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H. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL  
 
 
 
 

A. Petunjuk Bagi Mahasiswa 

1. Bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan belajar. 

Bila ada materi yang belum jelas, mahasiswa dapat bertanya pada 

Dosen  

2. Kerjakan setiap tugas terhadap materi-materi yang dibahas dalam 

setiap kegiatan belajar  

3. JIka belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi 

pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah pada dosen.  

B. Petunjuk Bagi Dosen  

1. Membantu mahasiswa dalam merencanakan proses belajar 

2. Membimbing siswa dalam memahami konsep, analisa dan 

menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai proses belajar 

3. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok.  
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I. PENDAHULUAN  

 

A. Deskripsi Singkat  

Untuk mata kuliah Wadah Budidaya Perikanan Ikan Semester 2, 

terdiri dari 3 SKS (2 SKS teori & 1 SKS Praktek). Materi yang akan 

dipelajari terdiri dari 7 Kompetensi dengan 16 kali pertemuan dari 

awal pembelajaran, mid semester hingga Ujian Akhir Semester.  

Isi dari Modul mata kuliah Wadah Budidaya Perikanan ini 

mencakup 7 kompetensi. Setiap kompetensi masing-masing diuraikan 

pada Bab Kegiatan Belajar. Pada pembahasan kegiatan belajar 

tersebut, terdiri dari Judul, Indikator, Uraian Materi, Rangkuman dan 

Formatif.  

Capaian Pembelajaran dari Mata Kuliah Wadah Budidaya 

Perikanan  Semester 2 ini adalah : Mampu menjelaksakan berbagai 

jenis wadah budidaya ikan, crustacean, moluska dan tanaman air 

berbasis daratan (land base aquaculture) serta berkelanjutan.  

 

B. Kompetensi  

Pada modul pertama ini, ada 7 Kompetensi yang akan dipelajari, 

yakni :  

1. Perkembangan teknologi wadah budidaya ikan  

2. Wadah budidaya yang tepat sesuai dengan jenis kultivan  

3. Pemilihan lokasi wadah budidaya  

4. Sarana prasarana dan peralatan budidaya perikanan 

5. Desain dan tata letak wadah budidaya  

6. Perawatan wadah budidaya 

7. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kegiatan budidaya 

perikanan.  
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C. Sub Kompetensi  

 

No Kompetensi  Sub Kompetensi /Pokok 
Bahasan  

Tatap 
Muka  

1 Perkembangan 
teknologi wadah 
budidaya ikan  

1.1. Perkembangan teknologi 
wadah budidaya  

1.2. Wadah Budidaya 
berdasarkan lokasi (Land 
base aquaculture dan Water 
Base Aquaculture)  

 

2 Wadah Budidaya 
yang tepat sesuai 
dengan jenis kultivan  

2.1. Wadah budidaya ikan  
2.2. Wadah budidaya krustacea 
2.3. Wadah budidaya molusca  
2.4. Wadah budidaya aquatic 

plant 

 

3 Pemilihan lokasi 
wadah budidaya  

3.1. Persyaratan teknis  
3.2. Persyaratan non teknis  

 

4 Sarana prasarana 
dan peralatan 
budidaya perikanan  

4.1. Sarana dan prasarana 
budidaya   

4.2. Peralatan budidaya   

 

5 Teknik Reproduksi  5.1. Desain dan tata letak 
wadah untuk pembesaran  

5.2. Teknologi desain wadah   

 

6 Perawatan wadah 
budidaya  

6.1. Tujuan perawatan wadah  
6.2. Teknik Perawatan wadah  

 

7 Instalasi Pengelolaan 
Air Limbah (IPAL) 
kegiatan budidaya 
perikanan.  

7.1. Tujuan dan Manfaat IPAL  
7.2. RAS  
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J. PETA MODUL 

 

\ 

 

  

Mata Kuliah 

Semester 2 

Kreatifitas & Inovasi 

Kewirausahaan   

Dasar-dasar 

Penyuluhan   

Ekologi Perairan  

Biologi Reproduksi  

Wadah Budidaya 

Perikanan  

Teknik Produksi 

Pakan Alami  

Kompetensi  II  Persiapan Media 

dan Wadah Pembenihan   

Kompetensi III : Manajemen 

Induk     

Kompetensi IV : Pemijahan     

Kompetensi V : Penetasan telur 

dan manajemen larva      

Kompetensi VI : Pendederan    

Kompetensi VII :Seleksi dan Uji 

Mutu Benih    

Kom  I : Ruang Lingkup 

Pembenihan Ikan  

Kompetensi VIII: Panen Benih    

Teknik Pembenihan 

Ikan  

PPKMP  

Kompetensi VIII: Panen Benih    
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K. KEGIATAN BELAJAR I 

 

1. Judul 

Judul  : Perkembangan teknologi wadah budidaya perikanan 

2. Indikator  

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu  :  

1. Memahami dan mengetahui perkembangan teknologi wadah 

budidaya  

2. Memahami dan mengetahui wadah budidaya berdasarkan 

lokasi (Land base aquaculture dan Water base aquaculture)  

3. Uraian Materi  
 

a. Perkembangan teknologi wadah budidaya  

 

Sejalan dengan perkembangan zaman, teknologi dan jenis 

wadah budidaya perikanan juga berkembang pesat. Perkembangan 

wadah budidaya, diakibatkan oleh : semakin meningkatnya 

populasi manusia dibumi sehingga pemenuhan kebutuhan ikan dari 

penangkapan ikan tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ikan 

sehingga manusia mengembangkan kegiatan budidaya perikanan.  

 

Beberapa alasan perkembangan teknologi wadah budidaya, 

sejak manusia mengenal kegiatan budidaya perikanan adalah :  

1. Wadah budidaya berkembang karena wadah budidaya ikan 

sebelumnya memiliki banyak kelemahan 

2. Menginginkan peningkatan produksi budidaya sehingga perlu 

wadah yang lebih mendukung pertumbuhan dan perkembang 

biakan biota yang dipelihara 

3. Semakin sempitnya lahan yang ada sehingga perlu desain 

wadah budidaya yang tidak terlalu luas tetapi tingkat 

produkstifitas tinggi untuk semakin memudahkan dalam 
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melakukan kegiatan budidaya maka, misalnya wadah 

budidaya tersebut dapat dilakukan tidak jauh dari tempat 

tinggal. 

Di bawah ini merupakan beberapa jenis wadah  yang digunakan 

dalam kegiatan budidaya perikanan air tawar adalah :  

1. Kolam 

Pada awalnya, kolam ikan air tawar dibuat oleh manusia dengan 

cara konstruksi sederhana dimana seluruh bagian kolam terbuat 

dari tanah, kemudian pengairannya menggunakan saluran yang 

juga terbuat dari tanah. Seiring dengan berkembanganya kreatifitas 

manusia, dimana kolam yang terbuat dari tanah banyak memilki 

kekurangan, maka manusia mulai terpikir bagaiman supaya 

konsturksi kolam itu dapat berdiri kokoh, air dalam kolam dapat 

bertahan lama karena tingginya tingkat air maka teknologi kolam 

dengan konstruksi beton berkembang.  

 

2. Tambak 

Budidaya udang adalah kegiatan pemeliharaan/pembesaran 

udang secara khusus dengan penebaran benur ditambak air payau 

yang terdapat di hamparan pesisir. Sampai dengan tahun 60-an 

hanya ada 4 negara di dunia yang memiliki areal tambak cukup 

luas, yaitu Filipina, Indonesia, Taiwan dan Thailand. Masing-masing 

dengan luas 166.000, 165.000, 27.600 dan 20.000 Ha (Ling, 1970). 

Di Indonesia sendiri sampai dengan tahun 60-an masih terpusat di 

Jawa, Sulawesi Selatan dan Aceh. 

