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PENGANTAR
Indonesia telah menjadi produsen terbesar dunia rumput laut. Sudah selayaknya Indonesia
menjadi produsen terbesar karena potensi perairan yang cocok untuk budidaya rumput laut sangat
luas.
Di Indonesia budidaya Rumput Laut mempunyai kelebihan antara lain:




Jenis yang dibudidayakan adalah jenis asli Indonesia (Eucheuma dan Gracillaria)
Budidaya relatif mudah dan murah
Pasar dalam negeri dan ekspor menyerap komoditas ini tidak hanya untuk bahan pangan tetapi
juga untuk produk lainnya (farmasi, kosmetika, bahan bakar dan lain-lain.

Sebenarnya masih ada satu jenis lagi yang perlu dikembangkan yaitu budidaya Sargassum,
diharapkan pemerintah mulai mengadakan riset budidayanya.
Semoga materi penyuluhan dapat bermanfaat bagi pengembangan Kelautan dan Perikanan.

Jakarta, November 2011
Penulis
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Komoditas terpenting usaha budidaya perikanan adalah ikan, udang, kekerangan dan
rumput laut. Budidaya rumput laut di Indonesia menjadi bagian sangat penting karena
menpunyai potensi yang sangat tinggi. Perairan laut yang sesuai untuk budidaya rumput laut
lebih dari 1,1 juta hektar, kalau dengan asumsi produksi rata-rata 10 ton/ha/thn saja maka
produksi dapat mencapai 11 juta ton/thn. Di laut budidaya rumput laut bisa dipolikultur
dengan budidaya mutiara seperti yang dilakukan di Buton Sulawesi Tenggara.
Disamping itu rumput laut juga bisa dibudidayakan di tambak, baik secara monokultur
maupun polikultur (terutama dengan bandeng dan udang). Saat ini Indonesia telah menjadi
produsen terbesar dunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan produksi 10
juta/ton pada tahun 2014 atau meningkat 389 % dari tahun 2009
Tabel 1. Target Produksi Perikanan Budidaya Indonesia 2009-2014 (Ton).
No Komoditas
2009
2014
% Peningkatan
1
Rumput Laut
2.574.000
10.000.000
389
2
Ikan
1.305.000
5. 153.000
395
3
Udang
348.100
699.000
200
4
Lain-lain
553.000
1. 038.700
188
TOTAL
4.780.100
16. 891.000
353
(Sumantadinata, 2011)
Usaha pengembangan budidaya rumput laut secara luas sangat layak dilakukan, karena
usaha ini memiliki keunggulan antara lain :







Budidaya sederhana (relatif mudah)
Masa pemeliharaan singkat
Biaya usaha tidak terlalu besar (relatif murah)
Tidak merusak lingkungan
Masyarakat sekitar mau menerima
Mudah untuk dipasarkan

Keberhasilan usaha budidaya rumput laut sangat tergantung pada berbagai hal yang saling
terkait antara lain :



Pemilihan lokasi yang sesuai
Penyediaan bibit yang berkualitas
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Penanaman bibit yang tepat
Pemilihan cara budidaya yang cocok
Perawatan yang rutin
Pengendalian hama dan penyakit yang akurat
Pemanenan dan penanganan pasca panen yang benar

B. Deskripsi Singkat
Materi penyuluhan budidaya rumput laut ini menjelaskan tentang budidaya rumput laut di
laut, budidaya rumput laut di tambak, panen dan penanganan pasca panen.
C. Tujuan Pembelajaran
Tujuan dibuatnya materi ini adalah :
1. Sebagai evaluasi apakah pemanfaatan lokasi sudah optimal dan metode budidaya
sudah tepat
2. Sebagai pembanding dan penyeimbang bagi para pelaku utama apakah yang telah
dilakukan saat ini sudah tepat, lebih baik atau tidak.
3. Standar nasional sebagai komoditi yang diperdagangkan didalam negeri maupun
diekspor.
4. Sebagai ide, inovasi dan kreasi.
5. Monitoring dan perawatan kualitas air.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok
1. Budidaya rumput laut di laut
a. Pra Produksi
b. Produksi
c. Monitoring dan Pengendalian hama penyakit
2. Budidaya Rumput Laut di Tambak
a. Monokultur
b. Polikultur
3. Panen dan Pasca Panen
a. Panen
b. Penanganan Pasca Panen.
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MATERI POKOK 1.
BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI LAUT
Setelah mempelajari materi pokok ini pembaca diharapkan mampu menjelaskan
kegiatan : pra produksi, proses produksi, dan pengendalian hama penyakit serta
monitoring lingkungan
Rumput laut yang sangat populer dibudidayakan di laut saat ini adalah kelompok
penghasil karaginan (karagenofit) yaitu Eucheuma cottonii dan Eucheuma spinosum (
ilmuwan lebih banyak menyebut Kappaphycus alvarezii dan E. denticulatum). Eucheuma
cottonii lebih dikenal dengan rumput laut kotoni mempunyai dua varietas coklat dan hijau,
sedangkan E. spinosum di berbagai daerah disebut beda-beda antara lain : Agar-agar geser
(Seram), agar-agar kasar (Makasar), agar-agar patah tulang (Kep. Seribu), agar-agar
kembang (Sulawesi Tengah).
A. Pra Produksi
1. Pemilihan Lokasi
Langkah pertama sebagai kunci utama keberhasilan usaha budidaya rumput adalah
pemilihan lokasi yang tepat, hal ini dapat dimengerti karena pertumbuhan rumput laut
ditentukan oleh kondisi perairan yang sesuai.
Persyaratan umum lokasi :
a. Relatif jauh dari muara sungai.
b. Perairan tidak tercemar.
c. Secara alami terdapat pertumbuhan rumput laut atau lamun.
d. Dasar perairan sebaiknya pasir berbatu karang.
e. Peruntukan lokasi diatur oleh Rencana Umum Tata Ruang Daerah/wilayah.
f. Fluktuasi tahunan kualitas air, seperti Tabel 2
Tabel 2. Parameter Kualitas Air
No
Parameter
1
Suhu
2
Salinitas
3
pH

Satuan
o
C
g/liter
-

Kisaran
26-32
28-34
7-8,5
(SNI 7579.1:2010)
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2. Penyediaan Bibit
Penyediaan bibit yang baik merupakan salah satu kegiatan yang sangat menentukan
keberhasilan usaha. Bibit yang tersedia dalam jumlah yang memadai, berkualitas dan
berkesinambungan merupakan salah satu kunci sukses usaha. Penyediaan bibit bisa
berasal dari alam, budidaya atau kebun bibit. Disamping itu pemerintah (KKP) juga telah
menyediakan Pusat Pengembangan Bibit Rumput Laut (Pusrumla).
Tabel 3. Jejaring Pusrumla
No
Pusrumla
1
2
3
4
5
6
7
8

Telp

BRBAP Maros

0411-371544,
371545

fax:

BBPBL Lampung

0721-471380,471379

BBL Batam

0788-7027623

BBPBAP Jepara

0291-591125

BBAP Situbondo

0388-673328

BBL Lombok

0370-6608290,639189

BBAP Takalar

0411-2326777,837226

BBL Ambon

0911-362047

0411-

Untuk mendapatkan pertumbuhan rumput yang optimal bibit yang digunakan harus
berkualitas oleh karena itu perlu dilakukan seleksi bibit dengan kriteria sebagai berikut :
a. Umur bibit antara 25-30 hari.
b. Bobot 50-100 g setiap titik ikat.
c. Bercabang banyak, rimbun dan runcing.
d. Tidak terdapat bercak-bercak dan terkelupas.
e. Warna spesifik (cerah) khas rumput laut.
f. Tidak terkena penyakit.
3. Pengikatan Bibit
Pengikatan bibit sebaiknya dilakukan cepat setelah bibit tersedia. Pengikatan bibit
dikenal ada tiga cara yaitu :
a. Cara simpul pita
b. Cara loop pendek
c. Cara loop panjang
Masing-masing cara mempunyai kelemahan dan kelebihan
4





Cara simpul pita biasanya menggunakan tali rafia mudah dikerjakan tetapi tali
raffia tidak tahan lama sehingga harus sering diganti.
Cara loop pendek pengikatan bibit lebih kaku tetapi cara pemasangan lebih cepat
dan lebih kuat.
Cara loop panjang pengikatan bibit lebih mudah tetapi mudah terbelit bila arus
relatif besar (gambar 10)

