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Kata Pengantar

Rencana Pengembangan Pusat Unggulan Ipteks Pengembangan dan Pemanfaatan

Rumput Laut Universitas Hasanuddin (RP-PUI-P2RL-UNHAS) Tahun 2016-2025

merupakan panduan PUI-P2RL-UNHAS dalam melakukan pengembangan inovasi rumput

laut sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, penelitian dan

pengembangan rumput laut di Indonesia untuk 10 (sepuluh) tahun ke depan. RP-PUI-P2RL-

UNHAS ini merupakan hasil evaluasi dan pengembangan melalui diskusi dan workshop yang

melibatkan para institusi pendiri (shareholders) dan pemangku kepentingan (stakeholders),

dengan memperhatikan dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun

nasional.

Untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan dan pemanfaatan

rumput laut di Indonesia, maka visi PUI-P2RL-UNHAS sebagaimana diuraikan pada

dokumen ini harus diwujudkan secara bertahap dan berkesinambangan secara akuntabel dan

senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance).

Rumusan alasan keberadaan PUI-P2RL-UNHAS tercermin pada empat misinya; yaitu

(1) menguasai iptek di bidang rumput laut agar menjadi penggerak utama dan acuan dalam

meningkatkan kemajuan bangsa dan pembangunan berkelanjutan; (2) meningkatkan nilai

tambah dan penyelamatan sumber daya alam hayati melalui penguasaan teknologi; (3) ikut

serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penerapan iptek bidang

bioteknologi rumput laut; dan (4) meningkatkan kinerja dan tata kelola lembaga riset yang

baik. Sedangkan rumusan posisi keberadaan PUI-P2RL-UNHAS pada tahun 2025 tercermin

pada rumusan visinya yaitu “Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ipteks Rumput

Laut terkemuka di Indonesia”. Untuk menjamin terlaksananya misi PUI-P2RL-UNHAS,

maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan

kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan

Rencana Pengembangan, termasuk tahun capaian Technology Readiness Level (TRL) dan

indikator -indikator capaian lainnya.

Makassar, September 2016
Ketua PUI-P2RL-UNHAS,

Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA.
19621118 198702 1001
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1. Pendahuluan

Ketahanan pangan dikatakan hadir ketika semua warga Indonesia, di setiap saat,

memiliki akses fisik dan ekonomi untuk menjangkau makanan yang cukup, aman dan bergizi

sehingga semua warga bisa hidup aktif dan sehat.

Ketahanan pangan perlu mendapat perhatian karena pada tahun 2015 yang lalu,

terdapat 795 juta orang di dunia ini yang tidak mendapatkan cukup makanan untuk dapat

hidup normal atau aktif. Pernyataan Malthus ratusan tahun yang lalu bahwa “populasi

manusia tumbuh secara geometris dan penurunan ketersediaan sumber daya alam” sepertinya

memperingatkan kita bakan adanya keterbatasan pangan untuk manusia, sehingga patut

dipertanyakan "Apakah ada makanan yang cukup untuk kita semua di masa depan?”.

Pangan adalah bom waktu yang akan meledak secara dahsyat jika tidak diperhatikan

secara serius. Dengan pertambahan penduduk 2% per tahun,  dan peningkatan konsumsi 53%

selama 25 tahun terakhir, maka konsumsi diperkirakan akan meningkat 100% dalam 50 tahun

ke depan. Hal ini menunjukkan betapa rawan ketahanan pangan dunia. Oleh karena itu, tidak

ada yang tahu persis apa yang ada dibenak Bapak Cousteau, namun bisa jadi masalah pangan

merupakan dasar dari pernyataan beliau, yaitu : "Dalam rangka menstabilkan populasi dunia,

kita harus menyingkirkan 350.000 orang per hari".

2. Urgensi Rumput Laut untuk Ketahanan Pangan

Seiring dengan bertambahnya penduduk dan alih fungsi lahan di daratan, sebagai

dampak dari pertumbuhan berbagai sektor ekonomi, maka diharapkan orientasi

pembangunan pada potensi sumber daya kelautan dan perikanan akan menjadi acuan

pembangunan ekonomi nasional. Hal ini sesuai dengan Visi Kabinet Kerja yang tertuang

dalam RPJMN 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Berdikari dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”; dan Misi antara lain “Mewujudkan bangsa

yang berdaya saing dan mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. Implementasi Visi dan Misi tersebut,

difokuskan pada agenda prioritas pembangunan nasional atau Nawa Cita yang terkait dengan

bidang ekonomi yaitu: (1) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan
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daya saing di pasar internasional; (3) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor unggulan yang dapat mendukung

perwujudan ketiga Nawa Cita tersebut di atas, dimana rumput laut merupakan produk

perikanan yang dapat diandalkan untuk menghadirkan ketahanan pangan yang kokoh dan

daya saing bangsa yang besar.

Ketahanan pangan penting menjadi perhatian karena Pasca 2050, bumi membutuhkan

tambahan bahan makanan minimal 70% untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga patut

dipertanyakan “Apakah peningkatan kebutuhan makanan tersebut bisa terpenuhi?

Jawabannya, “Bisa” asalkan kita bersedia melakukan tiga hal, yaitu: (1) mengubah cara

menghasilkan produk pangan; (2) mengkonsumsi lebih sedikit produk hewani dan lebih

banyak produk tanaman; dan (3) menggunakan air secara bijak.

Pertayaan selanjutnya adalah “Kegiatan produksi pangan seperti apa yang dapat

memenuhi ketiga hal tersebut di atas? Jawabannya adalah “Pengembangan budidaya

multitropik dan teknologi pengolahan rumput laut” karena rumput laut akan menjadi fokus

pembicaraan dalam membangun ketahanan pangan masa depan dunia.

Budidaya rumput laut secara historis terbukti memiliki potensi yang sangat besar. Di

masa depan, budidaya rumput laut secara multitrofik akan menjadi penyedia utama bahan

pangan bagi manusia. Selain itu, rumput laut akan menjadi sumber bahan baku untuk pakan

ternak. Pertanyaannya berikutnya adalah “Inovasi seperti apa yang diperlukan untuk

menjadikan rumput laut sebagai sumber pangan masa depan?”

Ada tiga alternatif untuk menjadikan rumput laut sebagai sumber makanan utama.

