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BAB 5 
PENUTUP 

 

 5.1. Kesimpulan 
 Industri rumput laut memiliki peran penting 
dalam penciptaan lapangan kerja yang terkait dengan 
pendapatan masyarakat, diantaranya melalui 
keterlibatan nelayan dalam budi daya rumput laut. 
Namun banyaknya nelayan yang terlibat tidak diikuti 
oleh peningkatan kesejahteraan mereka karena 
panjangnya rantai nilai rumput laut yang menyebabkan 
distribusi margin ke makin banyak pihak dan daya 
tawar nelayan yang lemah makin memarjinalkan 
nelayan rumput laut. Berdasarkan persoalan tersebut 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Rantai nilai rumput laut yang panjang dan 

melibatkan banyak aktor menunjukan terdapat tiga 
tahap aktivitas, yaitu input produksi, produksi dan 
distribusi. Pada tahapan input produksi nelayan 
rumput laut sebagai pembibit dan Dinas Kelautan 
dan Perikanan  (DKP) Kab. SBB dan Bank Indonesia 
(BI) Ambon sebagai aktor pendukung pemberi 
sarana produksi rumput laut. Pada tahap produksi, 
aktor utama yaitu nelayan rumput laut yang 
melakukan aktivitas budi daya, panen dan pasca 
panen. Selanjutnya pada tahap distribusi aktor 
utamanya yaitu pedagang pengumpul, pedagang 
besar dan eksportir. Ketiga aktor utama pada 
tahapan distribusi melakukan aktivitas pembelian 
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dan penjualan rumput laut, penampungan, grading 
dan packaging.  
Aktivitas rantai nilai rumput laut dapat dilihat 
dalam tiga pola untuk mengetahui efisiensi 
penjualan rumput laut. Nelayan rumput laut akan 
mendapatkan keuntungan ketika mengikuti pola II 
karena harga yang ditawarkan pengumpul II jauh 
lebih tinggi dibandingkan pengumpul I sehingga 
dapat merugikan nelayan rumput laut.  
Peran lembaga pendukung belum dapat memberikan 
dampak positif bagi peningkatkan daya tawar 
nelayan rumput laut sebagai aktor yang paling 
lemah dalam analisis rantai nilai rumput laut ini. 

2. Distribusi margin dan daya tawar yang dihasilkan 
masing-masing aktor rantai nilai tidak berimbang. 
Aktor rantai nilai yang memiliki daya tawar tinggi 
memperoleh margin yang tinggi pula. Hasil 
penelitian ditemukan bahwa: 
a. Nelayan rumput laut memiliki daya tawar dan 

margin yang sangat rendah dibandingkan 
dengan aktor rantai nilai yang lain. Hal ini 
dikarenakan nelayan  tidak mengetahui standar 
kualitas rumput laut dengan baik sehingga 
komoditi yang dihasilkan kurang berkualitas dan 
berimplikasi pada harga yang ditawarkan 
rendah. 

b. Sistim pasar rumput laut yang bersifat oligopsoni 
sangat mempengaruhi aktivitas rantai nilai 
rumput laut yang membentuk panjangnya rantai 
nilai. Dampak positif bagi nelayan rumput laut 
pada harga jual jika pedagang pengumpul II dan 
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pedagang besar menjual rumput lautnya kepada 
eksportir yang memiliki distribusi margin yang 
tinggi.  

3. Proses merupakan kekuatan bagi setiap aktor rantai 
nilai untuk meningkatkan kinerja keseluruhan 
rantai nilai. Peluang upgrading dalam analisis rantai 
nilai rumput laut dari Kab. SBB berfokus pada aktor 
nelayan rumput laut. Upaya upgrading dapat 
dilakukan pada lini proses yaitu, metode budi daya, 
teknik budi daya, teknik panen dan pasca panen, 
grading, tenaga kerja terampil serta pemberian paket 
bantuan input sarana produksi. 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, 
khususnya nelayan rumput laut. 

4. Dari analisis SWOT ditemukan hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Pada proses produksi rumput laut kendala yang 

berdampak terhadap produktivitas dan mutu 
produksi adalah kurangnya pengetahuan 
penerapan cara budi daya dan penanganan 
pasca panen sesuai standar kualitas oleh 
nelayan.  

b. Terjadi hubungan patront client antara pedagang 
pengumpul dan pedagang besar yang terjadi 
pada pola kedua dalam rantai nilai 
mengakibatkan distribusi informasi kualitas dan 
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harga tidak terdistribusi secara terbuka kepada 
nelayan.  

c. Dari segi bisnis dapat dikatakan bahwa usaha 
budi daya rumput laut mempunyai prospek 
pengembangan yang sangat baik. Hal ini 
didukung dengan semakin meningkatnya 
permintaan pasar, baik lokal, nasional maupun 
internasional. Walaupun banyak pembeli di 
tingkat industri/eksportir perusahan masih 
tetap menerima penjualan rumput laut asal 
Maluku/ Kabupaten Seram Bagian Barat. 

 
5.2. Saran 
1. Nelayan harus melakukan improvement pada 

kualitas sesuai dengan standarisasi kualitas yang 
dimulai dari proses budi daya, panen dan pasca 
panen. 

2. Peran lembaga pendukung khususnya instansi 
teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 
Seram Bagian Barat dapat melakukan pembinaan 
dan pendampingan kelompok pembudidaya rumput 
laut secara intensif. 

3. Terkait   dengan   sistim   pasar   rumput   laut   di  
Kab. SBB yang bersifat oligopsoni maka perlu 
dimunculkan lebih banyak pedagang pengumpul 
pada setiap lokasi budi daya rumput laut sehingga 
nelayan memiliki pilihan untuk menjual rumput 
laut.  

