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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Kecamatan Moro merupakan salah satu kecamatan yang terletak di 

wilayah Kabupaten Karimun. Kecamatan Moro memiliki luas wilayah daratan 

sebesar 203,53 Km dan dibagi menjadi 10 Desa, yaitu Desa Pauh dengan luas 

wilayah 2,70 Km, Desa Sugie dengan luas wilayah 47,50 Km, Desa Keban  

dengan luas wilayah 36,00 Km, Desa Selat Mie dengan luas wilayah 12,50 Km, 

Desa Tanjung Pelanduk dengan luas wilayah 8,00 Km, Desa Jang dengan luas 

wilayah 17,50 Km, Desa Pulau Moro dengan luas wilayah 11,80 Km, Desa Niur 

Permai dengan luas wilayah 9,50 Km, Desa Rawajaya dengan luas wilayah 15,40 

Km, Desa Buluh Patah dengan luas wilayah 34,00 Km. 

Industri yang akan di kembangkan di desa-desa adalah penangkapan di 

Desa Moro, Desa Sugie, Desa Pauh dan Desa Jang, industri budidaya rumput laut 

di Desa Tanjung Pelanduk dan Desa Selat Mie, industri budidaya kepiting di Desa 

Pauh dan industri budidaya lobster di Desa Sugi. 

Daerah yang sesuai untuk penangkapan ikan adalah Desa Moro, Desa 

Sugie, Desa Pauh, dan Desa Jang dikarenakan mudahnya akses ke laut dan 

terdapat pelabuhan yang sesuai untuk penangkapan ikan. pengembangan industri 

budidaya rumput laut adalah Desa Tanjung Pelanduk dan Desa Selat Mie di Pulau 

Combol serta Desa Sugie di Pulau Sugie. Dari total potensial lokasi penelitian 

seluas 417 km
2
 (jarak 1 km dari garis pantai), kategori sangat layak di temukan di 

perairan sekitar Pulau Sugie dan Pulau Combol seluas 110 km
2
. Adapun kriteria 

yang sesuai dari ketiga desa yang dipilih ini adalah kecerahan perairan di Pulau 

Sugie dan Pulau Combol yang cukup baik dapat membantu proses fotosintesis 

bagi pertumbuhan rumput laut, kondisi laut yang dikepung beberapa pulau yang 

membuat kecepatan arus yang lebih tenang, kondisi gelombang dan kecepatan 

angin yang lebih kecil. Daerah yang sesuai untuk budidaya lobster adalah Desa 

Sugi. 
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BAB I 

PROFIL DAERAH 

 

1.1 Sejarah Kabupaten Karimun 

 

Kabupaten Karimun adalah sebuah kabupaten kepulauan di Provinsi 

Kepulauan Riau, Indonesia. Ibukota Kabupaten Karimun adalah Tanjung Balai 

Karimun. Kabupaten Karimun terdiri atas 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Moro, 

Durai, Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara, Ungar, Belat, Karimun, Buru, 

Meral, Tebing, dan Meral Barat. Kabupaten kepulauan yang terdiri dari pulau 

besar dan kecil. Kabupaten Karimun saat ini terdiri dari 250 buah pulau, dimana 

semua pulau sudah bernama dan hanya sebanyak 57 pulau yang sudah 

berpenghuni. Dua pulau terbesar yang menjadi pusat pemukiman dan sentra 

ekonomi adalah Pulau Karimun dan Kundur. Pulau Terluar di Kabupaten Karimun 

adalah Pulau Karimun Anak dan Pulau Iyu Kecil. 

Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Karimun memiliki beberapa 

batas-batas, yaitu: Utara (Philip Chanel, Singapura dan Semenanjung Malaysia), 

Selatan (Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir), Barat (Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten 

Pelalawan, dan Timur (Kota Batam). 

Pada awalnya Kabupaten Karimun berada dibawah kekuasaan Kerajaan 

Sriwijaya hingga keruntuhannya di abad ke-13. Kabupaten Karimun memiliki 

letak yang strategis di Selat Malaka yang sering dilalui kapal-kapal dagang, oleh 

karena itu Kerajaan Malaka mulai masuk pada tahun 1414. Sampai dengan tahun 

1511 dimana Malaka jatuh ke tangan Portugis, dan peristiwa tersebut 

menyebabkan rakyat Malaka berpencar ke pulau-pulau di Kabupaten Karimun. 
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Sejak jatuhnya Kerajaan Malaka, Kabutapen Karimun digunakan oleh Kerajaan 

Johor sebagai markas angkatan laut untuk menentang Portugis sejak masa 

pemerintahan Sultan Mahmud Syah (1518 – 1521) hingga Sultan Ala Jala Abdul 

Ri’ayat Syah (1559 – 1591). Sejak tahun 2001 Kabupaten Karimun dipimpin oleh 

3 orang bupati yaitu: Muhammad Sani (2001 – 2005), Nurdin Basirun (2005 – 

2015), dan Aunur Rafiq (2015 – sekarang). 

Posisi strategis Kabupaten Karimun yang diapit oleh tiga negara, berimbas 

pada pesatnya perkembangan kabupaten ini. Status Free Trade Zone (FTZ) yang 

disandang pulau Karimun cukup berpengaruh terutama terhadap kegiatan 

perekonomian 

1.2 Kecamatan Moro 

 

Kecamatan Moro merupakan salah satu kecamatan yang terbentuk di 

wilayah Kabupaten Karimun. Kecamatan Moro memiliki luas wilayah daratan 

sebesar 203,53 Km dan dibagi menjadi 10 Desa dan 2 Kelurahan yaitu: 

1. Desa Pauh dengan luas wilayah 2,70 Km 

 

2. Desa Sugie dengan luas wilayah 47,50 Km 

 

3. Desa Keban dengan luas wilayah 36,00 Km 

 
4. Desa Selat Mie dengan luas wilayah 12,50 Km 

 

5. Desa Tanjung Pelanduk dengan luas wilayah 8,00 Km 

 

6. Desa Jang dengan luas wilayah 17,50 Km 

 

7. Desa Pulau Moro dengan luas wilayah 11,80 Km 

 

8. Desa Niur Permai dengan luas wilayah 9,50 Km 

 

9. Desa Rawajaya dengan luas wilayah 15,40 Km 
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10. Desa Buluh Patah dengan luas wilayah 34,00 Km 
 

11. Kelurahan Moro dengan luas wilayah 6,75 Km 

 

12. Kelurahan Moro Timur dengan luas wilayah 1,88 Km 

 

1.2.1 Letak 

 

Secara astronomis, wilayah daratan (pulau-pulau) Kecamatan Moro terletak 

diantara 0°40’51’’ sampai dengan 0°54’45’’ Lintang Utara dan 103°37’17’’ 

sampai dengan 103°58’43’’ Bujur Timur. 

 
 

1.2.2 Batas-batas 

 

Batas-batas Kecamatan Moro di sebelah: 

 

1. Utara : Kota Batam 

 

2. Selatan : Selat Durian dan Kecamatan Durai 

 

3. Barat : Kecamatan Moro Utara 

 

4. Timur : Kota Batam 

 

Batas-Batasan Desa/Kelurahan di Kecamatan Moro, yaitu: 
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Desa/Kelurahan Batas Daerah 

 

Moro 

Utara : Desa Pauh 

Selatan : Desa Sugie 

Timur : Desa Sugie 

Barat : Kecamatan Buru 

 

Moro Timur 

Utara : Desa Pauh 

Selatan : Desa Jang 

Timur : Desa Pauh 

Barat : Desa/Kel. Moro 

 

Pulau Moro 

Utara : Kecamatan Buru 

Selatan : Desa Sanglar Durai 

Timur : Desa/Kel. Moro 

Barat : Kecamatan Moro 

 

Pauh 

Utara : Desa Sugie 

Selatan : Desa/Kel. Moro Timur 

Timur : Desa Sugie 

Barat : Desa/Kel. Moro 

 

Sugie 

Utara : Desa Niur Permai 

Selatan : Desa Jang 

Timur : Desa Rawajaya 

Barat : Desa Pauh 

 

Keban 

Utara : Kecamatan Belakang Padang 

Selatan : Desa Rawajaya 

Timur : Desa Tanjung Pelanduk 

Barat : Desa Niur Permai 

 

Niur Permai 

Utara : Desa Pl. Terong Batam 

Selatan : Desa Rawajaya 

Timur : Desa Keban 

Barat : Desa Sugie 

 

Rawajaya 

Utara : Desa Keban 

Selatan : Desa Sugie 

Timur : Desa Selat Mie 

Barat : Desa Sugie 

 

Selat Mie 

Utara : Desa Tanjung Pelanduk 

Selatan : Kecamatan Galang Batam 

Timur : Kecamatan Galang Batam 

Barat : Desa Rawajaya 

Buluh Patah 
Utara : Kecamatan Bulang Batam 

Selatan : Kecamatan Galang Batam 
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 Timur : Kecamatan Galang Batam 

Barat : Desa Selat Mie 

 

