelitian ini dilakukan 
(Januari 2013) sedang terjadi musim pancaroba dimana 
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terjadi peralihan Musim Barat ke Musim Timur yang 
dimulai sejak Bulan November 2012 sampai Bulan 
Maret/April 2013. Penyebab lain adalah terjadi aktivitas 
penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan 
potasium, serta pencemaran limbah sagu, bahkan hama 
yang menyebabkan pertumbuhan rumput laut lambat 
dan gagal panen. Untuk menangangi permasalah 
tersebut DKP Kab. SBB akan melakukan pembersihan 
lahan dan memberikan bibit di setiap lokasi budi daya 
untuk penanaman masal. 

Selanjutnya pada tahap distribusi aktor utama 
yang terlibat adalah pedagang pengumpul, pedagang 
besar dan eksportir. Masing-masing aktor utama ini 
memilik fungsi yaitu: pedagang pengumpul berfungsi 
menampung rumput laut dari nelayan rumput laut dan 
menyalurkannya ke pedagang besar. Pedagang besar 
berfungsi menampung rumput laut dari pedagang 
pengumpul serta menyalurkan ke eksportir. Eksportir 
memiliki fungsi sebagai pengumpul bahan baku rumput 
laut kering dari pedagang besar untuk diekspor dalam 
bentuk kering. Tiga aktor utama ini memiliki tujuan 
yang sama yaitu mendapatkan keuntungan. Nilai yang 
diperoleh dari ketiga aktor utama pada tahapan 
distribusi ini adalah menyalurkan rumput laut, 
melakukan proses standarisasi mutu rumput laut dan 
packaging yang selanjutnya di pasarkan. Margin yang 
diperoleh dari masing-masing aktor utama ini 
bervariasi. Untuk pedagang pengumpul margin 
keuntungan yang didapat sebesar Rp 500,00–1.750,00 
per kg, untuk pedagang besar Rp 750,00–1.850,00 per 
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kg, dan eksportir sebebesar Rp 1.000,00–1.400,00 per 
kg.  

Komoditas rumput laut dari Kabupaten Seram 
Bagian Barat ini memiliki banyak permasalahan yang 
timbul di setiap aktor utama. Untuk nelayan rumput 
laut masalah yang ada ialah panjangnya rantai nilai 
rumput laut, akses terhadap pasar, teknologi, input 
produksi, harga jual, lemahnya posisi tawar nelayan 
dan kurangnya informasi harga dan pasar. Pada tingkat 
pedagang pengumpul adanya hubungan bisnis yang 
bersifat patron klien dengan pedagang besar sehingga 
tidak dapat menjual rumput laut kepada pedagan besar 
yang lain. Pedagang besar memiliki hambatan yang 
dihadapi yaitu tidak mengetahui harga di pasar ekspor 
sehingga hal ini menyulitkan pedagang besar dalam 
menentukan harga pada tingkat pedagang pengumpul 
dan nelayan rumput laut. Selain itu perusahaan harus 
mengeluarkan biaya untuk melakukan uji lab dan 
grading terhadap rumput laut sebelum di jual kepada 
eksportir.  Sedangkan hambatan pada tingkat eksportir 
adalah persaingan baik di tingkat sesama eksportir dan 
pasar internasional. Persaingan eksportir disebabkan 
karena belum terbentuknya akses pasar dan pelanggan 
tetap sehingga pendistribusian rumput laut 
berdasarkan harga jual rumput laut yang ditawarkan. 
Sedangkan untuk pasar internasional, yang menjadi 
hambatan adalah disamping persaingan dengan negara 
lain penghasil rumput laut juga dari sisi non tarif barier 
yaitu dari sisi kualitas rumput laut yang belum sesuai 
dengan standarisasi ekspor. 
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Aktivitas rantai nilai rumput laut dari Kabupaten 
Seram Bagian Barat dapat dilihat dalam tiga pola, 
yakni: 
Pola I: Pola I terbentuk dimulai dari nelayan rumput 
laut ke pedagang pengumpul I dengan aktivitas yang 
dilakukan pada tahap penjualan dan pembelian rumput 
laut. Aktivitas pola I terbentuk dikarenakan pedagang 
besar (PT. Tauran Trust Marine) mempunyai jaringan di 
lokasi budi daya rumput laut, khususnya di Dusun 
Wael, Taman Jaya dan Kotania dimana pedagang besar 
sudah memiliki gudang sekaligus pedagang pengumpul 
tetap. Pola ini berlangsung sepanjang tahun dimana 
produksi kurang dan jumlah pembeli sedikit sehingga 
nelayan rumput laut tidak memiliki alternatif lain dalam 
memasarkan produksinya.  Aktivitas pola I ini terputus 
disebabkan pedagang besar sudah tidak beroperasi 
sehingga analisis rantai nilai untuk pola I hanya dapat 
diketahui dari dua aktor yaitu nelayan rumput laut ke 
pedagang pengumpul I. 
Pola II: Pola II terbentuk mulai dari nelayan rumput 
laut, pedagang pengumpul II, pedagang besar, sampai 
eksportir, dimana peta rantai nilainya dapat diketahui 
aktivitasnya secara keseluruhan. Pembelian rumput 
laut kering dan basah dilakukan dengan dua cara:  
pertama; pedagang pengumpul II membeli langsung dari 
nelayan rumput laut di seluruh lokasi budi daya, 
kedua; pedagang pengumpul II membeli dari pedagang 
pengumpul I. Cara pertama terjadi setiap masa panen 
rumput laut, sedangkan cara kedua biasanya terjadi 
ketika terjadi negosiasi harga antara pedagang 
pengumpul. 
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Pola III: Keterbatasan jumlah pedagang besar 
menyebabkan tidak banyak pilihan untuk pedagang 
pengumpul menjual rumput lautnya. Pola ini terbentuk 
karena pedagang pengumpul II kesulitan memenuhi 
kuota yang diminta oleh pedagang besar sehingga 
mereka  membeli  rumput  laut  dari  pedagang 
pengumpul I.  