Cara pengikatan bibit dilakukan sebagai berikut :
a. Bibit diikatkan pada tali titik berjarak 25 cm – 30 cm dengan berat 50 – 100 gr
setiap tiik ikat
b. Pengikatan dengan simpul pita pengikatan dilakukan sedikit longgar.
c. Pengikatan bibit dilakukan didarat, tempat yang teduh dan bersih atau langsung
di laut pada metode lepas dasar
d. Bibit dijaga dalam keadaan basah atau lembab.
B. Produksi
1. Metode Lepas Dasar
Metode lepas dasar adalah cara menumbuhkan rumput laut diatas dasar perairan
(10-50 cm) dengan menggunakan tali yang diikatkan pada patok yang dipasang secara
teratur.
Areal yang digunakan untuk metode ini sebaiknya diatas lahan yang relatif datar agar
dapat dipasang patok yang berbentuk segi empat, jarak antara patok 25-30 cm, tinggi
patok diatas permukaan dasar perairan, 40% dari panjang patok dan yang tertamam
didasar perairan 60%, jarak tali utama dari dasar perairan minimal 10 cm ( Gambar 1 dan
Gambar 2).
1) Peralatan
a. Tali utama yang menghubungkan patok dengan patok adalah multifilament
polyethilene (PE) ukuran 6 mm.
b. Tali ris utama dan tali ris bentang multifilament polythilene (PE) 4 mm.
c. Patok kayu atau bambu berdiameter minimal 5 cm.
d. Patok besi berdiameter minimal 2 cm.
e. Keranjang.
f. Tali rafia.
2) Penanaman
Bibit yang telah diikat pada tali titik segera diikatkan pada tali ris yang telah
disediakan dengan jarak 15 cm sampai 30 cm dipasang pada saat surut.
3) Pemeliharaan
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a. Kontrol secara rutin dilakukan untuk memantau perkembangan bibit yang
ditanam dan hama penyakit.
b. Penyulaman dilakukan pada minggu pertama jika ada bibit yang rontok
ataupun lepas.
c. Penyiangan setiap minggu jika ada gulma.
d. Membersihkan benda asing yang menempel pada rumput laut.
e. Pemeliharaan dilakukan minimal 45 hari.

(SNI 7579.1:2010)
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2. Metode Long-line
Metode long-line adalah cara membudidayakan rumput laut dikolom air (eupotik)
dekat permukaan perairan dengan menggunakan tali yang dibentangkan dari satu titik ke
titik yang lain dengan panjang 25-50 m, dapat dalam bentuk lajur lepas atau terangkai
dalam bentuk segiempat dengan bantuan pelampung dan jangkar (Gambar 3,4 dan 5).
- Konstruksi
1) Bentuk Konstruksi
 Konstruksi Berbingkai
a. Konstruksi terbuat dari tali utama yang disusun membentuk segiempat
berukuran minimal 25x100 meter, maximal 50x100 meter dan pada setiap
sudut dipasang pelampung utama.
b. Setiap 25 meter pada sisi 100 meter diberi tali pembantu dan pelampung
pembantu yang berfungsi mempertahankan ukuran konstruksi.
c. Tali ris bentang dengan panjang 25x50 meter diikatkan pada tali utama
berjumlah 99 tali ris bentang dengan jaral 100 cm.
d. Pada setaiap tali ris bentang dipasang minimal 125 titik, maksimal 250 titik
dengan jarak antara titik minimal 20 cm.
e. Konstruksi tersebut diapungkan dipermukaan air dan ditambatkan dilokasi
menggunakan pemberat jangkar disetiap ujung sudut dan pelampung
pembantu.
f. Pelampung ris bentang diikat pada tali ris bentang masing-masing 5-10
buah.
Tabel 4. Ukuran Konstruksi dan Jumlah Pelampung
No

Ukuran
konstruksi
(m)

1
2

25x100
50x100



Jumlah
pelampung
utama (buah)

Jumlah
pelampung
pembantu
(buah)
8
10

4
4

Jumlah
Jumlah
pelampung ris jangkar
bentang
(buah)
(buah)
250
16
500
18
(SNI 7579:1:2010)

Konstruksi Lajur
a. Konstruksi tali ris bentang dengan panjang 50-100 meter yang kedua
ujungnya diberi pelampung.
b. Konstruksi tersebut diikat dengan tali jangkar atau tali pancang dengan
panjang tali jangkat 3kali kedalaman perairan.
7

c. Pada tali ris bentang dipasang pelampung berjarak 2-3 meter.
2) Kriteria Bahan Konstruksi
a. Tali jangkar
: polyethylene (PE) diameter minimal10 mm.
b. Tali utama
: polyethylene (PE) diameter minimal10 mm.
c. Tali pembantu
: polyethylene (PE) diameter minimal 6 mm.
d. Tali ris bentang
: polyethylene (PE) diameter 4-5 mm.
e. Tali titik
: polyethylene (PE) 1-1,5 mm, tali rafia 40 cm.
f. Jangkar
: beton, besi, batu, karung pasir dengan berat
minimal 50 kg/ buah atau pancang (bambu, kayu
dan besi).
g. Pelampung utama
: jerigen pelastik minimal 25 liter atau bahan
pelampung lain.
h. Pelampung pembantu
: jerigen plastik minimal 20 liter atau bahan
pelampung lain
yang tidak mencemari
lingkungan.
i. Pelampung ris bentang
: botol plastik bervolume 600 ml atau bahan
pelampung
lain yang tidak mencemari
lingkungan.
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Gambar 3. Konstruksi Long-line berbingkai ukuran 50 m x 100 m
(SNI 7579.2:2010)
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Gambar 4. Konstruksi Long-line berbingkai ukuran 25 m x 100 m

Gambar 5. Konstruksi lajur
(SNI 7579.2:2010
)
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3) Pemeliharaan
Pemeliharaan dilakukan minimal 45 hari. Selama masa pemeliharaan dilakukan
pengontrolan minimal 3 kali seminggu untuk :
a. Mengetahui perkembangan kondisi bibit yang ditanam, hama dan penyakit.
b. Mengetahui perlu tidaknya dilakukan penyulaman pada minggu pertama, jika
ada bibit yang rontok atau lepas.
c. Penyiangan gulma dan pembersihan sampah yang menempel pada rumput
laut.
2. Metode Rakit Bambu Apung
Metode rakit bambu apung adalah cara membudidayakan rumput laut dikolom air
(eupotik) dekat dengan permukaan perairan dengan menggunakan tali yang diikatkan
pada konstruksi rakit bambu apung (Gambar 6,7,8 dan 9).
1) Konstruksi
Konstruksi terdiri dari :
a. Bambu
: Berumur tua diameter 8-10 cm, lurus dan
tidak
pecah.
b. Tali jangkar
: Tali polyethylene (PE) minimal 4 mm.
c. Tali ris bentang : Tali polyethylene (PE) 2 mm atau tali raffia panjang
minimal 40 cm.
d. Jangkar
: Beton, besi, batu, karung berisi pasir dengan berat
minimal 50 kg /buah atau pancang minimal 2 buah.
2) Pemeliharaan
Pemeliharaan dilakukan minimal 45 hari. Selama masa pemeliharaan dilakukan
pengontrolan minimal 3 kali seminggu untuk :
a) Mengetahui perkembangan kondisi bibit yang ditanam, hama dan
penyakit.
b) Mengetahui perlu tidaknya dilakukan penyulaman pada minggu pertama,
jika ada bibit yang rontok atau terlepa.
c) Penyiangan gulma dan pembersihan sampah yang menempel pada
rumput laut.
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Gambar 6. Konstruksi rakit bambu apung ukuran 7 m x 8 m (tampak atas)

Gambar 7. Konstruksi rakit bambu apung ukuran 2,5 m x 5 m (tampak atas)
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Gambar 8. Konstruksi bambu apung ukuran 7 m x 8 m (tampak samping)

Gambar 9. Konstruksi rakit bambu apung ukuran 2,5 m x 5 m (tampak samping)

(SNI 7579.3:2010)
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C. Monitoring dan Pengendalian Hama Penyakit
1). Monitoring rumput laut
a. Parameter kualitas air sesuai dengan Tabel 3 dan kesehatan minimal satu
minggu sekali.
b. Data hasil monitoring dicatat secara baik dan disimpan secara baik untuk di
analisis dan digunakan sebagai dasar untuk rencana penanaman selanjutnya.
Adapun cara pengukurannya :


