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I.  Pendahuluan
Rumput laut bukanlah suatu komoditi perikanan budidaya yang

baru bagi masyarakat yang bermukim di daerah pesisir, bahkan
masyarakat telah mengenal dan memanfaatkan nya dalam kehidupan
sehari-hari, baik sebagai bahan obat tradisonal maupun bahan makanan.
Adanya kemajuan teknologi dibidang penelitian rumput laut, mendorong
pemanfaatan rumput tidak terbatas pada aspek pangan namun telah
masuk pada aspek kesehatan dan bahkan ke segala bidang. Rumput laut
merupakan jenis algae laut yang tidak dapat dibedakan antara akar, daun
dan batang, sehingga seluruh tubuhnya disebut thallus.

Berdasarkan kandungan pigmen yang terdapat dalam thallus
rumput laut, maka rumput laut dapat dibedakan menjadi Chlorophyceae
(Alga Hijau) , Rhodophyceae (Alga merah) dan Phaeophyceae (Alga
coklat). Ketiga golongan tersebut mempunyai nilai ekonomis penting
karena kandungan senyawa kimianya . Rumput laut mempunyai fungsi
baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung atau
dikenal secara ekologi rumput laut menyediakan makanan bagi ikan dan

invertebrata terutama thallus muda (Mann, 1982). Sedangkan secara tidak
langsung rumput laut digunakan dalam berbagai industri yaitu pangan,
kosmetik, obat-obatan, pupuk, tekstil, kulit dan industri lainnya (Indriani
dan Sumiarsih,1991).

Rumput laut sudah banyak dibudidayakan dengan tujuan untuk
memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Eucheuma cottonii
merupakan salah satu jenis rumput laut yang menghasilkan karagenan
yang telah banyak dimanfaatkan dalam bidang industri kimia. Di Indonesia
budidaya rumput laut umumnya menggunakan genus Eucheuma dan
biasanya metode budidaya yang digunakan adalah metode dasar dan
lepas dasar atau metode terapung (Aslan, 1991). Usaha budidaya yang
dilakukan secara intensif akan memberikan hasil yang baik, yaitu
meningkatnya produksi dan ekspor rumput laut.

Jenis rumput laut yang tumbuh di laut diperkirakan ada ribuan
jenis. Berdasarkan FAO (2010), tanaman air yang dibudidayakan dan
diperdagangkan di dunia berjumlah 33 spesies. Produksi rumput laut di
Indonesia berasal dari hasil budidaya di laut dan tambak maupun hasil
pengambilan dari alam.

Jumlah produksi rumput laut yang berasal dari alam semakin
menurun dan digantikan dari Jenis rumput laut yang dibudidayakan di laut
terdiri dari Kappaphycus alvarezii (sebelumnya dikenal dengan nama
Eucheuma cottonii ), Kappaphycus striatum dan Eucheuma denticulatum .
Kappaphycus alvarezii dan Kappaphycus striatum dalam dunia
perdagangan dikenal dengan nama C ottoni, sedangkan Eucheuma
denticulatum memiliki nama dagang Spinosum. Berdasarkan produksi
global rumput laut yang dilaporkan oleh FAO pada tahun 2010, Indonesia
merupakan negara produsen terbesar untuk Cottonii (63,37% dari total
produksi dunia) dan menempati urutan kedua untuk Gracilaria (30,02%
dari produksi total dunia). Secara nasional, produksi rumput laut di
Indonesia juga didominasi oleh Cottonii dan Gracilaria.

Usaha budidaya rumput laut di laut banyak dilakukan oleh
masyarakat pesisir di Indonesia baik dijadikan sebagai pekerjaan utama
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maupun sampingan. Beberapa keuntungan dalam budidaya rumput laut
adalah: 1) Tidak memelukan modal yang tinggi, 2) Teknologi budi daya
yang diterapkan adalah teknologi sederhana sehingga mudah diadopsi
oleh masyarakat secara umum , 3) Efisien dalam pemanfaatan waktu, 4)
Siklus budidaya singkat, pembudidaya bisa mendapatkan hasil panen
dalam waktu 45 hari, 5) Budidaya rumput laut dapat dilakukan oleh siapa
saja termasuk para ibu rumah tangga.