Pertama, temukan bentuk inovasi yang tepat untuk menghasilkan model budidaya yang

terintegrasi secara multi-tropik agar rumput laut dapat memanfaatkan nutrisi yang keluarkan

oleh organisme budidaya lainnya, seperti ikan, teripang, udang, dan kepiting. Dengan cara

ini, potensi eutrofikasi dapat diredakan, dan kapasitas produksi daerah budidaya perairan

dapat ditingkatkan. Rumput laut merupakan sumber makanan yang "tidak memerlukan air

tawar, tanah, dan pupuk untuk tumbuh, serta tidak mengotori lahan.

Kedua, temukan bentuk inovasi yang tepat agar rumput laut dapat dipasarkan sebagai

"sayuran laut" untuk konsumsi manusia. Hal ini sangat penting dan aktual karena sejalan
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dengan tren saat ini dimana masyarakat cenderung mengkonsumsi lebih sedikit daging dan

lebih banyak sayuran. Rumput laut merupakan sumber pangan yang sangat bergizi karena

mengandung sekitar 60 jenis mineral, lebih dari 12 jenis vitamin, 20 jenis asam amino, asam

lemak tidak jenuh dan material non-nitrogen seperti asam alginat, manitol, fucoidan dan

laminarin. Rumput laut mengandung 4,1-16,4% protein nabati, 20-45% mineral dan 1,6-13%

serat kasar. Rumput laut kaya omega-3, vitamin B, yodium, kalium dan magnesium.

Beberapa jenis rumput laut memiliki lebih banyak protein dari telur, lebih banyak kalsium

dari susu, lebih banyak vitamin C dari jeruk, dan lebih kaya zat besi dari bayam. Vitamin dan

mineral dalam rumput laut sangat bioavailable sehingga tubuh manusia dapat menyerapnya

lebih mudah daripada suplemen gizi berbasis pil. Rumput laut dapat dikonsumsi untuk

menghambat  kanker dan mengurangi obesitas. Rumput laut digunakan secara luas sebagai

sumber hidrokoloid untuk pengolahan makanan, industri farmasi dan kosmetik.

Ketiga, temukan bentuk inovasi yang tepat dalam penggunaan rumput laut sebagai

pakan ternak. Saat ini, 40% produk protein dunia digunakan untuk pakan ternak. Ternak

merupakan pesaing utama manusia karena untuk menghasilkan 1 kg daging sapi dibutuhkan

lebih dari 12 kg pakan, dan untuk menghasilkan 1 kg ikan tuna dibutuhkan 10-15 kg pakan.

Untuk menghindari persaingan yang semakin besar, maka diperlukan makanan alternatif

untuk ternak, dan rumput laut merupakan pilihan yang sangat tepat. Rumput laut merupakan

sumber pakan ternak dengan potensi besar. Rumput laut cocok ditambahkan pada pakan

ternak karena dapat meningkatkan pertumbuhan hewan, meningkatkan kualitas produk

hewani dan meningkatkan kesehatan hewan. Banyak peternak di Eropa dan Amerika

menambahkan rumput laut pada pakan ternaknya. Di Selandia Baru dan Amerika banyak

padang rumput kekurangan mineral sehingga petani menambahkan rumput laut sebagai

suplemen pakan ternak untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangbiakan unggas dan

ternaknya. Di Tiongkok rumput laut segar digunakan sebagai pakan ternak. India

menggunakan Sargassum segar untuk menggantikan 15-25% dari sereal ternak untuk pakan

sapi perah dan sapi potong. Diperkirakan bahwa rumput laut akan menjadi sumber pakan

yang paling hemat biaya dalam waktu dekat. Manfaat rumput laut sebagai aditif pakan ternak

adalah: (1) meningkatkan asam amino dalam diet; (2) memperkuat kapasitas propagasi hewan

dan meningkatkan angka kelahiran; (3) menurunkan tingkat mastitis dan menurunkan retensi

pasca kelahiran; (4) pakan rumput laut mengandung selenium organik, yodium, karoten dan

tokoferol, yang kesemuanya dapat memperkuat kemampuan propagasi hewan; (4)

meningkatkan imunitas dan meningkatkan daya tahan terhadap stres; (5) rumput laut
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mengandung zat aktif antibakteri dan antivirus; (6) secara efektif meningkatkan kualitas

produk hewan; (6) menyeimbangkan nutrisi pakan, memperbaiki metabolisme dan

penyerapan nutrisi; dan (7) meningkatkan pertumbuhan hewan dan menurunkan biaya

makan.

3. Urgensi Rumput Laut untuk Daya Saing Bangsa

Indonesia sebagai negara dengan jumlah popupasi keempat terbesar di dunia, berat

menerima kenyataan bahwa Indonesia yang berada di urutan 10 dunia dalam ukuran pasar,

namun hanya berada di urutan 31 dalam hal inovasi dan urutan 63 dari 138 negara di dunia

dalam hal pendidikan, serta di urutan 52 dalam hal publikasi yang terindeks oleh Scopus. Hal

ini menunjukkan masih rendahnya daya saing bangsa.

Daya saing bangsa merupakan aspek penting yang harus dikuasai oleh suatu bangsa

jika ingin berdaulat. Oleh karena itu, pemerintah sangat mendukung pengembangan industri

rumput laut nasional. Hal ini tergambar pada Rapat Terbatas tanggal 12 Maret 2015 (Surat

Sekretaris Kabinet No. B-167/Seskab/3/2015 tanggal 19 Maret 2015), dimana Presiden

Republik Indonesia memberikan arahan kepada Menko Bidang Perekonomian, Menko

Bidang Kemaritiman, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri

Perdagangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) agar berkoordinasi dalam pengembangan industri rumput

laut Indonesia dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) Agar mengembangkan

budidaya dengan spesies rumput laut yang bagus diolah lebih lanjut; (2) Agar

mengembangkan bursa rumput laut di daerah-daerah yang memiliki potensi besar penghasil

rumput laut antara lain Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa

Timur; (3) Agar mengembangkan pola penyebaran pabrik pengolahan berdekatan dengan

produsen rumput laut; (4) Agar mendorong tumbuhnya industri berbahan baku rumput laut

(seperti kosmetika, sabun, obat dan makanan) dalam kurun waktu 3-4 tahun; (5) Agar

Menteri Koordinator mengoordinasikan penyelesaian masalah pengembangan industri

rumput laut dan mengkaji regulasi yang dibutuhkan untuk memperkuat industri rumput laut.