Suhu
Dilakukan dengan menggunakan termometer pada badan air.
 pH
Dilakukan dengan menggunakan pH meter atau pH indikator (kertas lakmus).
 Salinitas
Dilakukan dengan menggunakan salinometer atau refraktometer.
2). Pengendalian Hama dan Penyakit
a. Hama
Usaha pengembangan rumput laut sering dihadapkan pada masalah keberadaan
hama dilokasi budidaya. Hama rumput laut dapat dikelompokan menjadi dua
kelompok yakni hama mikro (micro grazer) dan hama makro (macro grazer).
Hama mikro merupakan organisme yang berukuran kurang dari 2 cm dan hidup
menempel pada thalus rumput laut seperti larva bulu babi (Tripneustes) dan larva
teripang (Holothuria sp). Larva bulu babi melayang-layang di air dan kemudian
menempel pada tanaman rumput laut sehingga dapat menutupi permukaan thalus
yang menyebabkan thalus warna kuning. Seperti halnya dengan larva bulu babi,
larva teripang juga akan menempel pada thalus kemudian setelah membesar akan
memakan langsung rumput laut sehingga thalus rusak, terkelupas bahkan patah.
Hama makro : hama makro merupakan hama dengan ukuran relatif besar yang di
jumpai pada tanaman rumput laut antara lain ikan baronang (Siganus sp), bintang
laut (Protoneutes nodulus), bulu babi (Diadema dan Trineustes sp) dan penyu hijau
(Cheloniamidas). Serangan ikan baronang umumnya musiman sehingga setiap
daerah memiliki waktu serangan yang beebeda. Upaya yang di lakukan untuk
menanggulangi hama tersebuta adalah dengan cara memperbaiki/memodifikasi
teknik budidaya, sehingga tanaman budidaya berada pada posisi permukaan air dan
diharapkan serangan dapat dikurangi. Selain itu sebaiknya diterapkan pola tanam
yang serentak pada lokasi yang luas serta melindungi areal budidaya dengan
14

memasang pagar dari jaring. Epifit sejati : hama tersebut dikenal dengan alga
penempel yang dapat menyebabkan kronis, misalnya ganggang suari dapat
menempel pada lapisan kortikal sehingga dapat merusak thalus rumput laut.
Beberapa tindakan yang mungkin dapat dilakukan dalam upaya pengendalian
hama rumput lain antara lain :
a. Lokasi yang dipilih adalah habitat yang tidak terdapat populasi endemic hama,
atau dapat juga menggunakan metode penanaman rumput laut dipermukaan
atau beberapa meter diatas dasar perairan.
b. Upayakan melakukan penanaman secara serentak dan meluas sampai titik
jenuh dimana hama tidak sebanding biomasa dari produksi total, dimana cara
tersebut merupakan paling popular dilakukan.
c. Gunakan jaring sebagai pagar atau pembungkus pada daerah-daerah tertentu
misalnya pada produksi benih (kebun bibit) agar hama besar misalnya penyu
tidak masuk.
d. Tangkap hama ikan yang sering mengganggu, dimana ikan herbivora
(baronang) sebagai hama rumput laut dapat dimanfaatkan sebagai iakn
konsumsi.
e. Langkah terakhir, apabila hama telah merajalela dan tidak dapat diatasi maka
rumput laut sebaiknya di panen atau dipindahkan/atau menggantinya dengan
bibit yang sehat pada musim hama telah berlalu.
Penyakit ice-ice (sebagian orang menyebutnya penyakit white spot) merupakan
kendala utama budidaya rumput laut Kappachicus atau Eucheuma. Gejala yang
diperlihatkan pada rumput laut yang terserang penyakit tersebut antara lain :
pertumbuhan yang lambat, terjadinya perubahan warna thalus menjadi pucaat atau
warna tidak cerah, dan sebagian atau seluruh thalus pada beberapa cabang menjadi
putih dan membusuk. Penyakit tersebut terutama disebabkan oleh perubahan
lingkungan seperti arus, suhu, dan kecerahan. Kecerahan air yang sangat tinggi dan
rendahnya kelarutan unsur hara nitrat dalam periran juga merupakan penyebab
munculnya penyakit tersebut. Beberapa faktor abiotik yang dilaporkan dapat menjadi
penyebab munculnya penyakit ice-ice pada budidaya rumput laut adalah kurangnya
densitas cahaya, salinitas kurang dari 20 ppt, dan temperature mencapai 33-35oC.
beberapa jenis bakteri telah diisolasi dari thalus yang terkena penyakit tersebut
namun bakteri tersebut diduga hanya merupakan penyebab kedua (secondary
impact) penyakit ini dapat di tanggulangi dengan cara menurunkan posoisi tanaman
lebih dalam dari posisis semula untuk mengurangi penetrasi sinar matahari atau
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memindahkan pada tempat yang lebih aman dengan kondisi lingkungan yang
mendukung.
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D. Latihan
1. Sebutkan beberapa jenis rumput laut yang sangat populer dibudidayakan di laut saat
ini?
2. Jelaskan beberapa syarat dalam pemilihan lokasi untuk budidaya rumput laut?
3. Sebutkan parameter kualitas air yang penting untuk pertumbuhan rumput laut yang
baik?
4. Sebutkan cirri-ciri bibit yang berkualitas baik?
5. Jelaskan tiga cara dalam melakukan pengikatan bibit rumput laut?
6. Untuk budidaya rumput laut dengan menggunakan metode lepas dasar, diperlukan
berbagai peralatan dalam mendukung keberhasilan budidaya tersebut. Sebut dan
jelaskan?
7. Ada dua bentuk konstruksi dalam melakukan usaha budidaya rumput laut dengan
menggunakan metode long line. Sebutkan dan jelaskan?
8. Kriteria bahan konstruksi yang diperlukan dalam budidaya dengan menggunakan
metode long line?
9. sebutkan perbedaan antara metode budidaya lepas dasar, metode long line dan
metode rakit bambub apung?
10. Sebutkan beberapa jenis penyakit yang menyerang rumput laut?
E. Rangkuman
Berbagai jenis rumput laut yang popular dibudidayakan di laut adalah kelompok
penghasil karagenan (Eucheuma cottonii dan Eucheuma spinosum). Eucheuma cottonii
mempunyai dua varietas yaitu coklat dan hijau, sedangkan Eucheuma spinosum umunya
berwarna hijau.
Secara umum Pra produksi dalam budidaya rumput laut yaitu :
1. Pemilihan lokasi
Persyaratan umum dalam melakukan pemilihan lokasi adalah sebagai berikut :
 Relatif jauh dari muara sungai
 Perairan tidak tercemar
 Dasar perairan sebaiknya pasir berbatu karang
 Secara alami terdapat pertumbuhan rumput laut atau lamun
2. Penyediaan bibit
Untuk mendapat pertumbuhan rumput laut yang optimal, bibit yang digunakan
harus berkualitas oleh karena itu perlu dilakukan seleksi bibit dengan criteria sebagai
berikut :
 Umur bibit berkisar antara 25-30 hari
 Bercabang banyak, rimbun. Ujungnya runcing, dan thalusnya besar
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 Warna spesifik terang/cerah
 Tidak terdapat bercak-bercak dan terkelupas
 Tidak terkena penyakit
3. Pengikatan bibit
Pengikatan bibit sebaiknya dilakukan dengan cepat setelah bibit tersediah.
Pengikatan bibit dikenal dengan tiga cara yaitu
 Cara simpul pita
 Cara loop pendek
 Cara loop panjang
Kegiatan produksi dilakukan dengan :
1. Metode Lepas Dasar
Metode lepas dasar adalah cara menumbuhkan rumput laut diatas dasar perairan
dengan menggunakan tali yang diikatkan pada patok yang dipasang secara teratur.
Lokasi yang digunakan untuk metode ini sebaiknya diatas lahan yang relatif dasar
agar bisa dipasang patok berbentuk segi empat, jarak antara patok 25-30 cm, tinggi
patok diatas permukaan air 40% dari panjang patok dan yang tertanam didasar
perairan 60% dan jarak tali utama dari dasar perairan minimal 10 cm.
Peralatan yang digunakan dalam metode lepas dasar ini adalah tali utama
polyethylene (PE) dengan ukuran 6 mm, patok dari kayu atau bambu, keranjang,
para-para, tali raffia dan pisau atau gunting.
2. Metode Long Line
Metode long line adalah cara membudidayakan rumput laut dikolom air dekat
permukaan perairan dengan menggunakan tali yang dibentangkan dari satu titik
ketitik yang lain. Ada dua bentuk konstruksi dalam metode long line yaitu konstruksi
berbingkai dan konstruksi lajur. kriteria bahan konstruksi terdiri dari tali jangkar, tali
utama, tali pembantu, tali ris bentang, tali titik, jangkar, pelampung utama, pelampung
pembantu, pelampung ris bentang.
Pemeliharaan dilakukan minimal 45 hari. Selama masa pemeliharaan dilakukan
pengontrolan minimal tiga kali dalam seminggu.
3. Metode Rakit Bambu Apung
Metode rakit bambu apung adalah cara membudidayakan rumput laut dikolom air
(eupotik) dekat dengan permukaan perairan dengan menggunakan tali yang diikatkan
pada konstruksi rakit bambu apung.
Monitoring dan Pengendalian Penyakit
a. Tujuan dilakukan monitoring pada rumput laut yaitu :
 Mengetahui perkembangan kondisi bibit yang ditanam, hama dan penyakit.
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Mengetahui perlu tidaknya dilakukan penyulaman pada minggu pertama, jika
ada bibit yang rontok atau lepas.
 Penyiangan gulma dan pembersihan sampah yang menempel pada rumput
laut.
b. Pengendalian hama dan penyakit
Beberapa tindakan yang mungkin dapat dilakukan dalam upaya pengendalian
hama rumput lain antara lain :
a. Lokasi yang dipilih adalah habitat yang tidak terdapat populasi endemic hama,
atau dapat juga menggunakan metode penanaman rumput laut dipermukaan
atau beberapa meter diatas dasar perairan.
b. Upayakan melakukan penanaman secara serentak dan meluas sampai titik
jenuh dimana hama tidak sebanding biomasa dari produksi total, dimana cara
tersebut merupakan paling popular dilakukan.
c. Gunakan jaring sebagai pagar atau pembungkus pada daerah-daerah tertentu
misalnya pada produksi benih (kebun bibit) agar hama besar misalnya penyu
tidak masuk.
d. Tangkap hama ikan yang sering mengganggu, dimana ikan herbivora
(baronang) sebagai hama rumput laut dapat dimanfaatkan sebagai iakn
konsumsi.
e. Langkah terakhir, apabila hama telah merajalela dan tidak dapat diatasi maka
rumput laut sebaiknya di panen atau dipindahkan/atau menggantinya dengan
bibit yang sehat pada musim hama telah berlalu.
F. Evaluasi Materi Pokok 1.
Pilih jawaban yang saudara anggap paling benar
1. Rumput laut yang banyak dibudidayakan di laut adalah:
a. Gracilaria
b. Caulerpa
c. Sargassum
d. Eucheuma
2. Parameter paling penting untuk budidaya rumput laut adalah :
a. Salinitas
b. Temperatur
c. pH
d. Oksigen
3. Bibit yang berkualitas antara lain
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a. Umur bibit 20-25 hari
b. Umur bibit 25-30 hari
c. Umur bibit 30-35 hari
d. Umur bibit 35-40 hari
4. Pengikat bibit menggunakan tali raffia biasanya dengan cara
a. Loop pendek
b. Loop panjang
c. Tali pita
d. Loop sedang
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MATERI POKOK 2.
BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI TAMBAK
Setelah mempelajari materi ini diharapkan dapat memahami cara budidaya rumput laut
di tambak baik secara monokultur maupun polikultur