Dalam upaya meningkatkan kualitas produk dan produktivitas
usaha budidaya rumput laut, telah diterbitkan berbagai petunjuk teknis
yang dijadikan sebagai acuan para pembudidaya dalam melaksanakan
kegiatan usahanya. Dalam panduan praktis ini juga mengulas petunjuk
teknis budidaya rumput laut sebagai bahan referensi dan penkayaan
informasi dalam usaha budidaya rumput laut khususnya rumput laut
eucheuma cottonii.

II.  Pemanfaatan Rumput Laut

Pemanfaatan rumput laut dewasa ini semakin luas dan beragam,
karena peningkatan pengetahuan akan komoditas tersebut. Menurut Chen
& Duan (2000), rumput laut banyak digunakan sebagai bahan makanan
bagi manusia, sebagai bahan obat -obatan (anticoagulant, antibiotics,
antimehmetes, antihypertensive agent, pengurang kolesterol, dilatory
agent, dan insektisida). Rumput laut juga banyak digu nakan sebagai
bahan pakan organisme di laut, sebagai pupuk tanaman dan penyubur

tanah, sebagai pengemas transportasi yang sangat baik untuk lobster dan
clam hidup (khususnya dari jenis Ascophyllum dan Focus), sebagai
stabilizer larutan, dan juga kegunaan l ainnya. Perkembangan produk
turunan dewasa ini juga sudah banyak diolah menjadi kertas, cat, bahan
kosmetik, bahan laboratorium, pasta gigi, es krim, dan lain -lain (Indriani &
Suminarsih, 1999). Jenis rumput laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi
dapat dilihat pada Tabel 1.

No.
Jenis

Rumput Laut Kandungan Manfaat/Produk

1. Glacilaria
Gelidium

Agar-agar
Pangan :
Makanan, campuran makanan, Industri
Pengalengan, Daging dan Ikan, makanan diet
(pelangsing)

Farmasi :
Tablet, Kapsul dan  Obat Cair (penisilin)

Kosmetik :
Sabun, Pasta gigi, sampo, Pewarna Bibir, Hand
Body Lotion, dan Hair Lotion

Bioteknologi :
Kultur jaringan untukk menumbuhkan sel

Non Pangan :
Pakan ternak, pakan biota budidaya perikanan ,
pelapis keramik, pelarut cat, perekat benag
tenun, pewarna benang, kertas film dan pelapis
foto film.

2. Eucheuma/Ka
ppaphycus
Hypnea
Spinosum

Karagenan

3. Sargassum
Turbinaria

Alginat

sumber : wwf Indonesia, 2014

Agar-agar digunakan sebagai bahan pemantap, bahan penolong
atau pembuat emulsi, bahan pengental, bahan pengisi, dan bahan
pembuat gel. Karaginan merupakan senyawa polisakarida yang memiliki
kegunaan hampir sama dengan agar -agar, antara lain sebagai pengatur
keseimbangan, bahan pengental, pembentuk gel, dan pembuat emul si.
Sedangkan alginat merupakan polimer murni dari asam uronat yang
tersusun dalam bentuk rantai linier panjang. Kegunaannya adalah sebagai
bahan pengental, pengatur keseimbangan, pengemulsi, dan pembentuk
lapisan tahan terhadap minyak.
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III. Perencanaan Budidaya Rumput Laut
Sebelum melkukan usaha budidaya rumput laut, terlebih dahulu

perlu dilakukan perencanaan.  Perencanaan merupakan suatu hal yang
penting agar tahapan budidaya dapat berjalan sesuai dengan harapan.
Berikut adalah tahapan budidaya yang harus dilakukan.

IV. Budidaya Rumput Laut

Seiring kebutuhan rumput laut yang semakin meningkat, baik
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri, sekaligus
memperbesar devisa negara dari sektor non -migas, maka cara terbaik
untuk tidak selalu menggantungkan persediaan dari sumberdaya alam
adalah dengan melakukan budidaya (Ask & Azanza, 2002). Hingga saat
ini, produksi terbesar rumput laut di Indonesia hampir seluruhnya didukung
oleh kegiatan budidaya. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan
Perikanan, bahwa sekitar 99,73% produksi rumput laut Indonesia berasal
dari hasil budidaya. Hal tersebut dapat terjadi karena potensi alam l aut
Indonesia sangat mendukung sehingga budidaya rumput laut hampir
dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Asaad et al. (2008),
keunggulan budidaya rumput laut antara lain adalah banyak menyerap
tenaga kerja. Aktivitas ekonomi seperti bertan i, bertambak, menangkap
ikan yang awalnya merupakan mata pencaharian utama telah bergeser
menjadi pekerjaan sampingan (secondary source of income).

