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MINAT NELAYAN TERHADAP BUDIDAYA RUMPUT LAUT

DI DESA SARANG TIUNG KECAMATAN PULAU LAUT UTARA '''

KABUPATEN KOTABARU

Oleh:

Andy Sanjaya, Sidharta Adyatma, Deasy Arisanty

ABSTRAK

penelitian ini berjudul "Minat Nelayan Terhadap Budidaya Rumput Laut di Desa Sarang Tiung Kecamatan
pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru". Penelitian ir-ri bertujuan untuk mengetahui bagaimana peminatan

nelayan terhadap budidava rumput lar-rt yang ada di Desa Sarang Tiung.

Populasi dari penelitian ini adalah selurun masyarakat yang ada di Desa Sarang Tiung yang berfumlah

3.o56 jiwa. Sampel dalam penelitian ini adalah selr-rruh nelayan di Desa Sarang Tiung yang belum melakukan

pemb udiciayaan rumput la ut, 1,aitu seba nyak zo8 orang. Pe nelitian ini mengguna kan metode deskriptif kua ntitatif .

Teknik pengumpr-rlan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner, sedangkan data sekunder

menggunakan teknik stucli dokumen. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik

persentase .lntuk mengetahui besarnya persentase dari tiap pertanyaan yang diaiukan dalam kuisioner.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nelayan di Desa Sarang Tiung Kacamatan Pulau Laut Kabupaten

Kotabaru mempr-rnyai minat yang tinggi terhadap br"rdidaya rLrmput laut, hal tersebut dapat dilihat dari

kebutuhan hidup keluarga yang terdiri dari kebutuhan jasmani dar.r kebutuhan rohani harus terus dipenuhi

sehingga mendorongnya keinginan untuk mencarr peluang usaha yang lain, serta ada pengaruh dari lingkungan

sekitar seperti sudah adanya keluarga yang membr-rdidayakan rumput laut'

Kata Kunci: minat, nelayan, budidaya rumpLrt laLrt.

i. PENDAHULUAN

-.onesia adalah merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.5o8 pulau dan 8t.ooo Km garis

::rtai, dimana sekitar 7o% wilayah teritorialnya berupa laut, derigan perairan laut seluas total 5,8 juta Kmr,

-:onesia menyimpan potensi sumberdaya hayati dan non ha1r31i yang melimpah. Hal ini menyebabkan

i:rahagian masyarakat tinggal dan menempati daerah sekitar wilal,ah pesisir dan menggantungkan hidupnya

-=-,agai nelayan. Jumlah nelayan perikanan laut lndonesia menurut kategori nelayan maka status merupakan

- - lah terbesar clari nelayan sambilan utama maupun nelayan sambilan tambahan dan iumlah ini setiap

'; -rnnva menunjukan peningkatan. Hal ini meinpunyai indikasi bahrva seiumlah nelayan yang cukup besar

- xerupakan suatu potensi yang besar dalam pembangunan perikanan dan pembudidayaan (Departemen

. :utan dan Perikanan Direktorat.lenderal Perikanan Tangkap, zooz).

stilah rumput laut sudah lazim diken;l dalam dunia perdagangan. lstilah ini merupakan teriemahan dari

. : "seaweed". Rumput laut sudah dikenat dan dimanfaatkan oleh manusia seiak zaman kekaisaran Sheng

--l sekitar tahun zToo sebelum masehi. Rumput laut pada masa itu di manfaatkan sebagi obat'obatan

.- :ahan makanan oleh masyarakat timur. Kemudi;n tahun 65 sebeium masehir rumput laut dimanfaatkan

-,=qai bahan untuk alat-alat kecantikan pada masa kekaisaran Roma,,vi. Rumput laut digunanan sebagai

-.< sejak abad ke 4 oleh Perancis, lrlandia, dan Skotlandia. Pemanfaatan rumput laut di lndonesia pertama

, - ketanui oleh orang-orang eropa pada tahun i292 yang melay'arr perairan lndonesia, mereka mencatat

: penduduk yang mendiami pulau-pulau di nusantara telah rnengumpulkan alga laut seiak berabad-

' , - tamanya untuk sayuran, namun penggunaanya -nasih sedikit Can terbatas paoa keluarga nelayan saia'

- .::nbangan budidaya rumput laui di lndonesia mulai dirintis se,ak tahun t98o-an guna merangsang

. - nva pertumbuhan ekonomi wilayah peisisr (Aslan, 1998).

