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BAB V 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Variabel utama yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : upaya 

pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produksi 

rumput laut didesa Akle kecamatan semau selatan kabupaten kupang. Aspek 

aspek yang akan diteliti yakni: pengembangan akses permodalan , pengembangan 

alat produksi rumput laut, pengembangan akese pemesaran,pembangunan sarana 

dan prasarana penunjang produksi rumput laut . 

A. PENGEMBANGAN AKSES PERMODALAN 

Masalah permodalan bagi para masyarakat pembudidaya rumput laut 

merupakan hal yang penting dalam pengembangan usaha mereka khususnya 

dalam sector kelautan . apabila masyarakat memiliki modal yang kuat, maka 

usaha mereka punakan dapat berjalan serta berkembang dengan baik. Dan juga 

sebaliknya apabila masyarakat  memiliki modal yang minim, maka akan dapat 

mempengaruhi segala usaha mereka, baik dalam bidang produksi maupun dalam 

bidang pemasaran.masyarakat pembudidaya rumput laut sangat tergantung pada 

aspek permodalan yang mereka dapatkan . hal ini dikarenakan setiap usaha yng 

mereka geluti akan berkembang apabila disokong oleh modal yang memadai. 

Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengembangan akses permodalan 

bagi para masyarakat rumput laut, maka peneliti melakukan wawancara dengan 

beberapa responden sebagai berikut: 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Akle Yoni Loao
41

, mengenai 

pengembangan akses permodalan bagi masyarakat rumput laut , beliau 

mengatakan bahwa: 

 masyarakat petani rumput laut di sini pada umumnya belum sejahtera,hal ini 

disebabkan masyarakat petani masi banyak yang sumber daya manusianya 

lemah. Mata pencahariannya hari hari bergantung pada hasil laut. Hasil yang 

diperoleh juga tidak seberapa hanya untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan 

untuk pendidikan tidak mampu untuk dipenuhi. Melihat kondisi ini kami 

sebagai aparat desa menyediakan dana melalui bumdes ( badan usaha milik 

desa) dengan alokasi anggaran 100,000.000. dimana dana ini akan 

dipinjamkan ke masyarakat petani rumput laut  untuk bekerja sama.  

 

Selanjutnya wawancara dengan bapak Absolom Munah
42

 sebagai sekretaris desa 

Akle, mengatakan bahwa:  

kalau bicara soal permodalan benaar kami sebagai apparat desa pasti 

menyediaakan modal bagi masyarakat petani rumput laut yang dimana dana 

yang dikeluarkan sebesar 5-10 jutaa, dalam hal ini dibagi perkelompok yang 

mencaapai 10 kelompok ynag diberikan masing masing kelompok sebesar 1 

juta per kelompok .untuk itu saya sebagai sekrestaris desa bekerja sama 

dengan apparat desa yang lain untuk mengawasi kebutuhan masyarakat 

dalam produksi rumput laut  

 

Untuk memperkuat jawaban dari aparat desa diatas, peneliti juga melakukan 

wawancara terhadap masyarakat rumput laut. 

Bapak Tomas Munah
43

, sebagai masyarakat petani rumput laut, mengatakan 

bahwa :  

sebenarnya akses permodalan sangat membantu kami para petani rumput laut 

yang dimana saat kami sering mengalami kesulitan untuk memproduksi 

rumput laut , kadang mengalami penurunan.  saat panen dihari yang salah itu 

sangat merugikan kami sebgai petani rumput laut, dan desa sudah sedikit 

membantu kami para petani agar produksi ini terus meningkat. 

 

                                                             
41 Wawancara dengan bapak Yoni Loao selaku kepala Desa Akle ,2 september 2019 
42

Wawancara dengan bapak Absolom munah di desa akle 3 september 2019  
43

 Wawancara dengan bapak tomas munah di desa akle 3 september 2019 
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Pernyatan dari bapak Tomas munah di atas juga didukung dengan pernyataan dari 

bapak oma bisilisin
44

 , yang mengatakan bahwa : 

Saya sebagai masyarakat petani rumput laut , hidup kami tergantung musim. 

