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Potret dan strategi pengembangan perikanan tuna, undang,
dan rumput laut Indonesia
Upaya untuk meningkatkan nilai tambah rumput laut (Eucheuma cottonii) perlu
dilakukan dengan cara mengolah rumput laut menjadi berbagai produk yang
memiliki nilai tambah tinggi, antara lain alkali treated cotonii (ATC). Produk yang
dibutuhkan oleh berbagai industri ini masih banyak diperoleh diperoleh secara
impor. Padahal, ATC bisa diproduksi sendiri. Di dalam buku ini diuraikan secara
rinci mengenai teknik mengolah rumput laut Eucheuma cottonii menjadi ATC,
mulai dari tahap awal berupa pemilihan bahan baku, pembersihan dan sortasi,
perendaman dalam alkali panas, pencucian, pengeringan dan pemotongan, hingga
pengemasan produk ATC. Untuk menjadikannya sebagai usaha industri, buku ini
dilengkapi pula dengan analisis finansialnya, termasuk peralatan dan mesin yang
dibutuhkan. PENEBAR SWADAYA

Penyuluhan mendukung industrialisasi rumput laut di Nusa
Tenggara Barat
Pigmen Rumput Laut dan Manfaat Kesehatannya
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Research on marine resources and fisheries in Indonesia.

Rumput laut Indonesia
Volume commemorating the 15th anniversary of Indonesian Agency for
Development and Application of Technology.

Al-Quran dan lautan
Selama ini rumput laut masih diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah, yaitu
rumput laut kering. Padahal, untuk mengolahnya menjadi agar tidak sulit.
Teknologi pengolahannya cukup sederhana, bahan bakunya melimpah, modal
yang diperlukan relatif tidak besar, dan dapat diterapkan untuk skala UKM. Buku
ini menjelaskan teknik membuat agar dari rumput laut Gracilaria sp., baik berupa
agar kertas maupun agar batang. Dilengkapi pula panduan mendirikan industri
skala kecil serta analisis usahanya.

Pengetahuan Sosial: Geografi
On seaweed utilization technology.

Direktori industri rumput laut Indonesia
Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi sumber daya laut yang
sangat besar dan belum sepenuhnya dikelola bagi kemakmuran rakyat. Rumput
laut merupakan salah satu sumber daya kelautan yang masih perlu dieksplorasi
dan dikembangkan. Pantai selatan Yogyakarta, khususnya wilayah Gunung Kidul,
selain menarik sebagai daerah tujuan wisata juga menyimpan sumber daya
kelautan, yaitu rumput laut. Di dalam buku ini penulis mencoba melakukan
inventaris dan dokumentasi jenis-jenis rumput laut yang terdapat di pantai-pantai
Gunung Kidul. Tujuan utama dari penulisan buku ini adalah memberi sumbangan
bagi dokumentasi kekayaan laut Indonesia supaya dapat bermanfaat bagi dunia
pendidikan dan penelitian. Selain itu, penulis dan tim peneliti berharap semoga
buku ini dapat menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola
potensi kekayaan laut, terutama rumput laut. Penelitian dan kajian mengenai
kandungan kimiawi, manfaat, dan budi daya masih terus dilakukan oleh penulis
dan tim peneliti agar suatu saat potensi rumput laut Yogyakarta dapat
dimanfaatkan, mempunyai nilai ekonomi sehingga membawa kemakmuran bagi
rakyat.

Jurnal kelautan nasional
Socioeconomic development of marine resources in Indonesia.

30 tokoh penemu Indonesia
Rumput laut adalah salah satu biota hayati yang hidup di wilayah pantai dan laut.
Biota ini banyak yang hidup secara alami dan berasosiasi dengan terumbu karang,
walaupun di antaranya ada yang hidup diatas substrat pasir atau karang mati.
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Beberapa spesies biota ini sudah dibudidayakan, baik di pesisir pantai atau dalam
tambak. Dua spesies rumput laut yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat
pesisir Indonesia adalah Kappaphycus alvarezii dan Gracilaria spp. Berdasarkan
pigmennya rumput laut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu rumput laut hijau,
merah, dan coklat. Manusia memanfaatkan rumput laut tersebut untuk
kepentingan industri, farmasi dan makanan. Pigmen-pigmen utama yang
terkandung dalam ketiga kelas tersebut adalah klorofil, karotenoid, dan
fikobiliprotein. Fungsi utama ketiga pigmen tersebut adalah melangsungkan
fotosintesis guna menghasilkan zat gizi dan cadangan makanan dalam rumput
laut. Manfaat kesehatan yang terkait dengan konsumsi pigmen tersebut adalah
untuk mencegah penyakit degeneratif, diantaranya antioksidan, antiinflamasi,
antikanker, peningkat kekebalan tubuh, anti kegemukan, dan pelindung sistem
syaraf. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa klorofil mampu melindungi tubuh
dari kereaktivan radikal bebas, karotenoid bertindak sebagai pencegah inflamasi,
kegemukan, antioksidan, dan antikanker, sementara fikobiliprotein dapat berfungsi
sebagai antioksidan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pigmen rumput
laut merupakan salah satu bioaktif alam yang penting untuk selalu tersedia dan
dikonsumsi dalam makanan sehari-hari, sebagaimana masyarakat Jepang telah
mengonsumsinya hingga sekitar 1,4 kg tiap tahunnya. Buku ini disusun sebagai
salah satu sumber pustaka tentang informasi pigmen yang berasal dari rumput
laut dan nilai manfaat kesehatannya. Harapan penulis dengan adanya buku ini
akan dapat menjadi sumber rujukan tentang pigmen alami, utamanya yang
berasal dari rumput laut dan manfaatnya bagi kesehatan. Adanya buku ini menjadi
salah satu komitmen penulis untuk selalu menggali dan mengembangkan nilai-nilai
ilmiah rumput laut.