Pemilihan Lokasi

Penentuan Metode
Budidaya

Pemasangan sarana
budidaya

Penentuan Metode
Budidaya

Pengadaan/persiapan
Bibit

Penanaman dan
pemeliharaan

Pemanenan, Pengeringan dan
pengepakan

Pemasaran
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untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri, sekaligus
memperbesar devisa negara dari sektor non -migas, maka cara terbaik
untuk tidak selalu menggantungkan persediaan dari sumberdaya alam
adalah dengan melakukan budidaya (Ask & Azanza, 2002). Hingga saat
ini, produksi terbesar rumput laut di Indonesia hampir seluruhnya didukung
oleh kegiatan budidaya. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan
Perikanan, bahwa sekitar 99,73% produksi rumput laut Indonesia berasal
dari hasil budidaya. Hal tersebut dapat terjadi karena potensi alam l aut
Indonesia sangat mendukung sehingga budidaya rumput laut hampir
dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Asaad et al. (2008),
keunggulan budidaya rumput laut antara lain adalah banyak menyerap
tenaga kerja. Aktivitas ekonomi seperti bertan i, bertambak, menangkap
ikan yang awalnya merupakan mata pencaharian utama telah bergeser
menjadi pekerjaan sampingan (secondary source of income).

Pemilihan Lokasi

Penentuan Metode
Budidaya

Pemasangan sarana
budidaya

Penentuan Metode
Budidaya

Pengadaan/persiapan
Bibit

Penanaman dan
pemeliharaan

Pemanenan, Pengeringan dan
pengepakan

Pemasaran

5 6



Penyerapan tenaga kerja pada usaha budidaya rumput laut juga
tidak memandang perbedaan gender dan umur. Se kitar 75% -80% dari
urutan dan beban pekerjaan yang berkaitan dengan budidaya rumput laut
dilakukan secara merata oleh kaum pria dan wanita. Hal yang mendasari
distribusi pekerjaan yang merata adalah ketersediaan tenaga kerja yang
memadai, pekerjaan mudah d ilakukan oleh siapa saja, nilai rupiah yang
didapatkan relatif besar, tidak adanya pandangan yang membedakan
peran perempuan dan laki-laki.

Tahapan Budidaya Rumput Laut di Perairan Pantai

a. Persiapan Lokasi Budidaya

1. Sesuai dengan kebijakan tata ruang pemerintah daerah
setempat

Pemilihan lokasi budiaya rumput laut harus memperhatikan tata
ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat,
contohnya harus sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau -Pulau Kecil (RZWP3K) sehingga lokasi budidaya
rumput laut tidak bertabrakan dengan kepentingan yang lain

seperti pelayaran, penangkapan ikan, pariwisata maupun daerah
industri. Apabila belum ada peraturan tentang tata ruang, maka
lokasi budidaya rumput laut disesuaikan dengan kebijakan
Pemerintah Desa sehingga akan terhindar dari terjadinya konflik
pemanfaatan lahan.

2. Kelayakan lokasi budidaya rumput laut, yaitu :

 Dasar perairan berupa pasir dan batu , lokasi dengan dasar
yang berlumpur kurang sesuai karena pergerakan arus
lemah sehingga lumpur mudah menempel pada rumput laut
dan mengakibatkan perkembangan rumput laut terhambat.
Jika menggunakan sistem patok dasar, lokasi harus bersih
dari hama rumput laut seperti bulu babi, teripang, bintang
laut, da n penyu. Penanganan biota -biota tersebut harus
dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan kematian.

 Terlindung dari om bak kuat yang dapat merusak konstruksi
budidaya dan tanaman rumput laut. Budidaya sebaiknya
dilakukan di daerah teluk, selat dan laut dangkal terlindung.

3. Kualitas Air

 Terdapat gerakan arus air, dengan kecepatan arus berkisar
0,5 m/detik. Gerakan air diperlukan untuk mengangkut
nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan rumput laut dan
membantu membersihkan kotoran yang menempel pada
rumput laut. Gerakan arus tidak terlalu keras sehingga tidak
merusak rumput laut.