Kalua musim baik hasilnya juga baik , dan bisa bantu kami untuk hidup , 

kalua musim kurang baik itu akan mengakibatkan masalah pada pemanenan 

hasil rumput laut , bantuan yang diberikan itu untuk orang orang terdekat 

dengan para apparat desa saja   

 

Pernyataan dari bapak Tomas Munah dan bapak oma bisilisin juga didukung 

dengan pernyataan dari bapak amir kadar
45

 sebagai masyarakat petani rumput laut, 

yang mengatakan bahwa:  

saya sebagai petani rumput laut sangat sulit sekali untuk memenuhi 

kebutuhan hidup saya dan keluarga sehari hari . saya sebagai petani palingan 

tiap bulan dari hasil pemanenan hanya dapat kebutuhan makan minum saja 

akibat hasil panen yang tidak menjamin dan tidak sesuai harapan.penghasilan 

saya dalam sebulan paling tinggi 1000.000 inilah yang membuat saya 

kesulitan untuk memnuhi kebutuhan. Pemerintah desa sudah sediakan 

BUMdes supaya kami bisa pinjam uang dari sana. 
 

Dari jawaban diatas dapat digambarkan bahwa upaya pemberian modal oleh 

pemerintah desa kurang membantu masyarakat petani rumput laut dalam membuat 

usaha . dikarenkan uang yang diberikan terlalu sedikit . 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberap aparat desa dan 

masyarakat petani rumput laut diatas, dapat digambarkan bahwa pemerintah desa 

sudah melakukan upaya berupa peminjaman modal untuk memberdayakan 

masyarakat petani rumput laut. 

                                                             
44

 Wawancara dengan bapak oma bisilisin di desa akle 3 september 2019 

 
45

Wawancara dengan bapak amir kadar di desa akle 4 september 2019  
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Pengembangan akses permodalan merupakan hal penting yang sangat 

membutuhkan kerja sama dari pemerintah desa atu masyarakat . disatu sisi 

pengembangan akses permodalan ini haruslaah bertujuan untuk meningkatkan 

produksi rumput laut. Sedangkan di sisi lainnya , akses permodalan mestila 

menjadi sarana bagi para masyarakat rumput laut . 

Berdasarkan pengamatan penulis , mengenai pemberian aspek permodalan 

pemerintah Desa Akle belum terlalu focus memberdayakan masyarakat petani 

rumput laut. Dari kenyataan ini penulis menggambarkan bahwa banyak bantuan 

yang di berikan oleh pemerintah desa belum tepat sasaran kepada masyarakat 

yang sangat membutuhkan. Oleh kareananya pemerintah desa harus duduk 

bersama atau musyawarah dengan dengan masyarakat mengenai pemberian modal 

sehingga modal terswebut dapat dibutuhkan atau dimanfaatkan dengan baik dan 

tepat sasaran. 

 

B.  PENGEMBANGAN ALAT PRODUKSI RUMPUT LAUT 

Alat produksi rumput laut menjadi kunci bagi keberhasilan para petani rumput 

laut dalam memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Produkvitas hasil rumput 

laut bagi para petani juga sangat dipengaruhi penguasaan akan alat produksi 

rumput laut . apabila masyarakat dapat menguasai dengan baik setiap inci alat 

produksi rumput laut itu, maka hasilnya juga akan baik. 
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Alat produksi rumput laut yang digunakan para petani desa pada umumnya 

menggunakan alat yang sederhana.penggunaan alat ini berdampak pada 

pendapatan para petani rumput laut. 