4. Visi, Misi dan Tujuan PUI-P2RL-UNHAS

Konsorsium Pusat Pengembangan dan Penelitian Rumput Laut (KP3RL) didirikan 05

Desember 2012 atas inisitif dari 8 institusi pendidikan, penelitian dan bisnis, yaitu : (1)
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Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas; (2) Fakultas Farmasi Unhas; (3) Badan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan (BALITBANGDA); (4) Balai

Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau, Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Maros; (5) Balai Budidaya Air Payau, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Takalar; (6)

Politeknik Negeri Ujung Pandang; (7) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep; (8) Pusat Studi

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Unhas; dan (9) Asosiasi Petani dan Pengusaha Rumput Laut

Indonesia (ASPPERLI). Sejak tanggal 14 November 2016, KP3RL berganti nama menjadi

Pusat Unggulan Ipteks Pengembangan dan Pemanfaatan Rumput Laut Universitas

Hasanuddin (PUI-P2RL-UNHAS). Institusi pendiri sejak awal bersepakat untuk

mengembangkan suatu pusat unggulan rumput laut yang akan menjalankan fungsi Penelitian

dan Pengembangan Ipteks Rumput Laut yang terkemuka di Indonesia.

Untuk menjalanjkan maksud tersebut maka dirumuskan Visi PUI-P2RL-UNHAS

2025, yaitu Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ipteks Rumput Laut terkemuka

di Indonesia. Untuk mewujudkan maksud tersebut maka dirumuskan empat Misi PUI-P2RL-

UNHAS 2025; yaitu (1) Menguasai Iptek di bidang rumput laut agar menjadi penggerak

utama dan acuan dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan pembangunan berkelanjutan;

(2) Meningkatkan nilai tambah dan penyelamatan sumber daya alam hayati melalui

penguasaan teknologi; (3) Ikut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui

penerapan Iptek bidang bioteknologi rumput laut; dan (4) Meningkatkan kinerja dan tata

kelola lembaga riset yang baik.

Tujuan pengembangan yang dilakukan oleh PUI-P2RL-UNHAS adalah: (1)

Mengembangkan Ipteks dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas budidaya

rumput laut yang ramah lingkungan; (2) Menstimulasi tumbuhnya industri pengelola rumput

laut melalui peningkatan nilai tambah produk rumput laut; (3) Melakukan diseminasi

teknologi rumput laut pada pembudidaya dan industri rumput laut; dan (4) Mengkaji sosial

ekonomi rumput laut.

5. Roadmap Pengembangan Inovasi Rumput Laut untuk Ketahanan Pangan dan
Daya Saing Bangsa

Sebagai negara yang kaya akan sumberdaya alam, Indonesia sudah sepatutnya

membangun ketahanan pangan dan daya saingnya berbasis sumberdaya unggulannya,

misalnya rumput laut. Indonesia merupakan negara penghasil rumput laut jenis Euchema
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cottonii dan Gracillaria sp terbesar di dunia, namun produk tersebut hingga saat ini sebagian

besar masih diekspor dalam bentuk bahan mentah dengan harga jual dan daya serap tenaga

kerja dalam negeri yang rendah sehingga berkonribusinya dalam perekonomi bangsa belum

cukup signifikan. Hal ini mengharuskan Indonesia mengubah orientasi pengelolaan

sumberdaya rumput laut. Pertanaan sekarang adalah “Bagaimana mengubah orientasi

pengelolaan sumberdaya rumput laut?”.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu terlebih dahulu dijawab pertanyaan

berikut: “Mengapa Indonesia sulit terlepas dari kebiasaan mengekspor bahan mentah rumput

laut?”. Untuk menjawab pertanyaan ini ada dua level permasalahan yang harus dipecahkan,

yaitu pada level on farm dan off farm.

Hasil FGD para pakar menghasilkan rumusan bahwa permasalah utama yang dihadapi

oleh produser rumput laut (on farm) adalah: (1) keterbatasan bibit untuk petani rumput laut;

(2) model dan tingkat penguasaan teknis budidaya oleh petani rumput laut yang terbatas; (3)

perkembangan komunitas pembudidaya (Comdev) yang lambat; (4) kebijakan pemerintah

yang cukup baik belum sepenuhnya dapat terimplementasikan; dan (5) diversifikasi jenis

rumput laut yang dibudidayakan belum berkembang baik (Gambar 1).

Gambar 1. Alur Pikir Hasil FGD Para Pakar PUI-P2RL-UNHAS untuk Peningkatan
Kontribusi Komoditas Rumput Laut dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
dan Ekonomi Masyarakat pada Level Produser Rumput Laut (On Farm).
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Sedangkan permasalah utama yang dihadapi oleh pelaku usaha dan industrialis

rumput laut (off farm) adalah: (1) terbatasnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk

rumput laut yang dapat dihasilkan oleh petani; (2) fluktuasi harga yang besar akibat daya

saing produk yang rendah; (3) persaingan pasar, terutama pasar internasional; (4)

keterbatasan sarana pengolahan; (5) masalah limbah pengolahan rumput laut; (6) isu

kesehatan jika mengkonsumsi produk olahan asal rumput laut; dan (7) keterbatas riset yang

mampu menghasilkan inovasi, terutama dalam menghasilkan produk olahan rumput laut

(Gambar 2).

Gambar 2. Alur Pikir Hasil FGD Para Pakar PUI-P2RL-UNHAS untuk Peningkatan
Kontribusi Komoditas Rumput Laut dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
dan Ekonomi Masyarakat pada Level Pelaku Usaha dan Industrialis Rumput Laut
(Off Farm).

Berdasarkan kedua hasil FGD tersebut, maka para PUI-P2RL-UNHAS melakukan

FGD Roadmap untuk menyesuaikan status PUI-P2RL-UNHAS sebagai PUI-PT yang

berorientasi kinerja sebagai pusat riset dan inovasi rumput laut melalui Pendekatan Model

Quatro-Helix Inovation, yaitu sinergi kekuatan antara pemerintah, industri atau pengusaha,

universitas atau lembaga riset dan masyarakat (Gambar 3). Rumusan Roadmap PUI-P2RL-

UNHAS 2016-2025 disajikan pada Lampiran 1 – 4.
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Gambar 3. Alur Pikir Hasil FGD Roadmap PUI-P2RL-UNHAS untuk Menyesuaikan Status
PUI-P2RL-UNHAS sebagai PUI-PT yang Berorientasi Kinerja Sebagai Pusat
Riset dan Inovasi Rumput Laut Melalui Pendekatan Model Quatro-Helix
Inovation.