- lcnesia memiliki potensi besar untuk per-rgembangan produksi buCiCat,a rumput laut. lndonesia memiliki

=:rs rumput laut yang bisa dibudidayakan (ARLl,:or3). Ketua Li-r:Tr Asosiasi Rumput Laut lnclonesia,
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ia:i di antaranya adalah dengan cara membudidayakan dan bertani i-umput laut'

pembuclidayaan rumput laut di Desa Sarang Tiung ini masih tergolong baru dan masih aktif, yaitu berdiri

pada tahun 2oi3 dan untuk saat ini ada z kelompok usaha taniyang melakukan budidaya rumput laut tersebut

diantaranya adalah kelompok tani Harapan Jaya dan kelompok tani Serumpun Bersama. Kelompok usaha tani

Serumpun Bersama sendiri mereka memiliki r kelompok petani rumput laut yang beriumlah 12 orang untuk

pengerjaan z pondasi rumput laut itu sendiri sedangkan kelompok usaha tani Harapan Jaya mereka memiliki 2

kelompok petani rumput laut yang beriumlah 24 oranguntuk pengerjaan 5 pondasi rumput laut, ke z kelompok

tani tersebut sama-sama mengambii lokasi penanaman rumput laut di desa sarang tiung, dikarenakan desa

iersebut merupakan tempat yang pas untuk melakukan penanaman rLrmput laut., untuk itr-rlah penulis tertarik

mengadakan penelitian yang berjudul "Minat Nelayan Terhadap Budidaya Rumput Laut di Desa Sarang Tiung

Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru".

II. KAJIAN PUSTAKA

r. Minat

Minat seseorang terhadap suatu objek akan lebih kelihatan apabila obiek tersebut sesuai sasaran dan

berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan seseorang yang bersangkutan (Sadirman,199o).Bahwa

minat adalah suatu perpaduan keinginan dan kemauan yang clapat berkembang jika ada motivasi. Minat

pada dasarnya merupakan penerima akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar

diri. Minat sangat besar pengaruhnya dalam mencapai pre:tasi dalam satu pekerjaan, iabatan, atau karir'

Tidal< akan mungkin orang yang tidak berminat terhadap suatu pekerjaan dapat menyelesaikan pekerjaan

tersebut dengan baik. Minat dapat diartikan sebagai rasa senang atau tidak senang dalam menglradapi

suatu objek (Moha;rad SurYa, zoo3).

Mipat bei-kaitan dengan perasaan suka atau senang dai-i seseorangterhadap suatu obiek. Hal seperti

ini ciikemukakan oleh Slameto (:oo3) yang menyatakan bahwa nrinat sebagai suatu rasa lebih suka dan

-asa keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang,rlenyuruh. Minat pada dasarnya adalah

penerimaan al<ar.i suatu hubungan f,ntara diri sencliri dengan sesuatu dari luar diri. Semakin l<uat atau dekat

hubirngan tersebut, semakin besar minat. Kartono Kartini (rSS6) menjelaskan bahwa minat merupakan

:nomen dan kecenderungan yang searah secara intensif kepada suatu obyek yang dianggap penting. Minat

nerupal<an kekuatan pendorong yang menyebabkan seseorang menaruh perhatian pada orang lain, pada

:<tivitas atau objek lain. Slameto (zoo3) menerangkan bahwa minat adalah kecenderungar , yang tetap

rntuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Lebih lanjut Slameto mengemul<akan bahwa

suatu minat dapat diekspresikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat menurut crow & crow (r973) adalah:

3. Fal<tor dorongan dari cialam individu

Faktor ir-ri muncul dari adanya l<ebutuhan-kebutuhan dasar inclividu, yang berhubungan dengan

emosional, faktor dari dalam juga bisa berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan

kejiwaan, misalnya dorongan untuk mencari makan karena lapar, dorongan untuk memperbaiki

kemampuan diri.

