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KATA PENGANTAR 

Puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas 
perkenaan-Nya, buku Etnobotani Rumput Laut di Indonesia 
Bagian Timur dapat selesai ditulis.  Buku ini sudah lama ingin 
ditulis, karena dirasa pentingnya informasi tentang etnobotani 
rumput laut di Indonesia, sebelum kebiasaan nenek moyang 
kita hilang dari generasi ke generasi berikutnya. Banyak 
keunggulan dari sayuran laut, yaitu selain tingginya kandungan 
yodium, juga tingginya dietary fibre, serta tingginya kandungan 
mineral selain yodium.  Sudah tentu keunggulan tersebut 
dibarengi juga dengan lezat dan nikmatnya sayuran rumput laut. 
Apabila kita mengosumsi rumput laut secara rutin, maka salah 
satu masalah dari empat masalah malnutrisi di Indonesia yaitu 
kekurangan yodium dapat teratasi.  Disamping itu, industri 
rumput laut yang dimulai dengan budidaya, pengolahan dan 
pemasarannya akan meningkat, dan membuka lapangan kerja 
baru serta menaikan pendapatan nelayan dan roda 
perekonomian negara.  Di Jepang lebih dari 50 jenis rumput 
laut dikonsumsi dan menggerakkan perekonomian Jepang.  
Salah satu spesies rumput laut yang paling popular yaitu 
Porphyra yezoensis yang dibuat nori, diproduksi sebanyak 
410.000 ton/tahun menghasilkan 105 miliar yen, atau sekitar 
13,2 triliun rupiah per tahun. Tujuan penulisan buku ini adalah 
selain sebagai referensi bagi siapa saja yang ingin mempelajari 
tentang etnobotani rumput laut. 

Terima kasih kepada Rektor Unsrat, Prof. Dr. Ellen Joan 
Kumaat MSc., DEA, yang banyak mendorong penulis untuk 
menulis buku.  Juga kepada semua pihak yang telah membantu 
penulis. Sudah tentu buku ini masih banyak kekurangan, oleh 
karena itu kritik membangun sangat dibutuhkan.   Harapan 
penulis buku ini bermanfaat. 

 

Manado, 9 Juni 2019 
Penulis 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

Etnobotani atau Ethnobotany, berasal dari kata 

ethnology yang berarti mempelajari budaya (study of 

culture) dan botany yang berarti mempelajari tumbuhan 

(study of plants).  Etnobotani berarti mempelajari secara 

ilmiah hubungan atau interaksi yang ada antara manusia 

dan tumbuh-tumbuhan.  Etnobotani rumput laut berarti 

mempelajari secara ilmiah hubungan yang ada antara 

manusia dan rumput laut (makro alga), termasuk 

bagaimana rumput laut itu diambil, diolah, dimakan, 

diawetkan oleh masyarakat, termasuk industri untuk 

kebutuhan sebagai makanan, obat, pewarna, bahan 

kosmetik, pakaian dan lain sebagainya. 

Pemanfaatan tumbuhan sebagai makanan, obat, 

kosmetik dan lain-lain oleh manusia sudah ada sejak lama, 

tetapi istilah etnobotani baru diperkenalkan oleh seorang 

ahli botani Amerika bernama John William Harshberger 

pada tahun 1895.  Bangsa Cina dan Jepang sejak 2700 

tahun SM, yaitu di Cina sejak dynasty Shen Nung telah 

memanfaatkan rumput laut sebagai bahan obat tradisional 

Cina.  Di Jepang, sejak zaman Neolitik, rumput laut telah 

dijadikan sayuran yang penting (Winarno, 1990).  Bangsa 
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Romawi yang terkenal berbudaya tinggi di masa lalu baru 

memanfaatkan rumput laut sebagai bahan kecantikan pada 

sekitar 65 SM.  Pada tahun 77 AD, ahli bedah Yunani 

bernama Dioscorides mempublikasikan buku de Materia 

Medika yang merupakan katalog dari kurang lebih 600 

tumbuhan di Mediterranean, termasuk informasi tentang 

bagaimana orang Yunani menggunakan tumbuhan 

terutama untuk tujuan pengobatan.  Penelitian tentang alga 

laut di Indonesia pertama kalinya dilakukan pada tahun 

1750 oleh Rhumpius, yang berawal dari perairan Teluk 

Ambon, kemudian ekspedisi Siboga pada tahun 1899-

1900 oleh Weber van Bosse (The Royal Geographical 

Society, 1900).  Dari penelitian tersebut, diperoleh hasil 

yang telah dipublikasikan pada tahun 1928, yang 

menemukan sebanyak 765 spesies alga laut yang terdiri 

dari 179 alga hijau (Chlorophyta), 452 spesies alga merah 

(Rhodophyta) dan 134 spesies alga coklat (Phaeophyta) 

(Luning, 1990).  Dari jumlah tersebut ada 55 jenis yang 

telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat baik sebagai 

makanan maupun obat-obatan.  Namun dewasa ini baru 

sekitar tiga spesies yang mempunyai nilai komersial yaitu: 

Euchema, Gracilaria dan Gelidium dan ada kurang lebih 

14 spesies yang dapat diketahui sudah dimanfaatkan 
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sebagai sayuran di Indonesia bagian Timur. Di Jepang, 

setiap hari masyarakat mengosumsi 1-3 jenis rumput laut 

sebagai sayuran, karena itu industri rumput laut di Jepang, 

termasuk: budidaya, pengolahan dan pengawetan serta 

pemasaran rumput laut merupakan industri yang penting.  

Sebagai contoh, satu spesies saja yaitu yang disebut Kelp 

(Porphyra yezoensis) yang dibuat nori, diproduksi 

sebanyak 410.000 ton/tahun menghasilkan 105 miliar yen, 

atau 13,2 triliun rupiah per tahun.  Potensi rumput laut 

seperti ini belum dikembangkan di Indonesia.  

Keunggulan lain dari rumput laut adalah kandungan serat 

(dietary fibre) dan yodium yang tinggi.  Berhimpon 

(1999a), rumput laut mengandung yodium yang bervariasi 

antara 482,3-893,2 ppm, dibandingkan dengan yodium 

pada daging ikan yang bervariasi antara 16,5- 146,3 g/100 

gr (Karyadi et al., 1993).  Tergantung jenis tanah di mana 

sayuran daratan ditanam, sayuran tersebut sangat sedikit 

bahkan dapat dikatakan tidak mengandung yodium. 

Dibandingkan dengan sayuran daratan, rumput laut 

mengandung yodium sampai dengan 2000 kali lebih tinggi 

(Karyadi et al., 1993).  Selain serat dan yodium, rumput 

laut kaya akan mineral yang dibutuhkan oleh manusia. 

Setiap 100 gr rumput laut rata-rata mengandung 



 

4 

karbohidrat sebanyak 54-74%, protein 0,3-5,9%, calsium, 

natrium, dan vitamin seperti: vitamin A, B, C, D dan E. 

Banyak sekali jenis dan nama bagi rumput laut di Jepang 

seperti: Nori, Ogo-nori, Wakame, Arame, Konbu, Naga 

Konbu, Mozuku dan lain-lain.  Selain Jepang yang telah 

terkenal sejak dahulu sebagai konsumen seafood terbesar, 

dewasa ini di negara-negara maju seperti Amerika, 

Australia dan beberapa negara Eropah, konsumsi hasil laut 

sudah meningkat tajam, karena mereka menyadari bahwa 

hasil laut merupakan makanan yang sehat serta memiliki 

banyak keunggulan. 

Apabila hasil laut seperti ikan, rumput laut, kerang, 

dan lain-lain dapat dikonsumsi secara rutin oleh 

masyarakat bahari Indonesia, maka masalah mal-nutrisi 

yaitu: kekurangan kalori-protein (KKP), defisiensi vitamin 

A, defisiensi besi dan defisiensi yodium, yang merupakan 

empat masalah gizi utama di Indonesia, akan dapat diatasi 

dan dengan demikian industri rumput laut baik budidaya, 

pasca panen, pemasaran, akan berkembang dengan pesat. 

Di Jepang, jarang ditemukan penyakit gondok (karena 

defisiensi yodum), hanya satu orang di antara sejuta orang 

karena mereka mengosumsi rumput laut sebagai makanan 

setiap hari.  Sebagai pembanding, penyakit gondok di 
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Indonesia adalah delapan orang dalam seratus orang 

(Winarno, 1990), padahal kita mempunyai luas laut dan 

panjang garis pantai terpanjang kedua di dunia. 

Buku ini ditulis sebagai rangkuman dari beberapa 

hasil penelitian yang sudah dilakukan, juga melalui 

personal communication, dan penelusuran pustaka.  

Informasi tentang etnobotani rumput laut dirasa perlu 

ditulis sebelum kebiasaan makan rumput laut dan 

informasi tentang hal tersebut hilang, dan mengingat juga 

sangat sedikit laporan atau tulisan yang menulis tentang 

etnobotani rumput laut.  Informasi yang diperoleh baik 

penelitian langsung maupun melalui komunikasi personal, 

adalah meliputi wilayah pesisir dan kepulauan di 

Indonesia bagian Timur, yaitu: propinsi Sulawesi Utara: 

Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaud, Kabupaten Siau, 

Tagulandang dan Biaro, Kabupaten Minahasa, Propinsi 

Maluku: Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten 

Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 

Propinsi Nusa Tenggara Timur: Kabupaten Sabu dan 

kabupaten Lembata, Propinsi Papua Barat: kabupaten Raja 

Ampat. Untuk wilayah yang lain diperoleh melalui 

kepustakaan yang tersedia. Dari hasil yang diperoleh, 

dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan rumput laut pada 
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suatu daerah atau wilayah, tergantung pada ketersediaan 

rumput laut yang hidup di perairan sekitarnya. Hampir 

sebagian besar rumput laut yang ada dapat dimakan, dan 

ternyata ada kesamaan antara daerah yang satu dengan 

daerah yang lain, bahkan antara negara yang satu dengan 

yang lain, baik jenis rumput lautnya maupun cara 

mengolah dan mengosumsi. Penulis berkesempatan 

mencicipi rumput laut di beberapa negara seperti: Jepang, 

Cina, Filipina, Vietnam, dan Myanmar, mendapatkan 

banyak kesamaan. Gambar 1.1. menunjukkan rumput laut 

yang dipasarkan di pasar tradisional dan di salah satu 

restoran seafood, di Filipina. 

   
Gambar 1.1. Rumput laut dijual di pasar tradisional (A) 

dan dijajakan di salah satu restoran seafood 
(B), di Filipina. 

 

A B 
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BAB II 
PENYEBARAN EKOLOGIS RUMPUT LAUT 

Rumput laut atau makro alga, berbeda dengan 

tumbuhan di darat karena tidak memiliki akar, batang dan 

daun.  Walaupun demikian, rumput laut dapat melekat 

pada substrat yang keras dengan menggunakan holdfast 

dan dapat tumbuh tegak karena berada di media air dan 

mempunyai gelembung udara.  Pertumbuhannya 

senantiasa mengarah ke arah datangnya sinar matahari.  

Menurut Trainor (1978) secara morphologis struktur tubuh 

makro alga tidak dapat dipisahkan antara akar, batang dan 

daun sehingga dikelompokkan kedalam tumbuhan 

Thallophyta atau tumbuhan bertalus, yaitu tumbuhan yang 

mempunyai struktur tubuh tidak berdaun, tidak berbatang 

dan tidak berakar, tetapi semuanya terdiri dari talus.  

Banyak jenis makro alga yang memperlihatkan bentuk 

luar seperti akar, batang, daun, bahkan buah, tetapi semua 

itu berbeda dengan struktur tumbuhan di darat. Sejak 

rumput laut hidup di air, nutrien-nutrien dan gas-gas 

datang dari air di sekitarnya, dan diabsorbsi oleh tubuh 

rumput laut. Tidak seperti pada tumbuhan tingkat tinggi, 

dimana nutrient dan mineral diambil oleh tumbuhan 

melalui vessel (xylen dan phloem) dan dibawa dari satu 
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bagian ke bagian lain, maka pada rumput laut difusi 

sederhana terjadi diantara sel. Pada tumbuhan tingkat 

tinggi proses pembuatan makanan (fotosintesa) terjadi 

hanya pada daun, pada rumput laut proses tersebut terjadi 

pada seluruh bagian dari talus, sepanjang pigmen 

fotosintesa ada (Gazon-Fortes 2002). 

Berdasarkan ukuran, alga digolongkan menjadi dua 

jenis yaitu: alga mikro yang merupakan organisme yang 

berukuran kecil dan hanya dapat dilihat dengan bantuan 

mnikroskop; dan alga makro yang merupakan alga 

berukuran besar yang hidup melekat pada substrat.  Alga 

makro terbagi dalam tiga devisi yaitu: alga hijau 

(Chlorophyta), alga merah (Rhodophyta) dan alga coklat 

(Phaeophyta).  Setiap devisi mempunyai kandungan 

pigmen tertentu.  Makro alga yang bernilai ekonomis 

penting umumnya masuk dalam ketiga golongan ini.  Alga 

hijau mengandung klorofil a dan b yang memberikan 

warna hijau, alfa dan beta karoten, lutein, serta zeaxanthin 

(Ismail, 1995).  Alga merah mengandung klorofil a dan d, 

dengan pigmen fotosintetik berupa fikoeritrin, karoten, 

xantofil, fikobilin yang menyebabkan warna merah pada 

alga tersebut (Dawes, 1998).  Alga coklat memiliki 

klorofil a dan c, alfa karoten, flukoxantin (flavoxantin dan 
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violaxantin) dan xantofil yang memberikan warna coklat 

pada alga tersebut (Bold dan Wynne, 1985; Dawes 1998).  

Secara ekologis alga berfungsi sebagai sumber makanan 

bagi kehidupan fauna dan menghasilkan endapan kapur 

yang berguna bagi pertumbuhan terumbu karang di daerah 

tropis (Duxbury dan Duxbury, 1989). 

Pada umumnya alga hidup di sepanjang pantai mulai 

dari daerah pasang surut sampai ke daerah yang dalam di 

mana cahaya matahari masih dapat menembus (Dahuri, 

dkk. 1996).  Karena itu, jarang ditemukan alga dapat 

tumbuh sampai batas kedalamam 200 m (Nybakken, 

1992).  Alga laut umumnya hidup pada substrat hancuran 

karang mati, bebatuan, pasir, pasir berlumpur, cangkang 

moluska, potongan kayu dan benda keras lainnya yang 

berada di perairan.  Alga juga dapat terlepas dari substrat 

di dasar dan hidup mengambang di permuhaan,         

karena mempunyai gelembung udara (Nontji 2002).         

Di Indonesia, pada daerah intertidal ditemukan alga merah 

berkapur seperti Galaxaura, Amphiroa dan alga coklat 

Cystoseira, Turbinaria dan Sargassum.  Di daerah 

terumbu tepi (fringing reef) pada perairan yang lebih 

dalam atau pada parit-parit (2-8m) didominasi oleh alga 

Pencillus capitatus, P. pyriformus, Caulerpa spp., 
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Rhipocephalus dan Udotea.  Pada terumbu besar yang 

terdiri dari pecahan-pecahan karang sering ditumbuhi oleh 

Caulerpa, Halimeda, Avrainvillea, Goniolithon dan 

Lithotamnium. Pada rataan terumbu di daerah intertidal 

yang bersubstrat pasir berlumpur, terdapat alga yang 

paling dominan seperti Caulerpa racemosa, Udotea 

flabellum, Ulva reticulate, Gracilaria salicornia dan        

G. verrucosa (Dangeubun, 2005; Baulu, 2008). 

Distribusi alga dapat dibagi menurut kedalaman 

yaitu pada perairan dangkal didominasi oleh alga hijau, 

diikuti oleh alga coklat, dan pada kedalaman yang lebih 

dalam ditemukan alga merah.  Hal ini diakibatkan oleh 

adanya perbedaan daya serap cahaya matahari oleh 

masing-masing alga dan kandungan pigmen dari setiap 

alga yang berbeda-beda (Duxbury dan Duxbury, 1989; 

Odum, 1996).  Dawes (1998) menjelaskan bahwa secara 

geografis, distribusi alga dapat dibagi atas alga hijau 

(Chlorophyta), yang ditemukan pada perairan tropis       

dan subtropik, di antaranya ordo Cladophorales, 

Siphonocladales, Pasysclades dan Caulerpales.  Selain 

itu, terdapat Ulva dan Enteromorpha yang tersebar luas 

sampai pada perairan dengan temperatur dingin di Artik. 