6. Rencana Pengembangan Riset dan Inovasi Rumput Laut untuk Peningkatan
Ketahanan Pangan, Energi, Mitigasi Lingkungan, dan Kesejahteraan untuk
Mendukung Peningkatan Daya Saing Bangsa

Untuk mewujudkan peran sebagai pusat riset dan inovasi rumput laut di Indonesia,

maka PUI-P2RL-UNHAS mengembangkan entitas penelitian dan pengembangan  (research

and development entity) yang dapat berupa konsorsium riset (research consortium),

kelompok riset (research group), atau kelompok riset dan pengembang lainnya (other

research and development groups) (Gambar 4). Entitas penelitian dan pengembangan ini

dikembangkan pada unit kerja dalam lingkup Unhas yang terkait dengan pengembangan riset

dan inovasi rumput laut, serta unit kerja pada mitra PUI-P2RL-UNHAS yang ada di luar

Unhas. PUI-P2RL-UNHAS berperan sebagai koordinator dan pensinergi program penelitian

dan pengembangan dalam rangka perwujudan peran PUI-P2RL-UNHAS sebagai pusat riset

dan inovasi rumput laut di Indonesia. Entitas penelitian dan pengembangan ini merupakan

motor penggerak PUI-P2RL-UNHAS dalam pengembangan riset dan inovasi rumput laut

untuk peningkatan ketahanan pangan, energi, mitigasi lingkungan, dan kesejahteraan untuk

mendukung peningkatan daya saing bangsa.



9

Gambar 4. Entitas Penelitian dan Pengembangan (Research and Development Entity) Pasca
Konsorsium Pusat Pengembangan dan Pemanfaatan Rumput Laut (KP3RL)
pada PUI-P2RL-UNHAS.

Pengembangan entitas penelitian dan pengembangan untuk ditujukan untuk
mendukung perwujudan PUI-P2RL-UNHAS sebagai institusi induk yang melahirkan hasil
penelitian dan pengembangan yang unggul dengan tingkat kesiapan teknologi tujuh ke atas
untuk diinkubasi (teknis dan ekonomi) pada Science Techno Campus (STC) (Gambar 5)
sebagai pusat inkubasi inovasi sehingga siap di-spin-off sebagai produk inovasi yang telah
teruji secara teknis dan ekonomi untuk lima sampai sepuluh tahun ke depan sebagai
penjabaran dari roadmap penelitian dan pengembangan PUI-P2RL-UNHAS (Gambar 6) dan
Renstra Universitas Hasanuddin 2016-2025.

Rencana pengembangan tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan arahan
pemerintah yang sangat mendukung pengembangan industri rumput laut nasional. Hal ini
tergambar pada Rapat Terbatas tanggal 12 Maret 2015 (Surat Sekretaris Kabinet No. B-
167/Seskab/3/2015 tanggal 19 Maret 2015), dimana Presiden Republik Indonesia
memberikan arahan kepada Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Kemaritiman,
Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri
Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) agar berkoordinasi dalam pengembangan industri rumput laut Indonesia
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) Agar mengembangkan budidaya dengan
spesies rumput laut yang bagus diolah lebih lanjut; (2) Agar mengembangkan bursa rumput
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laut di daerah-daerah yang memiliki potensi besar penghasil rumput laut antara lain
Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur; (3) Agar
mengembangkan pola penyebaran pabrik pengolahan berdekatan dengan produsen rumput
laut; (4) Agar mendorong tumbuhnya industri berbahan baku rumput laut (seperti kosmetika,
sabun, obat dan makanan) dalam kurun waktu 3-4 tahun; (5) Agar Menteri Koordinator
mengoordinasikan penyelesaian masalah pengembangan industri rumput laut dan mengkaji
regulasi yang dibutuhkan untuk memperkuat industri rumput laut.

Gambar 5. Kerangka Pengembangan Sains Tekno Kampus sebagai Pusat Inkubasi Inovasi
Menurut Konsep PUI-PT Kemenristekdikti

Gambar 6. Alur Pikir Pengembangan Inovasi Rumput Laut untuk Mendukung Peran PUI-
P2RL-UNHAS Sebagai Pusat Riset dan Inovasi Rumput Laut Nasional yang
Unggul

10

laut di daerah-daerah yang memiliki potensi besar penghasil rumput laut antara lain
Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur; (3) Agar
mengembangkan pola penyebaran pabrik pengolahan berdekatan dengan produsen rumput
laut; (4) Agar mendorong tumbuhnya industri berbahan baku rumput laut (seperti kosmetika,
sabun, obat dan makanan) dalam kurun waktu 3-4 tahun; (5) Agar Menteri Koordinator
mengoordinasikan penyelesaian masalah pengembangan industri rumput laut dan mengkaji
regulasi yang dibutuhkan untuk memperkuat industri rumput laut.

Gambar 5. Kerangka Pengembangan Sains Tekno Kampus sebagai Pusat Inkubasi Inovasi
Menurut Konsep PUI-PT Kemenristekdikti

Gambar 6. Alur Pikir Pengembangan Inovasi Rumput Laut untuk Mendukung Peran PUI-
P2RL-UNHAS Sebagai Pusat Riset dan Inovasi Rumput Laut Nasional yang
Unggul

10

laut di daerah-daerah yang memiliki potensi besar penghasil rumput laut antara lain
Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur; (3) Agar
mengembangkan pola penyebaran pabrik pengolahan berdekatan dengan produsen rumput
laut; (4) Agar mendorong tumbuhnya industri berbahan baku rumput laut (seperti kosmetika,
sabun, obat dan makanan) dalam kurun waktu 3-4 tahun; (5) Agar Menteri Koordinator
mengoordinasikan penyelesaian masalah pengembangan industri rumput laut dan mengkaji
regulasi yang dibutuhkan untuk memperkuat industri rumput laut.