Rumput laut yang paling banyak dibudidayakan di tambak adalah Gracillaria sp yaitu
kelompok rumput laut penghasil agar (agarofit). Nama daerah rumput laut ini adalah agaragar halus (Indonesia Timur, kep. Seribu), rambu kasang (Jawa Barat), bulung sangu (Bali).
Gracilaria termasuk rumput laut yang bersifat eurihaline (dapat hidup di salinitas pada
kisaran salinitas yang lebar). Oleh kondisi ini gracilaria dapat dibudidayakan di laut maupun
di tambak yang bersalinitas antara 15-30 ppt.
A. Monokultur
1. Pemilihan Lokasi
Keberhasilan budidaya Gracilaria ditentukan oleh kondisi tambak serta perairannya
yang sesuai dengan persyaratan untuk budidaya. Oleh karena itu diperlUkan kecermatan
dalam menentukan lokasi yang tepat. Hal ini dapat dilakukan melalui survey baik dari
segi teknis, lingkungan maupun sosial. Penentuan lokasi yang salah akan menyebabkan
kegagalan budidaya.
Persyaratan lokasi yang dapat dijadikan tempat untuk budidaya Gracilaria sp. Antara
lain sebagai berikut :
a. Lokasi tambak yang baik yaitu tambak yang masih dipengaruhi oleh pasang surut
air laut dengan maksud untuk memudahkan pergantian air di dalam tambak.
Saluran keluar masuk air cukup lancar dan tergantung pada kondisi geografinya,
pada umumnya berjarak antara 300-1000 meter dari pantai.
b. Dasar tambak berupa pasir bercampur sedikit lumpur.
c. Tambak yang ideal memiliki saluran pemasukan dan pengeluaran air yang
berbeda.
d. Pergantian air tambak mudah dilakukan.
e. Salinitas air tambak berkisar 15-30 ppt.
f. Suhu air berkisar antara 20-28oC.
g. pH air berkisar antara 6-9
h. kedalaman air tambak dapat diatur minimal 0,50-1,0 meter.
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i.

Kondisi air tidak terlalu keruh sehingga cahaya matahari dapat langsung
menembus kedalam dasar air.
j. Bebas polusi baik limbah yang berasal dari pabrik industri maupun rumah
tangga.
k. Dekat dengan sumber air tawar.
l. Akses menuju lokasi mudah dilalui alat transportasi seperti kendaraan roda
dua (sepeda motor).
Selain aspek teknis dan lingkungan aspek sosial juga menjadi faktor
yang berpengaruh dalam penentuan lokasi. Hal ini terkait dengan tingkat
kesiapan dan respon masyarakat dalam menerima teknologi. Dukungan dan
kemauan masyarakat dalam menerima usaha tersebut sangat menentukan
keberhasilan agribisnis rumput laut.
2. Persiapan Penanaman
Persiapan budidaya untuk Gracilaria sp tidak jauh berbeda dengan persiapan untuk
budidaya Eucheuma sp. Persiapan tersebut meliputi persiapan tambak karena Gracilaria
ditanam di tambak, disamping juga penyediaan bibit yang baik.
1). Adapun persiapan yang perlu dilakukan
a. Keringkan tambak pada saat surut dan biarkan kering selama 1-2 hari,
kurangi ketebalan lumpur sampai maksimal sekitar 10-15 cm.
b. Apabila diperlukan, semprotkan saponin 40-50 kg/ha dan masukan air pada
saat pasang tinggi dengan tinggi 20 cm dan biarkan sehari semalam,
kemudian keringkan kembali.
c. Bersihkan bangkai predator yang mati dan kotoran atau sampah lainnya.
d. Setelah bersih, tambahkan air kedalam tambak setinggi 50 cm.
e. Salinitas air diharapkan mencapai kondisi yang diinginkan (15-30 ppt),
idealnya sekitar 25 ppt.
2). Kriteria bibit yang baik
Bibit dipilih yang baik dan segar supaya produksinya juga baik yaitu dengan cara
melakukan penyeleksian bibit. Bibit terpilih pada Gracilaria sp. Memiliki karakteristik
atau persyaratan yang sama dengan Eucheuma sp.
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3). Penyimpanan Bibit
Bibit rumput laut Gracilaria sp yang baru datang segera mungkin ditanam.
Tentunya, tambak sebagai tempat untuk lokasi penanaman harus sudah siap terlebih
dahulu. Namun, apabila kondisi cuaca tidak mendukung sehingga memaksa
penundaan penanaman, sebaiknya bibit disimpan terlebih dulu selama satu malam.
Cara penyimpanan dapat dilakukan dengan karung atau waring atau keranjang dan
kemudian direndam didalam saluran tambak.
3. Penanaman
Penanaman Gracilaria sp di tambak dilakukan dengan metode tebar yaitu dengan
cara menebarkan rumpun bibit secara merata ke dalam tambak. Adapun cara
penanaman bibit dapat dilakukan sebagai berikut :
a. Setelah tambak bersih dari predator, tebar bibit secara merata ke dasar tambak
dengan berat rumpun sekitar 100 g/rumpun.
b. Perhatikan kepadatan tebarnya untuk 1 ha tambak memerlukan bibit sebanyak 12 ton, tergantung tingkat kesuburan tambak. Umumnya, penanaman dimulai
dengan 1 ton dan bila pertumbuhan rumput lautnya cepat dan subur maka bibit
dapat ditanam menjadi 2 ton/ha.
4.

