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Mata Pencaharian Alternatif (MPA) dewasa ini menjadi trend activities yang menarik 
untuk dikembangkan sebagai upaya mengurangi tekanan pemanfaatan terhadap sumberdaya 
alam, termasuk sumberdaya pesisir dan laut.  Namun demikian, pemilihan MPA ini sangat 
memerlukan kehati-hatian agar tidak hanya berperan untuk memindahkan satu permasalahan 
ke permasalahan lain.  Artinya bahwa MPA tersebut seyogianya didesain sekongkrit mungkin 
agar disamping memberikan alternatif sumber income, juga mampu menjaga secara lestari 
keberadaan sumberdaya alam yang berada di sekitar kegiatan MPA. 

Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), memiliki 114 pulau, 70 persen 
diantaranya dihuni penduduk, merupakan kabupaten yang dikembangkan bagi kegiatan MPA.  
Sebagian besar penduduk kepulauan Pangkep berprofesi sebagai nelayan yang tentunya 
mengandalkan kegiatan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian utama.  Sayangnya, 
upaya penangkapan ikan tersebut kerap menggunakan metode penangkapan dengan teknik-
teknik yang merusak, seperti dengan bahan peledak (handak) ataupun racun.  Hal ini jika 
dibiarkan tentunya akan menghancurkan ekosistem dan biota yang ada di sekitarnya.  Oleh 
karena itu, upaya pencegahan melalui pengembangan investasi usaha kecil, seperti misalnya 
budidaya rumput laut sebagai mata pencaharian alternatif masyarakat, menjadi penting untuk 
diusahakan. 

Seperti umumnya perairan pantai di Indonesia, perairan di wilayah Kabupaten 
Pangkep memiliki kondisi perairan yang berbentuk teluk yang relatif tenang dan tersebar luas.  
Kondisi perairan seperti itu sangat potensial bagi pengembangan usaha budidaya rumput laut. 

Secara regional dewasa ini, telah banyak propinsi yang dijadikan sebagai sentra 
pengembangan usaha budidaya rumput laut.  Propinsi tersebut diantaranya Bali, Sulawesi 
Tenggara, Sulawesi Selatan, NTB dan Maluku.  Dari keenam daerah tersebut, Sulawesi 
Selatan merupakan daerah dengan tingkat produksi rumput laut skala menengah yang 
mencapai 15.821 ton dengan luas areal mencapai 62,81 hektar. 

Di tingkat internasional pada tahun 1998, Indonesia telah mampu mengekspor 
sebanyak 4.478 ton rumput laut kering ke Filipina, Jepang, Hongkong, Korea dan Taiwan.  
Sedangkan impor olahan hanya sekitar 206,29 ton.  Kecenderungan peningkatan permintaan 
dari pasar internasional dirasakan oleh produsen di Sulawesi Selatan, yaitu PT. Bantimurung 
di Maros. 

Pada tahun 2000, eksportir Sulawesi Selatan tersebut hanya mampu memenuhi 30 
persen permintaan pasar.  Hal ini dikarenakan kapasitas produksi yang masih relatif kecil (100 
ton/bulan).  Namun dengan semakin membaiknya perekonomian, pengusaha rumput laut 
tersebut akan menambah kapasitas produksi menjadi 200 ton/bulan.  Bertambahnya kapasitas 
tersebut secara signifikan akan meningkatkan kebutuhan bahan baku rumput laut, minimal 
akan dibutuhkan sekitar 400 ton rumput laut kering setiap bulannya.  Keadaan ini akan 
menjadikan usaha rumput laut di Pangkep semakin prosfektif. 



Adanya potensi pasar rumput laut yang sangat luas seperti diuraikan di atas, tentunya 
dapat menjadi entry point bagi industri rumput laut di Indonesia, khususnya di Pangkep – 
Sulawesi Selatan.  Kebutuhan bahan baku rumput laut yang juga diprediksi meningkat akan 
membuka peluang lebih besar bagi para petani rumput laut untuk lebih bergairah dalam 
mengembangkan usaha budidaya rumput laut. 

Secara teknis, pemeliharaan rumput laut tidak memerlukan teknologi dan keterampilan 
yang khusus.  Oleh karena itu, usaha ini dapat dilakukan masyarakat luas dengan mudah.  
Penyediaan bibit juga tidak menjadi masalah dikarenakan bibit rumput laut tersebar di banyak 
tempat.  Jenis yang memungkinkan untuk dibudidayakan saat ini diantaranya jenis Eucheuma 
cottonii dan Gracilaria.  Kedua jenis rumput laut ini banyak diminati pasar terutama untuk 
bahan dasar karaginan dan bahan agar-agar.  Rumput laut tersebut kebanyakan diekspor 
dalam bentuk powder, mash, atau chips. 

Tahap panen dan pasca panen merupakan tahap yang juga penting untuk diperhatikan.  
Pemanenan yang terlalu muda hanya akan menghasilkan produk dengan kualitas rendah yang 
pada gilirannya akan sulit untuk menembus pasar.  Hal ini dapat diatasi melalui pola 
kemitraan antara petani dan perusahaan yang berorientasi ekspor.  Dengan pola kemitraan ini, 
petani akan mendapatkan bantuan teknis pemeliharaan, sehingga akan dapat menghasilkan 
produk yang memenuhi standar ekspor.  Di Kabupaten Pangkep, pola-pola seperti ini sedang 
dan akan terus dikembangkan, sehingga sangat membantu upaya-upaya peningkatan ekonomi 
rakyat melalui investasi usaha kecil. 

Lokasi awal yang memungkinkan untuk pengembangan budidaya rumput laut di 
Kabupaten Pangkep adalah di Kecamatan Liukang Tupabbiring.  Perairan kecamatan ini 
relatif memiliki ombak yang tidak terlalu besar, keadaan air yang cerah dan tidak terlalu 
dalam.  Selain itu, kecamatan ini relatif lebih dekat dengan Kabupaten Maros, kabupaten yang 
sudah lebih dulu menjadi produsen rumput laut yang handal, sehingga dengan kedekatan 
masyarakat di dua tempat memungkinkan terjadinya sinergi positif, berupa kerjasama usaha. 

Kecamatan Liukang Tupabbiring saat ini dihuni oleh sekitar 5.221 rumah tangga 
dengan jumlah penduduk mencapai 27.342 jiwa.  Saat ini, produksi terbesar sesuai dengan 
mata pencaharian utama adalah ikan hasil tangkapan sebesar 2.453,1 ton, sedangkan rumput 
laut hanya sebanyak 3 ton.  Sebagian produksi penangkapan ikan di laut diantaranya 
dihasilkan dari adanya penggunaan bahan-bahan peledak dan racun.  Namun demikian, 
diharapkan dengan adanya potensi dan prosfek yang baik dari pengembangan usaha budidaya 
rumput laut, maka masyarakat akan dapat meninggalkan kebiasaan jelek tersebut. 
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