Gambar 5. Kerangka Pengembangan Sains Tekno Kampus sebagai Pusat Inkubasi Inovasi
Menurut Konsep PUI-PT Kemenristekdikti

Gambar 6. Alur Pikir Pengembangan Inovasi Rumput Laut untuk Mendukung Peran PUI-
P2RL-UNHAS Sebagai Pusat Riset dan Inovasi Rumput Laut Nasional yang
Unggul



11

Rencana pengembangan tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan arahan

pemerintah yang sangat mendukung pengembangan industri rumput laut nasional. Hal ini

tergambar pada Rapat Terbatas tanggal 12 Maret 2015 (Surat Sekretaris Kabinet No. B-

167/Seskab/3/2015 tanggal 19 Maret 2015), dimana Presiden Republik Indonesia

memberikan arahan kepada Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Kemaritiman,

Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri

Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (LIPI) agar berkoordinasi dalam pengembangan industri rumput laut Indonesia

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) Agar mengembangkan budidaya dengan

spesies rumput laut yang bagus diolah lebih lanjut; (2) Agar mengembangkan bursa rumput

laut di daerah-daerah yang memiliki potensi besar penghasil rumput laut antara lain

Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur; (3) Agar

mengembangkan pola penyebaran pabrik pengolahan berdekatan dengan produsen rumput

laut; (4) Agar mendorong tumbuhnya industri berbahan baku rumput laut (seperti kosmetika,

sabun, obat dan makanan) dalam kurun waktu 3-4 tahun; (5) Agar Menteri Koordinator

mengoordinasikan penyelesaian masalah pengembangan industri rumput laut dan mengkaji

regulasi yang dibutuhkan untuk memperkuat industri rumput laut.

6.1. Rencana Pengembangan Bibit Unggul Rumput Laut

Bibit merupakan masalah yang selalu muncul setiap tahun karena faktor alamiah

menyebabkan terputusnya siklus pemeliharaan di laut sehingga setiap tahun petani

membutuhkan bibit baru. Selain masalah keterbatasan stok bibit, keragaman jenis rumput laut

yang dibudidayakan juga masih terbatas pada beberapa jenis rumput laut saja, padahal ada

banyak jenis rumput laut lainnya yang memiliki nilai ekonomi, baik untuk bahan makanan

manusia, maupun untuk pakan ternak. Oleh karena itu diperlukan domestikasi jenis rumput

laut baru/lainnya untuk mendukung diversifikasi jenis rumput yang dapat dibudidayakan.

Untuk itu, beberapa rencana pengembangan yang akan dilaksanakan oleh PUI-P2RL-

UNHAS adalah: (1) Penelitian dan pengembangan varietas baru rumput laut; (2) Penelitian

dan pengembangan klon baru rumput laut; (3) Pengembangan bibit F; dan (4) Pengembangan

bibit rumput laut pada skala laboratorium.
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6.2. Rencana Pengembangan Kebun Bibit Rumput Laut

Bibit unggul yang dihasilkan dari laboratorium belum siap untuk langsung

dibudidayakan oleh petani rumput laut. Bibit hasil laboratorium masih terlalu kecil sehingga

masih perlu dibesarkan dan diadaptasikan pada kebun bibit. Pengembangan kebun bibit tidak

hanya dihadapkan pada teknis budidaya, tetapi juga aspek lain seperti masalah kelembagaan

pengelolaan kebun bibit dan masalah sumberdaya manusia. Oleh karena itu, diperlukan

kebun bibit yang berfungsi sebagai sarana pengembangan bibit unggul dan sentra distribusi

bibit unggul yang siap tanam. Hasil kebun bibit perlu disebarluaskan sehingga diperlukan

pengembangan jaringan dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan bibit rumput laut.

Bibit unggul yang dihasilkan juga perlu dihilirkan dan dipasarkan kepada para petani dan

pengusaha rumput laut. Untuk itu, beberapa rencana pengembangan yang akan dilaksanakan

oleh PUI-P2RL-UNHAS adalah: (1) Penelitian dan pengembangan teknologi kebun bibit

unggul rumput laut; (2) Pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia kebun bibit

rumput laut; (3) Pengembangan jaringan dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan

bibit unggul rumput laut; dan (4) hilirisasi dan pemasaran rumput laut melalui unit bisnis.

6.3. Rencana Pengembangan Budidaya Rumput Laut Multitrofik

Kontinuitas produksi sangat tergantung pada hasil budidaya. Oleh karena itu, untuk

mendukung kegiatan budidaya rumput laut, PUI-P2RL-UNHAS harus berkontribusi nyata di

dalam mengatasi persoalahan atau hambatan yang dihadapi oleh pembudidaya rumput laut

dalam hal model dan teknologi budidaya. Model budidaya multitrofik belum lazim diterapkan

sehingga perlu dikembangkan dan didesiminasikan metode dan tekniknya kepada petani dan

pengusaha rumput laut. Model multitrofik, selain dapat meningkatkan hasil panen rumput

laut, juga dapat mendatangkan hasil budidaya yang nilai ekonominya sangat tinggi, misalnya

hasil panen teripang yang harganya dapat mencapai tiga sampai lima juta rupiah per kg berat

kering.

PUI-P2RL-UNHAS juga perlu mengembangkan kelembagaan dan sumberdaya

manusia pembudidaya rumput laut, serta hilirisasi dan pengembangan unit bisnis. Untuk itu,

beberapa rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh PUI-P2RL-UNHAS adalah: (1)

Penelitian dan pengembangan model dan teknologi budidaya rumput laut, termasuk budidaya

rumput laut secara multitrofik di tambak; (2) Pengembangan kelembagaan dan sumberdaya

manusia budidaya rumput laut; (3) Pengembangan jaringan dan diseminasi hasil penelitian
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dan pengembangan budidaya rumput laut; dan (4) hilirisasi dan pemasaran rumput laut

melalui unit bisnis.