 Kedalaman perairan disesuaikan den gan sistem budidaya.
Kedalaman pada metode lepas dasar sistem patok minimal
0,3 m saat surut terendah, sedangkan pada sistem longline,
kedalaman perairan pada surut terendah minimal 1,0 m.
Sistem budidaya longline juga bisa dilakukan pada perairan
dalam.
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 Perairan cukup jernih, untuk metode longline daya tembus
cahaya matahari lebih dari 5 m.

 Tinggi gelombang tidak terlalu besar (sebaiknya kurang dari
1,0 m) sehingga tidak merusak konstruksi sarana budidaya
dan rumput laut.

 Jauhi lokasi yang dekat dengan sum ber air tawar seperti
muara sungai karena salinitas yang rendah tidak baik untuk
perkembangan rumput laut.

 Pilihlah lokasi yang jauh dari limbah pencemaran , limbah
buangan dari rumah tangga, tambak maupun kegiatan
pertanian serta industri akan meningkatkan kesuburan
perairan sehingga akan mengakibatkan suburnya
organisme penempel.

 Hindari Budiday a rumput laut diatas ekosistem terumbu
karang.

 Pilihlah lokasi dimana terdapat rumput laut alami atau
lamun, adanya rumput laut alami menandaan lokasi
tersebut sesuai untuk budidaya rumput laut.

b. Pemilhan Metode budidaya

Budidaya rumput laut dapat dilakukan dengan tiga macam metode
berdasarkan posisi tanaman terhadap dasar perairan, yakni metode
dasar, metode lepas dasar dan metode apung.  Namun metode

budidaya yang sering digunakan di Indonesia adalah metode lepas
dasar dan metode apung:

1. Metode Lepas Dasar

Metode lepas dasar ( off-bottom method ) dilakukan dengan
mengikatkan benih rumput laut (yang diikat dengan tali rafia)
pada rentangan tali nilon atau jaring di atas dasar perairan
dengan menggunakan pancang -pancang kayu. Metode ini
terbagi atas metode tunggal lepas dasar ( off-bottom monoline
method), metode jaring lepas dasar ( off-bottom-net method), dan
metode jaring lepas dasar berbentuk tabung ( offbottom-tabular-
net method).

2. Metode Apung

Metode apung terdiri dari tiga jenis yaitu longline (tali panjang),
rakit bambu, dan kombinasi longline-rakit. Metode yang akan
dijelaskan dalam panduan ini adalah metode longline dan rakit
bambu.
Metde longline adalah metode yang paling banyak dan paling
sesuai di gunakan di wilayah perairan Sulawesi Tenggara.
Metode ini mengunakan tali panjang yang diikatkan pada jangkar
pada keempat sisi.
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c. Penyediaan Bibit

1. Cici-ciri bibit rumput laut yang baik adalah :
 Umur rumput laut untuk bibit adalah 25- 30 hari.
 Bercabang banyak atau rimbun.
 Tidak ada bercak, tidak mengelupas dan tidak berlendir.
 Segar dan lentur (tidak layu).
 Tidak terserang penyakit.
 Mulus (tidak terluka) dan tidak patah-patah.
 Bau yang alami (segar).
 Tidak ditumbuhi lumut atau tanaman penempel.
 Terdapat banyak calon thallus/anakan rumput laut.
 Bibit rumput laut sebaiknya berasal dari kebun bibit. Apabila

rumput laut yang dibudidayakan sudah mulai menurun
pertumbuhannya, maka sebaiknya dilakukan pembaharuan
bibit yang dapat diperoleh dari kebun bibit.

 Bibit yang dikembangkan dalam kebun bibit dapat berasal
dari hasil seleksi varietas atau dari galur murni yang
diperoleh dari balai/lembaga penelitian milik pemerintah.

2. Pengangkutan dan Penanganan Bibit

 Usahakan menggunakan bibit dari budidaya sendiri atau
dari lokasi terdekat karena bibit sudah cocok dengan lokasi
tersebut dan waktu yang dibutuhkan untuk pengangkutan
tidak lama (kurang dari 4 jam).

 Pada saat mengangkut bibit, hindari panas (sinar matahari
langsung) dan usahakan bibit selalu dalam keadaan basah
oleh air laut. Gunakan penutup jika sinar matahari terik.
Untuk pengangkutan jarak jauh, b uatlah lubang pada
penutup sehingga terjadi sirkulasi udara.