,. F"l.tor motif sosial

lndividu diclorong untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar dapat diterima dan diakui oleh

lingkungan tersebut misalnya minat untuk mengenal<an pakaian nrahal dan bermerk, memilikl r'::
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bagus dan rumah yang mewah.

c. Faktor emosional

Minat berkaitan dengan erat dengan perasaan atau emosi kei:--.s,an dalam suatu aktivitas

memuncr-rlkan perasaan senang dan mendorong timbulnya minat -n:-i neiakukan hal yang sama

dikemudian hari sehingga kegagalan sering menyebabkan hilangnl a :;^'-=:'

z. Nelayan

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangk:l:- l<an, orang yang secara

aktif melakukan operasi penangkapan ikan di perairan umum. Orang ;'ar-. -r-::<rkan pekerjaan seperti

membuat jaring, mengangkut alat-alat penangkapan il<an ke dalam perahu ar:3.1 r:p:l irotor, mengangkut

ikan dari perahu atau kapal motor, tidak dikategorikan sebagai nela.van (Departemen Kelautan dan

Perikanan zooz).

Nelayan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, neial'an 'uragan dan nelayan

perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekeria dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya

nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangl<ap yang dioperasikan oleh orar-rg lain. Nelayan

perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak

melibatkan orang lain (Subri, zoo5).

Sumberdaya nelayan dicirikan oleh pendidikan dan keterampilan yang rendah, kemampuan

manajemen yang terbatas. Taraf hidup penduduk desa pantai yang sebagian besar nelayan sampai saat

ini masih renclah, pendapatan tidak menentu (sangat tergantung pada musim rkan), kebanyakan masih

memakai peralatan tradisional dan masih sukar menjauhkan diri dari perilaku boros (Sitorus,1994).

j. Budidaya Rumput Laut

Rurrput laut adalah tumbuhan tingkat rendah makro algae yang secara alami hidup di dasar laut dan

rrelekat pacla substrat. Sebagai tumbuhan, rumput laut membutuhkan cahaya matahari dan hara (nutrien)

untuk mernbangun biomasa melalui aktifitas fotosintesis, oleh l<arena ii-u salah satu fal<tor pentir.rg untuk

menunjang keberhasilan buciidaya rumput laut adalah pemilihan lokasi, sehingga sering dikatakan kunci

keberhasilan budi daya rumput laut terletak pada ketepatan pemilihan lokasi. Hal ini dapat dimengerti

karena relatif sulit untuk membuat perlakuan tertentu terhadap l<ondisi ekologi perairan laut yang selalu

dirrar,ris sehingga besarnya hasil produksi rumput laut dibeberapa daerah sangat bervariasi.

Sudradjat (zoo8) menjelaskan, penentuan lokasi harus memperhitungkan beberapa faktor pentin$,

antara lain: (i) Terlindung dari gelombang besar dan badai, sebab rumput laut mudah patah apabila terus

menerus dihantam gelombang; (z) Terlindung dari ancaman predator, seperti ikan buntal, ikan beronang,

bintang laut, bulu babi, penyu dan ikan besar lainnya serta burung laut; (3) Terlindung dari ancaman

pencemaran seperti dekat muara sungai, buangan limbah industri, aktivitas pertanian dan limbah rumah

tangga; dan (4) Terlindung dari hilir mudik lalu Iinias kapal karena selain akan menimbulkan rial<-riak

gelombang juga buangan kapal (minyak, solar, dan lain-lain) akan mencemari area pemeliharaan. Selain

faktor tersebut, ketersediaan bibit alami rumput laut, dasar perairan yang berupa pecahan pecahan

karang dan pasir kasar, kedalaman sekitar 2 - 1j m, kadar garam 2E - 3q ppt dengan nilai optimum ll ppt,

kecorahan lebih dari r.5 m (Akma et al. zoo8). Metode budidaya rumput laut yang dil<enal secara umum

adalah:

1B
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a.

b.