Pemeliharaan

Pemeliharaan rumput laut gracilaria yang ditanam ditambak relatif lebih mudah
dibandingkan dengan eucheuma yang ditanam di laut. Hal ini dikarenakan kondisi air
tambak mudah dikontrol dibandingkan air laut yang dipengaruhi oleh arus dan
gelombang sehingga menyulitkan dalam pemeliharaan bahkan dapat merusak tanaman.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan selama pemeliharaan adalah sebagai
berikut :
a. Untuk mendapatkan air yang segar dan cukup mengandung nutrisi, ganti air
tambak minimal satu kali dalam seminggu dengan memanfaatkan kondisi pasang
surut air laut.
b. Pada minggu pertama sampai minggu ketiga atau keempat kedalaman air tambak
dapat diatur seitar 40-50 cm. sementara pada minggu ke empat sampai minggu
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ke tujuh atau kedelapan (saat panen) kedalaman air diatur dengan kedalaman
60-70 cm.
c. Bersihkan lumpur, tanaman pengganggu dan kompetitor yang melekat pada
tanaman.
d. Bersihkan tambak dari predator tanaman, seperti ikan mujair dan sumpil (keong
kecil atau teritip).
e. Apabila tambak kurang subur lakukan pemupukan dengan urea atau TSP,
masing-masing berdosis 20 kg/ha, pada saat tanaman berusia satu bulan.
Pemupukan dilakukan sekali dalam satu musim tanam.
f. Pada umur 2 minggu pertama lakukan pemecahan bibit dengan cara
mematahkan rumpun bibit yang sudah besar. Dari satu rumpun besar, bisa
dipecah menjadi 3 sampai 4 bagian. Kemudian, tebar lagi rumpun yang kecil
tersebut kedalam tambak 2 minggu kemudian pecah lagi rumpun-rumpun kecil
yang mulai membesar, dan ditebar kembali. Selanjutnya, biarkan rumput tersebut
hingga 1.5 -2 bulan atau sampai siap panen. Apabila kondisi bibit cukup baik
dalam waktu 3-4 bulan dasar tambak akan dipenuhi dengan rumput laut.
B. Polikultur
1. Pengadaan dan Persiapan Benih
a. Benih Udang Windu
Awalnya benih udang windu didapatkan dari alam, namun seiring dengan
kemajuan teknologi udang windu dapat dibenihkan dengan bantuan tangan manusia,
yaitu di panti benih atau hatchery. Dengan begitu, pengadaan bibit atau benur udang
windu dapat dilakukan dengan pencarian di alam bebas (pesisir pantai atau di alam)
atau mendatangkannya dari hatchery.
Pengadaan benur dari alam sangat tergantung pada musim. Biasanya, puncak
padat benur di alam terjadi pada awal dan akhir musim hujan. Selain tergantung
musim, hasil penangkapan benur di alam terkadang bercampur dengan ikan atau
jenis udang lainya seperti udang putih, udang werus, atau udang kembang. Dengan
begitu diperlukan waktu untuk melakukan pemisahan jenis bila petambak
menginginkan hasil panen yang seragam. Keseragaman jenis cukup penting
diperhatikan karena dikhawatirkan karena perbedaan laju pertumbuhan setiap jenis
udang dapat mempengaruhi munculnya sifat kanibalisme. Masalah kesehatan dan
kenormalan penampilan fisik benih udang pun tidak terjamin.

24

Berbeda dengan hasil alam benur asal hatchery dapat diseragamkan ukurannya
selain itu kesehatan dan penampilan fisikpun terjaga. Bagi petambak yang ingin
segera melakukan pembesaran langsung membeli benih berukuran PL 20-22.
Agar diperoleh hasil yang maksimal pada saat panen benih yang ditebarkan
harus berkualitas tinggi. Berikut beberapa hal berkaitan dengan kualitas benih yang
perlu diperhatikan petambak :
1. Pilih benur dengan ukuran seragam. Hal ini untuk mencegah kanibalisme
udang berumur atau berukuran lebih tua terhadap udang lain yang lebih muda
atau kecil.
2. Pilih benur yang sehat. Benur sehat dapat dilihat dengan mengejutkannya.
Bila dikejutkan, benur sehat akan melentingkan tubuhnya selain itu benur
sehat dapat diliha dari warna badannya. Badan benur yang sehat tidak terlihat
pucat, melainkan memiliki garis panjang berwarna coklat tua.
3. Jangan memilih benur cacat, benih cacat ditandai dengan tubuhnya yang
bengkok ke samping atau tanda lain bekas penyakit lain.
b. Benih Bandeng
Sama halnya udang windu, benih atau nener bandeng dapat diperoleh dari alam
atau dari heatcery. Pengadaan nener dialam pun tergantung pada musim yang cukup
beragam disetiap daerah setelah itu nener hasil tangkapan dari alam umumnya
masih bercampur dengan hasil ikan lainnya. Oleh sebab itu diperlukan waktu dan
tenaga untuk memisahkannya. Selain itu, terkadang ukurannya tidak seragam.
Pengadaan nener dari heatcery lebih menguntungkan. Selain dari keseragaman
umur dan ukurannya jumlah benih yang disediakan pun tidak tergantung musim.
Ukurannya pun dapat dissuaikan dengan pesanan petambak. Pada polikultur benih
yang digunakan berukuran 2 cm. ukuran nener tersebut disebut juga dengan istilah
sogok atau tokolan.