Tanjung Pelanduk 

Utara : Kecamatan Bulang Batam 

Selatan : Desa Selat Mie 

Timur : Kecamatan Galang Batam 

Barat : Desa Keban 

 

Jang 

Utara : Desa/Kel. Moro 

Selatan : Desa Sanglar Durai 

Timur : Desa Sugie 

Barat :Desa/Kel. Moro 

 

1.2.3 Geologi 

 

Kecamatan Moro terdapat 85 pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar dan 

kecil. Dari 85 pulau tersebut, dimana hanya 19 pulau yang berpenghuni. Berikut 

nama pulau yang ada di Kecamatan Moro: 

1. Durian Besar 44. Meribung 

 
2. Durian Kecil 45. Nipah 

 

3. Mentailing 46. Merottok Kecil 

 

4. Berendam 47. Merottok Besar 

 

5. Mempoyong Besar 48. Saoma 

 

6. Mempoyong Kecil 49. Anaksaoma 

 

7. Sugi Bawah 50. Separi 

 

8. Manda Kecil 51. Binga 

 

9. Manda Besar 52. Teropong Besar 

 

10. Batuberlayar 53. Renjes 

 

11. Batuberlobang 54. Teropong Kecil 

 

12. Kain Dua 55. Citlim 

 

13. Kain Satu 56. Sekatip 
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14. Anjing 57. Tokongsekatip 
 

15. Perasi Besar 58. Kelelawar Besar 

 

16. Perasi Kecil 59. Kelelawar Kecil 

 

17. Kerengga 60. Sebaik 

 

18. Moro Darat 61. Resam 

 
19. Moro Tengah 62. Seranjau 

 

20. Moro Laut 63. Pandan 

 

21. Belukar 64. Pisang 

 

22. Menteras Besar 65. Pisangbatu 

 

23. Menteras Kecil 66. Combol 

 

24. Panjang 67. Semangka 

 

25. Kura 68. Badas 

 

26. Bontot 69. Parang 
 

27. Kendi 70. Duku 

 

28. Jaga 71. Bahan 

 

29. Dok 72. Muraibatu 

 

30. Manis 73. Cuping 

 
31. Jangkar 74. Ojol 

 

32. Keloncing 75. Nibung 

 

33. Murai 76. Nensa 

 

34. Berdaun 77. Pait 

 

35. Pauh 78. Lemas 

 

36. Subi Laut 79. Anaklemas 
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37. Selarang 80. Lini 
 

38. Subi Darat 81. Pasai 

 

39. Jang 82. Keban 

 

40. Conding Kecil 83. Dulang 

 

41. Conding Besar 84. Sepatu 

 
42. Telunas 85. Sugi Atas 

 

43. NN 

 

1.2.4 Klimatologi 

 

Wilayah Kabupaten Karimun termasuk Kecamatan Moro merupakan bagian 

dari kepulauan di Indonesia mempunyai iklim basah yang sangat dipengaruhi oleh 

perubahan arah angin. Unsur-unsur iklim lainnya seperti temperatur, suhu dan 

curah hujan ikut berpengaruh terhadap kondisi perubahan cuaca dari tahun ke 

tahun. Kecamatan Moro merupakan daerah tropis dengan suhu berkisar antara 

24°C - 33°C dan kelembapan udara berkisar dari 69% - 97%. 

 

Tabel Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten 

Karimun, 2015 

Bulan 
Suhu Udara Kelembapan Udara 

Maks Min Rata-rata Maks Min Rata-rata 

Januari 32,10 27,60 28,60 88,00 70,00 78,00 

Februari 30,70 24,80 27,20 89,00 69,00 78,00 

Maret 32,00 25,30 28,20 88,00 69,00 79,00 

April 32,60 25,50 28,60 89,00 74,00 80,00 

Mei 32,00 25,20 28,20 93,00 74,00 85,00 

Juni 32,10 25,10 28,10 94,00 77,00 84,00 

Juli 32,80 25,40 28,30 92,00 74,00 83,00 

Agustus 31,80 25,20 27,90 93,00 73,00 83,00 

September 32,00 24,60 27,70 97,00 71,00 84,00 

Oktober 32,30 24,80 28,30 89,00 70,00 81,00 

November 31,70 24,70 27,90 91,00 76,00 84,00 

Desember 31,50 25,20 28,00 90,00 73,00 82,00 

Sumber: Stasiun Meteorologi dan Geofisika Tanjung Balai Karimun 
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Grafik Rata-rata Curah Hujan di Kabupaten Karimun Setiap Bulannya, 2014-2017 
 
 

 
Tabel Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran 

Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Karimun, 2015 

Bulan 
Tekanan 

Udara (mb) 

Kecepatan 

Angin (knot) 

Penyinaran 

Matahari (%) 

Januari 1 011,90 11,00 72,00 

Februari 1 009,50 11,00 67,00 

Maret 1 011,60 9,00 80,00 

April 1 010,10 11,00 71,00 

Mei 1 010,20 7,00 55,00 

Juni 1 009,80 7,00 60,00 

Juli 1 010,30 8,00 70,00 

Agustus 1 010,50 8,00 57,00 

September 1 011,00 8,00 38,00 

Oktober 1 011,60 8,00 51,00 

November 1 009,90 8,00 50,00 

Desember 1 011,00 11,00 48,00 

  Sumber: Stasiun Meteorologi dan Geofisika Tanjung Balai Karimun  
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1.2.5 Demografi 

 

Jumlah penduduk Kecamatan Moro pada tahun 2017 adalah 18.016 jiwa. 

Angka tersebut terbagi atas penduduk laki-laki sebanyak 9.360 jiwa dan penduduk 

perempuan sebanyak 8.656 jiwa. 

1.2.6 Tinggi Permukaan Laut 

 

Wilayah Kecamatan Moro memiliki ketinggian 4 meter di atas permukaan 

laut. Berikut tinggi wilayah di atas permukaan laut dari kecamatan di kabupaten 

Karimun, yaitu: 

No Kecamatan Ibukota Kecamatan Tinggi (Meter) 

1 Moro Moro 4 

2 Durai Telaga Tujuh 2 

3 Kundur Tanjung Batu Kota 3 

4 Kundur Utara Tanjung Berlian Kota 4 

5 Kundur Barat Sawang 4 

6 Ungar Sei Buluh 2 

7 Belat Sebele 3 

8 Karimun Tanjung Balai Kota 3 

9 Buru Buru 3 

10 Meral Meral Kota 3 

11 Tebing Tebing 5 

12 Meral Barat Darussalam 4 

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 
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1.2.7 Sungai dan Gunung 

 

Wilayah Kecamatan Moro tidak memiliki sungai dan gunung. Berikut 

jumlah sungai dan gunung dari kecamatan di kabupaten Karimun, yaitu: 

No Kecamatan Sungai Gunung 

1 Moro - - 

2 Durai - - 

3 Kundur - - 

4 Kundur Utara - - 

5 Kundur Barat - - 

6 Ungar - - 

7 Belat - - 

8 Karimun - - 

9 Buru - - 

10 Meral - - 

11 Tebing - Gunung Jantan 

12 Meral Barat - - 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun 

 

1.2.8 Pantai 

 

Kondisi pantai di Kecamatan Moro bersifat landai, hal ini dapat dilihat dari 

beberapa pantai-pantai yang menjadi tempat wisata bagi turis lokal ataupun asing 

seperti Pantai Telunas, Pantai Mentangan, Pantai Pasir Merah, dan Pantai 

Berangan Moro. Pantai-pantai di Kecamatan Moro tidak cukup dalam untuk 

dijadikan tempat berlabuhnya kapal-kapal besar. Akan tetapi terdapat beberapa 

pelabuhan yang dibangun untuk tempat berlabuhnya kapal-kapal tersebut. 
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1.2.9 Sumber Daya Alam 

 

Kecamatan Moro memiliki potensi sumber daya alam berupa sumber daya 

mineral dan sumber daya non mineral. Potensi sumber daya mineral Kecamatan 

Moro berupa bahan bakar mineral, timah, garam, belerang, kapur, besi, baja, 

aluminium, tembaga, nikel, dan pasir. Potensi sumber daya non mineral 

Kecamatan Moro dari segi pertanian berupa karet, kelapa, alpukat, belimbing, 

jambu biji, jambu air, jeruk besar, jeruk siam, mangga, nangka, nenas, pepaya, 

pisang, sirsak, sukun, petai, jengkol, bayam, cabai besar, cabai rawit, kacang 

panjang, kangkung, ketimun, sawi, dan terung. Selain segi pertanian, dari segi 

peternakan berupa sapi dan kambing, sedangkan dari segi kelautan dan perikanan 

berupa budidaya lobster, kepiting dan rumput laut. 
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BAB II 

ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 

 

2.1 Faktor Fisik dan Infrastruktur 

2.2.1 Faktor Fisik 

Kecamatan Moro adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Karimun yang 

daerahnya terdiri atas kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 151 buah, dimana 

hanya 19 pulau yang berpenghuni dari pulau-pulau tersebut. Secara geografis 

letak Kecamatan Moro terletak pada 103’33’103’59’ Bujur Timur dan 0’28’30’’- 

0’30 Lintang Utara dengan luas wilayah mencapai 2.567 km2, dengan masing- 

masing luas darat dan luas laut adalah 653 km2 dan 1.915 km2. Moro merupakan 

daerah tropis dengan suhu berkisar antara 24°C - 33°C dan kelembapan udara 

berkisar dari 69% - 97%. (Choiriyati, 2018) 

2.2.2 Faktor Infrastruktur 

Pada umumnya kondisi di Kecamatan Moro masih terbatas akan sarana dan 

prasarana. Hal ini dikarenakan kondisi jalan dan juga fasilitas yang tersedia di 

Kecamatan Moro masih kurang layak. Tidak semua jalan menuju desa-desa di 

Kecamatan Moro dapat dilalui melalui perjalanan darat seperti Desa Sugie, Desa 

Keban, Desa Tanjung Pelanduk, Desa Selat Mie, dll. Semenjak pemerintahan 

bupati Nurdin Basirun, infrastruktur di kecamatan moro berkembang. beliau 

membangun jalan dan juga beberapa fasilitas umum untuk penduduk pulau Moro. 