Tambak tersebut dibangun di wilayah lahan pasang surut (Zona 

Intertidal) karena untuk pengairannya tergantung penuh pada 

pergerakan air pasang surut. Komoditi budidaya hanyalah ikan 

bandeng (ditambah ikan belanak di Taiwan dan Ikan Kakap di 

Thailand). Adapun udang yang terdapat didalam tambak hanya 

berasal dari alam yang masuk sendiri kedalam tambak bersama 

arus air pasang tinggi. 
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Hasil udang yang diperoleh pemilik tambak dianggap hanya 

sebagai hasil sampingan (hasil panen utama adalah bandengnya) 

dan menjadi hak pendega, yaitu karyawan yang mengurus tambak. 

Penebaran benur (benih udang) secara khusus kedalam tambak 

untuk dipelihara secara terkendali baru dimulai setelah petambak 

Sulawesi Selatan diajari untuk mengenal benur udang dan 

membudidayakannya didalam tambak. 

Guna menyimak perkembangannya budidaya udang di 

Indonesia secara utuh, Bapak Alie Pornomo (Alm) telah 

memberikan catatan secara kronologis yang pernah disampaikan 

saat Simposium Akuakultur Tahun 2001 di Semarang. Berikut 

uraiannya: 

Sejarah Budidaya Tambak Udang di Indonesia 1960 s/d 1964 : Era 

Pra budidaya Udang di Tambak. Sampai dengan awal Tahun 1964 

tambak di Indonesia hanya digunakan untuk budidaya ikan 

bandeng. 

1964-1970 : Pengenalan Benur dan Budidaya Udang Teknologi 

Tradisional/Ekstensif 

Pengenalan morofologi benur alam (terutama udang windu P. 

monodon dan udang putih P. marguiensis), teknik merawat dan 

pengangkutan serta pembesarannya didalam tambak (teknologi 

ekstensif secara mono atau polikultur dengan bandeng) di Sulawesi 

Selatan (Bulukumba, Jeneponto, pangkep dan Pinrang) 

(Poernomo, 1968).Pendederan dan aklimatisasi benur didalam 

keramba jarring apung didalam tambak atau didalam bak-bak 

semen didarat berkembang pesat di daerah pertambakan di 

Sulawesi Selatan yang jauh dari sumber benur (Pangkep, Maros, 

Barru). 

Setelah tahun 70-an pembudidayaan udang windu teknologi 

ekstensif berkembang ke Jawa, Kalimantan (Balikpapan) dan 

Sumatera (Aceh). Khususnya di Banda Aceh, disamping budidaya 

udang windu juga dibudidayakan udang putih (P. indicus) karena 
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kelimpahan benur alam jenis udang ini diperairan pantai aceh 

(Poernomo, 1979). 

Budidaya udang windu teknologi ekstensif dengan kepdatan 

tebar 20.000-30.000 ekor benur/Ha (monokultur) tanpa pakan 

dapat menghasilkan 3-4 kwintal/Ha/siklus size 30 (hanya 

mengandalkan pakan alami dengan pemupukan. Disini masih 

banyak petani menerapkan polikultur dengan banding. 

 

1970 : Dibangun hatchery udang pertama dan RCU Jepara  

Setelah penelitian berhasil memijahkan induk udang matang 

telur dari laut, dibangun hatchery pertama di Makassar (Berita 

Buana, 1970 Harian Kami, 1970) dan menyusul dibangunnya 

hatchery ke-2 di Jepara, Jawa Tengah akhir tahun 1970. Mengingat 

besarnya potensi budidaya udang di Indonesia pada masa 

mendatang maka penulis waktu itu menyarankan kepada 

Pemerintah untuk dibangun RCU (Reseacrh Center Udang) di 

lokasi yang sama di Jepara yang kemudian disebut BPAP (Balai 

Pengembangan Budidaya Air Payau) dan pada tahun 2003 

berubah menjadi BBPBAP (Balai Besar Pengembangan Budidaya 

Air Payau) untuk mendukung percepatan pembangunan budidaya 

udang di Indonesia. 

1974 : Perintisan Budidaya Udang Teknologi Intensif 

Pengembangan budidaya udang teknologi intensif dan semi 

intensif dengan menggunakan kincir dan pakan pellet dimulai di 

RCU Jepara. 

 

1974 : Proyek Pengembangan Tambak USAID di Aceh 

Terjadi malapetaka pertambakan di Aceh sebagai akibat dari 

gerakan pembabatan jalur mangrove didalam areal pertambakan 

yang diinstruksikan oleh ahli-ahli (staf pengajar Auburn University) 

dalam proyek bantuan USAID tersebut. Alasan utama para ahli 

tersebut adalah produktivitas tambak Aceh rendah disebabkan 



5 
 

karena pohon bakau yang ditanam di sepanjang tanggul dan 

saluran menghabiskan unsur hara dari pupuk yang diaplikasikan 

untuk menumbuhkan makanan alami didalam tambak. Rupanya 

staf ahli tersebut khilaf karena tidak menyimak 3 hal yang lebih 

penting yaitu: Jalur mangrove tersebut sangat vital fungsinya 

sebagai wind breaker bagi wilayah pertambakan di Aceh karena 

anginnya sangat luar biasa besarnya. Tidak menyadari bahwa 

mangrove bakau sebenarnya diperlukan untuk memperbaiki 

lingkungan wilayah tambak karena fungsinya antara lain menyerap 

zat-zat polutan dan mengandung bakteri yang bermanfaat bagi 

keseimbangan lingkungan. Sebegitu jauh belum ada penelitian 

khusus tentang seberapa hebat akar bakau menyerap unsure hara 

dari pupuk yang diaplikasikan dibagian tengah atau pelataran 

tambak waktu air dangkal. 

 

1975 : Teknologi Ablasi Mata untuk Pematangan Telur Induk Udang 

Diketemukan Penelitian di RCU Jepara berhasil mematangkan telur 

induk udang dengan teknik ablasi mata (alikunki dkk, 2975 dan 

Poernomo, Hamami, 1983).  

Taiwan dan Filipina setalah membaca bulletin RCU, 1975 atau 

mengetahui keberhasilan Jepara tersebut langsung menanganinya 

dengan sangat intensif (di Tungkang Marine Laboratory (TML), 

Taiwan dan Seafdec, Filipina), sehingga mereka berhasil 

mengkomersilkan lebih dahulu teknologi tersebut. Dari perjalanan 

tersebut Alie Pornomo dimintai oleh Dr. Liao, Dir TML penulis yang 

pada waktu (1983) kebetulan berada di Taiwan, diminta untuk 

mengajarkan teknik ablasi pada staf peneliti Tungkang Marine 

Laboratory, Tungkang Taiwan.  

1979-1980 : Dibangun Hatchery Swasta Pertama 

Hathery udang swasta petama (PT Benur Unggul) dibangun di 

Desa Temporah/Banyuglugur Besuki, Jawa Timur disusul oleh 
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hatchery swasta di Sinjai Sulawesi Selatan dan Kepulauan Seribu, 

Jakarta. 

1980 : Perbaikan Teknologi Ablasi Mata 

Perbaikan teknologi ablasi mata induk dari laut untuk produksi 

benur udang windu dengan perbaikan mutu pakan, lingkungan di 

Suba Balai Penelitian Perikanan Laut Ancol 

 (Poernomo, Hamami, 1983) dan BBAP Jepara. 

1982-1983 : Teknologi Reklamasi Tanah Sulfat Masam 

Teknologi perbaikan atau reklamasi tanah sulfat masam (pyrite) 

yang menjadi kendala tambak udang ditemukan dam 

dimasyarakatkan (Poernomo dan Singh, 1982; Singh dan 

Poernomo, 1983; Poernomo, 1983; Kompas, 1982; dan Suara 

Merdeka, 1982). 