c. Bibit Gracilaria
Seperti halnya udang windu dan bandeng, bibit gracilaria dapat diperoleh dari
alam atau petambak yang telah menbudidayakanya terlebih dulu. Pengadaan
gracilaria dari alam relatif mudah. Selain itu, daya adaptasi lingkungannya lebih
tinggi. Namun, keseragaman jenisnya tidak terjamin. Terkadang, gracilaria hidup
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bersama jenis rumput laut lainnya oleh sebab itu, di perlukan pemilihan jenis yang
tentu saja membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga berbeda dengan benih yang
diperoleh dapi petambak. Jenisnya sudah pasti seragam. Namun, tidak semua
petambak menjual gracilaria menjual dalam bentuk bibit.
Pengadaan bibit gracilaria dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu secara vegetative
maupun generative. Perbanyakan vegetative dilakukan dengan cara memotong
bagian tanaman muda atau bagian pucuk tanaman.pemilihan bagian yang mudah
dilakukan karena sel-sel dan jaringan mudanya masih dapat melakukan pertumbuhan
secara optimal. Stek yang diperoleh dengan ukuran sekitar 10-20 cm dapat langsung
disiapkan untuk penebaran.
Seperti halnya tumbuhan tingkat rendah lainnya fase perkembanganbiakan
tanaman melewati fase reproduksi dengan spora. Oleh sebab itu, pengadaan bibit
secara generative dapat dilkukan dengan menempatkan tanaman dewasa serta
substrat sperti kulit kerang, genting, kayu, kedalam satu tempat. Spora yang keluar
dari tanaman akan menempel dan tumbuh pada substrat. Setelah berbentuk
tanaman kecil, substrat dapat dipindahkan kelahan pembesaran.
Agar diperoleh hasil yang optimal, kualitas bibt gracilaria harus diperhatikan. Bibit
yang dipilih hendaknya lebih muda, segar dan bersih. Selain itu, bibit hendaknya
berasal dari induk yang sehat , segar dan bebas dari jenis rumput laut lainnya.
2. Penebaran Benih
Setelah persiapan tambak selesai dilakukan, nener dapat langsung ditebar. Hal
tersebut dapat langsung beradaptasi dengan perairan tambak. Namun, karena system
polikultur ini melibatkan tiga produk yang saling mendukung dalam membentuk system
ekosistem tambak, penebaran tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Terdapat
beberapa langkah yang harus diikuti, yaitu sebagai berikut :
a. Penebaran Bibit Gracilaria
Oleh sebab gracilaria merupakan produsen dalam tambak, bibit tanaman ini
harus ditebarkan terlebih dahulu. Penebaran bbit gracilaria dilakukan satu minggu
setelah pengolahan tanah. Secara biologi, penebaran gracilaria paling awal, sebelum
kedua produk lainnyamemiliki beberapa alasan.
Gracilaria yang tumbuh dalam tambak akan menghasilkan oksigen terlarut yang
sangat berguna bagi pertumbuhan plankton (terutama zooplankton) yang berguna
sebagai pakan udang dan bandeng selain itu, disaat penebaran udang dan bandeng
diharapakn kandungan oksigen terlarut dalam perairan sudah cucup memadai.
Penebaran gracilaria dilakukan setelah pengairan tambak sekitinggi 30 cm dari
pelataran tambak. Mengingat rumput laut adalah penyaring atau filter air tambak,
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penebaran harus dilakukan secara merata. Bila tidak, kotoran organic pada sisa
lahan akan menumpuk pada thalus gracilaria dan mengakibatkan rebahnya thalus
tanaman. Oleh sebab itu, meratanya tebaran tanaman akan menyaring kotoran
organic ditempatnya masing-masing.
b. Penebaran Benih Udang
Satu minggu setelah penebaran benih gracilaria, benih dapat langsung
ditebarkan. Umumnya, seminggu setelah tambak diairi akan muncul banyak kelekap,
sebagai pakan benih. Selain karena kelekap telah tersedia penebaran benih sebelum
bandeng ini disebabkan pertumbuhan alga hijau belum terlalu banyak. Rimbunnya
alga berdampak kurang baik terhadap benih. Kumpulan benang-benang alga yang
seperti lumpur (karena mengikat kotoran-kotoran organic). Ini dapat menyebabkan
benih sehingge sulit bergerak dan menyebabkan kematian. Dengan begitu, benih
masih mempunyai waktu untuk tumbuh membesar dan mengatasi jebakan alga yang
akan merimbun dikemudian hari.
Sebelum ditebarka pada petakan pembesaran benih hendaknya diaklimatisasikan
terlebih dulu. Hal ini dilakukan agar benih dapat menyesuaikan diri dengan air
tambak. Aklimatisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Masukan kantong-kantong plastik mengangkut benur kedalam tambak hingga
suhu air dalam kantong sama dengan suhu air dalam tambak. Penyesuaian
suhu ini dapat dilihat dari pengembunan yang terjadi pada kantong plastik
2. Buka kantong plastic dan biarkan air tambak masuk sedikit demi sedikit
kedalam kantong. Pada langkah ini terjadi proses penyesuaian pH dan salinita
air dalam kantong dengan air dalam tambak.
3. Udang yang bisa menyesusikan akan berenang keluar kantong menuju ke
perairan tambak
c. Penebaran Benih Bandeng (nener sogok)
Satu minggu setelah oslah ditebarkan, nener bandeng dapat ditebarkan. Saat
ini merupakan waktu yang tepat katena kelekap sudah banyak ditemukan.
Kelekap merupakan koloni komplek yang terdiri dari alga hijau dan kotoran
organik lainnya. Tidak menutp kemungkinan ditemukan organism lain seperti
plankton. Keberadaan kelekap dan pertumbuhan alga hijau yang cepat dapat
mempengaruhi kelangsungan hidup udang dan gracilaria. Oleh sebab itu,
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bandeng berfungsi untuk memakan alga dan kelekap sehingga pertumbuhan
kelekap dan alga dapat dikontrol.
Penebaran nener bandeng sama dengan penebaran oslah udang. nener perlu
diaklimatisasikan terlebih dahulu. Aklimatisasi perlu dilakukan agar nener tidak
terkejut dan stres karena adanya perbedaan suhu, pH dan salinitas antara air
dalam kantong dan air tambak.
3. Pembesaran
Setelah ditebar, udang windu, bandeng, dan gracilaria secara alami akan hidup
dan berkembang didalam tambak. Seperti telah ditegaskan sebelumnya,
penambahan pakan pabrik serta pemupukan dan pengobatan tidak di harapkan
dalam polikultur organik ini. Oleh sebab itu, perawatan yang dilakukan yaitu
memantau kualitas air dan kesuburan tambak serta menjaga adanya serangan hama
dan penyakit yang dapat menghabiskan atau mengganggu keberadaan udang windu,
bandeng maupun gracilaria. Sedangkan untuk polikultur non organik pemupukan
NPK 450 kg/ha pada waktu penyiapan tambak. Budidaya polikultur rumput laut
dengan bandeng dan udang pada 1 ha tambak idealnya digunakan rasio : 1,5 ton
rumput laut : 1500 ekor bandeng : 5000 tokolan udang windu
Kualitas air berkaitan dengan salinitas, pH, suhu, oksigen terlarut dan adanya
senyawa-senyawa kimia yang muncul pada tambak. Walaupun kehadiran rumput
lautdan bandeng dapat mengkondisikan perairan tambak menjadi lebih stabil, tetapi
petambak juga perlu memperhatikan kondisi tambak dari waktu ke waktu.
Umurnya, penyakit yang hadir dalam tambak disebabkan karena kualitas air
yang buruk. Banyak kadar bahan organic dan lumpur dapat menyebabkan
munculnya gejalah insang hitam. Oleh sebab itu, petambak perlu melakukan
pergantian air tambak sesering mungkin dan kontinu.
Penggantian air tambak bisa dilakukan 3 hari sekali sebanyak 30%.
Penggantian air dilakukan untuk mengatasi tingkat kekeruhan dan kesegaran air
tambak. Saat pengisian air, oksigen terlarut yang masuk bersamaan dengan air baru
akan memperbanyak kadar oksigen air tambak. Pergantian air dilakukan dengan
membuka pintu masuk dan pintu keluar air.
Sebagaimana rantai makanan, kehadiran hama predator dapat menyebabkan
berkurangnya jumlah bandeng. Berang-berang, burung, maupun ular kaduk
merupakan pemangsa utama bandeng didalm tambak. Bila jumlah bandeng
berkurang, pertumbuhan alga menjadi tidak terkendali. Akibatnya, kelekap pun akan
semakin banyak. Bila malam kedua organisme ini dapat menjadi pesaing udang
dalam memperolh oksigen. Selain itu, banyaknya kelekap yang menempel pada
gracilaria menyebabkan tanaman ini akan terangkat dan mengapung diatas air. Bila
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dibersihkan, geacilaria yang mengapung akan kembali tenggelam dan hidup didasar
perairan.
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C. Latihan
11. Jenis apakah rumput laut yang banyak dibudidayakan ditambak?
12. Sebutkan persyaratan tambak yang ideal untuk budidaya rumput laut?
13. Sebelum ditebar rumput laut, tambak perlu dipersiapkan lebih dulu. Sebutkan
persiapan tersebut?
14. Dalam polikultur, jenis apa saja yang biasa digunakan?
15. Berapa rasio ideal dari tiga jenis biota yang dipolikultur?
D. Rangkuman
Rumput laut yang paling banyak dibudidayakan di tambak adalah Glacillaria sp.
Garacilaria termasuk rumput laut yang bersifat eurihaline (dapat hidup di salinitas pada
kisaran salinitas yang lebar). Oleh kondisi ini gracilaria dapat dibudidayakan di laut maupun
di tambak yang bersalinitas antara 15-30 ppt.
1. Budidaya Monokultur
Persyaratan lokasi yang dapat dijadikan tempat untuk budidaya Gracilaria sp. Antara
lain sebagai berikut :
 Dasar tambak berupa pasir bercampur sedikit lumpur.
 Tambak yang ideal meliliki saluran pemasukan dan pengeluaran air yang
berbeda.
 Pergantian air tambak mudah dilakukan.
 Salinitas air tambak berkisar 15-30 ppt.
 Suhu air berkisar antara 20-28oC.
 pH air berkisar antara 6-9
 kedalaman air tambak dapat diatur minimal 0,50-1,0 meter.
 Kondisi air tidak terlalu keruh sehingga cahaya matahari dapat langsung
menembus kedalam dasar air.
 Bebas polusi baik limbah yang berasal dari pabrik industri maupun rumah tangga.
 Dekat dengan sumber air tawar.
 Akses menuju lokasi mudah dilalui alat transportasi seperti kendaraan roda dua
(sepeda motor).
Adapun persiapan yang perlu dilakukan
a. Keringkan tambak pada saat surut dan biarkan selama 1-2 hari, kurangi
ketebalan lumpur sampai maksimal sekitar 10-15 cm.
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b. Apabila diperlukan, semprotkan saponin 40-50 kg/ha dan masukan air pada saat
pasang tinggi dengan tinggi 20 cm dan biarkan sehari semalam, kemudian
keringkan kembali.
c. Bersihkan bangkai predator yang mati dan kotor atau sampah lainnya.
d. Setelah bersih, tambahkan air kedalam tambak setinggi 50 cm.
e. Salinitas air diharapkan mencapai kondisi yang diinginkan (15-30 ppt), idealnya
sekitar 25 ppt.
Kriteria bibit yang baik
Bibit dipilih yang baik dan segar supaya produksinya juga baik yaitu dengan cara
melakukan penyeleksian bibit. Bibit terpilih pada Gracilaria sp. Memiliki karakteristik
atau persyaratan yang sama dengan Eucheuma sp.
2. Budidaya polikultur
Polikultur merupakan perpaduan budidaya dengan dua atau lebih komoditas pada
satu lahan budidaya, misalnya udang windu, bandeng dan rumput laut.
a. Benih udang windu
Agar diperoleh hasil yang maksimal pada saat panen benih yang ditebarkan
harus berkualitas tinggi. Berikut beberapa hal berkaitan dengan kualitas benihyang
perlu diperhatikan petambak :
1. Pilih benur dengan ukuran seragam. Hal ini untuk mencegah kanibalisme
udang berumur atau berukuran lebih tua terhadap udang lain yang lebih muda
atau kecil.
2. Pilih benur yang sehat. Benur sehat dapat dilihat dengan mengejutkannya.
Bila dikejutkan, benur sehat akan melentingkan tubuhnya selain itu benur
sehat dapat diliha dari warna badannya. Badan benur yang sehat tidak terlihat
pucat, melainkan memiliki garis panjang berwarna coklat tua.
3. Jangan memilih benur cacat, benih cacat ditandai dengan tubuhnya yang
bengkok ke samping atau tanda lain bekas penyakit lain.
b. Benih bandeng
Pengadaan nener dari hatchery lebih menguntungkan. Selain dari keseragaman
umur dan ukurannya jumlah benih yang disediakan pun tidak tergantung musim.
Ukurannya pun dapat dissuaikan dengan pesanan petambak. Pada polikultur benih
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yang digunakan berukuran 2 cm. ukuran nener tersebut disebut juga dengan istilah
sogok atau tokolan.
c. Bibit Gracilaria
Agar diperoleh hasil yang optimal, kualitas bibt gracilaria harus diperhatikan. Bibit
yang dipilih hendaknya lebih muda, segar dan bersih. Selain itu, bibit hendaknya
berasal dari induk yang sehat , segar dan bebas dari jenis rumput laut lainnya.
d. Padat Tebar
Budidaya polikultur rumput laut gracilaria, bandeng dan udang pada 1 hektar
tambak idealnya digunakan rasio : benih rumput laut 1,5 ton : gelondongan bandeng
1.500 ekor : tokolan udang windu 5.000 ekor.
E. Evaluasi Materi Pokok 2
Pernyataan dibawah ini pilih b (benar) atau s (salah)
1. Gracillaria bersifat euryhaline (dapat hidup pada kisaran salinitas yang lebar)
b/s
2. Salinitas tambak untuk budidaya gracillaria adalah 0-30 ppt.
b/s
3. Kriteria bibit yang baik pada Gracillaria sama dengan Eucheuma
b/s
4. Budidaya rumput laut ditambak menggunakan metode rakit bamboo apung
b/s
5. Polikultur rumput laut bisa dengan ikan baronang
b/s
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MATERI POKOK 3.
PANEN DAN PASCA PANEN
Setelah memepelajari materi pada bab 4 ini pembaca akan dapat memahami cara
panen rumput laut baik eucheuma maupun gracilaria dan mampu melakukan
penangan pasca panennya.
A. Panen
1. Eucheuma sp.
Setelah penanaman dan masa pemeliharaan yang telah ditentukan maka tibalah
waktu panen.
Waktu yang diperlukan tanaman dalam mencapai tingkat kandungan bahan utama
maksimal merupakan patokan dalam menentukan waktu panen. Rumput laut
Kappaphycus/eucheuma sp. Memiliki kandungan karagenan yang optimal setelah
mencapai 45 hari, sehingga pemanenan rumput laut sebaiknya dilakukan setelah
berumur 45 hari. Tetapi panen rumput laut untuk digunakan sebagi bibit dilakukan pada
umur tanaman berkisar 25-35 hari seperti yang diuraikan sebelumnya.
Apabila panen dilakukan pada umur kurang dari 45 hari pemeliharaan maka rumput
laut yang dihasilkan akan berkualitas rendah. Hal ini dikarenakan karagenan yang
dikandungnya menjadi rendah dan kekuatan gel (gel streangth) juga akan rendah, tetapi
kadar airnya tinggi. Kondisi tersebut tidak dikehendaki oleh industry pengolah rumput
laut, atau akan dihargai sangat rendah atau bahkan tidak akan dibeli. Beberapa hasil
penelitian menunjukan bahwa budidaya kappachycus sp. Pada umur 45 hari
memperlihatkan kandungan karagenan 47% dan selanjutnya hanya terjadi peningkatan
karagenan yang tidak signifikan sehingga pemanenan sebaiknya dilakukan setelah 45
hari. Apabial pemeliharaan masih tetap dilakukan berarti hanya akan menambah biaya
operasional budidaya.
Selain
mempertimbangkan
umur
pemeliharaan,
panen
sebaiknya
mempertimbangkan juga kondisi cuaca agar kualitas rumput laut yang dihasilkan akan
terjamin. Panen sebaiknya dilakukan pada cuaca yang cerah. Panen dapat dilakukan
dengan dua cara yakni secara selektif atau parsial (pruning). Dan secara keseluruhan
(full harvest).
Panen selektif ; dilakukan, dengan cara memotong tanaman secara langsung tanpa
melepas ikatan dari tali ris. Keuntungan cara ini adalah penghematan tali raffia pengikat
rumput laut namun memerlukan waktu kerja yang relatif lama. Pemotongan sebaiknya
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menggunakan alat pemotong yang tajam agar tidak merusak jaringan thalus sehingga
akan muncul percabangan thalus yang baik. Sisa pangkal tanaman akan diberiakn
tumbuh kembali untuk membentuk tanamn baru. Berdasarkan informasi yang ada, panen
selektif umumnya hanya dapat dilakukan selam tiga kali dan setelah itu sebaiknya
dilakukan panen secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pangkal tali rumput laut
yang tersisa semakin tua sehingga cendrung pertumbuhannya akan lambat.
Panen total ; cara panen keseluruhan dilakukan dengan mengangkat seluruh
tanaman sekaligus, sehingga waktu kerja yang diperlukan relatif lebih singkat dibanding
cara panen sebelumnya. Sebaliknya, penanaman bibit selanjutnya harus dilakukan dari
awal dengan mengikat bibit ke tali risdan memasangnya kembali kelokasi budidaya.
Panen rumput laut secara keseluruhan pada metode lepas dasar, rakit apungdan longline dilakukan dengan cara :
a. Sebelum di panen, rumput laut dibersihkan dari kotoran atau tanaman lain yang
menempel, dimana kegiatan tersebut umumnya dilakukan pada pagi hari.
b. Tal iris yang akan dipanen dilepaskan dari bamboo atau tali utama, kemudian
digulung secara perlahan agar tali ris tidak saling terkait.
c. Gulungan tali ris yang berisi ikatan rumput laut diletakan disampan atau wadah
transportasi lainya.
d. Rumput laut dibawa kedaratan untuk di lepaskan ikatan rumput laut dari tali ris
secara keseluruhan atau hasil ikatan di lepas setelah itu jemur total.
e. Hasil panen segerah dijemur sampai kering atau disesuaikan dengan cara
penjemuran yang dipilih.
f. Ukuran hasil panen minimal 200 gr/rumpun
2. Gracilaria sp
Pada saat panen, air tambak tidak perlu dikeluarkan, apalagi bila tanam dengan
sistem polikultur bersama bandeng, dan atau udang. Cara panennta sebagai berikut:
a. Angkat tanaman yang berada didasar tambak menggunakan tangan
b. Bilas rumput laut dengan air tambak untuk menurunkan jumlah lumpur dan
kotoran lainya. Kemudian, petik thalus muda yang selanjutnya diguanakan
sebagai bibit. Masukan tahalus tua dan muda dala wadah terpisah. Tempat hasil
panen dapat menggunakan rakit/perahu/ranjang berpelampung atau wadh lainya.
Thalus muda dapat langsung ditebar kembali secara merat dengan berat rumput
sekitar seratus gram
c. Angkut rumput laut (thalus tua) yang telah dibilas kepinggir tambak dan dapat di
tempatkan dipinggir tambak untuk kemudiaan dijemur.
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d. Sebaiknya, rumput laut tidak terkontaminasi oleh kotoran, seperti lumpur, jenis
rumput lain, dan binatang (siput) agar tidak merusak kualitanya.
e. Disarankan, gracilaria dipanen dengan cara dipetik atau disisahkan sedikit untuk
dikembangkan lebih lanjut. Panen pertama dilakukan pada saat rumput laut
berumur 2-2,5 bulan dari satu hektar gracilaria dapat diperoleh hasil sebanya
1.500-2000 kg rumput laut kering/musim tanam.
B. Penanganan Pascapanen
Seperti telah disebutkan diatas, kualitas rumput laut dipenghuni oleh tiga hal penting,
yaitu teknik budidaya umur panen, dan penangan pascapanen. Penanganan pascapanen
merupakan merupakan kegiatan atau proses yang dimulai sejak setelah tanam dipanen,
yaitu meliputi pencucian, pengeringan, pembersihan kotoran atau garam (sortasi),
pengepakan, pengangkutan dan penyimpanan.
1. Pencucian
Rumput laut Eucheuma sp. Dicuci dengan air laut pada saat panen sebelum diangkat
kedarat. Sementara, rumput laut jenis gracilaria sp. Perlu dicuci dengan air tambak
hingga lumpur dan kotoran lainya yang melekat terlepas, saat sebelum diangkat dan
dikeringkan
2. Pengeringan atau penjemuran
Rumput laut yang telah bersih dikeringkan dengan cara dijemur diatas para-para
bambu atau diatas plastic, terpal, atau jarring sehingga tidak terkontaminasi oleh tanam
atau pasir. Pada kondisi matahari baik, rumput laut akan kering dalam waktu 2-3 hari.
Kadar air dalam rumput laut yang harus dicapai dalam pengeringan berkisar 14-18%
untuk jenis gracilaria sp.,sedangkan 31-35% untuk jenis Eucheuma sp. Selama
pengeringan, kedua jenbis rumput kaut dia atas tidak boleh terkena air tawar baik air
hujan maupu air embun.
3. Pembersihan Kotoran atau Garam (sortasi)
Pada saat di keringkan atau di jemur akan terjadi penguapan air laut dari lumpur laut
yang membentuk butiran garam yang melekat dipermukaan thalusnya. Butiran garam
tersebut perlu dibuang dengan cara mengayak atau mengaduk-ngaduk rumput laut
kering sehingga butiran garam turun. Apabila masih banyak butiran garam melekat pada
butiran garam tersebut akan kembali mengisap uap air diudara sehingga rumput laut
menjadi lembab kembali dan dapat menurunkan kualitas rumput laut itu sendiri. Selain
itu, kotoran lain, seperti tali raffia atau jenis rumput laut lainya yang melekat harus
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dibuang. Rumput laut dikatakan kualitas baik bila total garam dan kotoran yang melekat
tidak lebih dari 3-5% sesuai dengan permintaan industri.
4. Pengepakan
Rumput laut yang sudah kering dan bersih dimasukan kedalam karung plastic besar,
seberat 70-90 kg/karung. Apabila akan dilakukan pengangkutan menggunakan kontener
melalui kapal kargo, rumput laut yang kemas, perlu dipress dengan berat masing-masing
50 kg. kemudian, rumput laut tersebut di bungkus plastic (seperti karung plastic supaya
memudahkan dan menghemat tempat dalam penyimpanan, dan pengangkutran,
disamping juga akan menghemat biaya transportasi.
5. Pengangkutan
Selama proses pengangkutan, rumput laut harus dijaga agar tidak terkena air tawar
maupun air laut. Kualitas rumput laut yang terkena air akan menurun dalam
penyimpanan, bahkan bisa rusak atau hancur bila kondisi tersebut berlangsung dalam
waktu lama.
6. Penyimpanan atau penggudangan
Dalam penyimpanan, senantiasa rumput laut dijaga agar tidak terkena air tawar. Oleh
karena itu, atap gudang tidak boleh bocor dan sirkulasi udara dalam gudang harus cukup
baik. Tumpukan kemasan rumput laut diberi alas papan dan kayu agar tidak lembab.
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C. Latihan
16. Waktu panen rumput laut Eucheuma sebaiknya setelah berapa hari dan kenapa?
17. Bagaimana cara panen Eucheuma?
18. Terdapat 2 cara penjemuran Eucheuma, sebutkan?
19. Bagaimana cara panen Gracilaria?
20. Sebutkan urutan penanganan pasca panen rumput laut?
D. Rangkuman
1. Panen
a. Eucheuma cottonii
Dalam melakukan pemanenan untuk rumput laut jenis Eucheuma harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :


Sebelum di panen, rumput laut dibersihkan dari kotoran atau tanaman lain
yang menempel, dimana kegiatan tersebut umumnya dilakukan pada pagi
hari.
 Tali ris yang akan dipanen dilepaskan dari bamboo atau tali utama, kemudian
digulung secara perlahan agar tali ris tidak saling terkait.
 Gulungan tali ris yang berisi ikatan rumput laut diletakan disampan atau
wadah transportasi lainya.
 Rumput laut dibawa kedaratan untuk di lepaskan ikatan rumput laut dari tali ris
secara keseluruhan atau hasil ikatan di lepas setelah itu jemur total.
 Hasil panen segerah dijemur sampai kering atau disesuaikan dengan cara
penjemuran yang dipilih.
 Ukuran hasil panen minimal 200 gr/rumpun.
b. Gracilaria sp
 Angkat tanaman yang berada didasar tambak menggunakan tangan
 Bilas rumput laut dengan air tambak untuk menurunkan jumlah lumpur dan
kotoran lainya. Kemudian, petik thalus muda yang selanjutnya diguanakan
sebagai bibit. Masukan tahalus tua dan muda dala wadah terpisah. Tempat
hasil panen dapat menggunakan rakit/perahu/ranjang berpelampung atau
wadh lainya. Thalus muda dapat langsung ditebar kembali secara merat
dengan berat rumput sekitar seratus gram
 Angkut rumput laut (thalus tua) yang telah dibilas kepinggir tambak dan dapat
di tempatkan dipinggir tambak untuk kemudiaan dijemur.
 Sebaiknya, rumput laut tidak terkontaminasi oleh kotoran, seperti lumpur, jenis
rumput lain, dan binatang (siput) agar tidak merusak kualitanya.
 Disarankan, gracilaria dipanen dengan cara dipetik atau disisahkan sedikit
untuk dikembangkan lebih lanjut. Panen pertama dilakukan pada saat rumput
39