Untuk mengetahui peran masyarakat petani rumput laut mengembangkan alat 

produksi rumput laut , maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa 

responden sebagai berikut :Bapak Dandung Munah
46

 sebagai masyarakat petani 

rumput laut, beliau mengatakan bahwa: 

saya sebagai masyarakat petani rumput laut di sini tidak pernah 

mendapatkan bantuan apa pun dari pemerintah desa  kalau omong bantuan 

dari pemrintah desa itu, lebih banyak mereka beri kepada orang-orang 

terdekat atau kelompok terdekat. saya harap pemerintah desa dapat 

mendengarkn apa yang saya inginkan supaya saya juga bisa dapaat alat 

produksi rumput laut seperti sampan dan alat apung lainnya. 

Wawancara juga dilakukan kepada bapak Badrus
47

, sebagai masyarakat petani 

rumput laut, yang mengatakan bahwa : 

alhamdulilah dengan adanya bantuan alat produksi rumput laut yang di 

berikan kepada kelompok rumput laut kami , hasil kami bisa meningkat, 

sebab menggunakan sampan atau perahu hasil memanen kita semakin lebih 

mudah . tetapi dengaan memberikan bantuan kami lebih leluasa untuk 

produksi rumput laut 

Pernyataan dari bapak Badrus juga didukung dengan pernyataan dari bapak 

Yohan Liman
48

, sebagai sesama masyarakat petani rumput laut 

saya sebagai masyarakat petani rumput laut disini satau saya pemerintah 

desa memberikan bantuan untuk kita dalam hal ini perabotan alat produksi 

rumput laut yang diberikan kepada beberapa kelompok yang sudah dibagi. 

                                                             
46

 Wawancara dengan Bapak Dandung munah tanggal 29 agustus 2019 
47

 Wawancara dengan Bapak Badrus sebagai masyarakt petani rumput laut pada tanggal 5 

september 2019 
48

 Wawancara dengan bapak Yohan Liman sebagai masyarakat petani rumput laut tanggal 6 

september 2019 
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Misalnya perahu ,tali,botol plastik dan beberapa bibit rumput laut untuk 

menjadi modal pertama produksi rumput laut 

pernyataan dari bapak Yohan Lima , juga didukung oleh pernyatan dari bapak 

Nandes Eik
49

 sebagai sesama masyarakat petani rumput laut . 

kalau dari saya , saya sebenarnya kurang puas dengan apa yang telah 

diberikan oleh pemerinah karena adanya persaingan atau beberapa warga 

yang sudah mengambil alih alat yang sudah diberikan karena alat alat itu 

adalah satu satunya pengembangan kinerja kami . menurut saya itu tidak 

adil. 

Wawancara dengan bapak Kasper Loao
50

 sebagai petani rumput laut. 

Kalau dari akses permodalan saya rasa sudah cukup lah apabila kami 

menggunakan alat tersebut karena kami hanya melaksanakan pekerjaan kami 

sebagai petani rumput laut.dalam hal ini saya merasa pelayanan pemerintah 

desa lumayan membantu. 

Wawancara dengan ibu Linda Bisilisin
51

 sebagai masyarakat petani rumput laut 

Saya sebagai petani sangat mengapresiasi pemerintah desa yang sudah 

berusaha untuk bisa membantu kami dalam produksi rumput laut dengan 

alat alat yang sudah sedikit meringankan contohnya sampan atau perahu 

kecil yang menjadi transportasi kami dilaut 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai 

pengembangan alat produksi rumput laut , dapat diketahui bahwa upaya yang 

dilakukan pemerintah desa dalam mengembangkan alat produksi rumput laut 

sejauh ini sudah sangat membantu , artinya bantuan yang diberikan cukup 

                                                             
49

 Wawancara dengan bapak Nandes Eik sebagai masyarakat petani rumput laut tanggal  9  

september 2019 

 
50

 Wawancara dengan bapak kasper Loao sebagai masyarakat petani rumput laut tanggal  7 