Tambak yang dibangun di lahan zona intertidal umumnya 

mengandungi senyawa pyrit antara 0,5-2% dan pada daerah 

tertentu dapat mencapai >5%. Lahan tambak dengan kandungan 

pyrit tinggi seperti di daerah Bone Palopo, Malili, Mamuju (Sulawesi 

Selatan) dan Kalimantan Timur yang belum direklamasi 

produktivitasnya sangat rendah. 

1984-1985 : Komersialisasi Budidaya Udang Intensif 

Pengembangan budidaya udang teknologi intensif dimulai di 

Jawa Timur yang terpusat di Banyuwangi dan Situbondo (Jawa 

Timur) di Tangerang dan Serang (Jawa Barat) serta Denpasar 

(Bali) yang mencapai puncaknya pada tahun 1987-1990. Diluar 

Jawa, kecuali Bali dan Lampung (DCD, 1989) pada waktu itu belum 

ada tambak udang intensif. 

1985 : Tambak TIR dibangun 

Oleh pemerintah dibangun Tambak Pandu Inti Rakyat (TIR) 

krawang seluas 250 Ha di desa Cipucuk, Kab. Krawang, lengkap 

dengan cold storage, pabrik pakan dan pelatihan teknisi. Tambak 

pola TIR yang lain juga dibangun oleh swasta di Desa Jawai, Kab. 

Sambas (Kal Bar), di Teluk Waworada, Kab. Bima (NTB), Desa 
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Pejarakan Buleleng (Bali), di Muara Sungai Bodri Kendal (Jateng), 

Takesung (Kal Sel), di Seram (Maluku), Tanjung Arus, Bulongan 

(Kal Tim). Tambak-tambak tersebut yang dibangun oleh pemerintah 

maupun swasta umumnya kurang berhasil karena masalah 

manajemen usaha dan manajemen budidaya. Tambak TIR 

Raksasa (PT Dipasena Citra Darmaja/PT DCD) seluas >5.000 Ha 

mulai dibangun Th 1989 di Desa Mesuji/Rawa Jitu, Kab. Lampung 

Utara, kemudian menyusul tambak TIR. PT Bratasena seluas 

10.000 Ha dibangun di Muara Way Seputih, Kec. Seputih Surabaya 

Kab. Lampung Tengah. 

Unit ke-3 tambak raksasa non TIR (PT Wahyuni Mandira) 

seluas >10.000 Ha mulai dibangun pada tahun 1999 disebelah 

utara sungai Mesuji, Propinsi Sumatera Selatan. 

Ketiga unit tambak raksasa tersebut terletak dalam satu hamparan 

pantai yang bertetangga dalam lingkup garis pantai sekitar 100 km. 

Namun karena desain tata letak ruang dan konstruksinya sudah 

mengikuti prasyarat kaidah budidaya, maka secara teknis, 

produktivitas tambak-tambak tersebut cukup stabil. 

Kasus yang menimpa PT Dipasena yang berakhir dengan 

penyerahan penuh tambak-tambak tersebut kepada plasma terletak 

pada masalah manajemen social. Tetapi dampak negative dari 

kuasainya penuh tambak-tambak tersebut oleh petambak mantan 

plasma, produktivitasnya menurun sangat drastis, penyebabnya 

antara lain karena tidak ada yang bertanggung jawab merawat 

saluran primer dan sekunder, kemampuan permodalan, dan 

koordinasi antar petambak. Seharusnya paling tidak saluran primer 

harus bias di urus oleh pemerintah, karena petambak jelas tidak 

akan mampu merawatnya apalagi dalam kondisi hamparan tambak 

raksasa. 

1986 : Diketemukan Virus MBV 

Pada tahun 1986 pertama kali ditemukan virus MBV di tambak 

Desa Kedungpeluk, Sidoarjo Jawa Timur (Nash dkk, 1987). 
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Penyakit virus menyebar dan mencapai puncaknya tahun 1990-

1992 ditambak-tambak udanng intensif yang berakibat pada 

kegagalan masal tambak udang. Puncak terjangkitnya MBV dan 

kegagaln panen terutama karena pengelolaan budidaya yang jauh 

menyimpang dari kaidah budidaya udang (obral penggunaan obat-

obatan dari Taiwan yang merusak lingkungan), pembuangan 

limbah tambak tanpa aturan, dan kontruksi/tata letak tambak yang 

tumpang tindih, ditambah lagi oleh meningkatnya polusi eksternal 

(Poernomo, 1989). Setelah agak mereda beberapa waktu penyakit 

virus merambak/mencuat lagi pada tahun 1999. 

1986 : Pakan Udang 

Mulai diproduksi padakan udang (pellet) oleh PT. Comfeed 

Indonesia 1986-1987 untuk mendukung budidaya udang teknologi 

intensif di tambak. Setelah itu menyusul Charoen Pokphand (1989) 

dan beberapa perusahaan pakan udang yang lain seperti Bama, 

Karka, MAS, Bukaka, Mabar dll. Namun untuk memenuhi 

kebutuhan budidaya udang teknologi intensif yang berkembang 

begitu cepat waktu itu masih mengimpor pakan terutama dari 

Taiwan. 

1986 : Pembenihan Bandeng di Hatchery 

Penelitian berhasil mengembangkan teknologi pembenihan 

bandeng di Hatchery (Poernomo dkk, 1986). Keberhasilan 

pembenihan banding di hatchery di Indonesia patut dihargai karena 

Philipina yang jauh lebih dahulu merintis penelitian dibidang ini 

sampai sekarang belum berhasil. Pemijahan pertama induk 

banding yang dilakukan di Balai Penelitian Perikanan Pantai 

Gondol (Bali) berasal dari pembesaran nener alam yang dikerjakan 

di RCU Jepara. Induk-induk tersebut berumur ssekitar 6 Tahun. 

Teknologi ini berkembang sangat pesat dan mantap sehingga 

mendorong timbulnya di ratusan (500 pemilik/96 unit) backyard 

hatchery bandeng terutama di Desa Gondol, Kec. Gerogak, 

Buleleng Bali, yang dimulai tahun 1994 dan mencapai puncaknya 
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pada tahun 1999. Kecukupan suplly nener bandeng berperan 

sangat penting untuk mendukung usaha produksi banding umpan 

di tambak. Produsen banding umpan yang terpusat di daerah 

pertambakan Cemara dan Sungai Buntu, Kab. Kerawang (Jawa 

Barat) Desa Betoyo Guci, Manyar Kab. Gresik, Kec. Duduk, Deket 

Glagah di Kab. Lamongan Jawa Timur. Produksi bandeng umpan 

ini merupakan usaha yang sangat penting untuk mendukung usaha 

penangkapan tuna. Dari Gresik, Lamongan saja yang dipasarkan 

ke Benoa mencapai 12-15 truk per hari umpan hidup dan 3-4 

kontainer 40 ft perbulan umpan beku. 

1989-1995 : Backyard Hatchery Udang 

Puncak perkembangan backyard hatchery yang dimulai di 

sekitar Jepara pada taun 1989 dan mencapai puncaknya tahun 

1995 terus berkembang ke daerah-daerah lain seperti 

Pangandaran, Desa Batu Hiu (Jabar), Galesong (Kab Takalar), 

desa Kupa (Kab. Barru, Sulsel), Kuala Raja dan Ketapang Maneh 

(Aceh), Pantai Cermin (Sumatera Utara), Kalianda (Lampung 

Selatan) dan terakhir sekitar tahun 2000a di Tarakan. 

1990 : Tambak Plastik Biocreet 

Dibangun tambak plastik Biocreet di lahan pasir di Desa 

Citarate, Jampang Kulon, Kab Sukabumi (Widigdo, 1993). 