Aktivitas rantai nilai rumput laut dari Kab. SBB 
yang membentuk tiga pola tesebut, dapat dianalisis 
keuntungan dan kerugian bagi nelayan rumput yang 
merupakan aktor paling lemah dalam analisis rantai 
nilai ini. Keuntungan akan diperoleh nelayan rumput 
laut ketika mengikuti pola II, dimana harga yang 
ditawarkan oleh pedagang pengumpul II jauh lebih 
tinggi   dari   pedagang  pengumpul  I  yaitu  sebesar  
Rp 7.000,00 per kg. Sedangkan kerugian akan diperoleh 
nelayan rumput laut ketika mengikuti pola I karena 
harga jual rumput laut yang ditawarkan pedagang 
pengumpul I sebesar Rp 6.500,00 per kg. Hal ini 
dikarenakan PT. Tanamal Maju Lestari merupakan 
satu-satunya pedagang besar yang terdaftar di DKP 
Kab. SBB dan masih melakukan kegiatan pembelian 
rumput laut dari Kab. SBB, serta memiliki pedagang 
pengumpul tetap sehingga harga pembelian yang 
ditawarkan kepada nelayan rumput laut jauh lebih 
tinggi dengan pedagang pengumpul I yang memiliki 
modal terbatas.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang 
pengumpul I diketahui penjualan rumput laut kering 
kepada pedagang pengumpul II terjadi setelah mereka 
membeli dari nelayan rumput laut kemudian 
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menyimpannya dalam jangka waktu tertentu sambil 
menunggu harga yang sesuai untuk dijual. Selain itu 
pedagan pengumpul I juga sering menjual rumput laut 
kepada pedagang besar lain yang tidak terdaftar di DKP 
Kab. SBB, sehingga hal ini juga berimplikasi terhadap 
hilangnya potensi pendapatan daerah akibat transaksi 
yang terjadi tidak dipungut biaya retribusi. Masuknya 
pembeli tidak tetap bagi pedagang pengumpul I cukup 
menguntungkan karena harga yang ditawarkan 
mengikuti harga beli di tingkat pedagang besar.  Dari 
hasil wawancara tersebut maka diketahui pola III 
merupakan aktivitas musiman sehingga dapat 
merugikan nelayan rumput laut dari sisi harga jual. 
Pola III terbentuk ketika PT. Tauran Marine Trust tidak 
lagi beroperasi sehingga pedagang pengumpul I yang 
sebagian besar menjadi pembelinya beralih sehingga 
membentuk pola III. 

Dari ketiga pola yang terjadi dalam aktivitas 
rantai nilai rumput laut di Kab. SBB diketahui setiap 
aktor utama pada tahap distribusi selalu mencari 
keuntungan. Aktor pedagang pengumpul I menjual 
rumput laut mereka tidak hanya kepada satu pembeli, 
melainkan kepada sejumlah pembeli yang berlainan 
sehingga menciptakan kekuatan tawar-menawar dari 
segi harga tanpa melihat kualitas produk. Akhirnya 
pedagang pengumpul II dan pedagang besar melalukan 
seleksi pembelian yaitu membeli rumput laut langsung 
dari nelayan rumput laut dari pada membeli dari 
pedagang pengumpul I. 

Prinsip strategi dasar dalam seleksi pembeli 
adalah mencoba dan berupaya untuk menjual kepada 
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para pembeli yang menguntungkan. Oleh karena itu 
nelayan rumput laut juga dapat menerapkan prinsip 
seleksi pembeli antara pedagang pengumpul I dan 
pedagang pengumpul II, dimana para pembeli yang 
paling menguntungkan bagi penjualan rumput laut 
akan tergantung pada posisi (daya tawar, harga beli, 
infrastruktur) masing-masing aktor diatasnya. Nelayan 
rumput laut dapat menggunakan kekuatan tawar 
menawar terhadap para pembeli dengan mengancam 
akan menaikan harga atau menurunkan mutu produk 
yang dibeli. Kondisi seperti ini bisa terjadi jika pedagang 
pengumpul dan pedagang besar menggangap nelayan 
rumput laut sebagai pelanggan penting, maka mereka 
akan berusaha melindungi melalui penetapan harga 
yang adil.  

4.1.5. Lembaga Pendukung 
Kebijakan Pemerintah Pusat 

Dalam rangka menekan tingginya tingkat 
kemiskinan di Indonesia yang sudah mencapai 31,2 juta 
jiwa atau sekitar 13,33% dari total penduduk Indonesia, 
Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan 
gebrakan nyata dengan melakukan program 
pengentasan kemiskinan melalui "Pembudidayaan 
Rumput Laut" diseluruh pelosok Nusantara. Kebijakan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan 
melakukan hilirisasi rumput laut telah berdampak 
positif pada bisnis ini. Penguatan struktur industri 
dalam negeri, peningkatan investasi, peningkatan nilai 
tambah dan perluasan lapangan kerja merupakan bukti 
nyata keberhasilan hilirisasi rumput laut. Selain itu, 
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program tersebut juga mendukung terpenuhinya 
pasokan rumput laut pada pasar dalam negeri sekaligus 
meningkatnya ekspor olahan rumput laut. Bahkan 
tahun 2013, program hilirisasi rumput laut mulai 
menarik pemodal dengan peningkatan investasi yang 
akan dilakukan 4 perusahaan sebesar 165 miliar 
rupiah. Investasi ini akan menyerap tenaga kerja 
sebanyak 643 orang. Produksi olahan rumput laut 
dalam negeri pada tahun 2013 telah ditargetkan KKP 
sebesar 205 ribu ton. Produksi ini meliputi bentuk ATC 
(Alkali Treated Carrageenan), SRC (Semi Refine 
Carrageenan), RC (Refine Carrageena), Agar-Agar, 
Alginat maupun produk formulasi lainnya (BPS KKP, 
2011). 

Kebijakan Pemerintah Provinsi 
Rumput laut dipilih sebagai komoditas unggulan 

oleh pemerintah Provinsi Maluku karena komoditas ini 
memiliki efek pengganda sektoral dan spasial yang kuat 
sehingga dapat mendorong perekonomian secara 
keseluruhan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Maluku bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Provinsi Maluku selaku intansi teknis untuk usaha budi 
daya rumput laut berperan dalam pengembangan dan 
pemberian paket bantuan sarana budi daya dan 
pelatihan kepada kelompok budi daya rumput laut.  