6.4. Rencana Pengembangan Pascapanen Rumput Laut

Masalah rendahnya kualitas rumput laut kering yang dihasilkan oleh petani

merupakan dampak dari penanganan pascapanen yang kurang baik. Penguasaan metode dan

teknologi penanganan pascapanen oleh petani belum cukup memadai. Oleh karena itu, untuk

mendukung pengolahan pascapanen, PUI-P2RL-UNHAS harus berkontribusi nyata di dalam

mengatasi persoalahan atau hambatan yang dihadapi oleh pembudidaya rumput laut dalam

hal teknologi pascapanen. PUI-P2RL-UNHAS juga perlu mengembangkan kelembagaan dan

sumberdaya manusia yang terlibat dalam pengolahan pascapanen rumput laut, serta hilirisasi

dan pengembangan unit bisnis. Untuk itu, beberapa rencana pengembangan yang akan

dilakukan oleh PUI-P2RL-UNHAS adalah: (1) Penelitian dan pengembangan teknologi

pascapanen rumput laut; (2) Pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia yang

terlibat dalam pengelolaan pascapanen rumput laut; (3) Pengembangan jaringan dan

diseminasi hasil penelitian dan pengembangan pascapanen rumput laut; dan (4) hilirisasi dan

pemasaran rumput laut melalui unit bisnis.

6.5. Rencana Pengembangan Pengolahan Rumput Laut

Nilai produk olahan rumput laut dapat mencapai 10 sampai 100 kali lipat dari harga

rumput laut kering. Saat ini, manfaat ekonomi dari rumput laut masih sangat rendah karena

sebagian besar produk rumput laut diekspor dalam bentuk kering. Hal ini tidak saja

berdampak pada rendahnya kontribusi rumput laut dalam bentuk nilai uang, tetapi juga

kurang berkontribusi terhadap perkembangan sektor ril dan penyerapan tenaga kerja dalam

negeri. Oleh karena itu, untuk mendukung perkembangan industri pengolahan rumput laut

dalam negeri, PUI-P2RL-UNHAS harus berkontribusi nyata dalam mengatasi persoalahan

atau hambatan yang dihadapi oleh pengusaha atau industri rumput laut dalam hal teknologi

pengolahan. PUI-P2RL-UNHAS juga perlu mengembangkan kelembagaan dan sumberdaya

manusia yang terlibat dalam industri pengolahan rumput laut, serta hilirisasi dan

pengembangan unit bisnis. Untuk itu, beberapa rencana pengembangan yang akan dilakukan

oleh PUI-P2RL-UNHAS adalah: (1) Penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan

rumput laut; (2) Penelitian dan pengembangan produk olahan rumput laut; (3) Pengembangan

kelembagaan dan sumberdaya manusia yang terlibat dalam pengolahan rumput laut; (4)
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Pengembangan jaringan dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan pengolahan

rumput laut; dan (5) hilirisasi dan pemasaran rumput laut melalui unit bisnis.

6.6. Rencana Pengembangan Pemasaran

Produk olaha rumput laut dapat dihasilkan oleh industri besar dan menengah, namun

tidak sedikit yang dikembangkan oleh kelompok usaha skala kecil dan mikro. Kelompok

usaha kecil dan mikro ini menghadapi banyak masalah pemasaran, antara lain keterbatasan

jaringan pemasaran, keterbatasan kemampuan penelitian dan pengembangan, keterbatasan

kelembagaan dan sumberdaya manusia, dan keterbatasan kemampuan pemasaran. Oleh

karena itu, untuk mendukung pemasaran produk olahan rumput laut, terutama yang

dihasilkan oleh pengusaha kecil dan mikro, maka PUI-P2RL-UNHAS harus berkontribusi

nyata di dalam mengatasi persoalahan atau hambatan yang dihadapi oleh pengusaha, terutama

pengusaha kecil dan mikro, dalam hal akses atau jaringan pemasaran, penelitian dan

pengembangan teknologi pengemasan, pengembangan sumberdaya manusia, dan

pengembangan outlet dan unit bisnis. Untuk itu, beberapa rencana pengembangan yang akan

dilakukan oleh PUI-P2RL-UNHAS adalah: (1) Pengembangan jaringan pemasaran rumput

laut; (2) Penelitian dan pengembangan teknologi pengemasan hasil olahan rumput laut; (3)

Pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia pemasaran hasil olahan rumput laut;

(4) Pengembangan jaringan dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan pemasaran

hasil olahan rumput laut; dan (5) hilirisasi dan pemasaran rumput laut melalui unit bisnis.
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Lampiran 1. Roadmap Pengembangan Inovasi Rumput Laut untuk Ketahanan Pangan dan Daya Saing Bangsa - Pengembangan Bibit dan
Budidaya

No. Kegiatan
KRL/TRL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Penyediaan bibit unggul rumput laut melalui seleksi varietas

1) Produksi bibit unggul melalui seleksi varietas 2016 2017 2017

2) Domestikasi jenis baru dalam rangka diversifikasi jenis rumput laut yang dibudidayakan
untuk meningkatkan ketahanan pangan, mitigasi lingkungan, energi terbarukan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

3) Uji multi lokasi varietas rumput laut yang terpilih di sentra budidaya 2016 2017 2017

4) Uji multi lokasi di varietas terpilih di beberapa sentra budidaya 2016 2017 2017

5) Pengembangan kawasan kebun bibit rumput laut 2016 2017 2017

2. Penyediaan bibit unggul  rumput laut melalui spora

1) Gracilaria gigas 2016 2017 2017 2017 2018 2018

2) Kappaphycus (varietas Tambalan) warna coklat 2016 2017 2017 2017 2018 2018

3) Jenis baru dalam rangka diversifikasi jenis rumput laut yang dibudidayakan untuk
meningkatkan ketahanan pangan, mitigasi lingkungan, energi terbarukan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat

2016 2017 2017 2017 2018 2018

3 Penyediaan bibit unggul  rumput laut melalui kulktur jaringan

1) Produksi bibit unggul melalui induksi kalus dan embrio-genesis 2016 2017 2017

2) Produksi bibit unggul jenis baru untuk mendukung domestikasi rumput laut 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

3) Produksi bibit unggul melalui induksi kalus dan embriogenesis serta aklimataisasi dan
pemeliharaan mikropropagule serta anakan rumput laut pada bak resirkulasi

2016 2017 2017

4) Perbanyakan anakan rumput laut di lapangan dan uji multilokasi rumput laut hasil kultur
jaringan

2016 2017 2017

5) Keragaan bibit hasil kultur jaringan pada lokasi yang berbeda serta pengembangan kebun
bibit  rumput laut