Dioperasikan secara bertahap yang mencapai 14 petak @2400 m2 

pada tahun 1994 (PT Citarate). 

Menyusul unit kedua tambak biocreet di lahan pasir Pantai 

Pandan Simo, Yogya Selatan yang pada tahun 2000 telah tersedia 

40 petak @3600 m2 (PT Indokor). Remcana unit ketiga tambak 

biocreet dengan desain yang telah disempurnakan (tambak ramah 

lingkungan) seluas 40 Ha akan dibangun di Pantai Glagah, Desa 

Karang Wuni, Kec. Temon Kab. Kulon Progo. Namun tidak 

dteruskan karena Bupati mendadak akan membangun Pelabuhan 

umum ditempat yang sama (Poernomo, 2001). Sebenarnya 

pembangunan tambak plastik biocreet ini sangat cocok dalam 
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rangka pendayagunaan lahan kritis berpasir di hamparan pasir. 

Jadi tambak di lahan kritis ini untuk kedepan harus tetap 

dikembangkan mengingat makin terbatasnya lahan-lahan produktif. 

1993-1994 : Cold Storage Udang Berguguran 

Cold Storage udang berguguran (sisa 30%) yang masih 

bertahan, karena kekurangan bahan baku yang berbarengan 

dengan turunnya harga udang. 

1993-1995 : Teknologi Resirkulasi dan Tandon 

Diperkenalkan 

Teknologi ini berkembang sangat lambat karena banyak petani 

belum terlalu yakin, akan kegunaan teknologi ini. Disamping itu, 

pertimbangan yang lain adalah petani tidak mau mengorbankan 

lahan untuk kepentingan pembuatan tandon, serta modal yang 

harus mulai dikeluarkan. Tetapi setelah mengalami kegagalan 

panen yang beruntun, barulah teknologi ini mulai diserap oleh 

petambak dan ternyata hasilnya meyakinkan kalau dilaksanakan 

secara benar. 

1993-2004 : Teknologi Probiotik 

Dengan banyaknya kegagalan budidaya udang yang bertubi-

tubi sejak tahun 1990-an (Taiwan sudah collapsed sejak tahun 

1986/87), penelitian dan percobaan lapang tentang penggunaan 

probiotik mulai ditangani secara intensif sejak tahun 1992. 

Sebenarnya penggunaan probiotik secara sporadis ditambak udang 

intensif di Indonesia sudah mulai sejak tahun 1988 (contoh 

ARGON), namun sejauh itu tidak ada kejelasan baik mengenai isi 

yang terkandung didalamnya maupun cara aplikasi yang benar, 

sehingga dampaknyapun tidak menentu dan hasil yang diharapkan 

masih belum meyakinkan dikalangan petambak. 

Percobaan secara konsisten terhadap satu jenis produk yang 

mengandung mikroba Bacillus spp dan bakteri belerang fotosintetic 

ditambak udang intensif dengan memperhatikan serta menjaga 

habitat mikroba tersebut secara baik selama siklus pembesaran 
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udang terbukti dapat memberikan hasil yang mantap dan 

menguntungkan. 

Dengan hasil-hasil yang stabil mantap, teknologi probiotik ini 

meningkat terus aplikasinya di daerah Lampung dan bahkan mulai 

meluas ke Sumatera Utara sejak tahun 2001. Pada akhir tahun 

2003 mulai diaplikasikan di Jawa Timur dan Bali kemudian ke 

Sulawesi Selatan dan bahkan Bengkulu. 

Teknologi ini sangat baik untuk merevitalisasi budidaya udang 

intensif di tambak-tambak udang yang telah terbengkalai dengan 

keberhasilan >75%. 

Dengan kepadatan tebar (udang windu) 40-50 PL/m2, dicapai 

hasil 3,5-4 ton/0,5 Ha/siklus dan untuk udang vanname dengan 

kepadatan tebar 170 PL/m2 menghasilkan 12 ton/0,5 Ha/siklus, 

size 65-70. 

BUSMETIK 

BUSMETIK adalah akronim dari Budidaya udang skala mini 

empang plastik. Teknologi ini merupakan salah satu teknologi 

budidaya udang yang dikembangkan di BAPPL-STP Serang 

berdasarkan prinsip-prinsip budidaya yang efektif, efisien dan 

menguntungkan secara finansial serta berwawasan lingkungan. 

Pengelolaan tambak dengan teknologi ini harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut :  

• Memanfaatkan lahan tambak dengan luasan ≤ 1000 m2. 

Tambak dilapisi bahan plastik HDPE (high density 

polyethelene) untuk menampung air supaya tidak 

rembes. 

• Menggunakan system budidaya semi tertutup dengan 

tingkatan budidaya intensif sampai dengan super intensif. 

Tidak menggunakan senyawa kimia/obat obatan yang 

berbahaya, dan antibiotik. 

Tetap menjaga keseimbangan mikrobiologis dengan 

memanfaatkan aktifitas probiotik pada petakan selama 
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pemeliharaan serta melakukan penanaman mangrove di 

kawasan budidaya sebagai biofilter. 

Menerapkan biosekuritas. 

➢ Menebar benih yang sehat. Untuk memenuhi persyaratan di 

atas maka unit tambak terdiri dari : 

➢ Saluran pengairan (sumber air pasok). 

➢ Unit tandon (terdiri dari petak pengendapan dan petak 

sterilisasi). 

➢ Petak pemeliharaan. Petak biofilter/pengolahan limbah 

Microbubble Vs Ras  Tambak Udang 

Teknologi microbubble dan RAS juga memiliki kelebihan tidak 

perlu penggantian air, tidak ada limbah perikanan yang dibuang ke 

lingkungan, dan bisa diaplikasikan di tengah kota yang jauh dari 

sumber air laut, karena pengelolaan media air budidaya dilakukan 

secara berkelanjutan. 

Kelebihan lainnya adalah proses budidaya tidak memerlukan 

lagi penyifonan, yaitu proses pembuangan lumpur limbah sisa 

pakan dan kotoran udang. Sebagai gantinya, limbah padatan pada 

sistem ini akan ditangkap pada penyaring fisik dan akan 

dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. 

Keramba Jaring Apung (KJA) 

Keramba Jaring Apung merupakan wadah budidaya tipe water 

base yang terdiri dari beberapa kantong jaring yang dikaitkan pada 

rakit kayu, bamboo maupun HDPE dengan menempatkan pada 

perairan seperti sungai, danau dan luat. Beberapa keuntungan 

yang dimiliki metode KJA, yaitu tingginya padat penebaran, jumlah 

dan mutu air selalu memadai, tak diperlukannya pengolahan tanah, 

mudahnya pengendalian gangguan predator (pemangsa), 

mudahnya pemanenan, serta hasil panen tidak berbau 

lumpur. Teknologi KJA pertama kali berkembang di air tawar, 

khususnya waduk dan danau, untuk budidaya ikan. Kini KJA juga 

digunakan untuk budidaya ikan dan biota laut lainnya. 
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b. Wadah budidaya berdasarkan lokasi (Land base 

aquaculture dan Water base aquaculture).  

Berdasarkan posisi wadah /media untuk produksi budidaya, 

akuakultur meliputi kegiatan budidaya yang berbasiskan daratan 

(land-base aquaculture) dan budidaya perikanan yang berbasiskan 

perairan (water-base aquaculture). 

➢  Land base aquaculture  

Pada budidaya perikanan yang berbasis daratan (land-base 

aquaculture), wadah yang dilakukan dalam budidaya perikanan 

berada di darat dan air yang digunakan diambil dari sumber air 

yang ada di dekatnya. Sumber air yang digunakan bias saja 

berasal dari perairan tawar seperti sungai, maupun dengan 

mengambil air dari laut. 