Kebijakan Pemerintah Kabupaten 
Dinas Kalutan dan Perikanan Kabupaten SBB 

selaku instansi terkait mengambil peran sebagai tenaga 
pendampingan teknologi dan pengembangan melalui 
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kegiatan pemberian paket bantuan sarana budi daya, 
diantaranya 25 paket bantuan sarana budi daya yang 
berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) masing-masing 
untuk: Desa Luhu, Kecamatan Manipa (10 paket), Piru 
(5 paket), Dusun Kotania Bawah (5 paket), Dusun Wael 
(5 paket) dan Airpesi (5 paket). 

Dukungan Bank Indonesia 
Bank Indonesia Cabang Ambon memiliki program 

klaster budi daya rumput laut di Kabupaten SBB yang 
berlokasi di Teluk Kotania (Dusun Wael) dan Desa 
Nuruwe yang dikenal dengan Proyek Kemitraan Terpadu 
(PKT).  PKT merupakan kerjasama kemitraan dalam 
bidang usaha yang melibatkan tiga unsur, yaitu (1) 
pembudidaya atau usaha kecil, (2) pabrik pengolah atau 
eksportir dan (3) bank pemberi kredit. Bank Indonesia 
Cabang Ambon pada tahun 2011 melalui Program Desa 
Kita, Bank Indonesia Social Responsibility (BSR) 
melakukan beberapa kegiatan seperti: pelatihan teknis 
budi daya rumput laut dan pembukuan usaha di 
Nuruwe serta pengenalan perkreditan dan pembuatan 
chip skala rumah tangga di Dusun Wael. 

Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) dengan melakukan hilirisasi rumput laut, 
kemudian oleh Pemerintah Provinsi Maluku 
menetapkan rumput laut sebagai komoditi unggulan 
dan pemberian paket bantun sarana budi daya oleh 
DKP Kab. SBB dan Bank Indonesia Cabang Ambon 
secara umum dapat membantu nelayan rumput untuk 
kegiatan input produksi dan produksi. Namun 
kenyataannya bantuan sarana budi daya rumput laut 
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oleh pemerintah belum mampu meningkatkan 
kesejahteraan nelayan rumput laut secara khusus. Hal 
ini dikarenakan masih ditemukan koordinasi yang 
kurang antar dinas/instansi terkait dalam rangka 
pelaksanaan program pemberdayaan khususnya pada 
budi daya rumput laut dan penguatan modal serta 
peningkatan sistem monitoring, controlling dan 
survailance untuk memperoleh data kemajuan usaha 
budi daya rumput laut yang terpadu. 

Kelemahan dalam implementasi kebijakan 
pemerintah dirasakan belum memberikan dampak 
positif bagi perekonomian regional daerah dan 
kesejahteraan nelayan rumput laut. Kelemahan tersebut 
dapat dikelompokan menjadi empat, yaitu: 1) bersifat 
teknis; Prasarana dan sarana untuk mengembangkan 
rumput laut dari hulu sampai hilir masih sangat 
terbatas, terutama yang mendukung industri 
pengolahan rumput laut dan turunannya. 2) berkaitan 
dengan kebijakan; dibutuhkan tenaga alih teknologi 
budi daya rumput laut yang dibutuhkan untuk 
meningkatkan produktivitas hasil panen yang 
berkualitas melalui penelitian, percontohan, pelatihan, 
magang dan penyuluhan. 3) berkaitan dengan aspek 
hukum dan kelembagaan; dibutuhkan peta rencana 
tata ruang wilayah laut untuk menjadikan Kab. SBB 
sebagai kota minapolitan berbasis komoditi unggulan. 
4) kondisi ekonomi politik; minimnya perhatian para 
pembuat kebijakan pembangunan perikanan, dirasakan 
masih kurang menarik jika dibandingkan sektor lain 
dalam kebijakan investasi, padahal Kab. SBB 
merupakan Kabupaten Bahari. Budi daya rumput laut 



58 
 

sebagai salah satu sekor usaha dapat meningkatkan 
pemanfaatan kawasan pesisir yang berpeluang besar 
untuk dikembangkan bagi produksi perikanan yang 
berkelanjutan. Namun keberhasilan pengembangannya 
sangat ditentukan oleh penguasaan teknologi yang 
berorientasi ekonomis, dan sistem pengelolaan yang 
diterapkan. 

 

4.2. Distribusi Margin Pemasaran dan Daya 
Tawar 

4.2.1. Distribusi Margin Pamasaran  
 Distribusi margin pemasaran dimulai dari 
pedagang pengumpul, pedagang besar sampai kepada 
eksportir rumput laut. Profit margin yang diperoleh 
masing-masing aktor rantai nilai rumput laut dari Kab. 
SBB dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Margin Pemasaran Rumput Laut dari 
Kabupaten SBB 

Aktor Rantai Nilai ProfitMargin (%) 
Pedagang Pengumpul I 
Pedagang Pengumpul II 

6 % 
24 % 

Pedagang Besar: PT. Tanamal Maju Lestari 
CV. Bahana Cipta Mandiri 
PT. Asia Sejahtera 

 
10 % 
25 % 

Eksportir: 
CV. Bahana Cipta Mandiri 
PT. Asia Sejahtera  

 
13 % 
19 % 

Sumber: Data Primer, 2013  

Tabel 4.3 menunjukan terdapat perbedaan 
mendasar antara perlakuan terhadap biaya oleh tiap-
tiap aktor rantai nilai, dimana margin pemasaran 
diperoleh dari perbandingan harga jual dengan harga 
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beli rumput laut oleh tiap-tiap aktor rantai nilai. Margin 
pemasaran tersebut hanya dapat menggambarkan 
kegiatan jual beli dari aktor-aktor pedagan pengumpul, 
pedagang besar dan eksportir rumput laut, dimana 
margin  pemasaran  tersebut  hanya menunjukan 
selisih harga tanpa memperhatikan jumlah yang 
diperdagangkan, sehingga nilai dari margin pemasaran 
adalah selisih harga dengan jumlah transaksi (Tomek 
dan Robinson, 1977). 