september 2019 

 
51

 Wawancara dengan ibu linda bisilisin sebagai masyarakat petani rumput laut tanggal  6 

september 2019 
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bermanfaat bagi para petani rumput laut, sehingga pendapatannya semakin 

maningkat.namun masi ada masalah yang harus diselesaikan pemerintah desa , 

pemerintah harus mendata kembali para petani rumput laut yang belum 

mendapatkan bantuan alat produksi rumput laut, sehingga para petani yang sudah 

mendaptkan bantuan tidak perlu dibagi lagi, dan bagi ,masyarakat yang belum 

mendaptkan bantuan bisa mendapatkan bantuan. 

Dalam usaha untuk mengembangkan alat produksi rumput laut , 

pemerintah desa juga dihadapkan dengan beberapa masalah yang signifikan, yakni 

penguasaan masyarakat pada alat produksi rumput laut tersebut.yakni melalui 

pemberdayaan atau sosisalisasi terhadap alat alat produksi rumput laut  tersebut. 

Setiap masyarakat membutuhkan hal tersebut , sebagai langkah bagi merka untuk 

memahami alat produksi rumput laut yang lebih modern, yang kemudian juga 

dapat berimbas pada meningkatnya hasil produksi rumput laut. 
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Gambar 6 

Sampan Sebagai Alat Untuk Melepas Bibit  Rumput Laut Atau Memanen 

Hasil Rumpt Laut  di Desa Akle
52

 

 

                                 Gambar 7 

Alat Produksi Rumput Laut Berupa Tempat Penjemuran , Botol Plastik Dan Tali  

di Desa Akle 
53

 

 

                                                             
52

 Sumber :dokumentasi peneliti, 29 agustus 2019 
53

 Dokumentasi penulis, 8 september 2019 
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Menurut pengamatan peneliti , mengenai alat produksi rumput laut yang 

sering atau biasa digunakan oleh petani rumput laut masih belum membuat 

pendapatan petani rumput laut meningkat pesat.  Hal ini dikarenakan alat yang 

digunakan para petani masih bersifat menual , artinya masih menggunakan alat 

seadanya yang masi bisa untuk dipergunakan. 

C.  PENGEMBANGAN AKSES PEMASARAN 

Pasar adalah faktor penting dalam menjalankan sebuah usaha, tidak adanya 

pasar dan strategi pemasaran bisa menjadi kendala utama sebuah usaha apabila 

tidak berkembang. Oleh karenanya , pemerintah harus membuka dan memberikan 

akses yang lebih luas lagi dalam pemasaran hasil produksi rumput laut .  

Keberadaan pasar menjadi aset penting bagi masyarakat petani rumput laut, 

yang berfungsi sebagai tempat jual beli hasil hasil produksi rumput laut 

mereka.selain menjadi tempat jual beli, keberadaan pasar juga dapat 

meningkatkan taraf perekonomian masyarakat petani rumput laut. Berkaitan 

dengan akses pemasaran ini, hal penting yang perlu juga diperhatikan adalah 

terciptanya hubungan yang sinergis antara pemerintah desa dan masyarakat 

rumput laut, baik dalam proses produksi maupun proses pemasaran hasil produksi 

tersebut. 

Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam membantu masyarakat petani 

rumput laut untuk mengembangkan akses pemasaran, maka peneliti melakukan 

wawancara dengan beberapa responden sebagai berikut: 
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Bapak Absolom Munah
54

, selaku aparat pemerintah desa, beliau mengatakan 

bahwa: 

kami selaku pemerintah desa telah berupaya membantu petani rumput laut 

dalam proses pemasaran hasil produksi rumput laut mereka.selama ini 

kekurangan tempat yang menjadi penghamat proses pemasaran hasil produksi 

para petani. Tempat yang dijadikan transaksi jual beli adalah bumdes, tetapi 

sekarang para petani menjual hasil produksi mereka di luar desa dalam hal ini 

para pengusaha atau perusahaan dari luar desa . 