Terutama jembatan menuju Desa Pauh. Menurut beberapa artikel menyatakan 

bahwa seluruh daerah di moro belum teraliri listrik. terdapat beberapa upaya yang 

sudah dilakukan pemerintahan moro dengan melapor kendala tersebut ke bupati 

karimun dan juga ke pihak pln. 

 
2.2 Faktor Politik dan Hukum 

Kecenderungan ideologi terbentuknya kecamatan moro adalah sebagai 

institusi eksekutif yang akan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan 

kemasyarakatan serta menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap 

permasalahan maupun tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial 

ekonomi, sosial budaya, politik, dan lainnya dalam masyarakat 
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Di Kecamatan Moro terdapat beberapa kasus hukum yang terjadi dan menjadi 

sorotan publik, yaitu: 

- kasus dugaan korupsi dua pejabat puskesmas moro, yang menggunakan duit 

hasil korupsi tersebut untuk mentraktir temannya. 

- kasus dugaan pelanggaran politik uang di moro, dan dimana penyidik hanya 

menerima satu berkas. 

peraturan daerah yang berlaku di kecamatan moro tercantum di perda no. 9 

tahun 2004 tentang pembentukan desa di kecamatan moro dan kecamatan kundur, 

kabupaten karimun. 

 
2.3 Faktor Ekonomi 

 

Industri kecil dan rumah tangga yang tersebar di kecamatan moro adalah 

sebanyak 72. rincian jumlah industri kecil dan rumah tangga menurut 

desa/kelurahan di kecamatan moro tahun 2017 yaitu: 

- kelurahan Moro memiliki 15 industri kecil dan rumah tangga 

- kelurahan Moro Timur memiliki 15 industri kecil dan rumah tangga 

- Desa Pulau Moro memiliki 5 industri kecil dan rumah tangga 

- Desa Pauh memiliki 6 industri kecil dan rumah tangga 

- Desa Sugie memiliki 5 industri kecil dan rumah tangga 

- Desa Keban memiliki 7 industri kecil dan rumah tangga 

- Desa Niur permai memiliki 3 industri kecil dan rumah tangga 

- Desa Rawa Jaya memiliki 3 industri kecil dan rumah tangga 

- Desa Selat Mie memiliki 5 industri kecil dan rumah tangga 

- Desa Buluhpatah memiliki 2 industri kecil dan rumah tangga 
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- Desa Tanjung Pelanduk memiliki 2 industri kecil dan rumah tangga 

- Desa Jang memiliki 4 industri kecil dan rumah tangga 

 
 

Di Kecamatan Moro minimarkert/toko/warung/kios tidak banyak terdapat di 

masing-masing desa. Sarana Telekomunikasi juga belum berkembang, terbukti 

belum adanya telepon umum maupun wartel. Sarana Perekonomian seperti 

bengkel mobil/motor juga belum banyak di temukan, jasa-jasa lain seperti tempat 

reparasi alat elektronik/alat kantor, tempat binatu dan salon tidak banyak. Secara 

lebih lengkap sarana perekonomian di Kecamatan Moro dapat di lihat pada Tabel 

di bawah ini. 

 
2.4 Faktor Lingkungan Hidup 

Hutan lindung di moro memiliki luas 230 hektar . tanah jenis yang terdapat 

di moro adalah jenis organosal dari glei humus dan jenis tanah latosol. tidak 

terdapat data mengenai pencamaran yang terjadi di kecamatan moro. Dan tidak 

terdapat data mengenai pengelolaan limbah yang terjadi di kecamatan moro. 

2.5 Faktor Sosial dan Demografi 

Faktor-faktor sosial pada kecamatan moro meliputi beberapa hal seperti 

pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan kriminalitas. 

Pendidikan, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai 

pentingnya pendidikan terutama pendidikan dasar 9 tahun, di kabupaten karimun 

telah banyak didirikan sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak (TK), 

sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. di 

kecamatan moro, terdapat : 

- 21 sekolah dasar dengan jumlah murid sebanyak 2.377 siswa/i dan 238 

guru. 

- 1 sekolah madrasah ibtidaiyah dengan jumlah murid sebanyak 35 siswa/i 

dengan tenaga pengajar sebanyak 8 guru. 

- 8 sekolah menengah pertama (SMP) dengan jumlah murid sebanyak 925 

dan 80 guru. 
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- 1 sekolah madrasah tsanawiyah (MTS) dengan jumlah murid sebanyak 111 

dan 12 guru. 

- 2 sekolah menengah atas (SMA) dengan jumlah murid sebanyak 566 dan 

38 guru. 

- 1 sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan jumlah murid sebanyak 98 

dan 14 guru. 

- tidak terdapat sekolah madrasah aliyah (MA) di kecamatan moro 

Kesehatan, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, 

pemerintah kabupaten membangun berbagai sarana dan pra sarana kesehatan di 

berbagai kecamatan. di kecamatan moro terdapat 33 posyandu, 2 puskesmas, 8 

puskesmas pembantu, 4 puskesmas keliling (darat) dan 3 puskesmas keliling 

(laut). tenaga medis di kecamatan moro berjumlah 6 orang, tenaga keperawatan 

berjumlah 14 orang, dan tenaga kebidanan berjumlah 15 orang. 

Di kecamatan moro tercatat 297 imunisasi akan bcg, campak 293 balita, 

polio 1146 balita dan dpt 856 balita, dan hepatitis b 856 balita. menurut data per 

tahun 2017, terdapat 300 bayi lahir hidup dan 7 bayi lahir mati, dengan bayi 

meninggal berjumlah 7 bayi. 

Menurut data per 2017, jumlah kasus diare di kecamatan moro berjumlah 

326 kasus, tubercolosis berjumlah 28 kasus. 

Agama, menurut data jumlah agama di kecamatan moro masing-masing 

berjumlah  islam  (94,42%),  protestan  (0,93%),  katolik  (0,61%),  dan  buddhis 

(4,04%). tempat beribadah di kecamatan moro tercatat 32 masjid, 15 mushola, 19 

surau, 10 gereja protestan, 1 gereja katolik, 4 vihara, dan 6 cetya. 

 
2.6 Faktor Teknologi 

Tidak terdapat informasi lebih mengenai kemajuan teknologi yang terjadi di 

kecamatan moro, akan tetapi dilihat dari beberapa artikel ataupun media yang 

memberikan informasi mengenai moro dan sekitarnya dapat di simpulkan bawah 

penduduk kecamatan moro ada menggunakan teknologi-teknologi seperti barang- 

barang elektronik (hp, laptop, komputer, dll), mesin-mesin untuk pengolahan 
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sumber daya alam yang terdapat di kecamatan moro, pahatan kayu, dan lain 

sebagainya. 

BAB III 

IDENTIFIKASI INDUSTRI YANG BERPOTENSI 

 

3.1 Analisa Faktor Produksi 

 

Kecamatan Moro memiliki 19 pulau yang berpenghuni yaitu pulau 

Durian Besar, Durian Kecil, Mentailing, Berendam, Mempoyong Besar, 

Mempoyong Kecil, Sugi Bawah, Manda Kecil, Manda Besar, dan lain-lain. Dari 

ke 19 pulau ini terdapat 10 desa yang diantaranya yaitu Pulau Moro, Pauh, Sugie, 

Keban, Niur Permai, Rawa Jaya, Selat Mie, Buluhpatah, Tanjung Pelanduk, Jang. 