Alga coklat (Phaeophyta), banyak ditemukan di perairan 
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dingin seperti di sepanjang pantai Atlantik Utara 

(Laminaria, Alaria).  Pada perairan dingin di belahan 

bumi bagian selatan terdapat ordo Fucales dan di daerah 

tropis maupun sub-tropis dijumpai ordo Dictyotales serta 

Fucales.  Alga merah (Rhodophyta), dijumpai tersebar 

luas pada daerah intertidal dan subtidal, selain itu juga 

tersebar luas di perairan dingin di Artik dan perairan 

tropis. 

Lamun hanya dapat hidup pada perairan dangkal, 

tidak lebih dari 10 m. Ada beberapa faktor lingkungan 

yang membatasi distribusi tumbuhan laut, yaitu: 

kecerahan, cahaya matahari, temperatur air, salinitas air, 

nutrient, dan pemangsaan. Umumnya daerah pesisir dan 

pulau-pulau kecil di Indonesia bagian Timur, cerah dan 

kurang dipengaruhi oleh sedimentasi dari sumgai yang 

besar. 
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BAB III 
POTENSI EKONOMI RUMPUT LAUT 

Perairan Indonesia mempunyai biodiversitas yang 

tinggi, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk 

menjadi suatu kekuatan ekonomi yang tangguh, strategis, 

dan berkelanjutan.  Sebagai makanan, rumput laut belum 

dimanfaatkan dengan baik di Indonesia.  Pasar yang ada 

hanya untuk bahan baku menghasilkan karagenen, agar-

agar dan alginat.  Di Jepang rumput laut sudah menjadi 

makanan pokok yang sebagian besar berupa sayuran 

olahan.  Setiap hari orang Jepang mengosumsi 1-3 jenis 

rumput laut sebagai sayuran.  Dengan demikian industri 

budidaya, pasca panen dan pemasaran menjadi industri 

penting dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat, 

dan devisa bagi negara.  Potensi ini belum dikembangkan 

di Indonesia, padahal nenek moyang kita yang hidup di 

daerah pesisir dulunya sering mengosumsi rumput laut.  

Tradisi mengosumsi makanan yang spesifik yang dapat 

dikelompokan dalam kelompok etnic food perlu 

dikembangkan, terutama untuk daerah pesisir dan 

kepulauan.  Makanan-makanan tersebut sebenarnya dapat 

dikategorikan sebagai makanan eksotik yang sebenarnya 

mempunyai keunggulan karena mengandung nutrisi 
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tertentu, rasa, gengsi, maupun kepuasan psikologis 

konsumen.  Di kota-kota besar negara-negara maju, 

makanan eksotik hanya ditemukan di restoran khusus 

dengan harga yang mahal, kerena sudah dikemas dengan 

penampilan dan iklan yang mengiurkan.  Di Indonesia hal 

ini merupakan potensi untuk food tourism. 

Di bidang kelautan, Indonesia diharapkan tidak saja 

melakukan reformasi tetapi seharusnya suatu revolusi.  

Revolusi biru harus segera dimulai secara serius dan 

bukan saja menyangkut peningkatan produksi baik 

penangkapan maupun budidaya, tetapi juga harus disertai 

perubahan pola makan masyarakat.  Daratan yang semakin 

sempit menyebabkan intensifikasi pertanian untuk 

memproduksi sayuran, dengan segala resiko pencemaran 

lingkungan dan pencemaran makanan itu sendiri karena 

semakin meningkatnya pemakaian herbisida, insektisida, 

pestisida, dan lain-lain.  Dengan demikian sudah saatnya 

walaupun sudah terlambat, kita teruskan dan kembangkan 

warisan nenek moyang yaitu mengosumsi rumput laut. 

Mengosumsi rumput laut bukanlah karena terpaksa karena 

tidak ada lauk pauk lainnya, tetapi merupakan suatu 

kebutuhan dan bahkan suatu kenikmatan. 
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Muatan lokal untuk kurikulum siswa SMP dan 

SMA/SMK perlu disiapkan menyangkut ekologi serta 

pemanfaatan rumput laut.  Hotel dan restoran perlu 

menggalakan makanan eksotik seafood rumput laut, 

sehingga merupakan salah satu daya tarik pariwisata 

(wisata kuliner).  Alangkah senangnya wisatawan manca 

negara apabila selain menikmati keindahan alam 

Indonesia, juga dapat menikmati makanan eksotik yang 

sangat langka dijumpai di negaranya atau negara lain, 

dengan harga yang dapat dipastikan lebih murah. 

Rumput laut segar mengandung zat gizi seperti 

karbohidrat, protein, lemak, mineral dan air, seperti 

layaknya tumbuhan di darat.  Keunggulan rumput laut 

adalah kandungan serat (dietary fibre) dan yodium yang 

tinggi.  Kandungan air, protein, lemak dan karbohidrat 

serta abu dari beberapa rumput laut segar dan olahan, di 

Jepang dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1.  Kadar air, protein, lemak, dan karbohidrat 
(g/100g) dari beberapa rumput laut segar dan 
olahan di Jepang 

No. Jenis Kadar 
Air Protein Lemak 

Karbohidrat 
Abu Non 

Fibrous Fibre 

1 Ogo-nori (Gracilaria Spp) segar 90 1,3 0,1 6,0 0,2 2,4 
2 Arame (Eisenia bicycles) kering 9,7 8,0 0,1 54,1 10,4 17,7 
3 Ego-nori (Campylaephora 

hypnaeoides), kering 
16,5 9,0 0,1 55,8 8,3 10,3 

4 Iwa-nori (Porhyra spp), kering 13,7 28,0 0,7 46,7 4,3 6,6 
5 Kawa-nori (Prasiola japonica), 

kering 
8,5 38,1 1,6 41,6 5,1 5,1 

6 Konbu = Kelp. Gagome-konbu 
(Kjellmaniella crassifolia), kering 

12,3 7,9 0,5 49,3 5,3 24,7 

7 Naga-konbu (Laminaria 
angustata), kering 

10,0 8,3 1,5 45,6 12,9 21,7 

8 Hesome-konbu (Laminaria 
religiosa), kering 

10,3 7,5 0,4 51,4 8,3 22’1 

9 Ma-konbu (Laminaria japonica), 
kering 

9,5 8,2 1,2 58,2 3,3 19,6 

10 Tengusa = Ceylon moss 
(Gelidium amansii), 

      

 - Segar 68,1 5,4 0,2 19,1 3,2 4,0 
 - Agar jelly 99,1 0,1 0,0 0,7 0,0 0,1 
 - Agar-agar 19,9 2,3 0,0 74,6 0,0 3,2 

11 Fu-nori (Gloiopeltis furcata), 
segar 

90,2 1,9 0,1 6,3 0,1 1,4 

12 Fir Needle (Analipus japonicas), 
kering 

10,2 21,2 4,9 44,1 6,0 13,6 

13 Mozuku (Nemacystis decipiens)       
 - Salted 70,3 1,7 1,0 1,5 0,6 24,9 
 - Desalted 91,0 2,0 1,2 1,8 0,7 3,3 

14 Wakame (Undaria pinnatifida),       
 - Segar 90,4 1,9 0,2 3,8 0,4 3,3 
 - Kering 13,0 15,0 3,2 35,3 2,7 30,8 

Sumber:  Stand. Tables of food composition in Japan, 1982 dalam 
Berhimpon (1999) 

Dibandingkan dengan sayuran daratan, kadar 

protein, lemak, karbohidrat dan air dari rumput laut 

hampir sama (Berhimpon, 1999), perbedaan yang 

menonjol adalah pada kandungan mineral, terutama Fe, 
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Ca, Na dan iodium yang tinggi.  Kandungan mineral dari 

beberapa rumput laut segar dan olahan serta beberapa 

sayuran daratan dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Kandungan mineral dari beberapa rumput laut, 
lamun, dan sayuran daratan, segar maupun 
olahan (Ca, P, Fe, Na, K=mg/100g; Mg, Zn, 
Cu, Cr, Mn, I = µg/100g) 

No Jenis Ca P Fe Na K Mg Zn Cu Cr Mn I 
1 Ogo-nori (Gracilaria 

spp) segar 
590 21 7,3 75 42 120 170 40    

2 Arame (Eisenia 
bicycles) kering 

830 220 5,1 2900 3700 620 190
0 

330    

3 Ego-nori 
(Campylaephora 
hypnaeoides), kering 

200 85 5,3 1700 1900       

4 Iwa-nori (Porhyra 
spp), kering 

270 450 18,8 420 1600       

5 Kawa-nori (Prasiola 
japonica), kering 

540 660 110 180 530       

6 Konbu= Kelp. 
Gagome-konbu 
(Kjellmaniella 
crassifolia), kering 

680 250 3,3 3100 7500       

7 Naga-konbu 
(Laminaria angustata), 
kering 

430 320 3,0 3000 5200 700 910 190    

8 Hesome-konbu 
(Laminaria religiosa), 
kering 

760 160 2,0 2900 6100       

9 Ma-konbu (Laminaria 
japonica), kering 

710 200 3,9 2800 6100 510 840 130    

10 Tengusa= Ceylon 
moss (Gelidium 
amansii), 

           

 - Segar 170 50 3,2 160 980       
 - Agar jelly 9 2 0,2 3 2       
 - Agar-agar 690 14 9,0 42 29 150 280 60    

11 Fu-nori (Gloiopeltis 
furcata), segar 

70 11 5,0 220 55       

12 Fir Needle (Analipus 
japonicas), kering 

870 590 15 1300 3800       

13 Mozuku (Nemacystis 
decipiens) 

           

 - Salted 100 9 6,0 8000 250       
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No Jenis Ca P Fe Na K Mg Zn Cu Cr Mn I 
 - Desalted 100 9 4,0 930 50 25 80 40    

14 Wakame (Undaria 
pinnatifida), 

           

 - Segar 100 36 0,7 610 730       
 - Kering 960 400 7,0 6100 5500       

15 Caulerpa racemosa, 
segar 

2,73  0,19   2,75 0,06 0,03 0,01 0,02 4,82 

16 Enhalus acoroides, 
segar 

18,3  0,57   7,59 0,28 0,10 0,06 0,07 19,57 

17 Cymodocea rotundata, 
segar 

12,5  0,50   8,93 0,30 0,11 0,06 0,16 20,92 

18 Syringodium 
isoetifolium, segar 

10,0  0,23   6,05 0,15 0,06 0,02 0,15 9,51 

19 Brokoli 123 77 1,3 15 388       
20 Kol 47 30 0,6 21 250       
21 Ketimun 26 24 0,3 9 168       
22 Wortel 40 36 0,7 65 305       
23 Terung 13 31 0,4 6 206       
24 Paprika 10 30 0,6 8 216       
25 Kentang 9 55 0,7 6 451       
Sumber:  Tables of food composition in Japan, 1991 dalam 

Berhimpon 2019 

Rumput laut atau sering juga disebut alga atau 

ganggang, dikenal dengan nama seaweeds merupakan 

bagian terbesar dari tanaman laut.  Alga coklat dan merah 

merupakan sumber karagenan, agar-agar, algin dan 

furcellaran.  Rumput laut penghasil karagenan antara lain: 

Euchema spinosum, E. cotinii dan E. striatum, penghasil 

algin antara lain: Sargasum, Macrocystis, dan Lessonia, 

sedangkan penghasil agar-agar antara lain: Gracilaria sp, 

Gelidium, Gelidiopsis dan Hypnea. 

Menurut Ledesma (2002), rumput laut atau makro 

alga, diklasifikasi menurut pigmen warna yang dominan 

seperti: merah, coklat, biru, dan biru-hijau (blue-green). 
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Hanya spesies merah dan coklat sebagai sumber penting 

dari hidrokoloid. Selanjutnya dikatakan bahwa alga merah 

merupakan sumber beberapa hidrokoloid yang penting. 

Hidrokoloid adalah polimer polisakarida dari galaktosa, 

dan mempunyai struktur dasar yg dapat dibedakan oleh 

kandungan sulfat dan 3,6-anhidro-D-galaktosa. 

Kandungan sulfat bervariasi mulai dari tidak ada pada 

agarosa, sampai dengan adanya sulfat pada setiap residu 

pada iota-karagenan.  

Dewasa ini banyak makro alga yang diekstrak untuk 

banyak keperluan, baik untuk makanan, kosmetik dan 

farmasi.  Ekstrak komersial yang utama adalah: agar dari 

Gracilaria sp, karaginan dari Eucheuma sp, Furcellaran 

dari Furcellaria sp dan alginate dari alga coklat 

(Phaeophyceae).  Karaginan didefinisikan oleh Food 

Chemical Codex III, sebagai produk yang diperoleh dari 

ekstraksi dengan air atau aqueous alkali, dari klass 

Rhodophyceae atau alga merah.  Karaginan adalah 

hidrokoloid yang mengandung potassium, sodium, 

magnesium, calcium dan ester galaktosa dari ammonium 

sulfat dan 3,6-anhidro D-galaktosa kopolimer.  Ikatan 

alternatif adalah: polimer -1,3 and -1,4 D galaktosa. 
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Polimer utama dalam karaginan adalah sebagai 

berikut: 

1. Kappa (E. cottonii) 

- Tipe pembentuk gel (gelling type), britle. 

- Membentuk gel yang reversible apabila dipanaskan 

dan didinginkan.  

2. Iota (E. Spinosum) 

- Elastic gel 

- Membentuk gel yang reversible apabila dipanaskan 

dan didinginkan. 

3. Lambda 

- Tipe tidak membentuk gel (non-gelling type) 

Beberapa penggunaan dan fungsi dari karaginan adalah: 

1. Untuk pasta gigi, berfungsi sebagai penstabil 

(stabilizer) dan pengemulsi (emulsifier); 

2. Pada makanan hewan, petfood, sebagai pembentuk gel 

dan penstabil (gelling and stabilizing agent), pengikat 

(binder), penahan air (retains moisture); 

3. Pada industri bir dan anggur (wine), untuk memperbaiki 

kejernihan (improves clarity); 

4. Untuk frozen desserts contoh es cream, sebagai 

penstabil emulsi (emulsion stability); 
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5. Milk/Chocolate drinks, mempertahankan kepadatan 

(suspends solids) atau mendapatkan suspensi cokelat 

(cocoa suspension); memperbaiki viscositas; 

6. Processed Meat/Poultry, meningkatkan rendemen 

produk, menambah juiciness, fat replacement dan 

memperbaiki tekstur; 

7. Penyegar Udara (air freshener), mengontrol pelepasan 

bahan-bahan aktif seperti pengharum pada water base 

gel. 

Di banyak tempat, terutama daerah pesisir dan 

pulau-pulau Indonesia, rumput laut sering dikonsumsi 

mentah, terutama yang masuk dalam golongan ganggang 

hijau seperti: Ulva, Codulum, dan Caulerpa.  Ganggang 

coklat seperti Sargasum dan Turbinaria, biasanya dimasak 

dengan santan kelapa. Beberapa jenis rumput laut yang 

dimakan di Indonesia, dapat dilihat pada Tabel 3.3.           

Di kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara, Caulerpa 

racemosa var clavifera yang tumbuh secara alami di pulau 

Mahumu, masih dipelihara oleh masyarakat setempat dan 

dikonsumsi oleh penduduk sekitarnya.  Di beberapa 

daerah seperti daerah Kabupaten Sangihe, Maluku 

Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Sabu 

dan Alor, NTT, Raja Ampat Papua Barat, jenis Caulerpa, 
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Euchema, dan lain-lain, masih dimakan secara rutin oleh 

masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil.   

Di Jepang, sudah tercatat sekitar 52 spesies rumput laut 

yang digunakan sebagai makanan setiap hari (Anonymous, 

1982, 1991) dan enam di antaranya sudah dikonsumsi 

sejak abad ke-8.  Selanjutnya dikatakan bahwa konmsumsi 

rumput laut masyarakat Jepang mencapai 10% dari 

kebutuhan pangannya.  Dari jumlah tersebut, rumput laut 

jenis Nori adalah yang terbanyak dikonsumsi, yaitu 

mencapai 80% dari total rumput laut.  Beberapa tahun 

terakhir ini, Nori sudah dengan mudah ditemukan di 

supermarket di kota-kota besar di Indonesia dan digemari 

anak-anak sampai orang dewasa.  Gambar beberapa 

produk Nori yang beredar di pasaran Indonesia, dapat dilihat 

pada Gambar 3.1. 

Kandungan yodium rumput laut yang tinggi 

merupakan jawaban mengapa penyakit gondok atau 

penyakit kekurangan iodium jarang dijumpai di Jepang.  