Perbedaan margin pemasaran tiap-tiap aktor 
rantai nilai rumput dari Kab. SBB yang didapat 
berdasarkan perbedaan pola distribusi rumput laut 
yang dilakukan. Misalkan pada pedagang pengumpul I 
dan II memiliki pola aktivitas yang berbeda dari segi 
harga beli di tingkat nelayan rumput laut sehingga 
margin pemasaran yang dihasilkan juga berbeda. 
Sedangkan pedagang besar memiliki pilihan distribusi 
rumput laut ke eksportir berdasarkan harga beli yang 
ditawarkan oleh eksportir, sehingga margin pemasaran 
yang tinggi diperoleh dari harga jual rumput laut yang 
tinggi. Hal tersebut juga terjadi pada aktor eksportir 
rumput laut. Margin pemasaran juga diperoleh dari 
biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh tiap-tiap aktor 
rantai nilai pada kegiatan distribusi, yaitu untuk 
kegiatan penyimpanan, grading, packaging dan 
transportasi. Keseluruhan kegiatan ini dilakukan 
menggunakan teknologi yang dioperasikan oleh tenaga 
kerja yang terampil, sehingga seluruh biaya pemasaran 
menentukan margin pemasaran tiap-tiap aktor.  

Kondisi berbeda dialami oleh nelayan rumput laut 
ketika biaya pemasaran dikeluarkan untuk pembelian 
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karung (packaging). Sebagai contoh jika dihitung 
menggunakan margin pemasaran nelayan rumput laut 
di Desa Nuruwe dengan perhitungan Rp 100,00 per kg 
dikurangi Rp 6.900,00 per kg maka didapat margin 
pemasaran sebesar Rp 6.800,00 per kg, jumlah ini 
mungkin   cukup   efisien   dari   harga   jual   sebesar  
Rp 7.000,00 kg. Namun kondisi tersebut belum bisa 
menguntungkan nelayan dari aspek input produksi dan 
produksi, karena perhitungan margin pemasaran hanya 
melihat kegiatan pasca produksi yang membutuhkan 
biaya pemasaran. Sedangkan biaya-biaya yang 
dikeluarkan nelayan rumput laut pada kegiatan 
pembibitan, budi daya, panen dan pasca panen tidak 
dihitung. Selain itu kondisi sosial ekonomi masyarakat 
nelayan rumput laut di Kab. SBB secara umum masih 
tertinggal. Perhitungan semacam ini berarti 
memberikan nilai perkiraan/estimasi yang realistis 
untuk waktu, lahan dan modal yang dimiliki aktor 
nelayan rumput laut (dan keluarganya) yang 
didedikasikan untuk melakukan kegiatan budi daya 
rumput laut. Bila nilai-nilai ini tidak diperhitungkan 
maka kesinambungan dalam upaya peningkatan rantai 
nilai rumput laut akan menjadi lemah. Hal ini 
dirasakan penting ketika nelayan rumput laut berharap 
maju dan meningkatkan partisipasi mereka dalam 
rantai nilai yang lebih berorientasi komersil. 

Menentukan Margin pemasaran petani rumput 
laut dengan memperhatikan selisih antara harga jual 
dengan harga beli, sekaligus merupakan salah satu 
indikator dalam menentukan tingkat efisiensi sistim 
pemasaran. Rata-rata nelayan rumput laut menjual 
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hasil panennya kepada pedagang pengumpul dan 
pedagang besar dengan variasi harga yang berbeda 
untuk setiap wilayah. Jika nelayan rumput laut menjual 
hasil panennya kepada pedagang pengumpul I maka 
harga jual yang ditetapkan sebesar Rp 6.500,00 per kg, 
namun jika   dijual   kepada   pedagang   pengumpul II   
maka   harga   yang   ditetapkan   sebesar  Rp 7.000,00 
per kg. Efisiensi sistim pemasaran yang 
menguntungkan akan dirasakan jika nelayan rumput 
laut menjual rumput lautnya kepada pedagang 
pengumpul II. 

Salah satu intervensi yang bisa dilakukan ialah 
dengan memperluas skala kegiatan usaha nelayan 
rumput laut dalam rantai nilai agar usaha ini menjadi 
semakin menarik dan memiliki daya tawar bagi aktor 
nelayan rumput laut. Saat ini pedagang besar 
melakukan grading sesuai standar mutu rumput laut 
(kadar air, garam, kotoran) untuk menjaga kualitas 
rumput laut yang berdampak pada tingginya harga jual. 
Bila nelayan rumput laut meningkatkan jumlah 
produksi rumput laut dan sesuai standar mutu, mereka 
dapat memperoleh margin yang lebih besar dan daya 
tawar yang tinggi  

4.2.2. Distribusi Daya Tawar 
 Daya tawar dalam rantai nilai rumput laut dapat 
dilihat dari segi jumlah pemasok, jumlah pasokan, 
harga dan kualitas. Daya tawar setiap aktor rantai nilai 
rumput laut dapat dilihat pada Gambar 4.4.  
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Indikator: 
 

Pemasok: * **   ***   **** ***** 
(gambar 4.2) 
 

Pasokan: * **   ****   **** ***** 
(tabel 4.1) 
 

Penentu Harga * **    ***   **** ***** 
(hasil wawancara) 
 

Penentu Kualitas * *   **   ***** ***** 
(observasi) 
 

Info Pasar * *   **   **** ***** 
(hasil wawancara) 
 

Jumlah: 5 8  14  21     25 
 

 
Keterangan: 
***** : Sangat Tinggi 
**** : Tinggi 
*** : Cukup Tinggi 
** : Rendah 
* : Sangat Rendah 

 

Gambar 4.4. Daya Tawar Aktor Rantai Nilai Rumput Laut 

 Distribusi daya tawar setiap aktor rantai nilai 
tidak berimbang, daya tawar tertinggi didominasi oleh 
perusahaan eksportir. Distribusi daya tawar searah 
dengan distribusi margin. Kesenjangan distribusi ini 
mengakibatkan masalah setiap aktor rantai nilai, untuk 
itu perlu adanya pemerataan margin dan daya tawar 
untuk masing-masing aktor rantai nilai. 
 Volume pasokan dan kualitas rumput laut yang 
baik akan membuat nelayan rumput laut mempunyai 
daya tawar yang tinggi dan sebaliknya. Semakin rendah 
kualitas rumput laut maka harga yang ditawarkan 
semakin rendah sehingga nelayan rumput laut tidak 