Metode lepas dasar

Metode lepas dasar dilakukan di atas dasar perairan yang berpasir atau pasir berlumpur dan

terlindung dari hempasan gelombang besar. Pada metoda ini bibit diikatkan pada batu-batu karang

yang kemudian disebarkan pada dasar perairan. Cara ini sesuai untuk dasar. perairan yang rata dan

ticjak ditumbuhi karang dan tidak berpasir. Cara ini mudah, sederlrana dan tidak memerlukan sarana

buclidaya Vang besar. Metoda ini jarang sekali digunakan karena belum diyakini keberhasilannya.

Hal ini mengingat persyaratan yang diperlukan adalah areal yang terbuka terhadap ombak dan arus

dirnana terdapat potongan,potongan batu karang yang kedudukannya sebagai substrant yang kokoh

dan tidak terbawa oleh arus. Disamping kesulitan mencari areal penanaman, metode ini mempunyai

keiemahan antara lain : banyak bibit yang hilang terbawa ombak, tidak bisa dilaksanakan di perairan

yang berpasir, banyak mendapat gangguan/serangan dari bulubabi, dan produksinya rendah'

Metode rakit apung

Metode rakit apung clilakukan dengan cara mengikat rumput laut pada tali dan diikatkan pada rakit

apung yang terbuat dari bambu. Penanaman dengan metoda rakit ini menggunakan rakit aPUng yang

terbuatdari bambuberukuranantara(t,5xt,5)meterpersegi sampai(7x7)meterpersegi tergantung

pada kesediaan bahan bambu yang dipergunakan. Untuk penahanan supaya rakit tidak hani'ut

terbawa arus, digunakan jangkar sebagai penahanan atau diikat pata patok kayu yang ditancapkan di

dasar laut. Pemasangan tali dan patok harus memperhitungkan faktor ombak, arus dan pasang surut

air. Metoda rakit cocol< untuk lokasi dengan kedalaman 6o cm. Bahan-bahan yang diperlukan adalan

bibit tanaman, pLrtongan bambu Lrerdiameter 1o cm. Potongan kayu penyiku berdiameter 5 cm, tali

rafia, tali ris berdiameter 4 mm dan rz cm, serta jangkar dari besi, bongkah batu atau adukan semen

pa s ir.

Metode rawai

Metode rarvai merupakan kombinasi antara metode rakit apung dengan rawai (Sudradiat, zoo8).

Metode rawai pada prinsipnya hampir sama dengan metode rakit tetapi tidak menggunakan bambu

sebagai rakit, tetapi menggunakan tali pl:stik dan botoi minuman bekas sebagai pelampungnya.

d. Metode lepas dasar atau tali Santung

Penanaman dengan metode lepas dasar atau tali gantung, tali ris yang telah berisi ikatan tanaman

direntangkan pada tali ris utama. Pengikatan taliris pada tali ris utama sedemikian rupa sehingga muda

dibuk kembali. Tali ri- utama yang terbuat dari bahan polyetilen berdiameter 8 mm direntangkan pada

patok. Jarak tiap tali ris pada tali ris utama 2o cm. Patok terbuat dari kayu berdiameter 5 cm sepanjang

z m dan runcing pada salah satu ujungnya. Untuk menancapkan patok di dasar perairan diperlukan

linggis atau palu bosi. Jarak tiap patok untuk merentangkan tali ris utama 2,5 m. Dengan demikian

pac,a retakan budidaya dengan metocla iepas dasar seluas satu are (too m') dibutuhkan 55 batang

patok, 6o m tali ris utama clan 6oo m tali ris dan r kg tali rafia. Untuk t unit budidaya rumput laut sistem

lepas dasar ukuran 1o x 1o m'diperlukan bibit sebanyak z4o kg (Seri Pengembangan Hasil Penelitian