2016 2017 2017
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4 Penyediaan bibit unggul melalui kultur melalui fusi protoplas

1) Penyediaan tetua rumput laut K.alvarezii dari alam untuk menghasilkan spora , serta
teknik isolasi protoplas  RL menggunakan berbagai enzym

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2) Produksi bibit rumput laut yang dihasilkan dari spora serta hibrida melalui fusi protoplas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3) Aklimatisasi anakan rumput laut  yang dihasilkan dari spora dan hibrida melalui fusi
protoplas

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

4) Perbanyakan serta uji multi lokasi anakan rumput laut hasil spora dan hibrida melalui fusi
protoplas

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5 Penyediaan bibit unggul melalui rekayasa genetik

1) Penyediaan bibit  unggul rumput laut dengan karaginan/agar tinggi, tahan terhadap
penyakit serta cekaman kingkungan melalui rekayasa genetik

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2) Perbanyakan dan pemeliharaan  bibit rumput laut hasil  transgenik di laboratorium 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3) Aklimatisasi anakan hasil transgenik di lapangan 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4) Keragaan rumput laut hasil transgenik 2016 2017 2018 2019 2020 2021

5) Produksi spora rumput laut dari berbagai strain  melalui  teknik stressor lingkungan 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6) Pengaruh berbagai jenis media kultur buatan terhadap pertumbuhan anakan spora rumput
laut Kappaphycus alvarezii

2016 2017 2018 2019 2020 2021

7) Pengaruh tingkat total sirkulasi air dengan frekuensi pemupukan yang berbeda  terhadap
pertumbuhan juvenil tallus dari spora rumput laut Kappaphycus alvarezii

2016 2017 2018 2019 2020 2021

8) Perekayasaan metode budidaya untuk aklimatisasi juvenile tallus rumput laut
Kappaphycus alvarezii pada lingkungan perairan pantai

2016 2017 2018 2019 2020 2021

6 Perbaikan kualitas sediaan  bibit melalui  pengkayaan nutrisi tallus pada tingkat
kelembagaan kelompok pembudidaya di sentera pengembangan rumput laut

1) Respon pertumbuhan serta kandungan karagenan dari bibit anakan spora dan
protoplasma pada berbagai tipe lingkungan budidaya

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2) Respon pertumbuhan serta kandungan karagenan dari bibit anakan spora dan
protoplasma yang dipelihara pada musin hujan dan kemarau

2016 2017 2018 2019 2020 2021

3) Pengembangan kebun bibit pada sentra budidaya sebagai upaya peningkatan kualitas dan
keberlanjutan rantai pasok produksi rumput laut

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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7 Pengembangan budidaya rumput laut

1) Pengembangan metode dan teknologi budidaya rumput laut baru di laut dan di tambak 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2) Pengembangan metode dan teknologi budidaya multitropik berbasis rumput laut untuk
meningkatkan ketahanan pangan, mitigasi lingkungan, energi terbarukan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

3) Pengembangan metode dan teknologi budidaya dalam rangka domestikasi rumput laut
jenis baru untuk meningkatkan ketahanan pangan, mitigasi lingkungan, energi terbarukan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lampiran 2. Roadmap Pengembangan Inovasi Rumput Laut untuk Ketahanan Pangan dan Daya Saing Bangsa - Pengembangan Bahan Bioaktif
dan Eksipien dari rumput laut hasil budidaya dan jenis rumput laut lainnya yang ada di alam

No Kegiatan
KRL/TRL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Pengembangan bahan baku eksipien dari rumput laut

1) Karaginan - Pembuatan karaginan yang memenuhi standar mutu industri 2016 2017 2018 2019 2020

2) Alginat/Sargassum - Pembuatan alginat yang memenuhi standar mutu industri 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3) Agar - Pembuatan agar yang memenuhi standar mutu industri 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 Pengembangan bahan baku dan produk obat (bahan bioaktif) dari rumput laut

1) Bahan baku (bahan bioaktif) obat - Pembuatan bahan baku obat (bahanbioaktif) yang
memenuhi standar mutu industri

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2) Bahan baku (bahan bioaktif) obat - Pembuatan bahan baku obat (bahanbioaktif) yang
memenuhi standar mutu industri

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3 Pengembangan bahan baku dan produk kosmetik dari rumput laut

1) Bahan baku kosmetika - Pembuatan bahan baku kosmetika yang memenuhi standar mutu 2015 2017 2018 2019

4 Pengembangan produk nutrasetika (makanan kesehatan) dari rumput laut

1) Produk makanan kesehatan - Pembuatan produk makanan kesehatan yang memenuhi
standar mutu

2016 2017 2018
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Lampiran 3. Roadmap Pengembangan Inovasi Rumput Laut untuk Ketahanan Pangan dan Daya Saing Bangsa - Pengembangan Pascapanen dan
Pengolohan Rumput Laut

No Kegiatan
KRL/TRL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Pemanfaatan Senyawa Bioaktif Rumput Laut Non-Komersil dalam Pengendalian
Penyakit

1) Formulasi Senyawa Antijamur dari Rumput Laut Hijau Ulva reticulata dalam
Pengendalian Penyakit Candidasis pada Manusia

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2) Formulasi Senyawa Antitumor/Antikanker dari Rumput Laut Non-Komersil 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3) Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Antivirus dari Rumput Laut Non-Komersil dalam
Pengendalian Virus WSSV dan KHV pada Organisme Budidaya

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

4) Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Biopestisida dan Biofungisida dari Rumput Laut Non-
Komersildalam Pengendalian Hama PBK (penggerek buah kakao) dan Jamur Patogen
Phytophtora sp.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2 Pemanfaatan Kandungan Fikokoloid (Karaginan, Agar dan Alginat) dari Rumput Laut
Komersil

1) Pemanfaatan Agar dari Gracilaria verrucosa Sebagai Media Kultur Bakteri dan Jamur 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2) Pemanfaatan Karaginan dari Kappaphycus alvarezii Sebagai Produk Semi-Refine 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

3) Pemanfaatan Alginat dari Sargassum spp. Sebagai Produk Alginat dan Turunannya 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

3 Pemanfaatan Kandungan Fikokoloid (Karaginan, Agar dan Alginat) Dari Rumput Laut
Non-Komersil

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1) Skrining Rumput Laut Non-Komersil Sebagai Penghasil Agar Untuk Media Kultur
Bakteri dan Jamur