nput Produksi & produksi Distribusi 

Nelayan Rumput 
Laut 

Pedagang 
Pengumpul I 

Pedagang 
Pengumpul II

Pedagang Besar Eksportir  
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mempunyai daya tawar terhadap harga. Daya tawar 
nelayan rumput laut akan jatuh jika kadar air, kadar 
garam dan kotoran tidak memenuhi standar kualitas 
yaitu kadar air maksimal 35%, kadar garam maksimal 
1% dan kotoran maksimal 5%, sehingga kualitasnya 
menjadi kurang bagus. Daya tawar nelayan rumput laut 
juga rendah karena tidak menentukan harga jual 
rumput laut, harga ditentukan oleh pedagang 
pengumpul. Pedagang pengumpul mempunyai daya 
tawar yang lebih tinggi dari nelayan rumput laut. Daya 
tawar pedagang pengumpul II terhadap pedagang besar 
(PT. Tanamal Maju Lestari) tinggi jika volume pasokan 
besar dan kualitas rumput laut bagus. 
 Persaingan menentukan daya tawar masing-
masing aktor rantai nilai. Pedangang pengumpul I akan 
bebas memilih pembeli untuk menjual rumput lautnya 
asalkan mau membayar dengan harga yang tinggi. Daya 
tawar aktor ini rendah karena memiliki pemasok 
rumput laut yang terbatas, tidak mempunyai standar 
kualitas dan harga sehingga margin dan daya tawarnya 
kecil. 
 Pedagang besar (PT. Tanamal Maju Lestari) 
membeli seluruh rumput laut dari nelayan rumput laut 
di seluruh lokasi budi daya rumput laut dari Kab. SBB 
dengan penentuan harga beli sesuai dengan kualitas 
yang di jual oleh nelayan rumput laut, hal ini membuat 
daya tawar pedagang besar tinggi karena bisa 
menentukan harga rumput laut. Daya tawar pedagang 
besar tetap tinggi jika memasok rumput laut kepada 
eksportir dengan volume banyak dan sesuai standar 
kualitas. Daya tawarnya lebih tinggi dibandingkan 
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pedagang pengumpul dan nelayan rumput laut karena 
pedagan besar punya standar harga dan kualitas, tetapi 
standar harga dan kualitas belum diinformasikan 
secara terbuka. 
 Eksportir rumput laut (CV. Bahana Cipta Mandiri 
& PT. Asia Sejahtera) sebagai distributor mempunyai 
daya tawar yang sangat tinggi. Daya tawarnya dapat 
dilihat dari jumlah pemasok, jumlah pasokan, kualitas, 
harga dan informasi pasar. Kekuasaan pasar rumput 
laut dari Maluku khususnya Kabupaten SBB 
tersentralisasi pada perusahaan eksportir tersebut, 
perusahaan distributorlah yang menentukan kualitas 
dan harga untuk pedagang besar. Eksportir memiliki 
margin dan daya tawar yang sangat tinggi dibandingkan 
aktor rantai nilai yang lain. Selain itu, pasar luar negeri 
masih terbuka terhadap ekspor bahan baku rumput 
laut kering dari Indonesia sehingga harga yang 
ditawarkan jauh lebih tinggi.  

Pada umumnya, standar-standar yang dihadapi 
oleh nelayan rumput laut yang berpartisipasi dalam 
pasar ekspor jauh lebih kompleks dibandingkan dengan 
standar yang ada di pasar lokal dan nasional. Akan 
tetapi keharusan nelayan rumput laut untuk tunduk 
pada standar internasional yang begitu ketat dikaitkan 
dengan syarat-syarat produksi  menjadi hambatan 
masuk bagi para pelaku miskin yang ingin 
berpartisipasi dalam rantai nilai yang berorientasi 
ekspor. Namun pemahaman yang lebih baik serta 
kepatuhan pada peraturan di tingkat lokal umumnya 
merupakan prasyarat untuk peningkatan (upgrading) 
rantai nilai. Pemahaman ini juga diharapkan sebagai 
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batu loncatan untuk strategi ekspor, sebab nelayan 
rumput laut kemungkinan tidak akan dapat memenuhi 
standar-standara ekspor yang begitu ketat bila mereka 
tidak mampu memahami, menerima dan patuh pada 
persyaratan dasar yang ada di pasar lokal. 
 Aktivitas rantai nilai rumput laut yang cukup 
panjang juga akan berpengaruh pada penentuan harga 
yang dipengaruhi struktur pasar oligopsoni dimana 
terdapat banyak penjual tetapi sedikit pembeli. Hal 
tersebut merupakan permasalahan yang harus 
diselesaikan supaya peningkatan daya tawar semua 
aktor terdistribusi secara adil, dengan penetapan 
standar kualitas, mengetahui informasi pasar dan 
harga, pelatihan-pelatihan dan penyediaan 
infrastruktur. Selain itu bisa digunakan pendekatan 
kemitraan dengan kontrak kerja yang lebih jelas dengan 
perusahaan idustri rumput laut. Semua itu 
membutuhkan perhatian dan kerjasama seluruh 
stakeholders (Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah 
Kabupaten SBB, Akademisi dan Swasta/LSM).  
 

4.3. Upgrading 
Dalam upaya melihat peluang upgrading bagi 

aktor rantai nilai rumput laut, maka proses merupakan 
kekuatan bagi setiap aktor rantai nilai untuk 
meningkatkan kinerja keseluruhan rantai nilai. Setiap 
aktor perlu menentukan tingkatan dalam rantai nilai 
yang paling efektif untuk ditingkatkan. Bila peningkatan 
harus dilakukan lebih dari satu aktivitas/kegiatan pada 
rantai nilai, maka diharapkan peningkatan ini akan 
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menghasilkan dampak terbaik dan terdistribusi secara 
adil bagi kaum miskin. Tabel 4.4 menunjukan peluang 
upgrading yang bisa di tingkatkan oleh tiap-tiap aktor 
rantai nilai rumput laut. 