 Bibit tidak boleh terkena air tawar. Hindari mengangkut bibit
pada saat hujan atau gunakan terpal untuk melindungi
rumput laut.

 Pada pengangkutan jarak dekat, usahakan pengangkutan
bibit pada pagi hari agar bisa langsung diikat pada tali
bentangan dan dibudidayakan.

 Pengangkutan bibit jarak jauh diusahakan dilakukan pada
malam hari dan penanaman bibit dilakukan pada pagi hari
berikutnya.

 Jangan membuang/melempar atau membenturkan bibit
karena dapat menyebabkan bibit patah atau luka.

 Tempatkan bibit pada tempat teduh dan langsung diikat,
agar tidak layu dan kering. Jika bibit diangkut dari jarak jauh
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(maksimal 4 jam), biarkan rumput laut beberapa saat di
tempat yang teduh kurang lebih 30 menit kemudian
percikkan air dan rendam kembali d engan air laut sebelum
diikat.

 Apabila pengangkutan bibit dilakukan pada jarak jauh (>12
jam) maka pengepakan dilakukan dengan sistem tertutup.

d. Penanaman

1. Persiapan

Bibit yang akan ditanam adalah talus yang masih muda dan
berasal dari ujung talus tersebut. Saat yang baik untuk
penebaran maupun penanaman bibit adalah pada saat cuaca
teduh (tidak mendung) dan yang paling baik adalah pagi hari
atau sore hari menjelang malam.

2. Pengikatan Bibit dan Penanaman

 Siapkan peralatan untuk seleksi bibit, seperti pisau.
Tersedianya pisau menghindari pemotongan bibit dengan
tangan. Bibit yang dipotong dengan tangan akan
menyebabkan permukaan bekas potongan rumput laut tidak
beraturan sehingga akan memudahkan kotoran untuk
menempel.

 Hindari penggunaan bibit dari thallus yang dipurus. Rumput
laut yang akan digunakan sebagai bibit sebaiknya diperoleh
dengan cara melepaskan rumput laut satu persatu dari tali
ikatan.

 Gunakan tali pengikat bibit berupa tali PE 2 mm atau tali
rapiah yang dipilin.

 Sediakan tali pengikat bibit sepanjang ±25 -30 cm, yang
diikatkan pada tali bentangan dengan jarak ± 20 cm.

 Berat bibit setiap ikatan adalah 50, 100, 150 atau 200 gr.
Pilihlah pucuk rum put laut yang bercabang banyak.

Usahakan berat bibit seragam agar laju pertumbuhan dapat
merata.

 Lakukan pengikatan bibit pada tempat teduh (tidak terkena
sinar matahari). Sebaiknya terdapat tempat khusus yang
memiliki atap untuk mengikat bibit.

 Pengikatan bibit sebaiknya dilakukan pada lokasi yang
bersih, seperti terbebas dari bahan pencemar seperti bahan
bakar solar.

 Ikat bibit dengan hati -hati dan tidak terlalu kencang, agar
tidak patah atau luka karena terlilit.

 Pengikatan dilakukan di pangkal/tengah rumput la ut. Bibit
yang telah diikat disimpan secara rapi di tempat teduh
sampai jumlah tertentu yang bisa diangkut dengan mudah
ke lokasi penanaman.

 Angkat bibit yang telah diikat dengan hati -hati untuk dibawa
ke lokasi penanaman/budidaya. Hindarkan dari panas, ai r
tawar/hujan, maupun gesekan dengan benda kasar.

 Bibit yang dipanen pada pagi hari dan langsung diikat
sampai siang -sore, maka maksimal harus ditanam pada
sore harinya (tidak boleh bermalam).

 Ikatkan kembali tali bentangan yang berisi bibit dengan
kuat.