Kasus gondok di Jepang hanya sekitar satu dari satu juta 

penduduk, sedangkan di Indonesia sekitar 8 orang dari 100 

penduduk atau sekitar 8% (Winarno, 1990).  Indonesia 

sebagai suatu negara maritim, sangat disayangkan hal itu 

terjadi.  Di samping Jepang, banyak negara lain yang 
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masih mengosumsi rumput laut yaitu: Cina, Korea, 

Filipina, Taiwan, Vietnam, Myanmar dan lain-lain.  

Menurut Winarno (1990) setiap 100 g rumput laut yang 

dikonsumsi telah cukup memenuhi kebutuhan tubuh akan 

Na, K serta Mg.  Beberapa getah rumput laut seperti 

alginat, memiliki afinitas yang tinggi terhadap logam berat 

dan unsur radio aktif.  Oleh karena alginat sifatnya tidak 

dapat dicerna, maka konsumsi alginat sangat membantu 

membersihkan cemaran logam berat dan unsur radio aktif 

dalam makanan yang dikonsumsi manusia. 

Tabel 3.3. Beberapa rumput laut yang dimakan di beberapa 
tempat di Indonesia 

No. Nama latin Jenis Nama lokal Lokasi/ 
pulau 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

 
16. 

 
 

17. 

Turbinaria sp 
Sargassum sp 
Gelidiopsia rigida 
Sarcodia montageana 
Gymnogongrus javanicus 
Gracilaria lichenoides 
Gracilaria taenoides 
Corallopsis minor 
Corallopsis salicornia 
Hypnea cerviornis 
Laurencia obtuse 
Acanthophora specifera 
Caulerpa laetevirens 
Caulerpa peltaia 
Caulerpa racemosa 
Caulerpa racemosa,  
Var clavifera 
Caulerpa lentillifera 
 
 
Condulum tometosun 

Coklat 
Coklat 
Merah 
Merah 
Merah 
Merah 
Merah 
Merah 
Merah 
Merah 
Merah 
Merah 
Hijau 
Hijau 
Hijau 

 
Hijau 
Hijau 

 
 

Hijau 

- 
Beboyot 
Sangan  
Bebiri 

- 
Duyung 

Duyung, Janggut 
Bulung 

Bulung jaya 
Sangan 

Bulung bideng 
Bulung 

Lata 
Latu 
lahe 

Tongar 
Lata 
Lat 

Lai-lai 
Susu-lopek 

Bangka 
Lombok 
Lingga 

Lombok 
Bangka 
Bangka 
Bangka 

Bali 
Bali 

Lingga 
Lombok 

Bali 
Bangka 
Lombok 

Larat 
Sangihe 
Jamdena 
Ternate 

Kei 
Makasar 
Lombok 

Sumber: Winarno, 1990; Berhimpon 1999, yang dimodifikasi 
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Dewasa ini, produk olahan rumput laut sudah mulai 

merambak pasar Indonesia dan ternyata cocok untuk 

selera anak-anak dan orang dewasa.  Di Jepang, industri 

rumput laut sudah berkembang maju, demikian pula di 

Cina. Sumber utama nori di Jepang adalah Kelp (P. 

yezoensis) yang hanya tumbuh di perairan subtropis, 

namun di Indonesia banyak rumput laut seperti Enhalus 

atau Lamun yang dapat dibuat nori. 

 
Gambar 3.1. Beberapa produk rumput laut di beberapa 

supermarket di Indonesia 
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BAB IV 
DESKRIPSI DAERAH SURVEI DAN INFORMASI 

PEMANFAATAN RUMPUT LAUT 

4.1. Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaud dan 
Kabupaten Sitaro 
Ketiga kabupaten tersebut, dulunya merupakan satu 

kabupaten yaitu Kabupaten Sangihe dan Talaud, yang 

dikenal dengan sebutan Nusa Utara yang artinya 

kepulauan di Utara.  Kabupaten Talaud yang paling Utara, 

memiliki 16 buah pulau, di antaranya pulau Miangas yang 

merupakan pulau terluar di mana terletak batas Utara dari 

NKRI.  Kabupaten Sangihe, yang merupakan kabupaten 

induk terdiri dari 108 buah pulau, di antaranya pulau 

Marore yang merupakan salah satu pulau terluar.  

Kabupaten Sitaro atau singkatan dari nama tiga gugusan 

pulau di Kabupaten Sitaro yaitu pulau: Siau, Tagulandang 

dan Biaro, Kabupaten Sitaro memiliki 48 pulau baik yang 

sudah berpenghuni maupun belum.   Penelitian yang 

dilakukan selama tahun 1999 (Berhimpon, 1999), dan 

dilanjutkan tahun 2002, menunjukkan bahwa banyak jenis 

rumput laut yang sudah dikonsumsi oleh masyarakat yang 

mendiami pesisir dan pulau-pulau kecil, tetapi kebiasaan 

ini sudah banyak yang hilang.  Sebagian besar (85%) dari 

responden yang berumur 30-60 tahun tidak tahu kalau ada 
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jenis rumput laut yang dimakan dan semua responden 

tidak pernah makan rumput laut.  Dari responden yang 

berumur di atas 60 tahun, ada 40% yang tahu bahwa 

rumput laut pernah dimakan oleh orang tua mereka dan 

20% di antara responden tersebut pernah makan rumput 

laut sewaktu masih kanak-kanak.  Walaupun demikian, 

ada satu wilayah di Kabupaten Sangihe yaitu pulau 

Mahumu, di mana sampai sekarang masyarakatnya masih 

mengosumsi Caulerpa racemose yang dalam bahasa lokal 

disebut lahe.  Mengapa kebiasaan mengosumsi rumput 

laut cenderung hilang, adalah karena dengan membaiknya 

sistim transportasi dan komunikasi, maka sayuran hasil 

pertanian lebih mendominasi pasar dan juga lebih mudah 

diperoleh.  Selain itu penanganan dan pengolahan rumput 

laut memerlukan perlakuan-perlakuan khusus dan harus 

cepat ditangani dan juga mendapatkan rumput laut makin 

sulit karena kerusakan lingkungan.  Banyak rumput laut 

yang biasanya mudah diperoleh pada waktu yang lalu, 

sangat sulit ditemukan dewasa ini.  Hal ini disebabkan 

karena kerusakan lingkungan terutama habitat koral dan 

mangrove, baik karena penambangan untuk bangunan 

rumah dan jalan, juga karena abrasi pantai.  Penduduk di 
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tiga kabupaten tersebut, sebagian besar adalah petani dan 

nelayan.  

4.2. Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten 
Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa 
Tenggara, Bolaang Mangondow, Bolaang 
Mangondow Utara, Bolaang Mangondow Timur, 
Bolaang Mangondow Selatan 
Dahulunya Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten 

Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten 

Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan dan 

Kota Tomohon, merupakan satu kabupaten yaitu 

Kabupaten Minahasa, dan Manado sebagai ibu kota 

Sulawesi Utara.  Demikian juga Kota Kotamobagu, 

Kabupaten Bolaang Mangondow, Kabupaten Bolaang 

Mangondow Utara, Kabupaten Bolmong Timur dan 

Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, merupakan satu 

kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mangondow dengan 

ibu kotanya Kotamobagu.  Ada 124 pulau kecil yang 

berpenghuni maupun tidak berpenghuni yang ada di 

wilayah tersebut, seperti pulau Manado Tua,   p. Bunaken, 

p. Siladen, yang masuk wilayah Kota Manado;  p. Nain 

Besar, p. Nain Kecil, dan p. Mantehage; p. Gangga, p. 

Bangka, p. Talise, dan 41 pulau kecil yang kebanyakan 

tidak berpenghuni, yang masuk wilayah Minahasa Utara; 
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pulau Lembeh dan 19 pulau kecil yang kebanyakan tidak 

berpenghuni, yang masuk wilayah Kota Bitung; 26 pulau 

kecil yang kebanyakan tidak berpenghuni di wilayah 

kabupaten Minahasa Tenggara; empat pulau kecil yaitu: 

pulau Kasab, p. Sepatu, p. Tikus dan p. Burung di 

Kecamatan Tatapaan di wilayah Minahasa Selatan; dan 

ada tujuh pulau di Kabupaten Bolaang Mangondow, enam 

pulau di Kab. Bolmut, tujuh pulau di kab. Boltim dan 

empat pulau di kab. Bolsel. 

Kebiasaan makan rumput laut oleh masyarakat yang 

berdiam di pesisir dan pulau-pulau di ujung Utara 

semenanjung Sulawesi, adalah sama dengan kebiasaan di 

daerah Nusa Utara (Kabupaten Sangihe, Kabupaten 

Talaud dan Kabupaten Siau, Tagulandang dan Biaro 

(Sitaro).  Hal ini disebabkan karena masyarakat yang 

mendiami daerah pesisir dan pulau-pulau kecil dominan 

datang dari daerah Nusa Utara baik spontan maupun 

transmigran pada waktu gunung Awu meletus di tahun 

1966; transmigasi spontan karena bahaya gunung 

Karangetang, Sitaro. Disamping itu banyak pendatang dari 

daerah lain seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Tenggara.  Jenis rumput laut yang dimanfaatkan juga sama 

seperti di daerah Nusa Utara.  Kebiasaan mengosumsi 
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rumput laut di Propinsi Sulawesi Utara juga hampir sama 

dengan yang ada di Filipina, Thailand, Vitnam, Myanmar, 

terutama salad rumput laut. 

Di beberapa tempat di Kabupaten Minahasa Utara, 

Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara, rumput laut 

sudah dibudidayakan, untuk dijual dalam bentuk yang 

sudah kering.  Spesies rumput laut yang dibudidayakan di 

antaranya spesies rumput laut Kappaphycus alvarezii,      

K. striatum, serta Eucheuma denticulatun.  Rumput laut 

ini biasanya dipanen dalam waktu 4-6 minggu dan untuk 

pemanenan biasanya dilakukan pada waktu air surut 

kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari.  Setelah 

kering untuk mendapatkan hasil yang terbaik rumput laut 

ini kemudian direndam dengan air laut selama 1 hari 

setelah itu dijemur lagi kurang lebih 3-4 hari sampai 

memperoleh hasil yang terbaik.  Rumput laut kering 

kemudian dijual ke CV. Sumber Rejeki yang merupakan 

agen tunggal pembeli rumput laut.  Pengolahan rumput 

laut Kappaphycus sebagai bahan minuman seperti es 

rumput laut, sebagai camilan seperti dodol rumput laut, 

manisan rumput laut sudah lama diperkenalkan, walaupun 

belum begitu digemari. 
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4.3. Kabupaten Maluku Tenggara Barat 
Ada dua pulau yang disurvei yaitu pulau Larat dan 

pulau Jamdena (Baulu, 2008).  Pulau Larat termasuk 

daerah tropis karena terletak di sekitar garis Katulistiwa. 

Mata pencaharian utama penduduk Pulau Larat adalah 

sebagai petani dan nelayan.  Daerah pemukiman umumnya 

terletak di pesisir dan memiliki potensi sumberdaya 

kelautan yang sangat besar dan kaya akan hasil laut.  

Posisi geografis yang berada tepat di tepian laut Banda, 

laut Arafura, laut Flores, laut Timor dan samudera Pasifik, 

sehingga memiliki sumberdaya perikanan yang besar.  

Pada saat laut tidak bersahabat, masyarakat yang tinggal di 

pesisir cenderung melakukan pekerjaan di kebun, 

sebaliknya pada saat kondisi laut bersahabat, barulah 

mereka ke laut. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan 

bahwa pulau Larat memiliki keanekaragaman spesies alga 

yang tinggi dan bahkan ada 10 spesies alga laut (alga 

makro) dan 2 spesies lamun, dikonsumsi oleh masyarakat 

setempat yang dimanfaatkan sebagai makanan pengganti 

lauk maupun sebagai obat.  Masyarakat setempat 

memanfaatkan sebagian besar alga laut dan lamun baik 

sebagai makanan dan obat-obatan bahkan ada sebagian 
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masyarakat menjualnya di pasar untuk menambah 

penghasilannya.  Alga laut dalam hal ini Caulerpa 

racemosa dan C. lentillifera sampai sekarang ini 

dikonsumsi oleh masyarakat Pulau Larat sebagai 

pengganti sayur, yang lebih dikenal dengan sebutan latu.  

Alga laut ini biasanya diambil pada saat air surut oleh 

masyarakat setempat karena mudah dijangkau dalam 

pengambilannya.  Latu dari alga laut digemari oleh 

masyarakat Pulau Larat sebagai pengganti lauk dan juga 

biasanya disajikan pada acara-acara tertentu yang 

dihidangkan bersama dengan hasil laut lainnya sebagai 

makanan khas Maluku Tenggara Barat. 

4.4. Kabupaten Maluku Tenggara  
Kepulauan Kei termasuk daerah tropis yang terletak 

sekitar garis katulistiwa.  Iklimnya dikuasai oleh dua 

musim, dimana musim timur dari bulan April sampai 

bulan Oktober, dimana angin bertiup dari arah Tenggara 

(daratan benua Australia) ke arah Barat laut (Asia 

Tengah).  Selama bulan-bulan ini Kei mengalami musim 

kering atau musim kemarau.  Dalam setengah tahun 

berikutnya dari bulan Nopember sampai bulan Maret, 

angin bertiup dari arah laut ke arah Tenggara.  Inilah 
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musim barat di mana Kepulauan Kei mengalami musim 

hujan (Dangeubun, 2005). 

Meskipun daerah Kepulauan Kei termasuk daerah 

tropis, namun tanah di pulau-pulau Kei pada umumnya 

bukanlah tanah yang subur, melainkan tanah batu karang 

yang keras.  Keadaan tanah yang demikian ini tentunya 

mempengaruhi spesies serta perkembangan tumbuh-

tumbuhan yang ada, sehingga banyak masyarakat pesisir 

memanfaatkan sayuran dari laut, 

Secara umum masyarakat suku Kei bermata 

pencaharian sebagai petani ladang.  Selain itu, masyarakat 

yang bermukim di daerah pesisir pantai kebanyakan 

bermata pencaharian sebagai nelayan, sesuai keberadaan 

mereka yang cukup baik karena berada di dekat pantai 

yang penuh dengan berbagai kekayaan lautnya.  Kegiatan 

menangkap ikan disesuaikan dengan kondisi musim yaitu 

bila kondisi cuaca buruk di laut maka masyarakat akan 

cenderung beraktivitas di ladang dan sebaliknya bila 

kondisi laut tenang maka masyarakat akan cenderung 

melakukan penangkapan ikan di laut. 

Khusus di bidang pertanian dan perkebunan, 

masyarakat Kei lebih memilih ubi kayu atau ketela pohon 

sebagai tanaman utama sumber ekonomi masyarakat.  Ubi 
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kayu atau ketela pohon yang dalam bahasa latin disebut 

Cassava sudah lama dikenal dan ditanam oleh penduduk 

dunia.  Nikolai Ivanovich Vavilov, seorang ahli botani 

Soviet, memastikan sentrum (tempat asal) plasma nutfah 

tanaman ubi kayu adalah dari Brasil (Amerika Selatan). 

Menurut Dangeubun (2005), Ubi kayu adalah 

makanan utama bagi masyarakat suku Kei di Kabupaten 

Maluku Tenggara, dan yang paling dikenal yaitu Enbal.  

Enbal adalah makanan yang terbuat dari bahan dasar ubi 

kayu spesies Kastape, yang dalam bahasa latinnya disebut 

Manihot hutilisima, airnya mengandung asam sianida 

(HCN) cukup tinggi yaitu sekitar 80-85%.  Namun pada 

umumnya ubi kayu yang dikenal dan dikonsumsi oleh 

masyarakat setempat ada dua spesies yaitu spesies yang 

mengandung HCN rendah yang dapat langsung 

dikonsumsi yakni ubi singkong dan spesies yang 

mengandung HCN tinggi yang harus melalui beberapa 

proses yakni enbal.  Oleh masyarakat setempat, enbal 

dimakan bersama-sama dengan rumput laut. 

Bagi masyarakat setempat, ubi kayu yang akan 

dijadikan enbal harus melalui beberapa proses 

pengolahan, yang biasanya dikerjakan secara tradisional.  