Tabel 4.4 Matriks Peluang Upgrading Aktor Rantai Nilai  
Rumput Laut 

 Nelayan 
Rumput 

Laut 

Pedagang 
Pengumpul 

Pedagang 
Besar 

Eksportir 

Proses 

Metode 
budidaya, 
teknik 
budidaya, 
teknik panen 
& pasca 
panen, 
grading, 
tenaga kerja 
terampil 

Distribusi Distribusi Distribusi 

Fungsi 
Pengetahuan 
& spesialisasi 
teknis 

Mengintegrasikan 
perdagangan 

Mengintegrasikan 
perdagangan 

Pemberi 
informasi 

Sumber: Data Sekunder, (ITTPC dan SNV, 2006) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan instansi 
teknis terkait terhadap pembudi dayaan rumput laut di 
Kabupaten SBB, diketahui bahwa intansi-intansi 
tersebut telah melakukan upaya upgrading yang 
berfokus pada level nelayan rumput laut. DKP Kab. SBB 
telah menyalurkan bantuan paket budi daya rumput 
laut berupa input sarana produksi dan pasca produksi 
yang merupakan program turunan dari DKP Provinsi 
Maluku dan Kementrian Kelautan dan Perikanan 
Republik Iindonesia (KKP RI). Selain itu Bank Indonesia 
Cabang Ambon menetapkan Desa Nuruwe dan Dusun 
Wael sebagai Desa binaan dan percontohan budi daya 
rumput laut di Kab. SBB dengan memberikan paket 
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bantuan sarana prasarana budi daya rumput laut serta 
memberikan pelatihan teknis pengolahan rumput laut 
kering menjadi produk olahan industri rumah tangga. 
Namun, upaya upgrading tersebut tidak sesuai dengan 
hasil observasi yang ditemui oleh peneliti pada setiap 
lokasi budi daya rumput laut, dimana seluruh paket 
bantuan input sarana produksi tersebut belum dapat 
meningkatkan volume produksi sesuai standar kualitas 
yang baik serta belum dapat meningkatkan 
kesejahteraan nelayan rumput laut. Kendalanya adalah 
upaya upgrading hanya difokuskan pada aspek teknis 
proses pembudi dayaan rumput laut tanpa 
memperhatikan aspek kelembagaan usaha budi daya 
rumput laut yang terorganisir untuk mengintervensi 
pada segi kebijakan pemasaran, harga jual, informasi 
pasar dan penyediaan infrastruktur pengolahan rumput 
laut menjadi bahan setengah jadi atau produk jadi. 

Inovasi dalam pengetahuan dan teknologi sering 
kali berasal dari penyedia layanan eksternal (publik 
maupun swasta). Pada rantai nilai rumput laut, 
kurangnya penyedia layanan ini menjadi hambatan 
besar pada kemungkinan peningkatan rantai. Penyedia 
layanan seperti ini (misalnya penyuluhan, pelatihan 
kejuruan, penyedia pengetahuan) diperlukan untuk 
peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kaum 
miskin. Budi daya rumput laut di Kab. SBB belum 
memiliki kelembagaan secara formal sehingga nelayan 
rumput laut kurang memiliki akses yang setara pada 
penyedia layanan ini untuk meningkatkan pengetahuan 
dan teknologi mereka. Dalam tabel 4.5 terlihat layanan 
potensial yang ditawarkan sesuai dengan kapasitas 
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kaum miskin untuk upgrading nelayan rumput laut di 
Kab. SBB. 

Tabel 4.5 Layanan Potensial untuk Upgrading Nelayan 
Rumput Laut 

Ketrampilan Pengetahuan Teknologi 
Pelatihan ketrampilan 
teknis 

Informasi pasar Penelitian & pengembangan 

Demonstrasi Manajemen kelompok Praktisi teknologi yang lebih 
baik 

Studi banding  Pengetahun/ spesiaslisasi 
teknis 

Kunjungan ke tempat yang 
terbukti berhasil/ gagal 
menerapkan teknologi 

Penerapan ketrampilan 
bersama 

Standar dan kontrol Kontak/ jaringan ke pembeli 

Peningkatan ketrampilan 
kewirausahaan 

Jaringan pelaku dalam rantai Akses ke pembiayaan 
investasi 

Sumber: Data Sekunder, (ITTPC dan SNV, 2006)  
 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten SBB 

dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Maluku 
telah bekerjasama untuk memberikan pelatihan 
pengolahan rumput laut kering untuk beberapa jenis 
olahan seperti: sirup rumput laut, dodol rumput laut, 
permen rumput laut dan lamet rumput laut. Namun 
karena belum adanya ketersediaan pasar yang jelas 
maka hasil olahan tersebut masih terbatas untuk 
dikonsumsi sendiri. Pada awal tahun 2011 Bank 
Indonesia Cabang Ambon bekerjasama dengan staf 
pengajar dari fakultas perikanan dan ilmu kelautan 
Universitas Pattimura memberikan pelatihan 
pembuatan chip skala rumah tangga di Desa Nuruwe 
dan Dusun Wael yang merupakan desa binaan Bank 
Indonesia Cabang Ambon. Hal ini dimaksudkan untuk 
menciptakan nilai tambah produk juga dimaksudkan 
sebagai solusi sementara pengolahan rumput laut 
sebelum berdirinya pabrik pengolahan. 
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Pada level nasional adanya rencana kebijakan 
pemerintah yang akan membatasi ekspor rumput laut 
kering (DKKP, 2012). Hal ini merupakan peluang bagi 
penciptaan nilai tambah yang akan memberikan 
dampak ekonomi positif baik bagi nelayan rumput laut 
maupun bagi perekonomian regional SBB dan Maluku. 
Pabrik pengolahan rumput laut bantuan dari 
Pemerintah Pusat di Desa Letvual, Kecamatan Kei Kecil, 
Maluku Tenggara, Maluku, masih belum beroperasi, 
padahal semula pabrik ditargetkan beroperasi tahun 
2012. Kendalanya adalah masih ada dua alat di 
laboratorium yang belum terpasang serta instalasi 
listrik dan air juga belum tersambung, sehingga pabrik 
belum bisa beroperasi. Targetnya, seluruh kekurangan 
ini bisa dipenuhi sekitar pertengahan tahun 2013, 
sehingga pabrik sudah beroperasi pada akhir tahun 
2013 (Disperindag Prov. Maluku, 2013). Hal ini 
merupakan upaya memberikan nilai tambah bagi 
komoditas rumput laut dan peluang upgrading dari lini 
proses dan produk rumput laut menjadi bahan 
setengah jadi. 
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Gambar. 4.5.  Pohon Industri Rumput Laut 

 

4.4. Analisis SWOT 
 Berdasarkan identifikasi aspek-aspek kekuatan, 
kelemahan, tantangan dan peluang pada aktor rantai 
nilai rumput laut dapat disimpulkan pada rangkuman 
tabel berikut: 
 