Dari data yang Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 jenis pekerjaan yang ada 

yaitu Nelayan / Perikanan 17%, bertani / berkebun 4%, karyawan honorer 2%, 

wiraswasta 2%, pegawai negeri sipil 1%, pelajar / mahasiswa 14%, ibu rumah 

tangga 24% dan yang belum / tidak bekerja sebesar 32%. Dari segi pendidikan 

sebagian besar penduduk Moro sebagian besar penduduknya belum atau tidak 

bersekolah yaitu 43,05%, tamat SD sederajat 34,19%, SLTP sederajat 4,80%, 

SLTA sederajat 5,47%, Diploma I/II 0,44%, Diploma III 0,34%, Diploma IV / 

Strata I 1,21%. Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa sebagian besar 

penduduk tamat SD namun untuk yang berpendidikan SLTA pun sudah termasuk 

tinggi (Choiriyati, 2018). 

Jumlah penduduk dikecamatan Moro sebagian besar berada di Kelurahan 

Nyamuk sebanyak 1.325 jiwa, Batu Belah sebanyak 780 jiwa, Munjan sebanyak 

853 jiwa, Serat sebanyak 250 jiwa, Air Putih 274 jiwa dan Temburun 393 jiwa. 

Dari jumlah penduduk yang ada terdapat beberapa usaha kecil dan menengah 
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yaitu 19 pengrajin kapal kayu, 1 pengrajin speedboat dan 12 pengrajin perkayuan 

seperti pintu, kusen dan lainnya. Selain itu untuk dibidang perikanan terdapat 342 

Rumah tangga yang bergerak dalam penangkapan ikan, 373 rumah tangga yang 

bergerak dalam budidaya perikanan laut dan 87 rumah tangga yang bergerak 

dalam pengolahan hasil perikanan sedangkan untukbudidaya air tawar belum ada 

rumah tangga mengambil peluang ini. 

Untuk mendukung perekonomian masyarakat di kecamatan Moro ini 

terdapat beberapa moda kendaraan dan prasarana yang tersedia yaitu 598 armada 

motor laut, 196 alat genset dinamo, 46 speedboat, 465 kendaraan roda 2, 47 mesin 

kayu dan 5 fery ke ibukota kabupaten. Jumlah prasarana ini pun mengalami naik 

turun. Beberapa yang mengalami penurunan yaitu motor laut, genset dinamo, 

speedboat, mesin kayu dan ferry ke ibukota kabupaten. Peningkatan terjadi pada 

kendaraan roda 2. Prasarana ini semua diharapkan dapat membantu masyarakan 

untuk mendukung proses perekonomian yang ada di kecamatan ini. 

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa warga lebih cenderung memilih 

bekerja di laut karena tidak banyak yang bisa dikerjakan di darat. Selain karna 

kondisi daratan yang merupakan pulau-pulau yang tanahnya kurang subur, kondisi 

laut yang sangat baik membuat warga lebih memilih bekerja di laut sebagai 

nelayan. Adapun keuntungan yang bisa kita peroleh dari hal ini adalah bahwa 

SDM di Moro memiliki pengetahuan yang lebih dibidang kelautan (dari biota dan 

kondisinya). Namun SDM di Moro kurang memahami bidang/profesi/industri 

yang bisa dikerjakan di daratan. 
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Untuk membangun setiap desa yang ada, kita membutuhkan analisa 

faktor produksi setiap desa. Adapun analisa yang dapat kami sajikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Desa Pulau Moro 

 

Desa nyamuk memiliki daratan seluas 5,6 KM2 dengan kepadatan 

penduduk mencapai 217orang/KM2. Desa ini terdiri dari 4 pulau kecil yang 

dikelilingi 2 pulau besar yang merupakan 3 pulau dengan daratan terbesar di 

Kecamatan Moro. 

Desa Nyamuk akan mengalami kekurangan air pada musim kemarau 

yang membuat desa harus mendatangkan air bersih mengunakan kapal dari desa 

lain. Selain itu listrik PLN juga belum masuk ke desa ini sehinga penduduk harus 

mengunakan gengset pada malam hari untuk mengunakan perangkat elektronik 

dan membuat ES batu sebagai keperluan untuk mendinginkan ikan hasil 

tangkapan nelayan. Arus di desa ini lebih tenang karna dikelilingi pulau-pulau 

besar, garis pantai yang mengelilingi desa yang terbagai menjadi beberapa pulau 

membuat ketingian laut di dareah ini relatif rendah. 

2. Desa Pauh 
 

Desa Batu Belah memiliki daratan seluas 22,17 KM2 dengan kepadatan 

penduduk hanya 31orang/KM2. Desa ini bersebelahan dengan Desa Temburun 

dimana mereka berbagi sumber air yang dialirkan dari Air Terjun Temburun yang 

terletak di desa ini. Listrik PLN sudah masuk ke daerah ini namun sering 

dilakukan pematian dengan alasan kekurangan pasokan minyak untuk 

pembangkit. Terdapat dua pulau yang berhempitan dengan desa ini yang membuat 
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arus di bagian timur desa lebih lambat dan memiliki pantai yang sesuai untuk 

melakukan budidaya biota laut. 

 
 

3. Desa Sugie 

 

Desa Mujan memiliki daratan seluas 12,42 KM2 dengan kepadatan 

penduduk hanya 72orang/KM2. Desa ini terletak jauh dari desa-desa lain, dengan 

hampir seluruh warga desa bekerja sebagai nelayan. Kekurangan pasokan air 

sering terjadi, sering kali penduduk harus mendatangkan air dengan kapal laut. 

Tenaga listrik masih mengunakan mesin gengset yang dimiliki warga. Terdapat 

beberapa pulau kecil yang membentuk desa ini, seta arus dari utara yang terhalang 

oleh pulau-pulau sekitar yang memungkinan untuk melakukan budidaya biota laut 

di sini. 

4. Desa Keban 

 

Desa Serat memiliki daratan seluas 3,25 KM2 dengan kepadatan penduduk 

mencapai 104 orang/KM2. Desa ini kecil dan tmerupakan desa terpadat ke dua 

daripada desa yang ada di kecamatan ini, namun memiliki teluk yang bisa 

dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan tradisional yang lebih mudah dari  

segi perawatanya. Desa ini akan mengalami kesulitan air ketika musim kemarau 

tiba, namun masih bisa dilalui dengan adanya galian sumur warga. PLN belum 

masuk ke desa ini sehinga warga hanya mengunakan gengset sebagai pembangkit 

listrik. 

5. Desa Niur Permai 
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Desa Serat memiliki daratan seluas 21,27 KM2 dengan kepadatan 

penduduk hanya 19 orang/KM2. Walaupun memiliki teluk desa ini memiliki 

ombak yang lumayan tinggi sehinga bagian utara dari desa ini kurang bisa dibuat 

menjadi tempat budidaya biota laut. Luas daratan yang lebih luas daripada desa 

lain di pulau tersebut dimanfatkan sebagai tempat perkebunan warga. Sama 

dengan pulau lain PLN belum ada sehinga mengunakan gengset. Air masih bisa 

terpenuhi dengan sumur dan sungai yang mengalir di pulau tersebut, namun jika 

kemarau warga harus berjalan agak jauh untuk memperoleh air. 

6. Desa Rawa Jaya 

 

Desa Serat memiliki daratan seluas 19,61 KM2 dengan kepadatan 

penduduk hanya 22 orang/KM2. Luas daratan yang lebih luas daripada desa lain 

di pulau tersebut dimanfatkan sebagai tempat perkebunan warga. Sama dengan 

pulau lain PLN belum ada sehinga mengunakan gengset. Air bersih masih dapat 

dipenuhi karna telah dibuat pipa air untuk mengalirkan air dari air terjun temburun 

ke desa. Lautan yang tenang dan pantai yang relatif rendah menjadi potensi yang 

baik yang dimiliki desa ini. 

7. Desa Selat Mie, 

 
8. Desa Buluhpatah, 

 

9. Desa Tanjung Pelanduk, 

 

10. Desa Jang 
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3.2 Analisa Kondisi Permintaan 

3.2.1 Industri Budidaya Rumput Laut 

Pengembangan bisnis yang akan dikembangkan pada kecamatan Moro 

adalah budidaya rumput laut. Pengambilan keputusan ini adalah kami sesuaikan 

dengan potensi kondisi permintaan terhadap rumput laut. 