Dimulai dengan ubi kayu yang telah dipanen dari 
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kebun/ladang dikupas, dicuci dan diparut.  Dalam proses 

ini biasanya masyarakat setempat membuat parutan sendiri 

yang terbuat dari kaleng-kaleng bekas yang dilubangi 

dengan paku.  Dalam proses ini masyarakat setempat 

sering menggunakan sebuah balok kayu besar dan 

panjang, yang dimasukkan ke lubang yang telah dibuat 

sebelumnya pada pohon, kemudian digunakan batu-batu 

besar untuk menindihnya agar air ubi kayu tersebut cepat 

keluar, dan lalun cepat kering. Proses pengeringan ini 

memerlukan waktu kurang lebih 1-2 hari.  Setelah airnya 

keluar maka tinggal sari dari ubi kayu tersebut, yang oleh 

masyarakat setempat disebut dengan lalun. Dari lalun 

inilah dibuat bermacam-macam enbal.  Namun sebelum 

dijadikan enbal,  lalun ini harus ditumbuk agar halus dan 

kemudian dijemur pada terik matahari.  Hal ini dilakukan 

untuk mengurangi rasa asam pada enbal tersebut.  

Semakin halus sari Enbal yang ditumbuk dan semakin 

berkurang rasa asam, maka Enbal yang dihasilkan mampu 

memberikan rasa yang enak dan manis jika dinikmati.  

Bagi masyarakat setempat, Enbal ini dapat bertahan lama 

kira-kira sekitar 4-5 tahun. 

Kondisi tanah Kei yang kurang subur, pola hidup 

yang bergantung pada musim menyebabkan masyarakat 
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mengantungkan diri dari alam dengan memanfaatkan 

tumbuhan dari laut sebagai makanan maupun obat-obatan.  

Hal ini disebabkan  kebanyakan mereka menyesuaikan diri 

dengan kondisi laut.  Pada musim timur amukan ombak 

akan menghantam  sepanjang pesisir bagian timur dan 

sebaliknya pada musim barat amukan ombak akan 

menghantam wilayah pesisir sebelah barat ini 

mengakibatkan intensitas  penangkapan di laut menjadi 

berkurang.  Dengan demikian menyebabkan para ibu dan 

kaum wanita sebagian besar melakukan aktivitas yang 

terkonsentrasi pada daerah pasang surut, untuk mencari 

bia (moluska), kepiting,  serta  tumbuh-tumbuhan seperti 

alga dan lamun sebagai pengganti lauk.  Keadaan ini 

berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan mereka 

sampai saat ini. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat 

ditunjukkan bahwa daerah Kei memiliki keanekaragaman 

spesies alga yang tinggi dan bahkan 6 spesies dari alga 

laut dan 2 spesies dari lamun dikonsumsi oleh masyarakat 

setempat yang dimanfaatkan sebagai makanan pengganti 

lauk maupun sebagai obat.  Masyarakat pada umumnya 

memanfaatkan keanekaragaman spesies tumbuhan tersebut 

untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.  
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Sebagian besar alga laut dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk konsumsi sendiri maupun dijual di 

pasar.  Khusus untuk Caulerpa racemosa dan Caulerpa 

lentillifera adalah yang paling sering dimanfaatkan oleh 

masyarakat Kei sebagai pengganti sayur dan dikenal 

dengan sebutan lat.  Pengambilan alga ini biasanya 

dilakukan oleh kaum Ibu terutama pada saat meti Kei, 

ataupun saat waktu pasang surut yang tinggi, karena 

mudah dijangkau dalam pengambilannya.  Khusus bagi 

masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar perairan 

Klanit dan Letman kaum ibu biasanya melakukan 

pengambilan lat ini setiap hari untuk dijual.  Menurut 

Baulu (2008), dengan menjual lat, ada ibu rumah tangga 

yang dapat menyekolahkan anaknya sampai di perguruan 

tinggi. Biasanya dilakukan pengambilan lat pada sore 

sampai malam hari dan dilakukan oleh 3-4 orang selama 

2-3 jam dan untuk setiap orang, lat yang diambil dapat 

mencapai 1-2 karung plastik.  Sebelum dijual ke pasar 

lokal, biasanya lat diambil dan diikat dimasukan di dalam 

karung plastik, diupayakan lat ini tidak terkena sinar 

matahari dan udara bebas, karena jika sudah tidak berada 

di dalam air laut dan terkena sinar matahari, ataupun 

terendam air tawar maka akan mempercepat proses 
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keluarnya air dari dalam ramuli dan tidak dapat 

dikonsumsi karena sudah rusak.  Lat ini dapat bertahan 

sampai pagi hari dan kemudian dijual di pasar lokal.  

Biasanya kaum ibu yang berjualan kurang lebih 5-10 

orang.  Lat yang dijual pada pasar-pasar lokal ini dijual 

khusus pagi hari saja.  Lat dijajakan di pasar hanya dialasi 

dengan daun pisang dan ditumpuk sebanyak kurang lebih 

1 kg berat basah dalam kondisi segar, dengan harga        

Rp 1000,- - Rp 2000,-.  Pada saat siang hari tidak 

diketemukan lat dijual di pasar  karena sudah habis dibeli 

oleh masyarakat setempat.   

Lat dari alga laut digemari oleh masyarakat Kei 

sebagai pengganti lauk.  Selain itu juga lat diminati oleh 

orang luar pulau Kei, misalnya jika ingin ke luar kota, lat 

dibawa sebagai  ole-ole (suvenir) dan lat hanya dikemas 

sederhana, dialas dengan daun pisang dan dimasukkan di 

dalam kantong plastik dan diikat rapat usahakan tidak 

terkena sinar matahari dan udara bebas.  Dengan kemasan 

demikian, lat biasanya dikirim melalui pesawat dan 

ternyata dapat bertahan tingkat kesegarannya dan masih 

dapat dikonsumsi.  Lat   sebagai spesies alga yang 

diketahui sangat digemari oleh masyarakat sebagai 

pengganti sayur dan juga sebagai makanan khas 
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masyarakat Maluku Tenggara yang setiap saat 

diperkenalkan bagi para tamu dari luar daerah ataupun 

pada acara-acara tertentu, yang dihidangkan bersama 

dengan hasil laut lainnya sebagai makanan khas Maluku 

Tenggara. 

4.5. Kabupaten Kepulauan Aru 
Kepulauan Aru yang tadinya sebagai salah satu 

kecamatan dari Kabupaten Maluku Tenggara, kini 

dijadikan sebagai suatu kabupaten baru. Ada dua desa 

yang disurvei yaitu desa Durjela dan Desa Lau Lau 

(Dangeubun, 2005). 

Kondisi ekologis serta biodiversitas pesisir dan 

pulau-pulau kecil di Kabupaten Aru adalah sama dengan 

di Kabupaten Maluku Tenggara dan juga sama dengan 

kebanyakan pulau kecil lainnya di bagian Timur 

Indonesia.  Di perairan ini terdapat komunitas lamun, alga, 

terumbu karang dan komunitas makrobentos dengan 

substrat yang bervariasi antara lain berpasir, bongkahan 

karang mati, hancuran karang campuran pasir, pasir 

campuran lumpur, namun substrat yang mendominasi 

pada daerah ini adalah substrat berbatu. 

Kepulauan Aru juga termasuk daerah tropis yang 

memiliki dua musim yakni musim Timur dan Barat.  
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Dalam musim Timur angin bertiup dari arah Tenggara 

(daratan benua Australia) ke arah Barat Laut (Asia 

Tengah).  Dalam setengah tahun berikutnya (Nopember-

Maret) angin bertiup dari Barat Laut ke arah Tenggara.  

Inilah musim Barat di mana Kepulauan Aru mengalami 

musim hujan.  Wilayah Aru termasuk wilayah yang 

didominasi oleh sungai dan rawa, dan merupakan wilayah 

pesisir (Dangeubun, 2005). 

Secara umum masyarakat suku Aru bermata 

pencaharian sebagai petani dan nelayan, teristimewa bagi 

mereka yang bermukim di daerah pesisir pantai 

kebanyakan bermata pencaharian sebagai nelayan.           

Di samping kedua mata pencaharian tersebut, juga ada 

sebagian masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri 

Sipil, ABRI/TNI dan pedagang. 

Sebagaimana makanan pokok bagi suku Kei adalah 

enbal, maka suku Aru memiliki makanan pokok spesifik 

yaitu sagu.  Dari pati sagu, akan diproses menjadi berbagai 

jenis makanan dari sagu seperti: Sinoli, Pom Pom dan 

Popeda. 

Kegiatan menangkap ikan dan bertani adalah 

pekerjaan yang utama secara musiman  maupun  setiap 

saat.  Bertani merupakan pekerjaan alternatif yang 
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dilakukan oleh masyarakat jika tidak melaut karena 

ancaman badai.  Dari kondisi masyarakat yang terisolasi, 

mereka sangat mengantungkan diri dari alam dengan 

memanfaatkan tumbuhan dari laut sebagai makanan 

maupun obat-obatan. Kebanyakan mereka menyesuaikan 

diri dengan kondisi laut. 

Pendidikan masih sangat rendah dibanding dengan 

daerah lain.  Khususnya gambaran pendidikan di Desa 

Durjela SD 30%, SMP 50% dan SMA 20% dan Desa Lau 

Lau, SD 75%, SMP 15% dan SMA 10%.  Melihat pada 

pendidikan yang rata-rata sampai pada Sekolah Menengah 

tingkat Atas (SMA), maka pengetahuan dan pengalaman 

untuk mendapatkan dan memanfaatkan hasil laut belum 

memadai.  Hal ini menyebabkan ketergantungan 

masyarakat dengan alam sekitarnya sangat tinggi.  
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BAB V 
PEMANFAATAN RUMPUT LAUT 
SEBAGAI MAKANAN DAN OBAT 

5.1. Beberapa Jenis Rumput Laut yang Dimakan 
5.1.1 Caulerpa racemosa 

Caulerpa rasemosa yang sering disebut juga anggur 

laut, termasuk alga hijau dan biasanya tumbuh di perairan 

yang dangkal dengan substrat pasir bercampur lumpur, 

dan terlindung dari ombak yang besar.  Alga ini dapat 

dijumpai juga diperairan dangkal bersubstrat agak keras 

tetapi pertumbuhannya tidak sebaik pada substrat pasir 

bercampur lumpur.  Di Sulawesi Utara, hanya beberapa 

desa di Kabupaten Sangihe yang penduduknya masih 

mengosumsi rumput laut ini, yaitu di desa: Mahumu Satu, 

Mahumu Dua, Lapepahe, Bawuniang, Lapango Salurang 

dan eberapa desa di kecamatan Manganitu.  Masyarakat 

memberi nama alga ini lahe, dan biasanya dikonsumsi 

sebagai salad yang disebut Nihegi, sebutan untuk makanan 

yg mentah (hegi), tidak dimasak. Di Kabupaten Maluku 

Tenggara Barat, kab, Maluku Tenggara, serta kab. 

Kepulauan Aru, Caulerpa racemose dan C. lentillifera 

merupakan sayuran utama masyarakat pesisir. 
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Caulerpa racemose cepat mundur mutunya apabila 

kena panas matahari, oleh karena itu biasanya lahe di 

Kabupaten Sangihe, atau lat di Kabupaten Maluku 

Tenggara Barat, dan latu di Kabupaten Maluku Tenggara 

dan Kabupaten Kepulauan Aru, dijual di pasar pada waktu 

pagi sebelum matahari terbit, dan oleh karenanya 

dikonsumsi untuk sarapan pagi. Untuk transportasi 

biasanya dikemas di ember atau kantong plastik yang 

cukup kuat, yang diisi air laut sedikit, atau dikeranjang 

yang bagian dasarnya diberi plastik untuk meletakan kain 

yang dibasahi air laut, untuk menjaga kelembaban. Untuk 

membuat salad, talus dan ramuli yang masih segar dicuci 

bersih kemudian dipotong-potong sesuai ukuran yang 

diinginkan, kemudian dicampur dengan cabe dan bawang 

yang telah diiris tipis, kemudian diberi perasan jeruk 

secukupnya (Gambar 5.1).  Salad tersebut, dapat juga 

ditaburi dengan daging kelapa segar yang sudah dicukur 

atau diparut.  Daging kelapa tersebut dapat juga disangrai 

lebih dahulu.  Salad tersebut biasanya disuguhkan 

bersama-sama dengan ubi, pisang atau singkong rebus. 

Kenikmatan salad tersebut lebih terasa apabila disuguhkan 

dengan sup kuah ikan yang spesifik Sangihe, disebut kuah 

sasi, di mana ikan dibakar di atas bara api, kemudian cabe, 
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bawang serta tomat secukupnya ditusuk dengan tusukan 

sate dan dibakar bersama-sama ikan.  Apabila cabe, 

bawang dan tomat telah cukup matang, tapi dijaga jangan 

sampai hangus, maka ikan juga harus diangkat bersama-

sama, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, dan disiram 

dengan air mendidih secukupnya dan diberi garam dan 

perasan jeruk secukupnya (Gambar 5.2). 

  
Gambar 5.1. Caulerpa racemosa segar (A), salad Lahe (B) 
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Gambar 5.2. Salad lahe diasjikan dengan ikan kua sasi 

dan sagu, di keluarga Bpk. Sipren 
Tuwonghingide di Desa Lapepahe, 
Kabupaten Sangihe 

Di pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 

nama lokal adalah laur Latu.  Laur adalah sebutan untuk 

sayuran yang langsung dicampur dengan bumbu dan 

langsung dimakan tanpa dimasak.  Biasanya jenis alga ini 

dikonsumsi sebagai salad tanpa kelapa, tetapi boleh juga 

bagi yang menyenangi, laur ditaburi kelapa parut 

secukupnya.  Sejumlah talus dan ramuli dari C. racemosa 

dipilih dan juga cabe rawit, bawang merah, bawang putih, 

jeruk nipis atau cuka disiapkan.  Cara membuat: talus dan 

ramuli yang muda, dicuci hingga bersih dan tiriskan.  

Bumbu cabe rawit, bawang merah dan bawang putih 

dicuci dan kemudian ditumbuk atau diblender hingga 
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halus, kemudian bumbu tersebut dicampur dengan talus 

dan ramuli.  Cabe keriting diiris memanjang, juga bawang 

merah secukupnya iris tipis dan letakkan di atas laur latu 

layaknya dekorasi, agar menarik. Laur latu siap disantap 

bersama dengan nasi yang dimasak di dalam cangkang 

bulu babi (sarwakit). Cangkang bulu babi yang sudah 

dilubangi dan dikeluarkan isinya, dicuci bersih kemudian 

beras dimasukan ke dalamya selanjutnya tutup lubangnya 

dengan daun kelapa, dan kemudian rebus hingga masak.  

Selanjutnya keluarkan cangkangnya dan jadilah nasi 

dalam bentuk cangkang bulu babi yang siap disantap 

(Gambar 5.3). 

   
Gambar 5.3 Caulerpa racemosa yang sudah dijadikan 

salad lat atau latu tanpa kelapa (A). Nasi 
yang dimasak dalam kulit bulu babi, siap 
dimakan bersama latu (B) 

A B 
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Di pulau Jamdena, cara pengolahan Caulerpa 

racemosa sama dengan di pulau Larat, dengan nama lokal 

adalah Tongar. Salad juga dimakan bersama nasi yang 

dimasak pada cangkang bulu babi. 

Di pulau Kei, nama lokal untuk salad dari  Caulerpa 

racemosa adalah Reng lat. Reng  berarti sayuran yang 

dicampur dengan bumbu dan langsung dimakan dalam 

keadaan segar tanpa dimasak.  Menu C. Racemosa adalah 

sebagai salad tanpa kelapa.  Bahan terdiri dari sejumlah 

talus muda dan ramuli dari C. racemosa, cabe rawit, 

bawang merah, bawang putih, jeruk tipis atau cuka, dan 

penyedap rasa.  Cara membuat adalah sebagai berikut: 

sejumlah talus yang muda dan ramuli yang telah dipilih, 

dicuci hingga bersih dan ditiriskan.  Selanjutnya bumbu 

cabe rawit, bawang merah dan bawang putih, dicuci bersih 

dan kemudian ditumbuk atau diblender hingga halus dan 

dicampur dengan talus dan ramuli.  Cabe keriting diiris 

memanjang dan bawang merah secukupnya diiris tipis 

secara memanjang untuk diletakkan di atas   C. racemosa 

dan diberi sedikit perasan jeruk tipis untuk menambah rasa 

enak pada salad tersebut (Gambar 5.4).  Salad ini dapat 

disajikan bersama enbal, atau dapat juga bersama 

singkong rebus. 
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Gambar 5.4. C. racemosa yang sudah dijadikan reng tanpa 

kelapa (A); dan Enbal bunga (B) 

Menu yang lain adalah sebagai salad dengan wakit,  

nama lokal adalah: reng wakit lat  atau lat  yang dicampur  

wakit atau bulu babi dengan bumbu, dapat langsung 

dimakan dalam keadaan segar tanpa dimasak.  Sebagai 

bahan adalah: sejumlah talus muda dan ramuli dari             

C. racemosa, gonad dan telur dari bulu babi (Diadema), 

cabe rawit, bawang merah, bawang putih, jeruk tipis atau 

cuka, dan penyedap rasa bila perlu.  Cara membuat adalah 

sebagai berikut: sejumlah talus yang muda dan ramuli 

yang telah dipilih, dicuci hingga bersih dan ditiriskan.  