Pertanian No t4rPIKANIPT :;,lt99o. Petunjuk Teknis Budidaya Rumput Laut). Sama dengan metoda

rakit apung, metoda ini cocok untuk perairan dengan kedalaman kurang 1,5 meter dan dasarnya terdiri

dari pasir atau pasir berlumpur.

::n
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membuat nelayan di Desa sarang Tiung mempunyai minat yang sangat tinggi

lautyangdibuktikandariperhitungan,dimanasebesarTT'4o)g%responden

budidaYa rumPut laut'

terhadaP budidaYa rumPut

sangat berminat terhadaP

Faktor Emosional

Keberhasilan dalam suatu aktivitas mendorong timbulnya minat UntUk melakukan hal yang sama,

sebaliknya kegagalan dapat menyebabkan hilangnya minat' Terdapat kendala dan pernah terjadi

kegagalanPanenrumputlautdiDesaSarangTiungberdasarkanpenelitianyangdilakukankepadanelayan

di desa tersebut. Menurut responden kendala dan kegagalan panen rumput laut banyak disebabkan oleh

arus,hamadanpenyakit,sertagelombangyangbesar.Kendaladankegaga|anpanentersebutternyata

tidak menyulutkan minat responden yang berprofesi sebagai nelayan unutk melakukan pembudidayaan

rumput laut, hal tersebut terbukti dari hasil penelitian yang dimana hampir semua responden tertarik

untukmembudidayakanrumpUtlaut.Minattersebutjikaditambahdenganmoclalyangberupamateridan

pengetahuan serta keahlian maka budidaya rumput laut ini akan terwuiud' Hal tersebutlah yang membuat

nelayandiDesaSarangTiungmempunyaiminatsangattinggiterhadapbudidayarUmput,sebesarT8,846z%

),angsangatberminatterhadapbudidayarumputlautberdasarkanfaktoremosional'
Nelayan di Desa sarang -l-iung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru mempunyai minat

vang tinggi untuk membudidayakan rumput laut' Kebutuhan hidup keluarga sehari-hari' termasuk

pendidikan anak dan kesehatan keluarga memerlukan biaya yang tidak sedikit' Pekeriaan responden yang

hanya sebagai nelayan yang mengandalkan ketersediaan ikan di laut dan cuaca yang harus mendukung

beserta dengan resiko yang dihadapi nelayan saat melaut, tentunya masih dikatakan belum cukup untuk

nemenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari' Hal ini menladi dasar untul< menrbangkitkan minat

^elayan untuk mencari peluang usaha lain, yaitu sebagaipembudiday3 rumput laut' yang dimana budidaya

'-rrput laut ini masih terbilang baru di Desa Sarang Tiung'

DoronganyangkuatdarilingkungansekitarSepertikeluar.gadantetanggayangsudahsuksesdalam

-=rrbudidayakan rumput laut serta gencarnya sosialisasi dari pemerintah dapat pula menumbuhkan minat

-: avan untuk melakukan budidaya rumput laut. Harga lual rumput laut yang cukup tinggi dan panen yang

: .a dilakukan dua kali dalam satu tahun juga menjadi pemicu nelayan dalam meiadi pembudidaya rumput

(ESIM?ULAN DAN SARAN

resimpulan

: - : 1 ?o yang dilakukan pada responden yang berprofesi sebagai nelayan dapat disimpulkan bahwa nelayan

- =.. Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru :nempunyai minat yang tinggi terhadap
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_enjadipembudidayarumputlaut,halinimembuattimbulnyaminatyangSangattinggidariresponden

--ruk membudidayakan rumput laut'
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