Rumput laut atau lebih dikenal dengan seaweed merupakan sumberdaya 

hayati yang sangat banyak dan mudah ditemukan di perairan Indonesia yaitu 

sekitar 8,6% dari total biota laut (Dahuri, 1988). Luas wilayah yang menjadi 

habitat rumput laut di Indonesia mencapai 1,2 juta hektar atau terbesar didunia 

(Wawa, 2005). Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia 

memiliki luas area untuk kegiatan budidaya rumput laut mencapai 1.110.900 ha, 

namun pengembangan budidaya rumput laut baru memanfaatkan lahan seluas 

222.180 ha atau hanya sekitar 20% dari luas potensial. Jenis rumput laut yang 

dikembangkan di Indonesia sesuai dengan permintaan yaitu Eucheuma 

Denticulatum (spinosum) dan Gracilaria sp. Berdasarkan informasi yang didapat 

dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi rumput 

laut Indonesia pada tahun 2015 yaitu mencapai 10.335.000 ton basah atau jika 

dikonversi yaitu sekitar 1.033.500 ton kering. Untuk permintaan import rumput 

laut berdasarkan data yang dikeluarkan KKP pertahunnya, ekspor produksi 

rumput laut ke China sebanyak 169.000 ton rumput laut kering. Setelah China 

rumput laut juga di Eksport ke Filipina, Jepang dan Eropa. Untuk dalam negeri 

serapan terhadap rumput masih tergolong rendah yaitu hanya sekitar 87.429 ton 

kering. 
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Melalui data yang dikeluarkan oleh KKP, bahwa KKP memiliki program 

hiliriasi dimana pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk memperkuat 

posisi Indonesia sebagai pelaku industri rumput laut dunia. Program yang dibuat 

adalah dalam jangka 5 tahun pemerintah menetapkan target untuk menigkatkan 

produksi rumput laut sebesar 45%. 

Adapun target kenaikan produksi rumput laut selama 5 tahun adalah 

sebagai berikut : 

1. Tahun 2015 : 10,6 Juta Ton 

 

2. Tahun 2016   : 11, 1 Juta Ton 

 

3. Tahun 2017   : 13,4  Juta Ton 

 

4. Tahun 2018   : 16,2 Juta Ton 
 

5. Tahun 2019   : 19,5 Juta Ton 

 

Sehingga dengan adanya program pemerintah melalui Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) ini diharapkan nanti nya produksi pada Industri 

Rumput Laut yang dilakukan di Kecamatan Moro ini dapat membantu untuk 

mensukseskan program yang telah dibuat serta meningkatkan penghasilan 

masyarakat setempat. 

Berdasarkan Databoks, Katadata Indonesia produksi perikanan unggulan 

pada tahun 2015 yaitu : 

1. Kepiting : 100.000 Ton 

 

2. Udang : 273.000 Ton 

 

3. Tuna, Tongkol dan Cakalang : 1.300.000 Ton 

 

4. Rumput Laut : 10.100.000 Ton 
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Melalui data diatas dapat dilihat bahwa rumput laut sangat unggul untuk 

dijadikan salah satu industri yang menguntungkan. Industrialisasi pada bidang 

rumput laut pun menjadi hal yang sangat menjanjikan dan menguntungkan bagi 

investor dan masyarakat sekitar. 

Pemerintah juga pada akhir ini sedang memiliki rencana untuk 

mengendalikan ekspor bahan mentah keluar negeri dimana tujuan dari pemerintah 

adalah untuk memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengolah bahan mentah 

menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi atau siap pakai. Industri lainnya yang 

menjadi rencana dalam pengembangan bisnis dan wirausaha yang ada di 

kecamatan Moro adalah pengolahan rumput menjadi olahan setengah jadi. Olahan 

setengah jadi yang dapat dilakukan oleh industri dalam negeri adalah menjadi 

Semi Refine Carrageenan (SRC) dan Alcali Treated Cottoni (ATC). 

Untuk harga jual rumput laut di pasar internasional jika di jual murni 

rumput laut kering maka hanya dihargai sebesar Rp12.000/kg. Namun jika sudah 

diolah sekali jadi seperti Alcali Treated Cottoni (ATC) harga menjual 

Rp80.000/kg. Terakhir jika seandainya di olah menjadi high grade industry harga 

bisa mencapai Rp10.000.000/kg. Sehingga jika dibuat industri rumput laut maka 

diharapkan dapat memakmurkan perekonomian sekitar. Untuk SCR seharga 5-6$ 

per Kg. 

3.3 Analisis Related dan Supporting Industries 

 

3.3.1 Air Bersih 

 

Kecamatan Moro telah dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) yang terdapat di Pulau Sugie Bawah. Sistem pelayanan air bersih ini 
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dilakukan dengan membuat bak-bak penampungan sementara yangselanjutnya 

didistribusikan melalui pipa/selang ke rumah-rumah penduduk. 

3.3.2 Listrik 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT PLN, Kecamatan dan hasil 

survei lapangan menunjukkan, bahwaseluruh rumah maupun kegiatan jasa dan 

perdagangan serta aktivitas lainnya telah menggunakan fasilitas listrik yang 

disalurkan oleh PLN maupun milik pribadi melalui jaringan kabel yang sejajar 

dengan jaringan jalan. Namun PLN masih belum mampu menyediakan kebutuhan 

listrik yang cukup sehingga masih sering dilakukan pemadaman listrik di 

kabupaten Moro. Menurut Kepri Terkini (2018), bahwa lima desa di Kecamatan 

Moro di tahun 2019 akan di aliri listrik PLN yakni desa Desa Rawa Jaya, Sugi, 

Desa Jang, Desa Pulau Moro dan Desa Niur Moro. 

3.3.3 Sampah 

 

Sistem pengangkutan dan pelayanan sampah yang dikelola oleh Dinas 

PU belum seluruh sampah yang ada dapat diangkut dikarenakan terbatasnya 

armada dan tenaga yang tersedia. Terdapat tempat pembuangan sampah sementara 

(TPS) di beberapa lokasi yang ada, baik pasar, perumahan, perkantoran serta 

sekolah. 

3.3.4 Kendaraan Transportasi 

Jalan di Kecamatan Moro masih sangat minim dan sebagian besar hanya 

mampu dilalui oleh kendaraan roda dua. Transportasi antar desa umumnya 

mengunakan jalur air dengan boat yang dimiliki warga. 

3.3.5 Prasarana Transportasi Laut 

Dari segi transportasi, masyarakat Kecamatan Moro lebih banyak 

menggunakan motor laut. Dari data yang ada, jumlah motor laut yang digunakan 
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baik untuk transportasi maupun untuk nelayan sampai tahun 2015 terdapat 609 

unit motor laut berbagai ukuran 1-5 GT, 54 speed boat turun dari tahun 2014 

sebanyak 32 unit, dan207 kendaraan roda dua menurun tajam dari tahun 

sebelumnya karena pertumbuhanperekonomian yang sedang melemah. Untuk 

mendukung kelancaran sektor transportasi antara desa dan kecamatan tersebut 

dibangunlah dermaga dan tambatan perahu. Sampai tahun 2015 terdapat 15 

dermaga dengan rincian 3 dermaga besar, 10 dermaga sedang dan 2 dermaga 

kecil. Untuk prasarana jalan yang merupakan salahsatu sarana transportasi 

mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Namun permasalahan yang terjadi 

setiap tahun adalah kelangkaan BBM yang berpengaruh terhada pperekonomian, 

dimana setiap bulannya masyarakat membutuhkan solar ± 90ton, bensin ±8 ton, 

miyak tanah ±7 ton namunhanya 60% yang terpenuhi. 

3.3.6 Telekomunikasi 

Moro telah dijangkau oleh operator telepon seluler maupun dengan 

beragam operator. Jasa layanan internet saat ini baru tersedia di Kecamatan Moro 

dan beberapa Desa. Namun demikian ada rencana pengembangan layanan internet 

menggunakan fiber optik, karena wilayah Karimun dilalui oleh fiber optik yang 

menghubungkan jaringan informasi global melalui kabel bawah laut. 

3.3.7 Bahan Bakar Minyak 

Setiap tahun terjadi kelangkaan BBM di Moro yang berpengaruh terhadap 

perekonomian, dimana setiap bulannya masyarakat membutuhkan solar ± 90 ton, 

bensin ±8 ton, miyak tanah ±7 ton namun hanya 60% yang terpenuhi. 

3.3.8 Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 

Untuk mendukung pergerakan ekonomi lokal, maka peran kembaga 

keuangan baik Bank maupun Non Bank sangat dibutuhkan. Bank ada 1 unit di 

Moro, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), sedangkan Koperasi Unit Desa (KUD) 

ada 2 unit di Pauh dan 1 unit di Moro. Jumlah layanan dan lembaga keuangan 

yang ada masih sangat minim sehingga perlu dikembangkan seiring dengan 

berkembangnya investasi di Karimun. 
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BAB IV 

MODEL BISNIS 

Berdasarkan identifikasi industri berpotensi yang ada pada Kecamatan 

Siantan Timur yang telah dijelaskan pada bab III, terdapat 3 jenis industri yang 

layak dikembangkan di Kecamatan Siantan Timur diantaranya adalah industri 

perikanan, industri budidaya rumput laut, dan industri garam. Berikut adalah 

ulasan model bisnis yang dapat dikembangkan di Kecamatan Siantan Timur. 

4.1 Industri Penangkapan Ikan Laut 

 

4.1.1 Analisis Kelayakan Wilayah 

 

Kecamatan Moro merupakan salah satu daerah yang sesuai untuk 

mengembangkan industri perikanan. Hal ini dikarenakan letak geografis 

Kecamatan Moro dikelilingi laut menjadikan kecamatan tersebut memilki potensi. 

Dari total potensial lokasi penelitian seluas 417 km2 (jarak 1 km dari  garis 

pantai), kategori sangat layak di temukan di perairan sekitar Pulau Sugie dan 

Pulau Combol seluas 110 km2. 