Bumbu cabe rawit, bawang merah  dan bawang putih 

dicuci bersih dan kemudian ditumbuk atau diblender 

hingga halus.  Kemudian gonad bulu babi (wakit) 

dicampur dengan C. racemosa (lat) sedangkan cabe 

keriting diiris memanjang dan bawang merah secukupnya 

A B 
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diiris tipis secara memanjang untuk diletakkan di atas      

C. racemosa dan diberi sedikit perasan jeruk tipis, dan 

dicampur merata, sehingga menambah rasa enak pada 

salad tersebut, dan siap disajikan (Gambar 5.5).  Sayuran 

ini disajikan bersama dengan singkong rebus, keladi rebus 

dan pisang rebus, biasanya dimakan pada pagi hari atau 

siang hari. 

   
Gambar 5.5. Gonad Bulu Babi (A); C. racemosa yang 

dicampur dengan gonad bulu babi (B) 

Menu lain adalah sebagai salad dengan kelapa. 

Sebagai bahan adalah sama yaitu: sejumlah talus muda 

dan ramuli dari C. racemosa, cabe rawit, bawang merah, 

bawang putih, jeruk tipis atau cuka, penyedap rasa, dan 

kelapa setengah matang.  Cara membuat: sejumlah talus 

yang muda dan ramuli yang telah dipilih dicuci hingga 

bersih dan ditiriskan.  Bumbu cabe rawit, bawang merah 

dan bawang putih, dicuci bersih dan kemudian digiling 

hingga halus, sedangkan cabe keriting diiris memanjang 

A B 
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untuk diletakkan di atasnya.  Kelapa diparut halus 

kemudian dicampur dengan bumbu yang sudah digiling 

tadi kemudian dicampur dengan lat dan diberi sedikit 

perasan jeruk tipis.  Setelah itu diberikan bumbu 

penyedap, dan lat siap dihidangkan (Gambar 5.6). 

Bumbu yang telah dihaluskan tadi tidak perlu 

menambahkan garam kedalam lat, karena lat ini sudah 

mengandung kadar garam yang tinggi, sehingga jika 

ditambahkan garam maka akan memberikan rasa yang 

sangat asin. 

   
Gambar 5.6. Caulerpa racemosa yang sudah dijadikan 

Reng campuran kelapa dan cabe keriting (A); 
Caulerpa racemosa sudah dijadikan reng 
campuran kelapa tanpa cabe keriting (B) 

Di kepulauan Aru, salad C. racemosa disebut 

Namas, yang artinya alga yang dicampur dengan cabe, 

bawang, asam dan dapat langsung dimakan dalam keadaan 

tanpa dimasak.  Sebagai  salad tanpa kelapa, bahan yang 

A B 
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diperlukan adalah sama dengan di pulau Kei dan lainnya 

yaitu: sejumlah talus muda dan ramuli dari C. racemosa, 

cabe rawit, bawang merah, bawang putih, jeruk tipis atau 

cuka, dan penyedap rasa.  Cara membuat adalah sebagai 

berikut: sejumlah talus yang muda dan ramuli yang telah 

dipilih dicuci hingga bersih dan ditiriskan.  Bumbu cabe 

rawit, bawang merah  dan bawang putih, dicuci bersih dan 

kemudian digiling hingga halus, sedangkan cabe keriting 

diiris memanjang dan bawang merah secukupnya diiris 

tipis secara memanjang untuk diletakkan di atas               

C. racemosa.  Selanjutnya diberi sedikit perasan jeruk tipis 

dan dicampur dengannya untuk menambah rasa enak pada 

sayur tersebut dan ditambahkan sedikit penyedap rasa. 

5.1.2 Caulerpa lentillifera 

Caulerpa lentillifera (Gambar 5.7), umumnya hidup 

di perairan dangkal, pada lagun yang dasarnya berpasir 

sampai berlumpur.  Di Kabupaten Sangihe, C. lentillifera 

dimakan dengan cara yang sama dengan C. racemosa, 

tetapi jarang dikonsumsi karena populasinya tidak banyak, 

dan tumbuh bersama-sama dengan C. racemosa.              

Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, C. lentillifera dan      

C. racemosa sangat sering dikonsumsi.  Nama lokal dari 

C. lentillifera sama dengan C. racemosa, yaitu: Laur latu, 
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sebutan untuk sayuran salad yang dicampur dengan 

bumbu-bumbu dan langsung dimakan tanpa dimasak.  Ada 

tiga jenis menu yaitu: salad dengan kelapa, salad tanpa 

kelapa dan laur yang dimasak.  Menu pertama: sebagai  

salad dengan kelapa, bahan terdiri dari: sejumlah talus 

muda dan ramuli dari C. lentillifera, cabe rawit, bawang 

merah, bawang putih, jeruk tipis atau cuka, penyedap rasa 

dan kelapa yang belum terlalu tua.  Cara membuat adalah 

sebagai berikut: pilih sejumlah talus dan ramuli yang 

muda, kemudian cuci bersih dan tiriskan.  Selanjutnya, 

cabe rawit, bawang merah, bawang putih dicuci bersih, 

tiriskan, dan kemudian ditumbuk atau diblender hingga 

halus.  Cabe keriting diiris memanjang untuk diletakkan di 

atasnya.  Kelapa dicukur atau diparut hingga halus dan 

dicampur dengan bumbu yang sudah dighaluskan tadi 

kemudian dicampur dengan latu lalu beri sedikit perasan 

jeruk nipis dan bumbu penyedap, Laur latu siap untuk 

disajikan (Gambar 5.8).  Laur latu dapat disajikan bersama 

dengan makanan pokok seperti singkong rebus, keladi 

rebus, kombili rebus, pisang rebus dan dimakan pada pagi 

hari atau malam hari. 
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Gambar 5.7. Caulerpa lentillifera 

Sumber: Trono, 1997 

   
Gambar 5.8. Laur latu (C. Lentillifera) dengan campuran 

kelapa (A).  Pisang rebus santan yang siap 
disantap dengan Laur latu (B) 

Menu kedua adalah sebagai salad tanpa kelapa.   

Selain sebagai salad dengan campuran kelapa, dapat juga 

disajikan tanpa campuran kelapa.  Bahan serta cara 

membuat sama dengan salad dengan campuran kelapa. 

Perbedaannya hanya tidak memakai kelapa.  Gambar salad 

Caulerpa tanpa kelapa dapat dilihat pada Gambar 5.9.  

Sama dengan salad sebelumnya, biasanya dimakan pada 

saat pagi hari.  Laur latu tanpa kelapa ini siap disantap 

bersama dengan bubuhuk (Gambar 5.9B). 

A B 
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Gambar 5.9. Laur Latu (C. lentillifera) tanpa kelapa (A); 

Bubuhuk untuk dimakan bersama laur latu (B) 

Menu ketiga, adalah dimasak sebagai sayuran yang 

dimasak dengan santan. Bahan terdiri dari: sejumlah talus 

muda dan ramuli dari C. lentillifera, cabe rawit, bawang 

merah dan bawang putih, jeruk tipis atau cuka, penyedap 

rasa dan santan dari kelapa yang belum terlalu tua.  Cara 

membuat adalah sebagai berikut: dipilih sejumlah talus 

dan ramuli yang muda, cuci hingga bersih dan tiriskan.  

Bumbu yang terdiri dari cabe rawit, bawang merah, 

bawang putih dicuci bersih dan kemudian ditumbuk atau 

diblender hingga halus.  Kelapa, sebaiknya yang belum 

terlalu tua dicukur atau diparut dan buat santan yang 

cukup kental.  Selanjutnya, dimasukkan minyak goreng 

sedikit di tempat masak, minyak biarkan hingga panas, 

bumbu ditumis, kemudian dimasukkan santan dan diaduk, 

dan kemudian dimasukkan C. lentillifera.  Masakan 

diaduk hingga mendidih dan ditambah garam secukupnya 

A B 



 

53 

untuk menambah rasa enak pada sayur.  Disiapkan 

bawang merah yang diiris tipis dan cabe rawit diiris 

memanjang dan letakkan di atas masakan, pada waktu 

akan disajikan.  Masakan siap disantap bersama dengan 

keladi rebus (Gambar 5.10) dan dimakan pada siang hari. 

   
Gambar 5.10. Caulerpa lentillifera yang yang dimasak 

dengan santan (A). Keladi rebus untuk 
disantap bersama laur latu (B) 

Di Pulau Jamdena, cara pembuatan salad Caulerpa 

lentillifera hampir sama dengan di pulau Larat, dan nama 

lokalnya adalah Tongar.  Sebagai bahan adalah: sejumlah 

talus muda dan ramuli dari C. lentillifera, gonad dan telur 

dari bulu babi (sarwakit), terigu, lada, jintan, cabe rawit, 

bawang merah dan bawang putih, jeruk nipis atau cuka, 

penyedap rasa dan minyak goreng.  Cara membuat: dipilih 

sejumlah talus dan ramuli yang muda, kemudian dicuci 

hingga bersih, dan tiriskan. Selanjutnya, dicuci bersih 

bumbu cabe rawit, bawang merah dan bawang putih dan 

A B 
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kemudian ditumbuk atau diblender hingga halus. 

Selanjutnya kelapa diparut atau dicukur hingga halus 

kemudian dicampur dengan bumbu yang sudah halus, dan 

kemudian dicampur dengan latu, dan diberi sedikit 

perasan jeruk tipis dan dicampur kembali, untuk 

menambah rasa dan aroma yang enak pada salad tersebut. 

Salad ini disajikan bersama dengan nasi yang 

dimasak di dalam cangkang bulu babi seperti di pulau 

Larat.  Apabila bulu babi masih segar, maka gonada dari 

bulu babi (sarwakit) diambil, dicampur dengan terigu dan 

bumbu-bumbunya kemudian digoreng.  Dengan demikian 

jadilah nasi sarwakit dan sarwakit goreng yang siap 

dimakan dengan salad latu yang dicampur kelapa (Gambar 

5.11).  Menu ini biasanya dimakan pada siang hari. 

   
Gambar 5.11. C. lentillifera yang dicampur dengan kelapa 

dan cabe rawit (A).  Gonad Bulu Babi 
(sarwakit) goreng, dan nasi yang dimasak 
di dalam cangkang bulu babi (B) 

  

(A) (B) 
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Di pulau kepulauan Kei, salad Caulerpa lentillife 

disebut Reng lat.  Sama dengan laur di pulau Jamdena, 

reng berarti sayuran dikonsumsi segar tanpa dimasak.  

Biasanya dikonsumsi tanpa ditambahkan kelapa parut. 

Bahan hampir sama dengan di tempat lain, yaitu terdiri 

dari: talus muda dan ramuli dari C. lentillifera, cabe rawit, 

bawang merah, bawang putih, jeruk tipis atau cuka, 

penyedap rasa, kelapa setengah matang. Cara membuat 

adalah sebagai berikut: sejumlah talus yang muda dan 

ramuli yang telah dipilih, dicuci hingga bersih, dan 

ditiriskan.  Bumbu cabe rawit, bawang merah, bawang 

putih, jeruk tipis, dicuci bersih dan kemudian ditumbuk 

atau diblender hingga halus, sedangkan cabe keriting diiris 

memanjang untuk diletakan di atasnya.  Kelapa diparut 

halus kemudian dicampur dengan bumbu yang sudah 

digiling tadi kemudian dicampur dengan lat secara merata 

dan diberi sedikit perasan jeruk tipis.  Selanjutnya 

campuran tersebut diberikan bumbu penyedap, dan lat siap 

untuk disajikan (Gambar 5.12).  Lat disajikan bersama 

dengan makanan pelengkap lainnya seperti singkong 

rebus, keladi rebus atau pisang rebus dan dimakan pada 

pagi hari.  Bumbu yang telah dihaluskan tadi tidak perlu 

ditambahkan garam, karena lat ini sudah mengandung 
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garam yang cukup tinggi. Dengan demikian jika 

ditambahkan garam maka akan memberikan rasa yang 

sangat asin. 

   
Gambar 5.12. Caulerpa lentillifera yang sudah dijadikan 

reng dengan campuran kelapa (A).  
Singkong rebus yang siap disantap dengan 
reng lat (B) 

Menu yang lain adalah sebagai salad tanpa kelapa. 

Bahan adalah sejumlah talus muda dan ramuli dari               

C. lentillifera, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, 

jeruk tipis atau cuka, penyedap rasa.  Cara membuat 

adalah sebagai berikut: sejumlah stalus yang muda dan 

ramuli yang telah dipilih dicuci hingga bersih dan 

ditiriskan.  Bumbu cabe rawit, bawang merah dan bawang 

putih, dicuci bersih dan kemudian digiling hingga halus, 

sedangkan cabe keriting diris memanjang untuk diletakkan 

di bagian atas.  Selanjutnya jeruk diperas dan dicampur 

A B 
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merata, untuk menambah rasa enak pada salad tersebut.  

Salad ini disajikan bersama dengan pisang rebus, singkong 

rebus, enbal goreng dan juga nasi, dimakan pada saat pagi 

hari (Gambar 5.13). 

   
Gambar 5.13. C. lentillifera yang sudah dijadikan Reng 

tanpa kelapa (A); Enbal goreng yang siap 
untuk dimakan bersama lat (B) 

Menu lain adalah sebagai sayuran yang dimasak 

dengan santan.  Bahantyerdiri dari: sejumlah talus muda 

dan ramuli dari C. lentillifera, cabe rawit, bawang merah, 

bawang putih, jeruk tipis atau cuka, penyedap rasa, kelapa 

setengah matang, dan ikan bakar.  Cara membuat adalah 

sebagai berikut: sejumlah talus yang muda dan ramuli 

yang telah dipilih, dicuci hingga bersih dan tiriskan.  

Bumbu cabe rawit, bawang merah  dan bawang putih 

dicuci bersih dan kemudian ditumbuk atau diblender 

A B 
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hingga halus.  Diambil kelapa setengah matang dicukur 

atau diparut dan dibuat santan kental untuk dimasak.  

Kemudian diambil ikan bakar yang sudah matang dicuci 

hingga bersih dipotong-potong dengan memanjang. 

Selanjutnya tempat masak dipanaskan dan dimasukan 

minyak goreng sedikit.  Dibiarkan hingga panas, bumbu 

yang halus tadi dimasukan dan ditumis.  Setelah itu 

dimasukkan santan kental dan C. lentillifera dan ikan 

bakar yang telah dipotong tadi.  Dimasak dan dibiarkan 

hingga mendidih.  Dapat juga ditambah penyedap rasa 

untuk menambah rasa enak pada sayur, sehingga jadilah 

sayur lat yang sudah matang (Gambar 5.14).  Sayur ini 

disajikan bersama dengan nasi, enbal, singkong rebus, 

keladi rebus dan dimakan pada saat siang hari. 

   
Gambar 5.14. C. lentillifera yang dimasak dengan santan (A); 

Enbal bubuhuk yang siap untuk disantap 
bersama lat (B) 

A B 
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Di Kepulauan Aru, salad Caulerpa lentillifera 

disebut Namas, yang sama dengan di kulau Kei, artinya 

alga yang diberi asam, rica, garam dan dapat langsung 

dimakan dalam keadaan segar tanpa dimasak.  Diolah 

sebagai salad yang diberi kelapa.  Bahan yang dipakai 

adalah: sejumlah talus muda dan ramuli dari                     

C. lentillifera, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, 

jeruk tipis atau cuka, penyedap rasa, garam, kelapa 

setengah matang.  Cara membuat adalah sebagai berikut: 

sejumlah talus yang muda dan ramuli yang telah dipilih, 

dicuci hingga bersih dan ditiriskan.  Bumbu cabe rawit, 

bawang merah, bawang putih, jeruk tipis, dicuci bersih 

dan kemudian ditumbuk atau diblender hingga halus, 

sedangkan cabe keriting diiris memanjang untuk diletakan 

di atasnya.  Setelah kelapa diparut halus kemudian 

dicampur dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi 

kemudian dicampur dengan namas dan diberi sedikit 

perasan jeruk tipis.  Selanjutnya campuran tersebut 

diberikan bumbu penyedap dan namas siap untuk 

disajikan bersama makanan pelengkap lainnya diantaranya 

ikan bakar yang diberi kuah dan sedikit perasan jeruk, 

sinoli, singkong rebus dan juga dapat dimakan dengan 

nasi, biasanya dimakan pada pagi hari.  Dapat 
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ditambahkan sedikit garam sesuai kebutuhan, karena 

namas ini  mengandung kadar garam yang rendah.  