 
 
 
 
 

Eucheuma Karaginan 

Farmasi Grade 

Industrial Grade

Food Grade

Bahan Gigi Buatan 

Shampoo 

Pasta Gigi 

Sabun  

Farmasi 

Pakan Ternak Ikan 

Pengeboran  

Cat  

Printing Tekstil  

Kertas  

Keramik  

Soft Drink 

Ice Cream  

Susu Cokelat 

Roti  

Jamur  
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Analisis SWOT Nelayan Rumput Laut 

Tabel 4.6 Analisis SWOT Nelayan Rumput Laut 
Eksternal 

Internal  Opportunity/peluang Threats/tantangan 

Strengh/kekuatan Permintaan industri rumput laut 
masih cukup tinggi, bantuan 

KKP, DKP, BI 
Ketersediaan lahan,  
bibit & tenaga kerja,  
produk tahan lama 

Musim pancaroba, pencemaran dgn 
bom, potas , limbah 

Sagu & hama 
 
 
Pemeliharaan secara rutin 

Weakness/kelemahan Metode budidaya mudah 
 
Daya tawar  
rendah, mutu  
produk rendah, tdk ada  
standarisasi dan greding,  
kelompok nelayan  tidak berfungsi. 

Pasar oligopoli, tdk mengetahui 
 info harga & pasar, 

panjangnya rantai 
nilai RL 

Tidak menentukan 
harga jual,, tdk memiliki  
asosiasi RL 

 Peluang: Permintaan pasar rumput laut masih cukup 
tinggi baik untuk nasional maupun ekspor. Nelayan 
rumput laut menerima bantuan dari Kementrian 
Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi dan Kabupaten serta bantuan 
desa binaan untuk Dusun Wael dan Desa Nuruwe 
oleh Bank Indonesia. Metode budi daya yang mudah 
merupakan peluang bagi nelayan rumput laut untuk 
bisa meningkatkan daya tawar yang tinggi.  

 Tantangan: Budi daya rumput laut terkendala pada 
musim pancaroba, pencemaran lokasi bubidaya oleh 
bom ikan dan penggunaan potasium, serta 
pencemahan limbah sagu, gangguan hama rumput 
laut (ikan & penyu) yang menyebabkan pertumbuhan 
rumput laut lambat dan gagal panen. Struktur pasar 
rumput laut bersifat oligopsoni dimana banyaknya 
penjual tetapi sedikitnya jumlah pembeli. Panjangnya 
rantai rumput laut menyebabkan nelayan rumput 
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laut tidak mengetahui informasi harga dan peluang 
pasar sehingga menempatkan mereka pada posisi 
yang lemah dalam rantai nilai rumput laut. 

Analisis SWOT Pedagang Pengumpul 

Tabel 4.7 Analisis SWOT Pedagang Pengumpul 
Eksternal 

Internal  Opportunity/peluang Threats/tantangan 

Strengh/kekuatan Memiliki banyak jumlah 
 penjual RL 

 
Menentukan 
Harga  beli RL ditingkat 
nelayan, daya tawar tinggi 

Negosiasi harga beli antar sesama 
Pedagang pengumpul 

 
Membeli 
RL dari semua 
lokasi budidaya 

Weakness/kelemahan Mengetahui harga jual RL 
 
 
Perbedaan harga  
pembelian RL di masing”  
lokasi budidaya 

Hubungan patron klien 
 
Patokan  
keuntungan  
pembelian RLoleh  
pedagang besar 

 Peluang: Pedagang pengumpul memiliki banyak 
jumlah penjual rumput laut di lokasi budi daya.  
Pedagang pengumpul mengetahui harga jual rumput 
laut dari pedagang besar sehingga dapat menentukan 
harga beli di tingkat nelayan. 

 Tantangan: Terjadi negosiasi harga jual beli antara 
pedagang pengumpul I dan II. Pedagang pengumpul 
yang mendapat modal kerja tidak bisa menjual 
rumput  laut  kepada  pedagang  besar  lain, selain 
PT. Tanamal Maju Lestari (patron clien). 
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Analisis SWOT Pedagang Besar 

Tabel 4.8 Analisis SWOT Pedagang Besar  
(PT. Tanamal Maju Lestari) 

Eksternal 
Internal  Opportunity/peluang Threats/tantangan 

Strengh/kekuatan Memiliki ikatan bisnis  dengan 
pengumpul, mendirikan pabrik 

pengolahan bahan 
Setengah jadi 

Menentukan harga  
jual RL ditingkat  
nelayan & pengumpul,  
daya tawar tinggi 

Pedangang Besar yang tdk 
terdaftar 

 
 
 
Membeli RL dari  
semua lokasi budidaya,  
memiliki infrastruktur 

Weakness/kelemahan Mengetahui harga jual RL 
 
 
Pasokan RL 
tergantung agen pengumpul 

Biaya pengiriman ditanggung 
perusahaan 

Biaya  
penyimpanan,  
pengepakan, sortasi,  
grading, uji lab utk RL  

 Peluang: Memiliki ikatan bisnis yang kuat dengan 
pedagang pengumpul yang menggunakan modal 
sendiri   maupun   yang   mendapat   modal   kerja.  
PT. Tanamal Maju Lestari mengetahui harga jual ke 
industri/eksportir sehingga menetapkan harga beli di 
tingkat nelayan dan pengumpul. 

 Tantangan: Adalah pedagang besar yang tidak 
terdaftar di DKP Kab. SBB juga membeli rumput laut 
dari Kab. SBB, sehingga harga rumput laut  di 
tinggkat nelayan dan pengumpul tidak tetap. Biaya 
grading dan pengiriman ditanggung oleh pedagang 
besar sehingga hal ini dapat berpengaruh pada harga 
beli rumput laut di tingkat nelayan dan pengumpul. 
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Analisis SWOT Eksportir 

Tabel 4.9 Analisis SWOT Eksportir  
(CV. Bahana Cipta Mandiri & PT. Asia Sejahtera) 

Eksternal 
Internal  Opportunity/peluang Threats/tantangan 

Strengh/kekuatan Permintaan pasar eksport rumput 
laut cukup tinggi 

 
Menentukan 
harga  beli RL 
ditingkat pedagang  
besar, daya tawar tinggi 

Persaingan eskportir rumput laut 
 
 
 
 
 
Memiliki infrastruktur 

Weakness/kelemahan Tetap menerima RL asal 
Maluku/SBB 

 
 
 
Melakukan seluruh aktivitas 

Tidak memiliki distributor tetap 
 

Pasokan RL  
oleh pedagang besar  
setelah terjadi  transaksi 
pembelian  

 Peluang: Permintaan bahan baku untuk industri 
karagenan dan industri turunan dari rumput laut 
cukup tinggi ke negara tujuan ekspor rumput laut. 
Walaupun banyak pembeli di tingkat 
industri/eksportir perusahan masih tetap menerima 
penjualan rumput laut asal Maluku/SBB. 