4. Rantai nilai rumput laut yang panjang dengan sistim 
pasar oligopsoni mengharuskan adanya pengawasan 
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usaha budi daya rumput laut di Kab. SBB untuk 
mengawasi seluruh aktivitas aktor-aktor yang 
terlibat dalam rantai nilai rumput laut. 
Pengembangan usaha budi daya rumput laut 
berorientasi bisnis, mengharuskan nelayan berada 
dalam suatu kelembagaan ekonomi dan sosial di 
Desa/Dusun yang kuat dan harus tumbuh dari 
nelayan.  Kelembagaan yang dibangun senantiasa 
dibangun oleh nelayan, dikelola oleh nelayan dan 
menjadi milik nelayan. Kelembagaan tersebut 
diharapkan akan menjadi lembaga kekuatan 
ekonomi sosial di Desa/Dusun yang dapat 
mengakses segala kebutuhan nelayan terutama 
dalam penyelenggaraan usaha budi daya rumput 
laut. Selain itu diharapkan pertumbuhan ekonomi 
baik secara individu maupun wilayah (Desa/Dusun) 
akan bertumbuh secara proposional berkelanjutan 
yang diharapkan akan diikuti terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat nelayan rumput laut 
secara nyata. Kelembagaan ini bisa berupa Koperasi 
Nelayan atau Asosiasi Nelayan yang diharapkan 
akan terwujud jaminan kehidupan masyarakat 
nelayan yang terus membaik seyogyanya dikelola 
menjadi suatu badan usaha milik desa. 

5. Strategi kebijakan yang dapat diambil oleh 
Pemerintah Daerah adalah (1) Menyiapkan SDM 
yang terampil terlebih dahulu sebelum memberikan 
bantuan sarana budi daya rumput laut kepada 
nelayan, (2) Menyediakan sistim pemasaran yang 
mudah di akses oleh nelayan dengan jaminan 
kontrol harga yang memadai, (3) Pemerintah Daerah 
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perlu membuat kebijakan khusus terhadap 
kelembagaan usaha budi daya rumput laut seperti 
koperasi nelayan atau asosiasi nelayan, (4) 
Pemerintah perlu meningkatkan ketrampilan 
masyarakat nelayan melalui pelatihan pengolahan 
produk rumput laut berkualitas yang dapat 
dikembangkan menjadi industri rumah tangga, 
sehingga mampu mandiri secara profesional dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 
perikanan yang tersedia, (5) Pemerintah perlu 
melakukan pembinaan dan pengawasan secara 
intensif terhadap perilaku aparatur dinas terkait 
agar dapat bekerja sesuai dengan mekanisme dan 
aturan yang berlaku, (6) Pelarangan terhadap 
pencemaran limbah di laut, penggunaan bahan 
peledak, potasium dll, dalam aktivitas penangkapan 
ikan di sekitar wilayah pesisir pantai lokasi budi 
daya rumput laut. 
 

5.3. Keterbatasan Penelitian 
 Keterbatasan penelitian ini adalah jumlah 
produksi di tingkat nelayan rumput laut yang tidak 
teratur, tingkat akurasi data yang berbeda antara 
nelayan rumput laut dengan pedagang pengumpul dan 
pedagang besar terkait dengan harga jual dan harga beli 
rumput laut, data mengenai biaya aktivitas setiap aktor 
tidak terekam secara baik, serta keterbatasan dana 
penelitian oleh peneliti untuk meneliti lebih lama di 
setiap lokasi penelitian. Hal lain yang juga menjadi 
keterbatasan penelitian ini adalah pengambilan sampel 
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pada setiap lokasi budi daya hanya terbatas pada satu 
nelayan rumput laut di setiap lokasi budi daya sehingga 
tidak dapat melihat pola budi daya secara keseluruhan 
karena datang pada waktu masa pancaroba (tidak 
melakukan kegiatan budi daya rumput laut). 
Keterbatasan penelitian juga terdapat pada kurangnya 
ketersediaan data untuk biaya-biaya yang dikeluarkan 
setiap aktor sehingga tidak dapat menghitung nilai 
tambah pada rantai nilai rumput laut dari Kab. SBB. 
  

5.4. Penelitian Mendatang 
 Sebagai tindak lanjut dari keterbatasan penelitian 
di atas saran yang diberikan untuk penelitian 
mendatang untuk persoalan yang sama, peneliti dapat 
merekam data untuk mendapatkan akurasi data yang 
tepat mengenai jumlah produksi dan harga pada aktor 
nelayan rumput laut, pedagang pengumpul dan 
pedagang besar. Berikutnya perlu melakukan 
penambahan sampel pada aktor nelayan rumput laut di 
setiap lokasi budi daya serta memperpanjang waktu 
penelitian di setiap periode masa panen. Sebaiknya 
penelitian tidak hanya pada satu Kabupaten sehingga 
dapat membandingkan rantai nilai rumput laut dari 
satu daerah dengan daerah yang lain dalam satu 
Provinsi namun pada komoditi yang sama. Penelitian 
mendatang juga dapat mewancarai pedagang besar yang 
tidak terdaftar di DKP Kab. SBB untuk mengetahui 
gambaran yang utuh tentang peta dan aktivitas rantai 
nilai rumput laut dari Kab. SBB. Merekam ketersediaan 
data untuk biaya-biaya yang dikeluarkan setiap aktor 
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rantai nilai sehingga perhitungan nilai tambah pada 
rantai nilai dapat secara detail diketahui.  
 
 

 
 

 

 

 

 