5.1.3 Caulerpa sertularioides 
Di Kepulauan Sangihe Caulerpa jenis ini banyak 

tumbuh bersama-sama dengan C. racemosa.  Apabila 

hidup pada substrat yang sama, selalu didominasi oleh      

C. racemosa.  Jenis ini juga dikonsumsi seperti                 

C. racemosa dan diolah dengan cara yang sama.  Sebutan 

untuk salad juga sama yaitu lahe. 

Nama lokal di pulau Larat adalah Manut Wulun 

yang berarti bulu ayam, karena alga ini mirip bulu ayam 

(Gambar 5.15).  Caulerpa jenis ini dimakan seperti          

C. racemosa, yaitu dibuat salad atau laur, hanya pada 

salad jenis ini biasanya ditambahkan kelapa.  Sejumlah 

stolon dan ramuli dari C. sertularioides dipilih, kemudian 

cabe rawit, bawang merah dan bawang putih, jeruk nipis 

atau cuka, penyedap rasa dan kelapa disiapkan.  Cara 

membuat salad adalah sebagai berikut: sejumlah stolon 

dan ramuli yang muda, dicuci hingga bersih dan tiriskan.  

Kemudian bumbu berupa cabe rawit, bawang merah, 

bawang putih dibersihkan dan kemudian tumbuk atau 

diblender hingga halus.  Bumbu yang telah halus 

kemudian dicampurkan ke ramuli yang sudah ditiriskan 
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dan kelapa parut dan cabe keriting yang dipotong 

memanjang diletakkan di bagian atasnya.  Salad  siap 

untuk disajikan bersama dengan singkong goreng, keladi 

goreng.  Menu ini biasanya dimakan pada waktu pagi hari.  

 
Gambar 5.15.  Caulerpa sertularioides 

Di pulau Jamdena, Caulerpa sertularioides disebut 

Fulu Sice yang artinya juga bulu ayam, karena alga ini 

memiliki blade seperti bulu ayam.  Dikonsumsi sebagai  

salad dengan diberi kelapa parut.  Bahan adalah sejumlah 

stolon muda dan ramuli dari C. sertularioides, cabe rawit, 

bawang merah, bawang putih, jeruk tipis atau cuka, 

penyedap rasa dan kelapa setengah matang.  Cara 

membuat adalah sebagai berikut: dipilih sejumlah talus 

dan blade yang muda, dicuci hingga bersih dan kemudian 

tiriskan.  Selanjutnya bumbu cabe rawit, bawang merah, 

bawang putih dicuci bersih, ditiriskan, dan kemudian 

ditumbuk atau diblender hingga halus.  Cabe keriting diiris 
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memanjang untuk diletakkan di bagian atas salad, 

layaknya mendekorasi makanan.  Selanjutnya kelapa 

diparut hingga halus kemudian dicampur dengan bumbu 

yang sudah dihaluskan tadi dan dicampur dengan latu 

yang telah dibersikan, dan kemudian diberi sedikit perasan 

jeruk nipis, setelah itu dapat diberi bumbu penyedap 

sesuai selera.  Salad ini siap untuk disajikan bersama 

dengan keladi rebus, suami kukus dan ikan kua.  Di 

Jandena salad ini biasanya dimakan pada waktu siang hari. 

Di pulau Kei, nama lokal Caulerpa sertularioides 

adalah Reng Man Wun.  Sebutan Man Wun atau bulu 

ayam karena alga ini mirip seperti bulu ayam. Dikonsumsi 

sebagai  salad dengan diberi kelapa.  Bahan terdiri dari: 

sejumlah talus muda dan ramuli dari C. sertularioides, 

cabe rawit, bawang merah, bawang putih, jeruk tipis atau 

cuka, penyedap rasa, dan kelapa setengah matang.  Cara 

membuat adalah sebagai berikut: sejumlah talus yang 

muda dan blade yang telah dipilih, dicuci hingga bersih 

dan ditiriskan.  Bumbu cabe rawit, bawang merah, bawang 

putih, dicuci bersih dan kemudian digiling hingga halus, 

sedangkan cabe keriting diiris memanjang untuk 

diletakkan di bagian atas.  Kelapa diparut halus kemudian 

dicampur dengan bumbu yang sudah digiling tadi 
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kemudian dicampur dengan talus dan blade yang telah 

bersih, dan kemudian diberi sedikit perasan jeruk tipis, 

setelah itu diberikan bumbu penyedap.  Salad ini siap 

disajikan bersama dengan singkong rebus, keladi rebus 

dan embal, dan biasanya dimakan pada waktu pagi hari.  

Bumbu yang telah dihaluskan tadi tidak perlu 

ditambahkan garam ke dalam lat karena sudah 

mengandung kadar garam yang tinggi, sehingga jika 

ditambahkan garam maka akan memberikan rasa yang 

sangat asin.  Pada saat penelitian jarang ditemukan           

C. sertularioides sehingga tidak disertakan dokumentasi 

olahannya. 

Di kepulauan Aru, pengolahan Caulerpa 

sertularioides sama dengan di pulau Kei dan tempat 

lainnya.  Nama lokal adalah Bulu ayam, sama seperti di 

kei Man wun, memiliki arti yang sama yaitu bulu ayam.  

Dikonsumsi sebagai  salad dengan kelapa.  Bahan terdiri 

dari: sejumlah talus muda dan blade dari C. sertularioides, 

cabe rawit, bawang merah, bawang putih, jeruk tipis atau 

cuka, penyedap rasa, dan kelapa setengah matang.  Cara 

membuat adalah sebagai berikut: sejumlah talus yang 

muda dan blade yang telah dipilih dicuci hingga bersih 

dan ditiriskan.  Selanjutnya bumbu cabe rawit, bawang 
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merah, bawang putih, jeruk tipis, dicuci bersih dan 

kemudian ditumbuk atau diblender hingga halus, 

sedangkan cabe keriting diiris memanjang untuk 

diletakkan di atasnya.  Setelah itu kelapa yang sudah 

diparut halus dicampur dengan bumbu yang sudah halus 

tadi kemudian dicampur merata dengan bulu ayam dan 

dan diberi sedikit perasan jeruk tipis dan garam, setelah itu 

diberikan bumbu penyedap apabila perlu, dan disajikan 

bersama dengan ikan kuah asam pedis, nasi, atau sagu 

sinoli. 

5.1.4 Euchema sp 
Euchema sp adalah termasuk golongan alga merah, 

bertumbuh pada perairan dengan substrat keras.  Alga ini 

bersama dengan Gracilaria, oleh masyarakat setempat 

biasanya disebut “rumput laut”.  Menurut Barraca (2002), 

Euchema cottonii adalah nama lama dan nama ilmiah yang 

benar adalah Kappaphycus alvarezii, dan nama komersial 

adalah Cottonii. Demikian pula untuk Euchema spinosum, 

nama ilmiah yang benar adalah Euchema denticulatum, 

dan nama komersial adalah Spinosum.  Banyak spesies 

Euchema telah dikonsumsi oleh penduduk.  Cara 

mengosumsi Euchema adalah sama seperti lahe yaitu 

dibuat salad dengan bumbu yang sama (Gambar 5.16).     
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Di beberapa negara Asean seperti Filipina, Thailand, 

Vietnam, Myanmar, dll, Euchema masih dikonsumsi 

bahkan ditemukan disajikan di restoran-restoran.  Penulis 

berkesempatan menikmati salad Euchema di beberapa 

restoran di Filipina, Vietnam dan Myanmar.  Selain 

dikonsumsi segar, Euchema dapat juga dikeringkan dan 

dimasak sebagai sayur.  Euchema kering dapat dimasak 

seperti sayur lainnya yang diberi kuah santan kelapa.   

 
Gambar 5.16.  Salad Euchema cottonii 

Di kepulauan Nusa Utara, Euchema cottonii biasa 

dikonsumsi oleh nelayan-nelayan, terutama yang 

memelihara rumput laut.  Cara mengosumsi, rempah-

rempah dan cara membuat, sama seperti membuat salad   

C. racemosa.  Di Kota Manado, Bitung dan beberapa 

kabupaten di semenanjung Utara Sulawesi, pengolahan 

rumput laut Kappaphycus sebagai bahan minuman seperti 

es rumput laut, sebagai camilan seperti: dodol rumput laut, 
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manisan rumput laut sudah diperkenalkan, walaupun 

belum begitu digemari. 

Di pulau Jamdena,  Kappaphycus alvarezii disebut 

rumput laut, sedangkan di pulau Larat disebut agar-agar.  

Oleh penduduk pulau Larat, diolah menjadi pudding.  Cara 

membuat adalah sebagai berikut: dipilih sejumlah talus 

kemudian cuci bersih dengan air tawar, dan dikeringkan di 

bawah sinar matahari selama 3-4 hari sampai benar-benar 

kering.  Setelah kering, dipilih lagi dan direndam dalam 

air tawar selama 2 – 3 hari, sambil airnya diganti tiap pagi 

dan sore hari setelah itu tiriskan.  Untuk rumput laut yang 

sudah kering, dipilih dan dicuci bersih dan direndam 

dalam air tawar (Tahap I).  Talus yang telah direndam, 

dipotong dengan ukuran 2-3 cm, kemudian disiram dengan 

air hangat dan ditiriskan (Tahap II), Selanjutnya, rumput laut 

tersebut direbus dengan air dan susu cair.  Banyaknya susu 

kira-kira satu kaleng untuk 1 kg rumput laut basah atau 

sesuai dengan selera, agar rasa pudding lebih nikmat dapat 

juga ditambahkan sedikit gula, vanili dan garam.   

Selanjutnya diberi warna pandan, warna merah, hijau, atau 

coklat atau sesuai selera.  Rebus hingga mendidih, 

kemudian diangkat dan dituang dalam cetakan-cetakan.  

Didinginkan dan pudding  siap disajikan (Gambar 5.17). 
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Gambar  5.17. Pudding dari Kappaphycus alvarezii, diberi 

warna Coklat (A) dan diberi warna  pandan (B) 

Menu lain dari Kappaphycus alvarezii adalah dibuat 

sebagai cendol. Cara membuat adalah sebagai berikut: 

diambil talus yang baik, dan pengolahan rumput laut untuk 

cendol tahap (I) dan tahap (II) sama dengan proses 

pembuatan pudding, Talus yang telah dipotong, disiram 

dengan air hangat ± 15 menit kemudian tiriskan. Diberi 

pasta pandan warna merah, kuning atau coklat sesuai 

selera.  Setelah itu ditiriskan, kemudian dicampur dengan 

santan dan gula merah cair, dan cendol siap disajikan 

(Gambar 5.18). 

    
Gambar 5.18. Cendol yang dibuat dari talus  

Kappaphycus alvarezii 

A B 
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Di pulau Jamdena, diolah menjadi cendol dari 

sejumlah talus yang baik.  Cara membuat adalah sebagai 

berikut: Kappaphycus alvarezii diambil dari laut, 

kemudian cuci bersih dengan air tawar sampai keluar 

garamnya.  Talus direbus sampai mengeluarkan agar-agar 

kental dan kemudian ditekan menggunakan ayakan halus 

sehingga agar-agarnya terambil dan ampasnya terpisah.  

Kemudian ampasnya dibuang dan ambil agar-agarnya 

untuk dijadikan cendol.  Agar-agar  dicampur dengan 

santan dan gula merah cair, dan cendol siap disajikan. 

Di pulau Kei, Kappaphycus alvarezii diolah menjadi 

agar-agar yang dapat dibuat pudding dan cendol.  Cara 

membuat, sejumlah talus yang telah dipilih dan dicuci  

bersih sampai keluar garamnya, setelah itu direbus sampai 

mengeluarkan agar-agar kental dan ditekan dengan 

memakai ayakan halus, agar-agarnya diambil dan 

digunakan untuk membuat cendol, dan ampasnya dibuang. 

Gambar 5.19, adalah Kappaphycus alvarezii yang belum 

diolah. 
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Gambar 5.19. Kappaphycus alvarezii 

Sumber: Trono, 1997 

Di pulau Kei, Kappaphycus disebut Agar-agar. 

Dibuat agar-agar untuk pembuat pudding atau cendol. 

Cara membuat adalah sebagai berikut: sejumlah talus yang 

telah dipilih dan dicuci  bersih, setelah itu direbus sampai 

mengeluarkan agar-agar kental dan ditekan dengan 

memakai ayakan halus, dengan demikian agar-agar 

terpisah, dan kemudian ampasnya dibuang. Agar-agarnya 

diambil dan digunakan untuk membuat cendol dengan 

cara yang sama dengan di pulau Jamdena. 

Di kepulauan Aru, Kappaphycus alvarezi disebut 

Agar agar.  Oleh penduduk setempat sudah disiapkan 

sebagai bahan yang siap diolah menjadi pudding atau 

cendol.  Cara membuat:  Sejumlah talus diambil dari laut, 
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kemudian dicuci dengan air laut, kemudian dilakukan 

penjemuran selama kurang lebih 4 hari di bawah sinar 

matahari  kemudian dilakukan pencucian lagi dengan air 

laut, dan selanjutnya dilakukan penjemuran lagi, dengan 

menggunakan alas tikar kurang lebih 1-2 hari tergantung 

kondisi alam.  Setelah itu direbus, kemudian sebagian 

dipasarkan, biasanya dijual per kilo Rp1.500,- - Rp2.500,-

/kg kering.  Untuk membuat pudding dan cendol, caranya 

sama dengan di pulau Jamdena dan Larat. 

5.1.5 Gracilaria sp 
Gracilaria termasuk alga merah (Gambar 5.20), juga 

bertumbuh pada perairan dengan substrat keras, tetapi 

biasanya dengan salinitas yang lebih rendah dibandingkan 

dengan Euchema.  Banyak spesies dari Gracilaria yang 

dimakan, antara lain: G. edulis, G. firma, G. arcuata dan 

G. salicornia.  Alga ini juga dikonsumsi dengan cara dan 

bumbu yang sama dengan Euchema. 

   
Gambar 5.20. Gracilaria edulis (A), G. salicornia (B) 

Sumber: Dangeubun, 2005 

A B 
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5.1.6 Halymenia durvillaei, Bory de Saint-Vincent 
Halymenia durvillaei termasuk alga merah, 

bertumbuh pada perairan dengan substrat keras dan 

berasosiasi dengan koral (Gambar 5.21).  Di Kabupaten 

Sangihe alga ini disebut sensale.  Di waktu yang lalu, alga 

ini sangat digemari oleh penduduk desa pesisir dan pulau 

kecil.  Mereka biasanya memasak alga ini di dalam 

bambu.  Cara membuat, talus dari alga dipotong-potong 

kemudian dicampur bumbu segar yang terdiri dari: 

bawang merah, bawang putih, cabe, tomat, jahe, dan daun 

rampa-rampa (rempah segar yang terdiri dari: daun 

kemangi, daun kunyit, daun lemon, dan batang sereh) 

secukupnya, kemudian dimasukkan ke dalam bambu dan 

dibakar sampai matang.  Biasanya dimakan dengan ubi, 

pisang dan singkong rebus atau dapat juga dimakan 

bersama nasi. Menu ini dapat juga dimasak dalam bamboo 

atau di belanga, bersama daging seperti daging ayam, 

babi, dan juga ikan seperti tuna dan setuhuk (blue marlin) 

yang dalam bahasa lokal disebut ikan Tindarung. 