Pernyataan bapak Absolom Munah juga didukung oleh ibu Antoneta  nenobesi
55

, 

yang mengatakan bahwa: 

dengan adanya Bumdes yang dibangun oleh pemerintah Desa Akle ini, sangat 

membantu para pekerja rumput laut sehingga masyarakat lebih gampang 

untuk menjual hasil mereka , ada juga kami selaku masyarakat petani rumput 

laut ada yang menjual hasil mereka ke perusahaan atau pabrik yang langsung 

mengelola hasil mereka , sehingga penghasilan mereka lebih cepat dijual 

dengan harga yang lumayan tinggi sehingga sebagian besar masyarakat 

petani rumput laut menjua hasil produksi rumput laut mereka ke perusahaan 

atau pabrik itu langsung. 

 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan di atas, dapat di 

katakan bahwa pasar merupakan sala satu akses penting yang dibutuhkan oleh 

masyarakat untuk memasarkan hasil produksi mereka. Dalam usaha untuk 

mengembangkan akses pemasaran yang ada pemerintah desa melakukan berbagai 

upaya yang pada dasarnya membantu para produksi rumput laut.Sala satu bentuk 

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah membangun Bumdes . 

 

                                                             
54

 Wawancara bapak Absolom Munah selaku sekretaris desa akle pada tanggal 1 september 2019 

 
55

Wawancara dengan ibu antoneta nenobesi sebagai masyarakat petani rumput laut tanggal 4 

september 2019  
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Gambar 8 

Hasil Rumput Laut Yang Siap Di Jual
56

 

 

Menurut pengamatan yang dilakukan oleh penulis, akses pemasaran ini 

dapat membantu masyarakat petani rumput laut untuk meningkatkan 

perekonomian mereka juga. Selain itu masyarakat petani rumput laut juga 

mempunyai tempat penjualan yang lain selain bumdes misalnya perusahan tempat 

kelola hasil rumput laut itu. Hal ini merupakan elemen penting dari terciptanya 

akses pemasaran yang baik dan berguna bagi masyarakat produksi rumput laut 

tersebut. 

D. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG   

PRODUKSI RUMPUT LAUT 

Sarana dan prasarana  merupakan faktor penting dalam menunjang usaha 

produksi rumput laut . sarana dan prasarana ini adalah urat nadi dari berbagai 

macam kegiatan dan usaha . Sarana dan prasarana bagi masyarakat rumput laut 

                                                             
56

 Sumber : dokumentasi penulis di desa Akle 7 september 2019 
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pada dasarnya dapat membantu para masyarakat petani rumput laut dalam usaha 

produksi mereka. Usaha mereka akan berkembang dengan baik apabila ditunjang 

dengan sarana prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang ada berperan 

penting sebagai faktor pendukung dalam meningkatkan produksi rumput laut . 

Untuk mengetahui lebih jauh tentang hal diatas maka  dilakukan wawancara 

kepada Bapak Wilson Non
57

, yang mengatakan bahwa: 

kami petani rumput laut sangat terbantu dengan sarana dan prasarana 

penunjang usaha kami seperti tempat penjualan rumput laut khususnya 

Bumdes . bumdes adalah tempat yang nyaman bagi kami parah petani 

rumput laut sehingga kami dapat menjual hasil produksi kami pada desa dan 

itu sebagai apresiasi saya untuk desa. Tapi ada pula yang menjualnya di 

tempat lain yang dia merasa bahwa penjualannya laku di tempat tersebut. 

Selanjutnya wawancara juga dilakukan kepada Bapak Ridolof Loao
58

, yang 

mengatakan bahwa: 

dengan pembangunan sarana prasarana misalnya rumah laut tempat 

penampungan hasil produksi rumput laut dapat membantu kami masyarakat 

rumput laut agar bisa bekerja dengan nyaman sala satu sarana prasarana 

yang paling menonjol adalah tempat penampungan rumput laut yang akan di 

timbang dan dijual sarana ini perlu ada dosetiap kelompok petani agar 

pekerjaan ini dapat berjalan dengan lancar.  