4.1.2 Rantai Pasok Industri Perikanan 
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4.2 Industri Budidaya Lobster 

 

Data statistik perikanan Indonesia tahun 2012 menunjukkan bahwa lobster 

menempati urutan ke empat komoditas ekspor tertinggi dari bangsa krustasea 

setelah marga udang Penaeus, Metapenaeus dan Macrobrachium. Peningkatan 

pasar lobster di dunia ditunjukkan juga oleh data statistik perikanan FAO dan 

GLOBEFISH, di mana sejak tahun 1980-an permintaan lobster dari Jepang, 

Amerika, setiap tahunnya mengalami peningkatan.  

 

4.2.1  Daerah 

Lokasi yang cocok yaitu daerah dangkal hingga 100 m di bawah 

permukaan laut. Daerah yang sesuai untuk pengembangan industri budidaya 

lobster adalah desa sugi. Tolak ukur daerah desa sugie untuk budidaya lobster 

terdapat pada tabel di bawah ini : 
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Sumber : Bappeda Kabupaten Karimun (2018) 

 

4.2.1 Budidaya Lobster 

 

Lokasi budidaya dilakukan di perairan sekitar 0,5-1,5 m dari dasar pantai 

desa sugi karena daerah desa sugi cocok dan terdapat benih lobster, jenis lobster 

yang dibudidayakan adalah lobster bambu. Budidaya dilakukan dengan metode 

keramba jaring apung. 
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Penebaran benih lobster yang diaplikasikan adalah 4500 ekor ke dalam 

keramba jarring apung yang digunakan pada produksi benih lobster. Keramba 

dibuat dengan jangkar 4 buah yang masing-masing jangkar beratnya 25 kg, tali 

jangkar 14 mm, pemberat bagian luar 1-2 kg serta pemberat bagian dalam 0,5-1 

kg. 

Gambar 1. Lobster Bambu 
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4.2.2 Pemijahan Lobster 

 

Telur-telur lobster akan dipindahkan ke akuarium yang berisi air laut yang 

telah difilter dan karang-karang laut alami untuk dipelihara. Setelah dipelihara 

dalam waktu kurang lebih dua bulan, telur-telur akan menjadi baby lobster atau 

benih lobster. Benih lobster akan ditebar ke dalam keramba jarring apung di 

perairan. 

4.2.3 Sarana dan Prasarana 

 

1. Keramba Jaring Apung 

 

 
 

 

 

2. Pakan 
 

3. Bak Buatan 
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Inbound 

Lositic 

 

Operation Outbound 

Lositic 

 

Service 
 

Sales 
 

Marketing 

 
 

 
 

4. Perahu 
 

5. Freezer 
 

6. Mesin Penyemprot Jaring 
 

7. Aerator 
 

 

4.2.4 Rantai Pasok Lobster 
 
 

 
 

Rantai pasok terdiri dari beberapa tahap, yaitu sebagai berikut : 
 

1. Inbound logistics merupakan kegiatan memperoleh dan menyimpan bahan 

baku, bahan pembantu, dan lain sebagainya serta mendistribusikannya ke 

pabrik bila diperlukan. Proses inbound logistic dimulai dari penebaran 

benih lobster ke dalam keramba jarring apung, kemudian benih lobster 
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dipelihara di dalam keramba jarring apung selama kurang lebih 2 bulan. 

2. Operations merupakan proses transformasi input menjadi produk akhir. 
 

Proses operasional meliputi panen lobster setelah lobster dipelihara di 

dalam keramba jarring apung kurang lebih 2 bulan. Lobster hasil panen 

dapat diangkut dari keramba ke darat sekitar 15-20 menit dengan perahu 

bermotor. Pengangkutan dilakukan secara basah yaitu dengan 

menggunakan air laut bersih yang diaerasi dalam kotak serat kaca 

(fiberglass). 

3. Outbound logistics merupakan proses mengumpulkan dan distribusi dari 

barang jadi. Proses outbound logistic meliputi pemilihan lobster yang telah 

dipanen sesuai ukuran, dimana ukuran lobster yang layak untuk dijual 

adalah 100-500 gram. Setelah proses pemilihan lobster, tahap selanjutnya 

adalah pengemasan. Berikut ini proses sampai ke tujuan : 

a. Menggunakan air es lobster tidak bisa beraktivitas sementara, hal ini 

dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahap pertama lobster direndam 

kedalam wadah yang berisi air laut dengan suhu 22-24°C selama 3-5 

menit. Tahap kedua, lobster direndam kembali ke dalam wadah yang berisi 

air laut yang bersuhu 13-15°C selama 3-5 menit (tergantung ukuran dan 

jenis lobster). 

b. Setiap lobster di lap sampai kering. Selanjunya ditaburkan pasir. 

c. Kemudian lobster dibungkus dengan menggunakan koran dan di simpan di 

dalam styrofoam yang berisi es batu. 

d. Proses terkahir adalah menutup rapat wadah menggunakan lakban. 
 

4. Marketing merupakan proses identifikasi kebutuhan konsumen. Marketing 

menggunakan strategi 7P yang terdiri dari product, price, promotion, 
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place, people, process, physical evidence. Produk (Product) yang 

dipasarkan merupakan lobster bambu segar. Harga (Price) lobster bambu 

adalah Rp.750.000/Kg, berat 1 Lobster adalah ½ kg. Promosi (Promotion) 

dapat dilakukan melalui personal selling dan membangun website serta 

media sosial. Lokasi usaha (Place) adalah di Desa Sugi, sasaran pasar 

adalah Singapura. Sumber daya manusia (People) adalah nelayan 

masyarakat desa. Proses bisnis (Process) meliputi budidaya dan distribusi 

tepat waktu. Sarana fisik (Physical Evidence) berupa infrastruktur, 

peralatan, perlengkapan dan logo perusahaan. 

5. Sales merupakan proses menghasilkan penjualan. Penjualan dilakukan 

dengan cara ekspor ke Singapura. 

6. Service merupakan dukungan pada konsumen setelah penjualan. Service 

dapat berupa hubungan baik jangka panjang dengan pelanggan, seperti 

memberikan potongan harga, pengiriman yang tepat waktu serta 

konsistensi kualitas produk. 
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4.2.5 Estimasi Investasi Biaya 

 

1. Biaya Tetap (Fix Cost) 

 

No Item Pekerjaan 
Volume Satuan Biaya 

(Rp) 

Jumlah Biaya 

(Rp) Jumlah Satuan 

1 Pembuatan Kolam    1.560.000 
 -Pembersihan lahan 300 m² 4.000 1.260.000 
 -Perbaikan Pematang 30 m² 5.000 150.000 
 -Pintu kolam 2 unit 120.000 240.000 
 -Sewa lahan 30 m² 5.000 x 5 750.000 

2 Peralatan budidaya    270.000 
 -Jaring 2 pcs 22.500 45.000 
 -Dinding Plastik 300 m² 7.500 2.250.000 

3 Pemasangan     

 Keramba Jaring Apung 100 petak 3.000.000 300.000.000 

4 Jaring Pemeliharaan 100 pcs 1.500.000 150.000.000 

5 Jaring Pengganti 100 pcs 1.500.000 150.000.000 

6 Perahu 2 unit 30.000.000 60.000.000 

7 Cool Box 2 unit 750.000 1.500.000 

8 Peralatan Kerja 2 set 9.000.000 18.000.000 

9 Aerasi Baterai 10 pcs 35.000 350.000 

10. FiberGlass 2 unit 1.000.000 2.000.000 
 Jumlah Total 688.375.000 

 

2. Biaya Variabel (Variabel Cost) 

 

No Item Pekerjaan 
Volume Satuan Biaya 

(Rp) 

Jumlah Biaya 

(Rp) Jumlah Satuan 

1 Benih dan Shelter    4.280.000 
 Benih Lobster 4500 ekor 3.000 13.500.000 

2 Pakan Lobster    920.000 
 Ikan Rucah 100 kg 7.000 700.000 

3 Pemanenan    270.000 
 Styrofoam 100 unit 25.000 2.500.000 
 Es Batu 100 kg 2.000 200.000 
 Jumlah Total 22.370.000 

 
 

Total Biaya = Biaya Tetap + Biaya Variabel 

 

= 688.375.000 + 22.370.000 

 

= Rp. 710.745.000 
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4.2.6 Estimasi Pendapatan 

 

Berat lobster 1 ekor = ½ kg  

Harga 1 kg lobster = Rp. 750.000 

Harga ½ kg lobster = Rp. 375.000 

Benih lobster yang dibudidaya = 4.500 ekor 

Total = 4.500 ekor X Rp. 375.000 

= Rp. 1.687.500.000 (Bruto) 

 

PPH 15% = Pendapatan Bruto X 15% 

 

= Rp. 1.687.500.000 X 15% 

 

= Rp. 253.125.000 

 

Netto = Pendapatan Bruto – PPH 15% – Total Biaya (FC + VC) 
 

= Rp. 1.687.500.000 – Rp. 253.125.000 – Rp. 710.745.000 

 

= Rp. 723.630.000 

 

4.2.7 Analisis Kelayakan Wilayah 

 

Daerah yang sesuai untuk pengembangan industri budidaya rumput laut 

adalah Desa Tanjung Pelanduk dan Desa Selat Mie di Pulau Combol serta Desa 

Sugie di Pulau Sugie. Dari total potensial lokasi penelitian seluas 417 km
2
 (jarak 1 

km dari garis pantai), kategori sangat layak di temukan di perairan sekitar Pulau 

Sugie dan Pulau Combol seluas 110 km
2
. Adapun kriteria yang sesuai dari ketiga 

desa yang dipilih ini adalah: 

1. Kecerahan perairan di Pulau Sugie dan Pulau Combol yang cukup 

baik dapat membantu proses fotosintesis bagi pertumbuhan rumput 

laut. 