Di Filipina dimakan sebagai salad, dan dapat juga 

rendam dalam air 1-2 hari di mana airnya diganti setiap 

pagi dan sore hari kemudian dikeringkan. Bahan yang 

kering dapat disimpan, dan apabila digunakan dapat 
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direndam dalam air hangat, kemudian diolah menjadi 

salad. Di Jepang alga ini sering dipakai sebagai makanan 

dekorasi (decoration’s food) yang dapat dimakan, pada 

sajian sashimi atau salad.  Gambar 5.22, menunjukkan 

sashimi atau salad scallop yang didekorasi dengan alga    

H. durvillaei. 

 
Gambar 5.21. Halymenia durvillaei 

   
Gambar 5.22. Sashimi Scallop dan Kakap, yang 

didekorasi dengan H. durvillaei 
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5.1.7 Dictyosphaeria cavernosa (Forsskal) Borgesen 
Alga ini termasuk alga hijau, biasanya bertumbuh 

pada koral mati pada perairan yang dangkal.  Oleh 

masyarakat Sangihe disebut kakumpase.  Ada beberapa 

spesies alga ini, antara lain D. cavernosa, dan                  

D. versluysii.  Alga ini dimakan seperti makan buah, 

karena bentuknya juga seperti jambu air dan berwarna 

hijau cerah (Gambar 5.23).  Cara mengosumsi yang lain 

adalah dibuat salad atau dicampur pada sayur yang 

dimasak dengan santan, sebagai pengganti ikan. 

 
Gambar 5.23. Dictyosphaeria cavernosa  

Sumber: http://www.hawaii.edu/reefalgae/invasive_algae/chloro/ 
dictyosphaeria%20_versluysii.jpg 

Di pulau Larat alga ini disebut Kulbai, dikonsumsi 

sebagai salad tanpa kelapa seperti laur lat.  Bahan yang 

diperlukan adalah sejumlah ramuli dari D. versluysii, cabe 

rawit, bawang merah dan bawang putih, jeruk nipis atau 
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cuka dan penyedap rasa.  Cara membuat adalah sebagai 

berikut: Dipilih sejumlah ramuli, dicuci hingga bersih dan 

ditiriskan. Cabe rawit, bawang merah, bawang putih, 

dibersihkan dan dicuci, kemudian ditumbuk atau diblender 

hingga halus. Cabe keriting diiris memanjang dan bawang 

merah secukupnya diiris tipis-tipis secara memanjang 

untuk diletakkan di atas salad.  Salad diberi sedikit perasan 

jeruk nipis untuk menambah rasa enak.  Salad tersebut 

dapat disajikan dengan ubi jalar rebus (patatas).  

Di pulau Jamdena, Dictyosphaeria versluysii disebut 

Tongar silai.  Tongar artinya alga yang dicampur asam, 

rica dan bumbu lainnya dan langsung dimakan segar. 

Dimakan sebagai  salad tanpa dicampur kelapa. Bahan 

terdiri dari: Sejumlah ramuli dari Dictyosphaeria 

versluysii, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih, 

jeruk nipis atau cuka dan penyedap rasa.  Cara membuat 

adalah sebagai berikut: Dipilih sejumlah ramuli, dicuci 

hingga bersih dan ditiriskan. Bumbu yang terdiri dari cabe 

rawit, bawang merah, dan bawang putih ditumbuk atau 

diblender hingga halus, sebagian bawang merah diris tipis 

secara memanjang, dan cabe keriting diiris memanjang 

untuk diletakkan di atas salad.  Bumbu serta ramuli 

kemudian dicampur merata, dan diberi sedikit perasan 
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jeruk nipis untuk menambah rasa enak pada sayur 

tersebut.  Dapat juga disajikan dengan ubi jalar rebus 

(Patatas).   

Di pulau Kei Besar, Dictyosphaeria versluysii 

disebut Reng Root ten. Reng artinya alga yang dicampur 

cabe, asam, dengan rasa pedas dan langsung dimakan 

segar tanpa dimasak.  Root ten artinya alga yang mirip 

seperti roti besar dan agak bulat, karena alga ini 

kebanyakan berbentuk bulat seperti roti. Disajikan sebagai 

salad tanpa kelapa. Bahan terdiri dari: sejumlah ramuli 

dari Dictyosphaeria versluysii, cabe rawit, bawang merah, 

bawang putih, jeruk tipis atau cuka, dan penyedap rasa. 

Cara membuat adalah sebagai berikut: sejumlah ramuli 

yang telah dipilih, dicuci hingga bersih dan ditiriskan.  

Cabe rawit, bawang merah  dan bawang putih,  dicuci 

bersih dan kemudian digiling hingga halus, sedangkan 

cabe keriting diiris memanjang dan bawang merah 

secukupnya diiris tipis secara memanjang untuk diletakkan 

di atas salad.  Apabila salad sudah akan disajikan, diberi 

sedikit perasan jeruk tipis untuk  menambah rasa enak 

pada salad tersebut. Biasanya disajikan bersama dengan 

ikan bakar, keladi rebus, pisang rebus dan atau embal.  
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5.1.8 Ulva lactuca 
Di pulau Larat disebut Ngrowang, dapat dibuat 

dalam tiga menu.  Menu pertama, dimakan sebagai salad 

dengan kelapa dicampur cabe rawit.  Bahan terdiri dari: 

sejumlah ramuli dari Ulva lactuca, cabe rawit, bawang 

merah, bawang putih, jeruk tipis atau cuka, penyedap rasa 

dan kelapa setengah matang.  Cara membuat adalah 

sebagai berikut: dipilih sejumlah ramuli dari Ulva lactuca, 

kemudian dicuci bersih dengan air hangat, diiris halus dan 

kemudian ditiriskan.  Bumbu berupa  cabe rawit, bawang 

merah dan bawang putih disiapkan kemudian ditumbuk 

atau diblender hingga halus.  Cabe keriting diiris 

memanjang dan jeruk nipis diiris bulat atau sesuai selera 

untuk diletakan di bagian atas salad.   Selanjutnya kelapa 

dicukur atau diparut  hingga halus campur dengan bumbu 

yang sudah dihaluskan, dan cabe keriting kemudian 

campur dengan ngrowang dan diberi sedikit perasan jeruk 

tipis dan bumbu penyedap.  Dapat disajikan bersama 

dengan makanan pelengkap yaitu ubi (kombili) rebus dan 

dapat dimakan pada pagi hari atau malam hari.  Gambar 

5.24, menunjukkan Ulva lactuca yang siap untuk disantap. 



 

77 

   
Gambar 5.24. Ulva lactuca yang sudah dicampur kelapa 

dan cabe keriting (A). Kombili rebus yang 
siap disantap dengan Ngrowang (B) 

Menu kedua, selain sebagai salad dengan campuran 

kelapa, dapat juga disajikan tanpa campuran kelapa.  

Bahan serta cara membuat sama dengan salad dengan 

campuran kelapa, hanya tidak memakai kelapa. Salad ulva 

tanpa kelapa dapat dilihat pada Gambar 5.25. 

   
Gambar 5.25. Ulva lactuca yang sudah dijadikan 

ngrowang tanpa kelapa (A). Singkong rebus 
yang siap disantap dengan Ngrowang (B) 

A B 

A B 
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Menu ketiga, selain dibuat salad, ulva dapat juga 

dimasak sebagai sayuran dimasak dengan  santan kelapa.  

Bahan yang dipakai adalah:  Sejumlah ramuli dari Ulva 

lactuca, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, jeruk 

tipis atau cuka, penyedap rasa, dan kelapa.  Cara membuat 

adalah sebagai berikut: Dipilih sejumlah ramuli dari Ulva 

lactuca, kemudian dicuci bersih dengan air hangat, iris 

halus dan kemudian tiriskan.  Kemudian bersihkan cabe 

rawit, bawang merah, bawang putih dan kemudian giling 

hingga halus.  Kelapa, sebaiknya yang belum tua, dicukur 

atau diparut dan dijadikan santan.  Selanjutnya, bumbu 

yang sudah dihaluskan tadi ditumis, setelah itu 

dimasukkan Ulva lactuca dan santan kemudian dibiarkan 

hingga mendidih.  Untuk disajikan, dapat diberi irisan 

cabe keriting yang diiris memanjang dan diletakkan di 

atasnya, sehingga menambah rasa enak dan penampakan 

yang menarik.  Sayur Ulva lactuca yang sudah matang 

siap disantap dengan suami kukus yang dibuat dari ubi 

kayu (Gambar 5.26).  Biasanya disajikan sebagai menu 

makanan pada siang hari. 
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Gambar 5.26. Ulva lactuca yang sudah dimasak santan 

(A). Suami kukus yang dibuat dari ubi kayu 
sebagai pasangan Ngrowang (B) 

5.1.9 Chaetomorpha spiralis 
Di pulau Larat, disebut Mie laut, dimakan sebagai 

salad, tanpa pemberian kelapa.  Bahan terdiri dari: 

Sejumlah talus dari Chaetomorpha spiralis, cabe rawit, 

bawang merah dan bawang putih, jeruk nipis atau cuka.   

Cara membuat adalah sebagai berikut: Stalus yang sudah 

dipilih, dicuci hingga bersih dan ditiriskan.  Kemudian 

cabe rawit, bawang merah, bawang putih, yang telah 

dibersihkan ditumbuk atau diblender hingga halus dan 

selanjutnya dicampur pada stolon yang telah ditiriskan.  

Cabe keriting yang telah diiris memanjang dan bawang 

merahyang diiris tipis dan digoreng, diletakkan di bagian 

atasnya sehingga jadilah mie laut yang siap disajikan 

bersama dengan makanan pelengkap seperti ubi rebus, 

nasi, dll (Gambar 5.27).  Menu ini biasanya dimakan pada 

saat siang hari. 

A B 
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Gambar 5.27. Salad Chaetomorpha spiralis 

Di pulau Jamdena, Chaetomorpha spirali disebut 

Nelawas dole.  Dimakan sebagai  salad tanpa kelapa. 

Bahan terdiri dari: Sejumlah talus dari Chaetomorpha 

spiralis, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih, 

jeruk nipis atau cuka dan penyedap rasa.  Cara membuat 

adalah sebagai berikut: Dipilih sejumlah talus dan dicuci 

hingga bersih, kemudian ditiriskan.  Cabe rawit, bawang 

merah, bawang putih ditumbuk atau diblender halus, dan 

kemudian dicampur pada Chaetomorha spiralis (mie laut). 

Cabe keriting diiris memanjang dan bawang merah iris 

tipis untuk diletakkan di bagian atasnya, dan mie laut 

goreng siap disajikan bersama dengan makanan pelengkap 

lainnya.  Dapat dimakan pada saat siang hari. 

5.1.10  Codium bartlettii 
Nama lokal di pulau Larat adalah Duma, merupakan 

sebutan untuk spesies alga yang talusnya lunak.  
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Dikonsumsi sebagai salad tanpa kelapa.  Untuk membuat 

salad, disiapkan sejumlah talus muda dan ramuli dari C. 

bartlettii, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih, 

jeruk nipis atau cuka, serta penyedap rasa.  Cara membuat 

adalah sebagai berikut: pilih sejumlah talus yang masih 

muda cuci hingga bersih dan ditiriskan.  Bumbu yang 

terdiri dari: Cabe rawit, bawang merah bawang putih, 

dicuci dan ditiriskan, kemudian ditumbuk atau diblender 

hingga halus.  Cabe keriting diiris memanjang dan bawang 

merah secukupnya diiris tipis-tipis secara memanjang 

untuk diletakkan di atas C. bartletti.  Diberikan sedikit 

perasan jeruk nipis dicampur dengannya sehingga 

menambah rasa enak pada salad tersebut dan dapat 

disajikan bersama dengan sinoli goreng (Gambar 5.28).  

Sinoli adalah makanan lokal yang dibuat dari singkong. 

   
Gambar 5.28. Codium bartlettii yang dijadikan salad tanpa 

kelapa (A). Sinoli goreng dimakan bersama 
dengan C. bartlettii (B) 

(A) (B) 
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Menu kedua, sebagai salad dengan kelapa campur 

cabe keriting.  Bahan dancara membuat adalah sama 

dengan menu pertama, hanya bedanya salad yang telah 

siap dicampur dengan kelapa parut.  Latu siap disantap 

bersama dengan nasi yang dimasak di dalam cangkang 

bulu babi, atau disantap dengan sagu bunga (Gambar 

5.29.). 

   
Gambar 5.29. Salad C. barlettii yang ad campur kelapa 

dan cabe keriting (A). Sagu bunga yag siap 
disantap dengan C. barlettii (B) 

Di pulau Kei Besar, alga ini disebut Reng lam lam. 

Lam lam adalah sebutan lokal untuk spesies alga yang 

talusnya lunak. Dimakan sebagai salad tanpa kelapa. 

Bahan terdiri dari: sejumlah talus muda dan ramuli dari C. 

bartlettii, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, jeruk 

tipis atau cuka, dan penyedap rasa. Cara membuat adalah 

sebagai berikut: sejumlah talus yang muda dipilih 

kemudian dicuci hingga bersih dan ditiriskan.  Bumbu 

A B 
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cabe rawit, bawang merah  bawang putih, dicuci bersih 

dan kemudian ditumbuk atau diblender hingga halus, 

sedangkan cabe keriting diiris memanjang dan juga 

bawang merah secukupnya diiris tipis-tipis secara 

memanjang untuk diletakkan di atas C. Bartletti. Setelah 

dicampur, salad tersebut diberi sedikit perasan jeruk tipis 

untuk menambah rasa enak pada sayur tersebut. Salad ini 

biasanya disajikan bersama dengan pisang goreng, keladi 

goreng dan sambal (Gambar 5.30.). 

   

Gambar 5.30. (A) Codium bartlettii yang sudah dijadikan 
Reng. (B) Codium bartlettii yang dijadikan 
Reng dengan menu lainnya. 

5.1.11 Codium arabicum 
Di pulau Larat, C. arabicum (Gambar 5.31) disebut 

Duma, yaitu sebutan untuk spesies alga yang stolonnya 

lunak.  Dikonsumsi sebagai salad yang dicampur dengan 

A B 
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kelapa.  Bahan yang diperlukanadalah sejumlah thallus 

muda dan ramuli dari C. bartlettii, cabe rawit, bawang 

merah dan bawang putih, jeruk nipis atau cuka dan kelapa 

yang belum tua.  Cara membuat adalah sebagai berikut: 

dipilih sejumlah stolon yang muda dan ramuli, dicuci 

hingga bersih dan ditiriskan.  Bumbu yang terdiri dari cabe 

rawit, bawang merah dan bawang putih, dicuci dan 

kemudian ditumbuk atau diblender hingga halus.  Kelapa 

dicukur atau diparut hingga halus kemudian campur 

dengan bumbu yang sudah diblender dan beri sedikit 

perasan jeruk nipis.   Diberi bumbu penyedap dan Latu 

siap disantap bersama dengan nasi yang dimasak di dalam 

cangkang bulu babi. 

 
Gambar 5.31. Codium arabicum yang belum diolah 
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5.1.12 Valonia fastigiata 
Di pulau Larat V. Fastigiata disebut Werwira,  

Dikonsumsi sebagai salad dengan kelapa, dicampur cabe 

keriting.  Bahan terdiri dari: sejumlah talus muda dan 

ramuli dari V. fastigiata, cabe rawit, bawang merah dan 

bawang putih, jeruk nipis atau cuka, kelapa mengkal dan 

penyedap rasa.  Cara membuat adalah sebagai berikut: 

Dipilih sejumlah ramuli yang masih muda, cuci hingga 

bersih dan tiriskan.  Bumbu yang terdiri dari cabe rawit, 

bawang merah bawang putih dibersihkan, dicuci, dan 

ditumbuk atau diblender hingga halus.  Cabe keriting diiris 

memanjang, bawang merah secukupnya iris tipis-tipis 

secara memanjang atau sesuai selera, jeruk nipis diris 

bulat, untuk diletakkan di atas dan disamping salad.  Beri 

sedikit perasan jeruk nipis dicampur dengannya sehingga 

menambah rasa enak pada sayur tersebut (Gambar 5.32). 

 
Gambar 5.32. Valonia fastigiata yang dijadikan salad 

dicampur kelapa dan cabe keriting (A). 
Keladi rebus sebagai menu pelengkap, yang 
siap disantap dengan V. fastigiata (B) 

A B 
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 Di pulau Kei Besar, V. fastigiata disebut Reng Root. 

Root artinya spesies alga yang mirip seperti roti namun 

ukurannya kecil. Dimakan sebagai salad tanpa kelapa. 

Bahan terdiri dari: sejumlah talus muda dan ramuli dari V. 

fastigiata, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, jeruk 

tipis atau cuka, dan penyedap rasa. Cara membuat adalah 

sebagai berikut: sejumlah talus dan ramuli yang telah 

dipilih, dicuci hingga bersih dan ditiriskan.  Cabe rawit, 

bawang merah, dan bawang putih,  dicuci bersih dan 

kemudian ditumbuk atau diblender hingga halus, dan cabe 

keriting diiris memanjang dan bawang merah diiris tipis-

tipis secara memanjang  untuk diletakkan di atas salad. 