Pernyataan dari bapak Ridolof juga didukung dengan pernyataan dari bapak 

Husein Eik
59

 sebagai masyarakat petani rumput, yang menyatakan bahwa: 

peran pemerintah desa yang saya tahu hanya membangun saja sarana yang 

ada seperti Bumdes tempat penjualan rumput laut atau penimbangan hasil 

produksi , pemerintah desa kadang tidak mengontrolnya ,tnggu kita kasi tau 

baru mereka turun. Itu juga bagaimana dulu baru mereka turun kontrol . 

                                                             
57

Wawancara dengan bapak wilson non , sebagai masyarakat rumput laut tanggal 1 september 

2019 
58

 Wawancara dengan bapak Ridolof  loao, sebagai masyarakat rumput laut tanggal 7 september 

2019 
59

 Wawancara dengan bapak Husein Eik, sebagai masyarakat rumput laut tanggal 7 september 
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sarana dan prasara yang ada ini sudah mendukung usaha produksi rumput 

laut ,masyarakat disini sudah mampu mengelola dengan baik .  

Berdasarkan wawancara dengan bapak Absolom Munah
60

 selaku aparat 

pemerintah desa mengatakan bahwa: 

kami sebagai aparat pemerintah desa telah membangun sarana dan prasarana 

yang memadai bagi masyarakat petani rumput laut untuk menunjang usaha 

produksi mereka . kami sudah berupaya membangun bumdes . kami juga 

mengontrol penggunaan sarana prasarana itu. Jika ada yang bermasalah , 

maka kami akan melaporkannya kepada kepala desa untuk selanjutnya 

ditindak lanjuti . menurut saya secara umum  pemerintah desa sudah 

melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mensejahterahkan masyarakat 

petani rumput laut dalam hal ini produksinya semakin meningkat ketimbang 

waktu yang sebelumnya .masyarakat petani rumput laut punya kewajiban 

untuk menjaga sarana prasarana tersebut serta bertanggung jawab. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, dapat 

digambarkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Desa Akle dapat menunjang 

peningkatan produksi rumput laut. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan produksi rumput laut, seperti 

rumah laut, tempat penimbangan rumput laut, Bumdes, . pemerintah desa 

membangun sarana dan prasarana ini dengan tujuan dapat meningkatkan produksi 

rumput laut di Desa Akle. 

Sarana dan prasarana berfungsi sebagai alat pendukung yang di butuhkan 

untuk menunjang kelancaran usaha. Bagi masyarakat petani rumput laut 

pembangunan sarana dan prasara yang dibangun oleh pemerinth desa sudah dapat 

memenuhi apa yang mereka butuhkan atau sesuai dengan apa yang mereka 

                                                             
60 Wawancara dengan bapak Absolom Munah, sebagai masyarakat rumput laut tanggal 7 

september 
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harapkan. Namun dalam beberapa tahun terakhir  sarana dan prasarana yang ada 

sudah tidak digunakan lagi , dikarenakan ada yang sudah rusak serta sudah tidak 

layak pakai. Keadaan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah desa Akle. 

Gambar 9 

Kondisi Rumah Pantai Tempat Produksi Rumput Laut di Desa Akle
61

 

 

Gambar diatas merupakan kondisi rumah tempat produksi rumput laut yang 

ada di Desa Akle . Tampak pada gambar , keadaan rumah pantai yang sudah tidak 

layak untuk digunakan lagi oleh para petani rumput laut. Hal ini disebabkan 

karena cuaca buruk dan rumah yang terbuat dari bahan yang mudah rapuh. 
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 Sumber dokumentasi penulis di Desa Akle , 10 september 2019 