 Tantangan: Persaingan dalam industri rumput laut 
yang memiliki segmen pasar dan distributor yang 
sama di lokasi budi daya rumput laut. perusahan 
tidak memiliki agen/distributor tetap pada setiap 
lokasi budi daya, sehingga jaminan asal produk tidak 
tertanggung jawab. 
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Keterangan: 
  :  Aktor rantai nilai 
  :  Tantangan Aktor Rantai Nilai 
  :  Peluang Aktor Rantai Nilai 
  :  Hubungan Operator 

 
Gambar 4.6. Peta Peluang dan Tantangan Aktor Rantai Nilai 

Rumput Laut 
Menetapkan intervensi kebijakan untuk 

membantu terwujudnya pengembangan rantai nilai 
rumput laut dari Kab. SBB. Intervensi ini diberikan 
kepada aktor-aktor rantai nilai, bagi nelayan rumput 
laut diharapkan menerapkan standar kualitas pada 
aktivitas panen dan pasca panen, serta melakukan 
grading untuk dikelompokan berdasarkan grade. 
Nelayan rumput laut diharapkan juga dapat 
meningkatkan produktivitas rumput laut sesuai 
kebutuhan produksi industri rumput laut agar dapat 
diperhitungkan untuk pembangunan pabrik pengolahan 
rumput laut. Intervensi kebijakan ini akan terlaksana 
dengan bantuan Pemerintah Pusat, DKP Prov. Maluku, 
DKP Kab. SBB, Disperindag Prov. Maluku, Disperindag 

Nelayan 
Rumput Laut 

Pedagang 
Pengumpul I 

Pedagang Besar
PT. Tanamal Maju 

Lestari 

Eksportir 
CV. Bahana Cipta Mandiri

& 
PT. Asia Sejahtera Pedagang 

Pengumpul II 

Tantangan Nelayan RL: 
 Gangguan musim 

pancaroba, bom, potas & 
hama 

 Struktur pasar oligopoli 
 Panjangnya rantai nilai 

Tantangan Pengumpul RL: 
 Negosiasi harga antar 

pengepul 
 Tidak bisa menjual RL 

kepada pedagang besar lain 
(patron client) 

Tantangan Pedagang Besar: 
 Pedagang besar yang 

tidak terdaftar 
 Biaya pengiriman 

ditanggung perusahaan  

Tantangan Eksportir: 
 Persaingan eksporrtir RL 
 Tidak memiliki distributor RL 

tetap

Peluang Nelayan RL: 
 Permintaan pasar RL cukup 

tinggi 
 Penerimaan bantuan dari  

KKP, DKP, BI 
 Metode budidayah mudah 

Peluang Pengumpul RL: 
 Memiliki banyak jumlah 

penjual RL 
 Mengetahui harga jual RL

Peluang Pedagang Besar: 
 Memiliki ikatan bisnis yang 

kuat dengan pengumpul 
 Dapat mendirikan pabrik 

pengolahan RL 
Mengetahui harga jual RL

Peluang Eksportir: 
 Permintaan pasar ekspor RL

cukup tinggi 
 Tetap menerima RL asal 

Maluku/SBB 
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Kab. SBB, Badan Penanaman Modal Prov. Maluku 
sebagai instansi terkait dan pihak swasta untuk 
melakukan upaya upgrading bagi ketrampilan nelayan 
rumput laut dan mendatangkan investasi pada industri 
rumput laut. 

Intervensi bagi pedagang pengumpul dan 
pedagang besar (PT. Tanamal Majul Lestasi), 
seharusnya meningkatkan daya tawar secara kolektif 
melalui beberapa cara yaitu: Pertama: memberikan 
informasi harga dan peluang pasar bagi nelayan rumput 
laut untuk diketahui sehingga nelayan tidak dirugikan 
sebagai bagian dalam rantai nilai rumput laut. Kedua: 
melakukan pengawasan kualiatas rumput laut secara 
ketat  sehingga  rumput  laut  memiliki daya tawar 
tinggi untuk  industri  dalam  negeri  dan  luar  negri.  
Ketiga: menginformasikan standar kualitas rumput laut 
yang sesuai standart produksi industri rumput laut. 
Keterbukaan ini membuat pemasok yakin bahwa harga 
yang diterima telah sesuai dengan standar kualitas 
rumput laut. Keempat: menstandarisasi kegiatan panen 
dan pasca panen rumput laut, seperti halnya mutu 
yang ditentukan pihak pabrik adalah kadar air minimal 
35%, kadar garam minimal 1% dan kotoran minimal 
5%. 

Intervensi bagi eksportir (CV. Bahana Cipta 
Mandiri dan PT. Asia Sejahtera) adalah memperluas 
jaringan pasar industri dalam negeri dan luar negeri. 
Bagi pasar industri dalam negeri jika dapat 
meningkatkan kapasitas produksinya maka akan 
menaikan permintaan bahan baku dari setiap lokasi 
budi daya rumput laut yang ada di Indonesia. 
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Sedangkan untuk pasar luar negeri diharapkan 
eksportir dapat menerapkan kebijakan pemerintah 
pusat untuk membatasi kegiatan ekspor bahan mentah, 
dan mengekspor bahan setengah jadi atau produk jadi. 
Hal ini akan membuat tiap-tiap aktor dalam rantai nilai 
rumput laut mendapatkan peningkatan daya tawar dan 
nilai tambah, sehingga setiap aktor memperoleh 
keadilan distibusi margin dan daya tawar dalam 
keseluruhan rantai nilai rumput laut. 
 
 

 
 