2. Kondisi laut yang dikepung beberapa pulau yang membuat kecepatan 
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arus yang lebih tenang. 

3. Kondisi gelombang dan kecepatan angin yang lebih kecil. 

 

4. Wilayah perairan yang luas dengan kedalaman yang dangkal sehingga 

dapat memudahkan kegiatan budidaya rumput laut. 

 
 

 

Gambar Peta tingkat kelayakan budi daya rumput laut dengan jarak 1 km dari 

garis pantai di perairan Kecamatan Moro 
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Gambar Peta sebaran budidaya rumput laut yang ada di perairan Kecamatan Moro 

 

 

4.2.8 Rantai pasok Pengolahan Rumput Laut 

 

Analisis rantai pasok budidaya dan pengolahan rumput laut dibagi menjadi 4 

tahap yaitu praproduksi, produksi, distrubusi dan pengolahan. 
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4.2.8.1 Praproduksi 

 

 
 

4.2.8.2 Produksi 

 

Pada tahap produksi, akan dibahas melalui beberapa tahapan yaitu: 

 

a. Produksi bibit rumput laut 

 
Untuk mendapatkan bibit rumput laut dengan sel-sel muda (induk), maka 

harus dilakukan dengan cara kultur jaringan. Pembuatan bibit rumput laut dengan 

cara kultur jaringan merupakan suatu teknik memperbanyak tanaman dengan cara 

mengisolasi bagian tanaman tertentu dan menumbuhkannya pada media buatan 

sehingga bagian tanaman tersebut dapat berkembang menjadi tanaman lengkap. 

Kultur jaringan didasarkan pada teori totipotensi yang menyatakan bahwa 

setiap sel tanaman yang hidup dilengkapi dengan informasi genetik dan perangkat 

fisiologis yang lengkap untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh, 

jika kondisinya sesuai. Manfaat dari kultur jaringan sangat banyak diantaranya 

melestarikan sifat tanaman induk, menghasilkan tanaman yang memiliki sifat 

sama, menghasilkan tanaman baru dalam jumlah banyak dalam waktu yang 

singkat, dapat menghasilkan tanaman yang bebas virus dapat dijadikan sarana 
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untuk melestarikan plasma nutfah, untuk menciptakan varietas baru melalui 

rekayasa genetika, pelaksanaannya tidak tergantung pada musim. Dengan 

menggunakan teknik kultur jaringan pada rumput laut, maka bibit rumput laut 

dapat diperoleh dalam jumlah besar dengan sifat genetik yang sama tanpa 

memerlukan jumlah tanaman induk yang banyak. Berikut langkah pengepakan 

rumput laut untuk pengangkutan lebih dari 12 jam. 

 
 

Pengikatan bibit untuk budidaya rumput laut dilakukan dengan cara: 

 

 Siapkan peralatan (pisau) untuk seleksi bibit. 

 

 Hindari penggunaan bibit dari rumput laut yang dipurus. Rumput laut yang 

akan digunakan sebagai bibit sebaiknya diperoleh dengan cara melepaskan 

rumput laut satu persatu dari tali ikatan. 
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 Lakukan pengikatan bibit pada tempat teduh (tidak terkena sinar matahari). 
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b. Produksi rumput laut 
 

 

 
Pada tahap produksi pelaku utama yang terlibat yaitu pembudidaya, tenaga 

kerja pengikat tali ris dan tenaga kerja pengikat bibit. Secara teknis, budidaya 

rumput laut dilakukan oleh pembudidaya dan dibantu oleh tenaga kerja pengikat 

tali ris dan pengikat bibit. Pembudidaya bertugas untuk menanam dan memanen 

rumput laut, sedangkan untuk tenaga kerjanya, bertugas sebagai pengikat tali ris 
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untuk mengikat alat sebagai tempat untuk budidaya rumput laut, selanjutnya 

tenaga kerja pengikat bibit memiliki tugas untuk mengikat bibit rumput laut. 

c. Perawatan rumput laut 

 

Untuk memperoleh hasil kualitas rumput laut yang bagus, perawatan 

rumput laut perlu dilakukan dengan cara: 

 Lakukan pengontrolan rumput laut 2-3 kali/hari selama seminggu sejak 

dilakukan penanaman terutama pada saar gelombang besar. 

 Periksa bibit, jika ada yang patah atau hilang, segera ganti dengan bibit baru. 
 

Penggantian bibit baru hanya dilakukan pada minggu pertama agar ukuran 

panen tidak jauh berbeda. 

 

 

 Bersihkan bibit rumput laut dari penempelan rumput laut alam seperti 

Sargassum dan Ulva, lumut, sedimen, lumpur dan kotoran lainnya. 

Pembersihan ini dapat dilakukan dengan mengoyang-goyang tali bentangan 

atau mengambil langsung organisme penempel tersebut. 

d. Panen rumput laut 

 

Pemanenan rumput laut bisa dilakukan dengan cara berikut: 
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 Sebelum pemanenan dilakukan dengan cara melepas tali bentang, sebaiknya 

rumput laut digoyang-goyang untuk melepaskan kotoran yang menempel. 

 Lakukan cara panen yang benar sehingga kualitas rumput laut tetap bagus, 

yaitu dengan melepaskan rumput laut saru-satu dari tali bentang. 

 

e. Penanganan pasca-panen 
 

Setelah rumput laut siap di panen kemudian akan dilanjutkan ke 

pengeringan. Pada tahap ini, rumput laut basah yang siap dipanen akan 

dimasukkan ke dalam mesin pengering untuk proses pengeringan. Proses ini akan 

memerlukan waktu sekitar ± 10 jam untuk mendapatkan hasil rumput laut kering. 

5. Distribusi 

 

a. Outbound logistics 

 

Pada tahap inbound logistic, rumput laut yang siap dikeringkan 

menghasilkan rendemen sekitar setengah dari berat awal. Hasil jadi rumput laut 

kering biasanya di ambil oleh pedagang pengumpul kemudian disimpan di sebuah 

gudang. Rumput laut kering selanjutnya akan digiling menjadi tepung karagenan 

dan dikemas dalam bentuk kemasan plastik untuk layak dijual, diekspor dan di 

distribusikan ke pabrik-pabrik dan pengolah rumput laut. 

6. Pengolahan rumput laut 

 

Rumput laut basah akan diproses melalui mesin pengering untuk 

mendapatkan hasil berupa rumput laut kering. Selanjutnya dari rumput laut kering 

akan diproses melalui mesin pengiling untuk menghasilkan produk setengah jadi 

berupa tepung karagenan. Sedangkan pengolahan rumput laut tradisional akan 

mengolah rumput laut menjadi makanan siap konsumsi seperti aneka kue, 

manisan, dan dodol. Kemudian rumput laut yang telah diolah siap dijual ke 
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konsumen. 

7. Rincian perhitungan penghasilan kotor 

 

Dengan luas budidaya total 517.500 m2 dan ukuran kostruksi rumput laut 

sebesar 2.500 m2 (konstruksi 50x50 m) dengan mempertimbangkan kondisi 
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pantai maka total estimasi konstruksi yang bisa dibuat sekitar 207 konstruksi. Satu 

rumpun dengan penanaman 90 cm2 (30x30 cm) per rumpun menghasilkan 500 gr 

(peliharaan 45 hari) sehinga satu konstruksi dapat menghasilkan 20.833 kg  

rumput laut basah dengan kata lain anambas bisa menghasilkan 4.312.500 Kg 

rumput laut dalam 45 hari. Rumput laut yang dikeringkan dengan mesin akan 

susut sekitar 50% dari berat sebelumnya sehinga dalam 45 hari 2.156.250 Kg. Jika 

mengolah rumput laut menjadi Semi Refine Carrageenan (SRC) maka akan 

menghasilkan 663.462 Kg SRC, dengan harga 6 $ US/Kg dan kurs Rp 14.220 

maka akan memperoleh estimasi penjualan Rp. 18.868.846.154/ 45 hari. Dengan 

perhitungan kotor setiap desa sebagai berikut: 

 
Desa 

 

Luas 

(m2) 

Jumlah 

Konstru 

ksi 

Hasil 

Rumput 

Laut 
(Kg) 

Hasil 

Rumput 

Kering 
(Kg) 

 

SRC 

(Kg) 

 
Estimasi Penjualan 

Keban 37.500 15 104.167 52.083 16.026 Rp. 1.367.307.692 

Tj. 