 Pasang pelampung pada tali ris bentangan
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e. Perawatan dan pemeliharaan

Seminggu setelah penanaman, bibit yang ditanam harus diperiksa
dan dipelihara dengan baik melalui pengawasan yang teratur dan
kontinu (adanya penyakit ice -ice, ikatan bibit lepas, bibit rusak,
adanya hama tritip, dan lain sebagainya). Pengawasan ini
dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan penggantian bibit atau
membersihkan dari kotoran atau hama yang mungkin muncul. Bila
kondisi perairan kurang baik, seperti ombak yang ker as, angin, serta
suasana perairan yang banyak dipengaruhi kondisi  musim
(hujan/kemarau), perlu pengawasan 2-3 hari sekali.

f. Pemanenan

Pemanenan dapat dilakukan bila rumput laut telah mencapai bobot
tertentu, yakni sekitar empat kali bobot awal (waktu pe meliharaan
1,5-4 bulan). Cepat tidaknya pemanenan bergantung metode dan
perawatan yang dilakukan setelah bibit ditanam.

1. Cara Pemanenan
 Pemanenan dilakukan setelah rumput laut berumur 45 - hari.

Panen rumput laut sebaiknya dilakukan pada pagi hari agar
penjemuran langsung bisa dilakukan.

 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 den gan cara melepaskan rumput laut
satu-satu dari tali bentang.

 Simpan hasil panen dalam wadah (perahu, keranjang,
karung) atau diangkat langsung. Jangan menyeretnya agar
rumput laut tidak kotor atau patah-patah.

 Hindari panen pada saat hujan karena akan menurunkan
kualitas rumput laut.

2. Penanganan Pasca Panen

Penanganan pascapanen, termasuk pengeringan yang tepat
sangat perlu, mengingat pengaruh langsungnya terhadap
mutu dan harga penjualan di pasar.

g. Pengeringan

Setelah dilakukan pemanenan, selanjutnya dilakukan pengeringan
sebelum hasil panen rumput laut dipasarkan, ha -hal yang perlu
diperhatikan dalam pengeringan agar kualitas rumput laut tetap baik
adalah sebagai berikut :
1. Usahakan thallus/batang rumput laut tidak patah-patah atau

tidak di purus dari tali bentang sebelum dikeringkan agar
kandungan karagenan tidak berkurang.

2. Pengeringan dapat dilakukan dengan cara jemur gantung, atau
di atas para-para. Penjemuran dilakukan selama 2 -3 hari sampai
dengan tingkat kekeringan sesuai standar.

3. Atur ketebalan rumput laut yang dijemur ± 10 cm dan lakukan
pembalikan rumput laut pada saat terik matahari agar keringnya
merata.

4. Siapkan penutup jika terjadi hujan dan pada malam hari. Selama
proses penjemuran jangan sampai rumput laut terkena air tawar.

5. Bersihkan rumput laut dari kontaminan seperti rumput laut liar,
ikan dan udang kecil, molluska, daun -daun, tali pengikat rumput
laut, cangkang dan juga benda-benda asing lainnya.

6. Jagalah lokasi pengeringan agar tidak ada hewan ternak yang
menginjak rumput laut atau membuang kotoran di atas rumput
laut.
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I.  Pengepakan dan Penyimpanan

Setelah rumput laut kering, sebaiknya bersih kan kembali rumput laut
dari kotoran yang tertinggal kemudian masukkan rumput laut dalam
wadah pengepakan. Bagi pembudidaya skala kecil, pengepakan
rumput laut dapat dilakukan secara sederhana yaitu dengan cara
memasukkan rumput laut kering ke dalam karung plastik. Rumput laut
kering juga bi sa langsung dijual dan diangkut oleh pengumpul tanpa
harus mengemasnya dalam karung.

Jika pembudidaya ingin menyimpan rumput laut, sebaiknya
ditempatkan dalam karung plastik atau ditutup dengan plastik/terpal
dan lantai tempat penyimpanan harus bersih dan kering. Jika disimpan
lebih dari 3 hari, karung plastik sebaiknya diletakkan di atas kayu
penyanggah sehingga bagian bawahnya tidak lembab.

TIM PENYUSUN :

• Dr. H. Abdul Aziz Muthalib, M.Si
• Emai: abd_azismuthalib@yahoo.co.id
• Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Halu Oleo

Kendari

• Ahmad Muhlis Nuryadi, S.Pi.,M.Si(
• e-mail : ahmadmuhlis24@yahoo.co.id
• Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas

Muhammadiyah Kendari

• Dr. Asrip Putera, SE.,M.Si
• e-mail :asripputera@
• Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas

Muhammadiyah Kendari

• Dr. Muhammad Nur Afiat,SE,M.Si
• E-mail : fiatbroadband@yahoo.com
• Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Halu Oleo

Kendari
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