laut berumur 2-2,5 bulan dari satu hektar gracilaria dapat diperoleh hasil
sebanya 1.500-2000 kg rumput laut kering/musim tanam.
2. Penanganan pascapanen
a. Pencucian
b. Pengeringan dan penjemuran
c. Pembersihan kotoran atau garam (sortasi)
d. Pengepakan
e. Pengangkutan
f. Penyimpanan atau penggudangan.
E. Evaluasi Materi Pokok 3.
Pernyataan dibawah ini pilh b (benar) atau s (salah)
1. Panen rumput laut Eucheuma setelah 45 hari
b/s
2. Panen Eucheuma bisa dilakukan dengan dua cara yaitu selektif dan netral
b/s
3. Panen Gracillaria polikultur ditambak harus mengeringkan tambak
b/s
4. Penjemuran Eucheuma ada 2 cara yaitu digantung langsung dengan tali ris-nya dan
dilepas dari tali pengikat.
b/s
5. Penyimpanan rumput laut harus dijaga agar tidak terkena air tawar.
b/s
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PENUTUP
Budidaya rumput laut bisa dilakukan dengan relatif mudah dan murah tetapi jangan
lengah. Kondisi lingkungan perairan yang selalu berubah-ubah harus selalu kita waspadai.
Jangan sampai tidak jadi panen karena lahan tergulung ombak besar, timbul berbagai
penyakit akibat hujan deras yang tiada henti atau oleh adanya penggunaan perairan lainnya.
Masalah yang dihadapi dapat menjadi pertimbangan dalam mencari alternatif pemecahan
masalah yang akhirnya dapat dijadikan acuan dalam penetapan pola/kalender musim tanam
rumput laut. Salah satu contoh pengamatan masalah yang dihadapi pada budidaya rumput
laut di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat serta alternatif pemecahannya disajikan pada
Tabel 5.
Tabel 5 tersebut menunjukkan bahwa sedikitnya ada lima permasalahan utama yang
dihadapi dalam budidaya rumput laut yakni musim penyakit ice-ice, musim hujan, musim
kemarau, musim gulma, dan pertumbuhan kerdil. Berdasarkan analisis dan pengalaman
yang ada, beberapa alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan berdasarkan
masalah yang dihadapi. Inventarisasi dan identifikasi masalah yang tepat merupakan
langkah yang harus dilakukan dalam upaya pencarian alternatif pemecahan masalah yang
tepat.
(Parenrengi et al., 2011)
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Pembudidaya rumput laut diharapkan mampu mengevaluasi sendiri kondisi budidaya
rumput laut yang dilakukan dengan pemantauan kondisi budidaya secara berkala. Secara
umum, klasifikasi kondisi budidaya rumput laut dapat dikelompokkan dalam symbol warna
hijau, biru, oranye, dan merah. Pengelompokan tersebut berdasarkan perbedaan kondisi
tempat rumput laut dibudidayakan, misalnya : keberadaan ikan (hama) pemakan tanaman,
serangan ice-ice dan gulma. Setiap klasifikasi tersebut memberikan penanganan yang
berbeda dengan beberapa alternatif rekomendasi yang dapat dilakukan (Tabel 6).
(Parenrengi et al., 2011)
Suatu kegiatan usaha budidaya apapun jarang yang langsung bisa berhasil apabila hanya
dengan membaca buku. Usaha budidaya rumput laut juga adalah learning by doing, belajar
dengan mengerjakan. Dalam suatu usaha jangan hanya menghitung keuntungan dari jumlah
uang yang diterima saja tetapi mendapatkan pengalamanpun adalah suatu keuntungan
apalagi bila usaha yang kita lakukan dapat memberi peluang kerja bagi orang lain. Bila
mengalami kegagalan usaha, evaluasi, coba lagi bangkit lagi, jangan pernah menyerah.
Semoga sukses.
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