Iptek untuk laut Indonesia
Karaginan merupakan salah satu produk olahan rumput laut (Eucheuma cottonii)
yang telah banyak dimanfaatkan dalam industri pangan dan nonpangan.
Penggunaan karaginan dalam industri makanan salah satunya adalah sebagai
penstabil pada pembuatan es krim. Sementara itu, pada industri kosmetik,
penggunaan karaginan biasanya untuk produk sabun krim, sabun cair, sampo,
serta produkproduk perawatan kulit. Oleh karena itu, pengolahan rumput laut
menjadi karaginan terbilang memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan.
Nah, sebenarnya bagaimana memproduksi karaginan dari rumput laut? Temukan
panduannya dalam buku ini. Dalam buku ini juga dilengkapi dengan trik untuk
mendapatkan rumput laut kering yang bermutu. SALAM PENEBAR SWADAYA

Membuat Alginat dari Rumput Laut Sargassum
Prociding Seminar Pemantauan Pencemaran Laut : Jakarta,
07-09 Februari 1994
Seaweed cultivation development and industry processing in Kabupaten Sumenep,
Madura, Indonesia.

Teknologi pemanfaatan rumput laut
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15 tahun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPP
Teknologi), 1978-1993
Perumusan kebijakan pengembangan industri perikanan
Kapital
On marine resources and environmental aspects in Indonesia.

Teknik Pengolahan ATC dari Rumput Laut Eucheumacottonii
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil dan pengekspor rumput laut
terbesar di dunia. Beberapa jenis rumput laut Indonesia bernilai ekonomis, bahkan
sudah diperdagangkan ke negara lain. Namun demikian, beberapa spesies
khususnya dari kelompok rumput laut cokelat penghasil alginat belum diusahakan
secara optimal dan pemanfaatannya masih sangat rendah. Pemanfaatan alginat
cukup luas, baik dalam industri pangan maupun nonpangan. Sampai saat ini
penyediaan alginat di Indonesia masih diimpor dari negara lain. Alginat digunakan
dalam industri pangan dan non pangan. Industri pangan misalnya, digunakan
sebagai penstabil emulsi pada es krim, pensuspensi pada susu cokelat, dan
pengatur kekentalan pada yoghurt dan saus. Pada industri non-pangan, alginat
digunakan pada pasta pencapan (textile printing) sebagai pengental, pada industri
kertas sebagai pengatur keseragaman dan kehalusan permukaan kertas. Buku ini
disusun dengan praktis sebagai petunjuk teknis membuat alginat dan
kegunaannya untuk berbagai industri. SALAM PENEBAR SWADAYA

3000+ Indonesian - Afrikaans Afrikaans - Indonesian
Vocabulary
On Indonesian sea-power, economic aspects of maritime life, and national security
in Indonesia.

Studi budidaya rumput laut di Taman Nasional Bunaken
On development of seaweeds industry and its policy in Indonesia.

Geografi SMA/MA Kls XI (Diknas)
Kreasi minuman dingin & segar
Gatra
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Dunia EKUIN dan PERBANKAN
Pengenalan jenis-jenis rumput laut Indonesia
On seaweed cultivation in Indonesia.

IPTEK kelautan dan perikanan Indonesia kurun 2001-2006
Biographical sketches of 100 prominent women in science in Indonesia.

Proceedings of the 11th International Congress & Workshop of
the Tropical Marine Mollusc Programme (TMMP)
Papers
Rumput Laut Indonesia
Perairan Indonesia
Ocean and marine resources from the Koran perspective with reference to marine
resources management in Indonesia.

Warta ekonomi
100 perempuan peneliti berprestasi Indonesia
Ceklis Keanekaragaman Jenis Rumput Laut Di Indonesia
Penelitian oseanologi perairan Indonesia
3000+ Indonesian - Afrikaans Afrikaans - Indonesian Vocabulary - is a list of more
than 3000 words translated from Indonesian to Afrikaans, as well as translated
from Afrikaans to Indonesian. Easy to use- great for tourists and Indonesian
speakers interested in learning Afrikaans. As well as Afrikaans speakers interested
in learning Indonesian.

Budi daya rumput laut penghasil karaginan (karaginofit)
Membangun laut, membangun kejayaan
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Profil pengembangan potensi rumput laut dan produk
turunannya di Kab. Sumenep
Menuju pembangunan berkelanjutan di Laut Arafura dan Laut
Timor
Development of fisheries industry in Indonesia; collection of articles.

MEMPRODUKSI KARAGINAN DARI RUMPUT LAUT
Social policy on development of marine algae in Nusa Tenggara Barat Province,
Indonesia.

Membuat Agar dari Rumput Laut
Prosiding Workshop Nasional Riset Sosial Ekonomi Kelautan
dan Perikanan
Brief profile of 30 inventors from Indonesia.
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