Pada wadah budidaya yang berbasis daratan adalah jenis 

wadah budidaya yang dibuat pada daratan, dengan media air yang 

digunakan berasal dari berbagai sumber air seperti PDAM, air 

hujan, sungai, waduk dan air tanah dengan memindahkan air 

tersebut kedalam wadah dengan manfaatkan grafitasi bumi atau 

dengan teknologi pompa. Jenis-jenis wadah budidaya yang 

merupakan wadah budidaya berbasis daratan adalah :  

1. Kolam  

2. Bak Beton  

3. Tambak  

4. Akuarium  

➢ Water base aquaculture 

Pada budidaya perikanan yang berbasis perairan (water-base 

aquaculture), maka wadah budidaya berada langsung di atas 

perairan misalnya karamba atau karamba jarring apung. Wadah 

budidaya ditempatkan di perairan sehingga tidak perlu usaha 

memindahkan air dari sumber air ke wadah budidaya. Budidaya 

perikanan berbasis perairan ini bias dilakukan di perairan umum 
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yang berair tawar misalnya di danau atau sungai dan bias juga di 

laut terbuka. 

Jenis wadah budidaya yang termasuk dalam wadah budidaya 

berbasis perairan adalah :  

1. Keramba Jaring Apung  

2. Keramba Tancap  

3. Bubu  
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4. Rangkuman  

Perkembangan wadah budidaya, diakibatkan oleh : semakin 

meningkatnya populasi manusia dibumi sehingga pemenuhan 

kebutuhan ikan dari penangkapan ikan tidak dapat memenuhi 

kebutuhan konsumsi ikan sehingga manusia mengembangkan 

kegiatan budidaya perikanan.  

Beberapa alasan perkembangan teknologi wadah budidaya, 

sejak manusia mengenal kegiatan budidaya perikanan adalah :  

1. Wadah budidaya berkembang karena wadah budidaya ikan 

sebelumnya memiliki banyak kelemahan 

2. Menginginkan peningkatan produksi budidaya sehingga perlu 

wadah yang lebih mendukung pertumbuhan dan perkembang 

biakan biota yang dipelihara 

3. Semakin sempitnya lahan yang ada sehingga perlu desain 

wadah budidaya yang tidak terlalu luas tetapi tingkat 

produkstifitas tinggi untuk semakin memudahkan dalam 

melakukan kegiatan budidaya maka, misalnya wadah 

budidaya tersebut dapat dilakukan tidak jauh dari tempat 

tinggal. 

Berdasarkan posisi wadah /media untuk produksi budidaya, 

akuakultur meliputi kegiatan budidaya yang berbasiskan daratan 

(land-base aquaculture) dan budidaya perikanan yang berbasiskan 

perairan (water-base aquaculture). 

➢  Land base aquaculture  

Pada budidaya perikanan yang berbasis daratan (land-base 

aquaculture), wadah yang dilakukan dalam budidaya perikanan 

berada di darat dan air yang digunakan diambil dari sumber air 

yang ada di dekatnya. Sumber air yang digunakan bias saja 

berasal dari perairan tawar seperti sungai, maupun dengan 

mengambil air dari laut. 

Pada wadah budidaya yang berbasis daratan adalah jenis 

wadah budidaya yang dibuat pada daratan, dengan media air yang 
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digunakan berasal dari berbagai sumber air seperti PDAM, air 

hujan, sungai, waduk dan air tanah dengan memindahkan air 

tersebut kedalam wadah dengan manfaatkan grafitasi bumi atau 

dengan teknologi pompa. Jenis-jenis wadah budidaya yang 

merupakan wadah budidaya berbasis daratan adalah :  

1. Kolam  

2. Bak Beton  

3. Tambak  

4. Akuarium  

B. Water base aquaculture 

Pada budidaya perikanan yang berbasis perairan (water-base 

aquaculture), maka wadah budidaya berada langsung di atas 

perairan misalnya karamba atau karamba jarring apung. Wadah 

budidaya ditempatkan di perairan sehingga tidak perlu usaha 

memindahkan air dari sumber air ke wadah budidaya. Budidaya 

perikanan berbasis perairan ini bias dilakukan di perairan umum 

yang berair tawar misalnya di danau atau sungai dan bias juga di 

laut terbuka. 

Jenis wadah budidaya yang termasuk dalam wadah budidaya 

berbasis perairan adalah :  

1. Keramba Jaring Apung  

2. Keramba Tancap  

3. Bubu  

 

b. Wadah Budidaya berdasarkan lokasi (land base aquaculture dan 

Water base aquaculture)  
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5. Formatif  

1. Identifikasi perairan sekitar tempat tinggal  anda jenis-jenis wadah 

budidaya dan alas an penggunaannya !   

2. Jelaskan alasan alasan perkembangan wadah budidaya ikan ! 

3. Sebutkan dan jelaskan  jenis wadah yang digunakan dalam 

budidaya air tawar ? 

4. Sebutkan dan jelaskan  jenis wadah yang digunakan dalam 

budidaya air laut ? 

5. Apa yang dimaksud dengan Bsmetik ? 

6. Jelaskan kelebihan dan kekurangan keramba jaring apung ! 
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L. KEGIATAN BELAJAR II 

1. Judul  

Judul dari kegiatan belajar II adalah : Wadah budidaya yang tepat 

sesuai dengan jenis kultivan   

2. Indikator  

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu  :  

1. Memahami dan mengetahui wadah budidaya ikan  

2. Memahami dan mengetahui wadah budidaya crustacean  

3. Memahami dan mengetahui wadah budidaya molusca  

4. Memahami dan mengetahi wadah budidaya aquatic plant  

 

3. Urairan Materi  
 

A. Wadah budidaya ikan  

Manusia sudah sejak lama memanfaatkan perairan sebagai 

sumber makanan. Kegiatan menangkap ikan seperti memancing dan 

menjala sudah akrab dengan kehidupan manusia yang tinggal di 

sekitar lingkungan perairan. Sayangnya, pencarian ikan di perairan 

bebas dengan cara tradisional mempunyai banyak kendala karena 

manusia sebagai makhluk yang hidup di lingkungan terestrial tidak 

dapat melihat ikan sebagai sasarannya dengan jelas dan jumlah 

populasi sasaran belum bisa diperkirakan. Oleh sebab itulah dewasa 

ini banyak dikembangkan teknologi yang dapat digunakan sebagai alat 

untuk mendeteksi keberadaan ikan di suatu perairan misalnya dengan 

menggunakan satelit, sonar ataupun peralatan canggih lainnya.  

Sejalan dengan perkembangan manusia, masalah-masalah 

yang dihadapi pun menjadi lebih kompleks antara lain adalah sebagai 

berikut : 

1. Pertambahan jumlah populasi manusia. 

2. Kurangnya sumber makanan terutama yang berharga murah 

tetapi mempunyai kandungan protein tinggi. 

3. Produksi perikanan laut sudah hampir mencapai 

kemampuan maksimumnya. 
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4. Usaha pertanian yang tidak mengalami perkembangan 

secepat pertumbuhan populasi manusia. 

5. Adanya tuntutan untuk menciptakan suatu bentuk kehidupan 

yang lebih baik. 

Untuk mendapatkan sumber penghasilan yang lebih baik 

tersebut, maka manusia berusaha untuk mengembangkan suatu 

proses yang diharapkan dapat menjaga kelangsungan tersedianya 

makanan dari lingkungan akuatik tanpa merusak lingkungannya, yang 

selanjutnya kita kenal sebagai proses budidaya perairan. 