Sala yang sudah siap, diberi sedikit perasan jeruk tipis 

untuk menambah rasa enak pada salad tersebut (Gambar 

5.33). 

   
Gambar 5.33. (A) Valonia fastigiata Yang sudah 

dijadikan Reng. (B) Keladi rebus sebagai 
menu pelengkap 

A B 
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Menu yang lain adalah diolah menjadi salad bersama 

wakit. Bahan terdiri dari: sejumlah talus dan ramuli dari 

V. fastigiata, gonad dari bulu babi, cabe rawit, bawang 

merah, bawang putih, jeruk nipis atau cuka, penyedap 

rasa. Cara membuat adalah sebagai berikut: sejumlah talus 

dan ramuli yang telah dipilih, dicuci hingga bersih dan  

ditiriskan.  Cabe rawit, bawang merah  dan bawang putih,  

dicuci bersih dan kemudian ditumbuk atau diblender 

hingga halus, dan kemudian gonad bulu babi diambil dari 

cangkangnya dan dicampur dengan talus dan ramuli yang 

telah ditiriskan. Cabe keriting diiris memanjang dan juga 

bawang merah diiris tipis secara memanjang  untuk 

diletakkan di atas salad. Salad kemudian diberi sedikit 

perasan jeruk nipis untuk menambah rasa enak pada salad. 

Salad tersebut biasanya disajikan bersama dengan keladi 

rebus, singkong rebus, dan atau embal.   

5.1.13 Enhalus acoroides 
Enhalus acoroides termasuk sejenis Lamun, 

biasanya bertumbuh pada perairan yang dasarnya lunak 

sampai dengan keras.  Lamun yang dominan di Kabupaten 

Sangihe adalah: Enhalus acoroides, Cymodocea 

rotundata, Syringodium isoetifolium, dan Thallasia 

hemprichii.  Semua jenis lamun tersebut di kepulauan 
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Sangihe disebut Hilamu. Di waktu yang lampau, 

penduduk yang tinggal di pesisir kadang-kadang 

mengambil daun muda untuk dimasak bersama-sama 

dengan sup ikan.  Selain itu buah dari lamun ini dapat 

dimakan segar dan sangat lezat apabila dicampur dengan 

salad atau rujak.  Enhalus acoroides yang banyak terdapat 

di Sulawesi Utara, dapat dilihat pada Gambar 5.34. 

  
Gambar 5.34. Enhalus acoroides (A), pangkal batang dari 

Enhalus sebagai rempah sup ikan (B) 

Di pulau Larat, yang digunakan adalah buah dari 

Enhalus acoroides yang disebut Tanganui wuah, artinya 

buah yang berasal dari akar.  Digunakan sebagai tambahan 

pada sup ikan. Bahan untuk sup ikan adalah: akar dan 

buah dari E. acoroides, ikan segar, bawang putih, bawang 

merah, batang langkuas, batang sereh, jeruk nipis dan 

roico.  Cara membuat:  Air untuk kuah ikan direbus 

sampai mendidih, kemudian masukkan ikan, biji dari        

A B 
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E. acoroides secukupnya.  Bawang merah, bawang putih, 

cabe, dangaram secukupnya ditumbuk atau diblender, dan 

masukkan ke dalam rebusan tadi.  Kemudian biarkan 

selama kurang lebih 10-15 menit.  Setelah itu masukkan 

perasan jeruk nipis, dan kemudian angkat dan siap untuk 

disajikan.  Gambar 5.35 menunjukkan buah  dan daun dari 

E. acoroides. 

 
Gambar 5.35. Buah  dari E. acoroides 

Di pulau Jamdena,  E. acoroides disebut Rongan, 

juga sebagai  sebutan bagi lamun. Dikonsumsi sebagai 

sayuran masak santan. Bahan terdiri dari: biji dan batang 

muda dari E. acoroides, bawang putih bawang merah, 

cabe rawit, bumbu penyedap dan kelapa mengkal. Cara 

membuat adalah sebagai berikut: diambil sejumlah biji 

dari T. Hemprichii masak. Dan Kelapa mengkal parut dan 
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ambil santannya; Haluskan bumbu-bumbu, beri sedikit 

minyak dan tumis, kemudian masukkan biji dan batang 

yang mudah E. acoroides dapat juga dimasukan daging 

atau potongan ikan bakar, masak hingga matang.  

Hidangan siap untuk disajikan bersama makanan 

pelengkap lainnya seperti kombili rebus, keladi rebus, 

singkong rebus dan suami kukus. 

Di pulau Kei Besar, Enhalus acoroides disebut 

Ubun wuan, dan di Kei Kecil disebut Ibun laai. Ubun 

wuan artinya buah yang berasal dari akar; Ibun laai 

artinya buah dari akar yang besar. Dimakan sebagai  

tambahan pada sup ikan.  Bahan terdiri dari: akar dan buah 

dari E. acoroides, ikan segar, bawang putih, bawang 

merah, batang langkuas, batang sereh, jeruk tipis, dan 

penyedap rasa. Cara membuat adalah sebagai berikut: air 

direbus sampai mendidih, kemudian dimasukkan ikan, dan 

biji dari E. acoroides.  Bawang merah, bawang putih, dan 

cabe rawit ditumbuk atau diblender sampai halus dan 

dimasukkan ke dalam rebusan tadi. Kemudian biarkan 

selama kurang lebih 15 menit.  Setelah itu dimasukkan air 

jeruk tipis dan kemudian diangkat dan siap untuk 

disajikan. Gambar 5.36, menunjukkan E. Acoroides (A), 

dan biji dari E. Acoroides (B). 
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Gambar 5.36. (A) Daun dari E. acoroides. (B) Buah dari 

E. acoroides 

Di pulau Aru, E. Acoroides disebut Pama.  Dimakan 

sebagai  sayuran dimasak santan. Bahan terdiri dari: biji 

dan batang muda dari E. acoroides, ikan bakar,  bawang 

putih bawang merah, cabe rawit, bumbu penyedap dan 

kelapa. Cara membuat: Diambil sejumlah biji dari             

T. hemprichii dan dimasak.  Sementara itu, kelapa diparut 

kemudian diambil santannya dan kemudian bumbu-bumbu 

tadi dihaluskan, diberi sedikit minyak dan ditumis, 

kemudian dimasukkan biji dan batang muda dari               

E. acoroides dan dimasukan potongan ikan bakar dimasak 

hingga matang.  Pama siap untuk disajikan bersama 

makanan pelengkap lainnya diantaranya keladi, singkong 

rebus dan sinoli.  

 

A B 
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5.1.14 Thalassia hemprichii 
Di pulau Larat, T. hemprichii disebut Tanganui 

wuah, yang artinya artinya buah yang berasal dari akar. 

Digunakan sebagai tambahan pada sup ikan. Bahan terdiri 

dari: Akar dan buah dari T. hemprichii, ikan segar, 

bawang putih, bawang merah, batang langkuas, batang 

sereh, jeruk nipis dan penyedap rasa.  Cara membuat: air 

dididihkan, kemudian apabila telah mendidih, dimasukkan 

ikan, dan biji dari T. hemprichii, bersama bawang merah, 

bawang putih, dan garam serta cabe rawit secukupnya.  

Kemudian biarkan selama kurang lebih 10-15 menit, 

setelah itu, dimasukkan penyedap rasa, dan sedikit perasan 

jeruk nipis, dan sup siap untuk disajikan.  Biasanya 

disajikan bersama dengan makanan pelengkap lainnya.  

Gambar 5.37 menunjukkan biji dari  T. hemprichii. 

 
Gambar 5.37. Biji dari T. hemprichii 
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Di pulau Jamdena disebut Rongan, dan dikonsumsi 

sebagai makanan. Bahan terdiri dari: biji dan batang dari 

T. Hemprichii. Cara membuat:  diambil sejumlah biji dari 

T. Hemprichii dan direbus. Selanjutnya, kelapa yang 

setengah matang dan campur dengan buah yang direbus 

tadi dan dapat langsung dimakan.  Sedangkan bagian 

batangnya dapat dimakan mentah dengan kelapa. 

Di pulau Kei besar, T. hemprichii disebut Ubun 

wuan, dan di pulau Kei Kecil disebut Ibun ket.  Ubun 

wuan artinya buah yang berasal dari akar dan ibun ket 

artinya buah dari akar yang pendek.  Digunakan sebagai 

tambahan pada sup ikan.  Bahan terdiri dari: akar dan buah 

dari T. hemprichii, ikan segar, bawang putih, bawang 

merah, batang langkuas, batang sereh, jeruk tipis, dan 

penyedap rasa.  Cara membuat adalah sebagai berikut : air 

direbus sampai mendidih, kemudian dimasukkan ikan, biji 

dari T. hemprichii, bumbu bawang merah, bawang putih, 

garam secukupnya, dan cabe rawit. Dimasak selama 

kurang lebih 15 menit, setelah itu dimasukkan penyedap 

rasa dan sedikit perasan jeruk tipis.  Setelah mendidih, sup 

siap untuk disajikan.  Biasanya disajikan bersama dengan 

enbal keladi rebus, singkong rebus atau dapat pula dengan 

nasi Gambar 5.38 menunjukkan T. hemprichii dan bijinya. 
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Gambar 5.38. Thalassia hemprichii (A), dan Biji dari                    

T. Hemprichii (B) 

Di pulau Aru, T. hemprichii disebut Sebam.  Sebam 

adalah sebutan bagi lamun.  Biji dan batang dari lamun ini 

dimakan.  Cara membuat: Dipilih sejumlah biji dari           

T. hemprichii, direbus selama kurang lebih 15 menit.  

Disiapkan kelapa setengah matang,  diparut dan dicampur 

dengan buah yang sudah direbus tadi, dan dapat langsung 

dimakan.  Sedangkan bagian batangnya dapat dimakan 

mentah dengan kelapa. 

Dari menu rumput laut yang telah diuraikan diatas, 

jenis-jenis alga laut yang masih dikonsumsi oleh 

masyarakat di kepulauan Indonesia bagian timur adalah 

Caulerpa racemosa, C. lentillifera, C. Sertularioides, 

Kappaphycus alvarezii, Chaetomorpha spiralis, Codium 

bartlettii, dan Codium arabicum  Sedangkan jenis: Ulva 

lactuca, Gracilaria sp., Halymenia durvillaei, 

Dictyosphaeria versluysii, Codium edule, Valonia 

fastigiata, dan Enhalus acoroides, hanya diperoleh dari 

A B 
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informasi orang-orang tua, dan beberapa menu 

diantaranya dicoba dibuat untuk dokumentasi. 

5.2. Pemanfaatan Sebagai Obat-obatan 
5.2.1 Kepulauan Sangihe 

Di kepulauan Sangihe, talus dan pangkal daun         

E. acoroides digunakan sebagai obat anti bisa, terutama 

apabila tertusuk ikan berbisa, dan juga sebagai obat luka 

baru. Caranya dengan menumbuk talus dan pangkal daun 

lamun tersebut, dan digosok kemudian ditempel pada 

bagian yang tertusuk duri ikan berbisa, atau pada kaki atau 

tangan yang luka, karena biasanya mereka yang 

menangkap ikan dan mengumpulkan rumput laut, sering 

mengalami luka akibat koral atau benda yang tajam. 

5.2.2 Pulau Larat 
Di pulau Larat, E. acoroides digunakan juga sebagai 

pengobatan anti bisa (Baulu, 2008).  Nama lokal adalah 

Tanganui. Digunakan akar dan batang dari E. acoroides 

(Gambar 5.39). Cara membuat: diambil batang dan akar 

dari E. acoroides, dicuci bersih, selanjutnya tumbuk 

sampai halus. Apabila seseorang mengalami gigitan 

hewan berbisa seperti ular, maka segera oleskan pada 

bagian yang terkena gigitan ular yang mengandung racun, 
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untuk beberapa saat, setelah itu akan terasa bahwa bagian 

tubuh yang terkena gigitan ular, (bisa), akan hilang rasa 

sakitnya. 

 
Gambar 5.39. Akar dan batang Enhalus acoroides 

 
5.2.3 Pulau Jamdena 

Di pulau Jamdena  Enhalus acoroides disebut 

Rongan. Seperti di pulau Larat,  akar dan batang lamun ini 

digunakan juga sebagai obat anti bisa. Cara membuat dan 

memakai, sama dengan di kepulauan Larat dimana ambil 

batang dan akar dari E. acoroides (Baulu, 2008). 

5.2.4 Kepulauan Kei 
Di pulau Kei Besar, Enhalus acoroides disebut 

Ubun wuan, dan di Kei Kecil disebut Ibun lai. Sama 

dengan di kedua pulau diatas, yang dipakai adalah akar 

dan batang dari E. acoroides. Cara membuat dan 
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menggunakannya, sama dengan di kedua pulau 

sebelumnya (Dangeubun, 2005). 

5.2.5 Kepulauan Aru 
Di kepulauan Aru, Enhalus acoroides disebut Pama.  

Sama dengan di ketiga pulau di atas, yang dipakai adalah 

akar dan batang dari E. acoroides.  Cara membuat dan 

cara menggunakannya, sama (Dangeubun, 2005).. 
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BAB VI 
PENUTUP 

Dari menu rumput laut yang telah diuraikan pada 

Bab V, jenis-jenis alga laut yang masih dikonsumsi oleh 

masyarakat di kepulauan Indonesia bagian timur adalah: 

Caulerpa racemosa, Caulerpa lentillifera, Caulerpa 

sertularioides, Kappaphycus alvarezii, Chaetomorpha 

spiralis, Codium bartlettii, dan Codium arabicum  

Sedangkan jenis: Ulva lactuca, Gracilaria sp., Halymenia 

durvillaei, Dictyosphaeria versluysii, Codium edule, 

Valonia fastigiata, dan Enhalus acoroides, hanya 

diperoleh dari informasi orang-orang tua. 

Kebiasaan mengosumsi rumput laut tergantung 

keberadaannya di perairan sekitar desa pantai. Umumnya 

rumput laut yang tumbuh di seluruh Indonesia, termasuk 

yang tumbuh di negara-negara Asean itu sama, dan cara 

mengosumsi juga umumnya sama, yaitu dibuat salad atau 

dimasak.  Perbedaan hanya dalam pemberian bumbu, yang 

tergantung pada selera dan kebiasaan masyarakat 

setempat. 

Sebagai negara Bahari, maka kebiasaan mengosumsi 

rumput laut perlu digalakkan lagi, karena sangat 

bermanfaat terutama dalam mengatasi kekurangan yodium 
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di Indonesia, di mana kekurangan yodium tersebut masih 

merupakan salah satu dari 4 malnutrisi di Indonesia. 

Untuk mengembangkan industrialisasi rumput laut, maka 

peranan industri pengolahan sangat besar, untuk 

menghasilkan produk yang lebih beragam, dan praktis 

untuk dikonsumsi.  Ada dua tipe produk rumput laut yang 

perlu dikembangkan, yaitu sebagai menu sayuran  atau 

dessert, baik di hotel, restoran, maupun menu rumah 

tangga, dan juga produk awetan seperti kue, camilan, dan 

lain sebagainya,  dengan sasaran utama adalah anak-anak 

dan orang lanjut umur. Produk makanan kering dan juga 

intermediate moisture food (IMF), baik untuk sayur dan 

sebagai camilan, yang berbasis rumput laut sangat perlu 

dikembangkan. Sebanyak 55 jenis rumput laut yang 

ditemukan oleh Weber van Bosse pada ekspedisi Siboga 

(1899-1900) yang dinyatakan sudah dikonsumsi oleh 

nenek moyang kita, apabila dapat kembali menjadi 

sayuran masyarakat modern Indonesia, pasti akan 

memberikan kontribusi dalam perekonomian dan 

kesehatan bangsa Indonesia. Apabila rumput laut dapat 

dikembangkan, maka beberapa masalah kesehatan seperti 

kekurangan yodium, kurangnya dietary fibre dalam 

makanan, kekurangan mineral utama seperti K, Ca, Mg 
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dan trace elements atau micro-nutrients lainnya seperti: 

Iron (Fe), Zinc (Zn), Manganese (Mn), Fluorine (F), 

Copper (Cu), Selenium (Se), dan Chloride (Cl), akan dapat 

diatasi.  Selain itu, apabila konsumsi rumput laut 

meningkat, maka budidaya dan industri pasca panen 

rumput laut akan berkembang, yang sudah tentu akan 

memanfaatkan perairan tidur (perairan potensial yang 

tidak dimanfaatkan), dan akan membuka lapangan 

pekerjaan dan menaikkan pendapatan masyarakat. 
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