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2) Skrining Rumput Laut Non-Komersil Sebagai Penghasil Karaginan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

3) Skrining Rumput Laut Non-Komersil Sebagai Penghasil Alginat 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

4) Formulasi Agar/Karaginan/Alginat dari Rumput Laut Non-Komersil Sebagai Produk
Komersil

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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4 Pemanfaatan Rumput Laut Non-Komersil Sebagai Pupuk/Media Nutrisi

1) Skrining Ekstrak Rumput Laut Non-Komersil Sebagai Media Nutrisi Pertumbuhan
Bibit/Eksplant Rumput Laut Skala Laboratorium

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2) Skrining Ekstrak Rumput Laut Non-Komersil Sebagai Media Nutrisi Pertumbuhan
Bibit/Eksplant Rumput Laut Skala Laboratorium

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

3) Formulasi Kandungan Nutrisi dari Rumput Laut Non-Komersil Sebagai Produk Pupuk
Komersil

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

4) Diseminasi Teknik Pemanfaatan Rumput Laut Non-Komersil Sebagai Pupuk/Media
Nutrisi Untuk Rumput Laut Komersil dan Tanaman Darat

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

5 Polisakarida dari rumput laut dan pengembannya sebagai pangan funsional dan
nutracetical (Gabung dgn produk olahan)

1) Eksplorasi potensi rumput laut Ulva spp, Sargassum dan Gracilaria sebagai
NutraIngredients.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2) Teknologi pengolahan rumput laut Gracilaria sp menjadi agar dan agarosa dengan
kualitas dan standar industri.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

3) Produksi senyawa agaro-oligosakarida dan alginat- oligosakarida dari Gracilaria sp dan
Sargassum.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

6 Teknologi Pengolahan

1) Produksi tepung karagenan  dengan metode spray dryer 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2) Produksi tepung agar dengan metode spray dryer 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

3) Proses alkalisasi  rumput laut 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

4) Patent : senyawa prebiotik dan soluble fiber antikolesterol 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

5) Peningkatan kualitas pengeringan rumput laut melalui rumah kaca prismatik dengan
material penutup kaca bergurat (scratching glass cover)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

6) Patent : senyawa prebiotik dan soluble fiber antikolesterol 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

7) Revitalisasi Produk ekspor rumput laut (Euchema, Sp) Pasca Panen melalui peningkatan
kualitas kemasan menggunakan mesin penekan hidrolik (Press tool)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

8) Reproduksi bahan baku rumput laut (Euchema, Sp) Pasca panen dalam bentuk cacahan
sebagai bahan baku olahan untuk makanan dan industri

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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7 Sintesis waterbased biopolymer dari ekstrak algae Glaccillaria Spp.

1) Ekstraksi dan purifikasi biopolymer algae Glaccilaria Spp. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2) Sintesis dan modifikasi waterbasedbiopolymer dari ekstrak Glaccilaria Spp. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

3) Karakterisasi waterbased biopolymer dari ekstrak Glaccilaria Spp. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

4) Patent : senyawa prebiotik dan soluble fiber antikolesterol 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

8 Pengembangan energi terbarukan dari rumput laut

1) Bioetanol dari rumput laut 2016 2017 2018 2019 2020

Lampiran 4. Roadmap Pengembangan Inovasi Rumput Laut untuk Ketahanan Pangan dan Daya Saing Bangsa - Pengembangan Sosio-Tekno-
Ekonomi sebagai Sistem Pendukung

No Kegiatan
KRL/TRL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Strategi Pemasaran Produk Rumput Laut  dalam Meningkatkan Pasar Eksport  dan
Pendapatan Pembudidaya Rumput Laut.

1) Peningkatan Kinerja Penyuluh dalam Optimalisasi Produksi Rumput Laut 2017 2018 2019

2) Model Pemasaran yang efisien dan efektif bagi Pembudidaya Rumput Laut 2017 2018 2019

3) Model Penetapan Harga Produk Rumput Laut untuk Stabilitas Pemasaran Ekspor 2017 2018 2019

4) Strategi  Penataan Kawasan Ekowisata berbasis Produksi Rumput Laut 2017 2018 2019

5) Strategi Pengembangan Usaha Rumput Laut yang Bekerlanjutan 2017 2018 2019

2. Pengembangan model kelembagaan Ekonomi  Pembudidaya Rumput Laut

1) Desain model kelembagaan Ekonomi Berbasis Syariah untuk Meningkatkan
KesejahteraanStakeholder

2017 2018 2019

2) Peningkatan kapasitas dalam Aspek Sosial Ekonomi Pembudidaya Rumput Laut 2017 2018 2019

3. Penguatan Manajemen Agribisnis Pembudidaya Rumput Laut.

1) Peningkatan Aksebilitas Industrialisasi Rumput Laut 2017 2018 2019
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4. Strategi Pengembangan Pola kemitraan Pembudidaya, Pedagang dan Industri Rumput
laut

1) Adopsi dan Difusi Teknologi Pengolahan hasil Rumput Laut dalam Mengkonstruksi
Ekonomi Kreatif Masyarakat Pesisir

2017 2018 2019

2) Grand design Industri Rumah Tangga Pengolahan Hasil Rumput Laut Berbasis Cluster 2017 2018 2019

3) Penguatan Jaringan Sosial dan Kemitraan Usaha pada Pembudidaya Rumput Laut 2017 2018 2019

5. Grand Desain Model Financial Rumput Laut Berdasarkan Skala Usaha

Analisis Financial Budidaya Rumput Laut Berdasarkan Skala Usaha 2017 2018 2019

1) Akselerasi Ekonomi Produksi Pembudidaya Rumput Laut 2017 2018 2019

2) Rekayasa Sosial Adopsi Tekno-ekonomi Pembudidaya Rumput Laut 2017 2018 2019

6. Penguatan Kelembagaan Sosio-Tekno-Ekonmi Pembudidaya Rumput Laut Dalam
Meningkatkan Produksi dan Kesejahteraannya

1) Konstruksi Model Kelembagaan Sosial Ekonomi Pembudidaya Rumput Laut 2017 2018 2019

2) Desain Strategi Sustainability UsahaPembudidaya Rumput Laut 2017 2018 2019
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