Dalam membudidayakan organisme perairan (misalnya ikan) 

pada perkembangannya dikenal berbagai macam wadah/cara 

budidaya. Mulai dari sistem yang paling sederhana dan paling banyak 

dilakukan seperti kolam sampai sistem budidaya yang dapat berpindah 

seperti karamba. Pemilihan wadah yang digunakan umumnya 

didasarkan pada jenis ikan yang akan dibudidayakan, lokasi budidaya 

(danau, sungai, perairan pantai atau lahan lainnya), dan juga 

didasarkan pada biaya/modal yang dimiliki oleh pengelola. Secara 

garis besarnya jenis-jenis wadah dapat dikelompokkan menjadi 4 

bagian, yaitu sistem kolam, sistem air deras, sistem karamba dan 

sistem tambak. 

 
Gambar 1. Kolam Ikan Air Tawar 

 

https://1.bp.blogspot.com/-i7Jmq6H5S9I/WXlXzpdqzyI/AAAAAAAADus/26eRTLTezGA_dM0mUwwjC8IFPxtn3n3fACLcBGAs/s1600/kolam.jpg
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Jenis-jenis wadah budidaya ikan sangat dipengaruhi oleh 

sumber daya air di mana kegiatan akuakultur akan dilakukan. Kualitas 

dan kuantitas air dapat menentukan jenis wadah yang cocok untuk 

budidaya ikan. Perairan tawar dengan aliran yang kecil hingga sedang 

cocok untuk wadah sistem kolam. Perairan tawar dengan aliran deras 

sangat cocok untuk kolam air deras. Waduk, danau atau jenis reservoir 

lain yang memiliki badan air yang cukup, dapat dibangun wadah 

budidaya dengan sistem karamba jaring apung (KJA). Pasang surut 

laut yang memungkinkan tersedianya cukup air payau, dapat dibangun 

wadah budidaya dengan sistem tambak. 

Budidaya ikan dewasa ini semakin dibutuhkan ekosistemnya 

agar dapat menghasilkan produksi ikan yang permintaannya semakin 

meningkat di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mendukung 

pemenuhan kebutuhan tersebut, maka berbagai sarana budidaya telah 

mulai berkembang. Sarana budidaya ikan yang relatif sederhana dan 

telah banyak dilaksanakan oleh pembudidaya ikan adalah bentuk 

kolam-kolam tradisional. Seiring dengan perkembangan teknik 

budidaya ikan, maka sarana budidaya dalam bentuk karamba jaring 

apung (KJA) mulai berkembang pesat. Sarana budidaya ikan yang 

dipilih, pada umumnya berdasarkan jenis ikan yang akan 

dibudidayakan, lokasi budidaya, serta modal yang dimiliki oleh pihak 

pembudidaya ikan. 

 

Jenis - Jenis Wadah Budidaya Perikanan : 

1. Kolam Tanah 

2. Kolam Air Deras 

3. Akuarium 

4. Kolam Drum 

5. Kolam Parit 

6. Karamba 

7. Karamba Tancap 

8. Karamba Jaring Apung 

9. Kolam Terpal 

http://lalaukan.blogspot.co.id/2017/01/wadah-budidaya-perikanan-kolam-tanah.html
http://lalaukan.blogspot.co.id/2017/01/wadah-budidaya-perikanan-kolam-air-deras.html
http://lalaukan.blogspot.co.id/2017/01/wadah-budidaya-perikanan-akuarium.html
http://lalaukan.blogspot.co.id/2017/06/wadah-budidaya-perikanan-kolam-drum.html
http://lalaukan.blogspot.co.id/2017/03/wadah-budidaya-perikanan-kolam-parit.html
http://lalaukan.blogspot.co.id/2017/03/wadah-budidaya-perikanan-karamba.html
http://lalaukan.blogspot.co.id/2017/03/wadah-budidaya-perikanan-karamba-tancap.html
https://lalaukan.blogspot.co.id/2017/04/wadah-budidaya-perikanan-karamba-jaring.html
https://lalaukan.blogspot.co.id/2017/04/wadah-budidaya-perikanan-kolam-terpal.html
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10. Bak 

11. Tambak 

 

➢ Kolam 

Jenis-jenis kolam yang akan digunakan sangat tergantung 

kepada sistem budidaya yang akan diterapkan. Ada tiga sistem 

budidaya ikan air yang biasa dilakukan yaitu : 

1. Tradisional/ekstensif, kolam yang digunakan adalah kolam 

tanah yaitu kolam yang keseluruhan bagian kolamnya 

terbuat dari tanah (Gambar 1). 

2. Semi intensif, kolam yang digunakan adalah kolam yang 

bagian kolamnya (dinding pematang) terbuat dari tembok 

sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah (Gambar 2). 

3. Intensif, kolam yang digunakan adalah kolam yang 

keseluruhan bagian kolam terdiri dari tembok. 

Jenis-jenis kolam berdasarkan sumber air yang digunakan 

adalah kolam air mengalir/ running water dengan sumber air berasal 

dari sungai atau saluran irigasi dimana pada kolam tersebut selalu 

terjadi aliran air yang debitnya cukup besar (50 l/detik) dan kolam air 

tenang/ stagnant water dengan sumber air yang digunakan untuk 

kegiatan budidaya adalah sungai, saluran irigasi, mata air, hujan dan 

lain-lain tetapi aliran air yang masuk ke dalam kolam sangat sedikit 

debit airnya (0,5 – 5 l/detik) dan hanya berfungsi menggantikan air 

yang meresap dan menguap. 

 

 

Gambar 2. Kolam tanah 

 

 

 

 

 Gambar 2. Kolam tradisional 

https://www.lalaukan.com/2018/09/wadah-budidaya-perikanan-bak.html
https://lalaukan.blogspot.co.id/2017/04/wadah-budidaya-perikanan-tambak.html
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        Gambar 4. Kolam Semi Intensif      

Jenis-jenis  kolam  yang  dibutuhkan untuk membudidayakan 

ikan berdasarkan proses budidaya dan fungsinya dapat dikelompokkan 

menjadi beberapa kolam antara lain adalah kolam pemijahan, 

kolam penetasan, kolam pemeliharaan/ pembesaran, kolam 

pemberokan induk. Kolam pemijahan adalah kolam yang sengaja 

dibuat sebagai tempat perkawinan induk-induk ikan budidaya. Ukuran 

kolam pemijahan ikan bergantung kepada ukuran besar usaha, yaitu 

jumlah induk ikan yang akan dipijahkan dalam setiap kali pemijahan. 

Bentuk kolam pemijahan biasanya empat persegi panjang dan lebar 

kolam pemijahan misalnya untuk kolam pemijahan ikan mas sebaiknya 

tidak terlalu berbeda dengan panjang kakaban. Sebagai patokan untuk 

1 kg induk ikan mas membutuhkan ukuran kolam pemijahan 3 x 1,5 m 

dengan kedalaman air 0,75 – 1,00 m. Kolam pemijahan sebaiknya 

dibuat dengan sistem pengairan yang baik yaitu mudah dikeringkan 

dan pada lokasi yang mempunyai air yang mengalir serta bersih. 

Selain itu kolam pemijahan harus tidak bocor dan bersih dari kotoran 

atau rumput-rumput liar (Gambar 5).  