Pelanduk 
120.000 48 333.333 166.667 51.282 Rp. 4.375.384.615 

Sugie 240.000 96 666.667 333.333 102.564 Rp. 8.750.769.231 

Buluh 120.000 48 333.333 166.667 51.282 Rp. 4.375.384.615 

Total Estimasi Penjualan per 45 Hari Rp. 18.868.846.154 
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Rincian Perhitungan Biaya Investasi dalam Industri Rumput Laut sebagai berikut: 
 

Rumput Laut Unit Estimasi Biaya 

- Pembibitan   

 - Truk Kontainer 3 2,100,000,000 

 - Pembuatan Gudang 1 200,000,000 

 
- 

Pembuatan Fasilitas Perawatan 

Outdoor 
1 250,000,000 

 - Serba-Serbi Peralatan 1 300,000,000 

- Budidaya   

 - Konstruksi 207 207,000,000 

 - Pajak dan tanah 207 103,500,000 

 - Serba-Serbi Peralatan  400,000,000 

- Pengolahan Menjadi RC   

 - Pembuatan Gudang 1 750,000,000 

 - Serba-Serbi Peralatan  6,000,000,000 

   

Serba Serbi (legal, transfortasi, dll)  600,000,000 

Modal Kerja  5,000,000,000 

   

Total Estimasi Investasi Industri Rumput Laut 15,910,500,000.00 

 
 

4.2.9 Sarana dan Prasarana 

 

4.2.9.1 Pembibitan 

 

Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat kultur talus Euchema Cottonii 

 

yaitu: 
 

1. Toples kaca, berfungsi sebagai wadah kultur rumput  laut.  Bahan  kaca 

dipilih  agar  cahaya  dapat  menembus  sampai  jaringan rumput laut.  

Cahaya  dibutuhkan  rumput  laut   untuk   melakukan  fotosintesis  pada 

siang hari. 
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2. Air pump (blower), berfungsi sebagai peniup udara. Pemakaian blower ini 

menggantikan rotary shaker pada kultur aseptis yang digunakan untuk 

mengaduk media kultur. 

3. Batu aerasi, berfungsi mengalirkan gelembung - gelembung udara ke media 

kultur. Pori-pori pada batu aerasi dapat memecah gelembung udara besar dari 

blower menjadi gelembung-gelembung kecil sehingga dapat mengaduk media 

kultur. 

4. Selang aerasi, berfungsi mengalirkan udara dari aerator. Ukuran selang aerasi 

dipilih sesuai dengan besarnya sambungan batu aerasi dan pengatur aerasi. 

5. Pengatur  aerasi,  berfungsi  untuk  mengatur  kekuatan   udara   yang 

mengalir ke dalam wadah kultur. 

6. Refraktometer, berfungsi untuk mengukur salinitas air laut. 
 

7. Timbangan digital, berfungsi untuk mengukur bobot eksplan rumput laut 

diawal kultur dan setiap kali sampling. Timbangan yang  digunakan 

sebaiknya dengan tingkat ketelitian sampai 0,1 g. 

8. Rak kultur, berfungsi untuk menyimpan kultur-kultur eksplan. 

 

9. Lampu TL, berfungsi untuk memberikan intensitas cahaya buatan bagi 

pertumbuhan rumput laut. Intensitas cahaya yang diberikan sekitar 1500 lux 

dengan fotoperiode 12 jam terang dan 12 jam gelap. Kondisi ini diberikan 

mirip dengan habitat rumput laut di alam. 

10. Air Conditioner (AC), berfungsi untuk membuat ruang kultur berada dalam 

kisaran suhu yang diharapkan untuk pertumbuhan rumput laut. AC diatur 

sehingga suhu ruang kultur sekitar 25°C. 
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11. Timbangan analitik, berfungsi untuk menimbang bahan dengan tingkat 

ketelitian sampai 0,1 mg. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan 

media kultur rumput laut pada umumnya mempunyai konsentrasi sangat 

kecil. 

12. Gelas ukur, digunakan untuk menakar bahan berupa cairan seperti akuades, 

air  laut  dan  stok  media  kultur.   Gelas   ukur mempunyai bermacam 

Ukuran tergantung pada tujuan pemakaian. Selain terbuat dari gelas, gelas 

ukur juga ada yang terbuat dari plastik. Penggunaannya disesuaikan dengan 

sifat cairan. 

13. Mikropipet, digunakan untuk mengambil larutan stok komponen media kultur 

dalam jumlah sedikit. Mikropipet  mempunyai beberapa jenis ukuran  

volume, misalnya 1.000 mL dan 200 μL. 

14. Pinset, digunakan untuk memegang dan mengambil eksplan. Biasanya pinset 

yang digunakan adalah yang berujung bengkok. Bentuk pinset seperti ini 

memudahkan dalam pemindahan eksplan. 

15. Pengaduk magnetik (magneticstirer), berfungsi untuk mengaduk bahan-bahan 

larutan  stok  komponen  dalam  pembuatan  stok  media   kultur.  

Pengadukan ini dibantu dengan batang magnet yang berputar dan 

menghasilkan larutan media yang homogen. 

16. Gelas piala, digunakan dalam pembuatan media kultur. Ukuran gelas  piala 

ini bermacam-macam tergantung dari jumlah kebutuhan media. 
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17. Filter bag dan filter kapas, digunakan untuk menyaring air laut agar terbebas 

dari kotoran berupa pasir dan alga pengganggu. Air dilewatkan terlebih 

dahulu dengan filter bag kemudian dilewatkan melalui filter kapas. 

Dalam prosesnya kita membutuhkan bahan berikut untuk proses 

Aklimatisasi: 

1. Batang besi Ø 6- 8 mm Batang besi digunakan sebagai kerangka kotak hapa 

 

2. Waring hijau (mesh size sekitar 1 mm) Waring hijau digunakan untuk menutup 

kotak hapa sebagai wadah pemeliharaan aklimatisasi secara outdoor. 

3. Tali nilon Ø 1,5 mm Tali nilon Ø 1,5 mm digunakan sebagai pengikat waring 

hijau pada kerangka kotak hapa 

4. Kontainer plastik volume 25 L, tembus cahaya 
 

5. Kontainer plastik digunakan sebagai wadah pemeliharaan aklimatisasi rumput 

laut secara indoor 

6. Batu aerasi 

 

7. Selang aerasi 

 

8. Pengatur aerasi 

 

9. Blower 

 
Proses pembibitan mengunakan biaya variabel yang relatif kecil, karena 

banyak sumber daya yang bisa diambil dari alam. Biaya variable terbesar dari 

proses ini adalah listrik dan sumber daya manusia. 

4.2.9.2 Budidaya Rumput Laut 

 

Alat yang dibutuhkan dalam perbanyakan (budidaya) bibit: 

 

1. Tali rafia dan nilon Ø 12 mm, 4 mm dan 1,5 mm 
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2. Drum Styrofoam 
 

3. Pelampung bantu 

 

4. Terpal 

 

5. Timbangan Gantung 

 

Biaya variabel yang paling besar dalam proses ini adalah sumber daya 

manusia. Bibit yang diproduksi sendiri akan sangat membantu dalam menurunkan 

biaya. 

4.2.9.3 Pengeringan Rumput Laut 

 

Alat yang dibutuhkan adalah berupa mesin pengering ukuran besar dan 

gudang penyimpanan hasil rumput laut kering yang kemudian akan di proses 

menjadi SCM. 

4.2.9.4 Proses Pengelolahan Rumput Laut Menjadi Semi Refine Carrageenan 

(SRC) 

Setelah melalui proses perendaman dalam larutan alkali rumput laut. 

cottonii dinetralkan dengan air tawar. Selanjutnya dipotong dengan ukuran 2 – 4 

cm. Setelah berbentuk chips dilanjutkan dengan proses pengeringan dan rumput 

laut siap untuk dikemas. Hasil pengolahan ini berbentuk chips kering yang disebut 

dengan Alkali Treated Cottonii (ATC). Selanjutnya chip dihancurkan menjadi 

tepung Semi Refine Carrageenan (SRC) dan dikemas sesuai permintaan 

konsumen. Biaya variabel adalah berupa larutan alkali, listrik dan sumber daya 

manusia, selain itu terdapat biaya pengiriman serta packaging. 
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LAMPIRAN 
 

 

Gambar 1. Benih Lobster di Perariran Desa Sugi 

 

Gambar 2. Perairan Desa Sugi 
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Gambar 3. Foto di depan Kantor Camat 

 
Gambar 4. Foto Bersama Sekretaris Desa 
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Tabel 2 Kualitas Air 
 