 

                Gambar 6. Kolam Pemijahan 

         Gambar 3. Kolam Intensif 

Gambar 5. Kolam Penetasan 

https://3.bp.blogspot.com/-4-YLLD-sos0/W1MBHC4mQII/AAAAAAAABI4/EKFKphz7CHEzKFNQ5BFrKYcY1iIe1dnhgCLcBGAs/s1600/32.+Mengenal+Jenis+wadah+budidaya4053.png
https://2.bp.blogspot.com/-WE8x2ODUA5Q/W1MBG_n-w_I/AAAAAAAABI0/TS5YTme8NVkQEqnzUltMz2bzWfMMQxqAwCLcBGAs/s1600/32.+Mengenal+Jenis+wadah+budidaya2952.png
https://1.bp.blogspot.com/-ksIM-0f5I7I/W1MBIGPUp3I/AAAAAAAABJE/V-vke9iGyWgs8fRiVH4mLFsWveDkbInnQCLcBGAs/s1600/32.+Mengenal+Jenis+wadah+budidaya4512.png
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Kolam penetasan adalah kolam yang khusus dibuat untuk 

menetaskan telur ikan , sebaiknya dasar kolam penetasan terbuat dari 

semen atau tanah yang keras agar tidak ada lumpur yang dapat 

mengotori telur ikan sehingga telur menjadi buruk atau rusak. Ukuran 

kolam penetasan disesuaikan juga dengan skala usaha. Biasanya 

untuk memudahkan perawatan dan pemeliharaan larva ukurannya 

adalah 3x2 m atau 4x3 m (Gambar 6) 

Kolam pemeliharaan benih adalah kolam yang digunakan untuk 

memelihara benih ikan sampai ukuran siap jual (dapat berupa benih 

atau ukuran konsumsi). Kolam pemeliharaan biasanya 

dapat dibedakan menjadi kolam pendederan dan kolam pembesaran 

ikan. Pada kolam semi intensif atau tradisional sebaiknya tanah dasar 

kolam adalah tanah yang subur jika dipupuk dapat tumbuh pakan 

alami yang sangat dibutuhkan oleh benih ikan (Gambar 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolam pemberokan adalah kolam yang digunakan untuk 

menyimpan induk-induk ikan yang akan dipijahkan atau ikan yang 

akan dijual/angkut ke tempat jauh (Gambar 8) 

 

➢ Bak 

Wadah budidaya ikan selanjutnya adalah bak atau tanki yang 

dapatdigunakan untuk melakukan budidaya ikan. Berdasarkan proses 

budidaya ikan, jenis bak yang akan digunakan disesuaikan dengan 

skala produksi budidaya dan hampir sama dengan kolam dimana 

dapat dikelompokkan menjadi bak pemijahan, bak penetasan, bak 

Gambar 8. Kolam Pemeliharaan Gambar 7. Kolam pemberokan 

https://4.bp.blogspot.com/-dpdnIExQvHY/W1MBH1bCSVI/AAAAAAAABJA/bdPzEpRlWWAaXynYGqg8zibJiVmg6GsHgCLcBGAs/s1600/32.+Mengenal+Jenis+wadah+budidaya4985.png
https://3.bp.blogspot.com/-AcFzpjCEXp8/W1MBIfFQ0SI/AAAAAAAABJI/3FXbDtNMwuwQcbWKkIO9mdbXFCpF_7sPQCLcBGAs/s1600/32.+Mengenal+Jenis+wadah+budidaya5187.png
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pemeliharaan dan bak pemberokan. Bak yang digunakan untuk 

melakukan pemijahan ikan biasanya adalah bak yang terbuat dari 

beton (Gambar 8) atau fiber (Gambar 9) sedangkan bak plastik 

(Gambar 10) biasanya digunakan untuk melakukan pemeliharaan larva 

ikan. 

 

 

 

 

 

 

                    Gambar 9. Bak beton                    Gambar 10. Bak Fiber 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Akuarium 

Akuarium merupakan salah satu wadah pemeliharaan ikan yang 

relatif sangat mudah dalam perawatannya. Akuarium dapat digunakan 

untuk budidaya ikan tawar dan air laut biasanya pada proses kegiatan 

pembenihan ikan atau untuk pemeliharaan ikan hias. Akuarium ini 

terbuat dari bahan kaca dimana penamaan akuarium ini berasal dari 

bahasa latin yaitu aqua yang berarti air dan area yang berarti ruang. 

Jadi akuarium ini adalah ruangan yang terbatas untuk tempat air yang 

berpenghuni, yang dapat diawasi dan dinikmati. 

Akuarium yang digunakan untuk budidaya ikan ini dapat dibuat 

sendiri atau membeli langsung dari toko. Fungsi akuarium sebagai 

wadah untuk budidaya ikan juga dapat berfungsi sebagai penghias 

Gambar 11. Bak Plastik 

https://4.bp.blogspot.com/-Y6E0p2E6e_A/W1MBIsldDbI/AAAAAAAABJM/rIuvnZpnypUyWC28A1xlr49oM7p3Fkf7QCLcBGAs/s1600/32.+Mengenal+Jenis+wadah+budidaya5804.png
https://2.bp.blogspot.com/-BhWhd8X-vsM/W1MBI8yHTtI/AAAAAAAABJQ/TnqQ-P62CbMWDct_OfXvR3ZJNmXCCMxIQCLcBGAs/s1600/32.+Mengenal+Jenis+wadah+budidaya5843.png
https://3.bp.blogspot.com/-_qQZ4ygdwAY/W1MBJKUm9DI/AAAAAAAABJU/BhbvqHXHM6k-LFS37QusjfZJbP3kdKnuwCLcBGAs/s1600/32.+Mengenal+Jenis+wadah+budidaya5876.png
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ruangan dimana akuarium tersebut dapat dinikmati keindahannya oleh 

penggemarnya. Berdasarkan fungsinya, akuarium dapat dibedakan 

antara lain adalah :  

➢ Akuarium Umum 

Akuarium ini diisi dengan berbagai jenis ikan dan tanaman air 

yang bertujuan untuk penghias ruangan. 

Syarat akuarium umum : 

1. Akuarium akan diletakkan sesuai dan serasi dengan ruangan. 

2. Alat perlengkapan akuarium meliputi aerator, kabel listrik, pipa pvc, 

dan lain-lain yang diletakkan tersembunyi supaya nampak alami. 

3. Usahakan dasar akuarium tampak alami  

4. Tanaman disusun dengan estetika  

5. Jenis ikan yang dipelihara harus harmonis 

Jenis akuarium ini biasanya digunakan sebagai hiasan bagi 

berbagai jenis ikan yang dapat dinikmati keindahan warna tubuh ikan 

baik ikan air tawar maupun ikan air laut dari jenis ikan hias maupun 

ikan konsumsi. 

 

➢ Akuarium Kelompok 

Ikan-ikan yang dipelihara di dalam akuarium kelompok harus 

ikan sejenis/sekeluarga serta ditanami oleh tanaman air yang tanaman 

air yang diperlukan oleh kelompok ikan yang dipelihara. 

Syarat akuarium kelompok : 

a. Jenis ikan yang dipelihara harus masih sekarabat 

b. Susunan tanaman air disesuaikan dengan ikan yang 

dipelihara. 

Jenis akuarium ini biasanya digunakan untuk memelihara ikan 

dalam satu kelompok baik ikan hias maupun ikan konsumsi dari ikan 

air tawar dan laut.  
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➢ Akuarium Sejenis 

Dalam akuarium ini, estetika dan dekorasi dikesampingkan, 

karena tujuan dari akuarium sejenis untuk mengembang-biakan ikan. 

Jenis akuarium ini yang biasa digunakan untuk membudidayakan ikan 

air tawar dan laut.  

➢ Akuarium Tanaman 

Dalam akuarium ini yang memegang peranan adalah tanaman 

air. Ikan dimasukan kedalam akuarium untuk penghias dan pemelihara 

tanaman. 

 

A. Wadah budidaya crustacean  

 

Crustacea adalah hewan akuatik (air) yang terdapat di air laut, 

air payau maupun air tawar. Kata Crustacea berasal dari bahasa 

latin yaitu kata Crusta yang berarti cangkang yang keras. Ilmu yang 

mempelajari tentang crustacean adalah karsinologi (Demarjati et 

al.,1990). Crustacea mempunyai kulit (cangkang) yang keras 

disebabkan adanya endapan kalsium karbonat pada kutikula. 

Semua atau sebagian ruas tubuh mengandung apendik yang 

aslinya biramus. Bernafas dengan insang atau seluruh permukaan 

tubuh. Kelenjar antena (kelenjar hijau) atau kelenjar maxilla 

merupakan alat ekskresi.  

Jenis crustacea ekonomis penting yang umum dipelihara 

sebagai komoditas budidaya adalah : 

 

Tabel  1. Nama Crustacea dan Wadah Pemeliharaannya 

No Nama Crustacea 
Wadah Pemeliharaan 

Pembenihan Pembesaran 

Crustacea Air Laut 

1 Lobster Air laut Hatchery (Bak) KJA/ KJA Tancap 

2 Kepiting Rajungan Alami KJA Tancap 

Crustacea Air Payau 
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1 Kepiting Bakau Hatchery (Bak) Tambak 

2 Udang Windu Hatchery (Bak) Tambak 

3 
Udang Putih 

(Vanname) 
Hatchery (Bak) Tambak 

Ikan Air Tawar 

1 Lobster air tawar Hatchery (Bak) Bak/kolam 

 

Konstruksi Wadah Budidaya Wadah budidaya kepiting bakau di 

tambak merupakan modifikasi dari pemeliharaan kepiting dengan 

metode pagar tancap. Wadah ini merupakan alih lahan tambak 

udang yang tidak produktif lagi, sehingga dimanfaatkan untuk 

budidaya kepiting bakau. Kelebihan kontruksi wadah budidaya ini 

selain padat tebar yang tinggi, wadah ini dibatasi dengan waring 

atas dan bawah sehingga bagian dari kontruksi ini lebih tahan lama 

dibandingkan dengan pagar tancap yang menggunakan bambu 

untuk pembatasnya. Ukuran wadah budidaya tersebut merupakan 

petakan-petakan yang didesain tidak terlalu besar sehingga 

memudahkan dalam pemberian pakan dan saat pengontrolan. 

Adapun panjang petakan kisaran 16 - 22 m, dengan lebar 8 – 14 m, 

sedangkan tinggi petakan 0.83 m dan tinggi air antara 0.25 sampai 

0.60 m, sehingga petakan tersebut menampung air ± 34 sampai 

438 m3 

1. Metode Karamba Bambu 

Pemeliharaan dengan menggunakan sistem karamba yang 

terbuat dari bahan bambu pada umumnya sudah lama digunakan 

oleh para petani tambak, selain cara pembuatannya relatif 

gampang, juga bahan yang digunakan sangat mudah diperoleh 

dengan harga yang terjangkau. Namun disisi lain metode ini 

terbatas dengan padat tebar yang relatif sedikit, ini disebabkan oleh 

ruang gerak kepiting yang sempit, sehingga dikhawatirkan kepiting 

mudah untuk saling memangsa (kanibalisme). Metode bambu yang 
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biasa digunakan pada budidaya kepiting bakau disajikan pada 

gambar 15. 

 

 

Gambar 12. Keramba Bambu 

 

2. Metode Karamba Jaring Trawl/madang 

Karamba dengan bahan dari jaring (polytheline) adalah 

merupakan hasil modifikasi dari karamba dari bahan bambu, wadah 

pemeliharaan ini lebih kuat karena dindingnya dari bahan jaring, 

selain lebih tahan juga mempunyai kelebihan sirkulasi air lebih 

lancar dibanding dengan bahan dari bambu. Diperkirakan daya 

tahan jenis karamba ini, sampai 2 tahun lebih sedangkan proses 

pembuatannya pun sangat praktis. Karamba jaring trawl/madang 

disajikan pada gambar berikut : 

           

http://2.bp.blogspot.com/_XRJvYRHBY-U/S2Uuv5o3HuI/AAAAAAAAAGA/gQxArfo6GHE/s1600-h/4.bmp
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Gambar 13. Keramba Jaring 

 

3. Metode Pagar Tancap 

Metode pagar tancap merupakan bagian dari pengembangan 

wadah sistem budidaya penggemukan kepiting yang 

memanfaatkan bahan dari bambu yang dibelah sebagai 

dinding/pagar, rangka pagar terbuat dari balok kayu sebagai tempat 

untuk mengikat belahan bambu tersebut. Konstruksi pembuatan 

pagar bambu biasa digunakan pada areal tambak dengan ukuran 

yang bervariasi antara 15 x 8 meter atau 20 x 10 meter, potongan 

bambu yang telah dibelah – belah, kemudian ditancap kedasar 

tanah sedalam 0,5 meter dan disusun secara vertikal dengan 

sedikit memberi celah agar sirkulasi air lancar. 

 

 

Gambar 14. Pagar tancap 

http://4.bp.blogspot.com/_XRJvYRHBY-U/S2Uuvcf_XuI/AAAAAAAAAF4/rfpaZiZ3dWA/s1600-h/5.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_XRJvYRHBY-U/S2UuvL5MzXI/AAAAAAAAAFw/F9lca_0KbP0/s1600-h/6.bmp
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B. Wadah budidaya molusca  

 

Yang dimaksud dengan Mollusca adalah :  

Moluska (filum Mollusca, dari bahasa Latin: molluscus = lunak) 

merupakan hewan triploblastik selomata yang bertubuh lunak. Ke 

dalamnya termasuk semua hewan lunak dengan maupun tanpa 

cangkang, seperti berbagai jenis siput, kiton, kerang-kerangan, 

serta cumi-cumi dan kerabatnya. 

 

 

Gambar 15. Jenis Molusca 

 

Wadah yang digunakan untuk budidaya moluska : 

 

                 Gambar 16. Keramba Jaring Apung 

 

Keramba Apung, Merupakan salah satu cara paling praktis 

dalam Budidaya Kerang Abalon 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Blastosel&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Selom
https://id.wikipedia.org/wiki/Gastropoda
https://id.wikipedia.org/wiki/Kiton
https://id.wikipedia.org/wiki/Bivalvia
https://id.wikipedia.org/wiki/Cephalopoda
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• Bingkai keramba dapat terbuat dari bahan bambu, kayu atau pipa 

high density polyethylene (HDPE). 

• Pelampung untuk mengapungkan karamba di atas permukaan air 

dapat berupa drum plastik atau sty rofoam yang dibungkus bahan 

kedap air. 

• Pemberat/jangkar untuk mempertahankan posisi keramba agar 

tidak berubah posisi karena tekanan arus air. 

• Wadah budidaya dapat berupa rangkaian keranjang plastik 

berlubang berbentuk persegi panjang. Sebagai contoh dua buah 

keranjang berukuran 45 x 32 x 17 cm yang disusun berhadapan. 

 

               Gambar 17. Wadah Budidaya Molusca 

Wadah budidaya dapat berupa rangkaian keranjang plastik 

berlubang berbentuk persegi panjang. Wadah budidaya dapat 

disesuaikan dengan ketersediaan bahan di lokasi pemeliharaan. 
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                      Gambar 18. Wadah Tempat Budidaya Abalone 

 

C. Wadah budidaya aquatic plant  

Aquatic plant atau tanaman yang juga 

disebut hidrofit (Ing. hydrophyte) adalah tumbuhan yang telah 

menyesuaikan diri untuk hidup pada lingkungan perairan, baik 

terbenam sebagian atau seluruh tubuhnya.Tumbuhan air 

tergantung hidupnya pada air, tidak sekadar tanah yang becek dan 

kadang-kadang kering, meskipun istilah hidrofit dipakai juga untuk 

tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan kondisi becek, namun 

sehari-hari tumbuh pada kondisi tanah dengan kandungan air 

normal. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
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          Gambar 19. Jenis rumput laut ekonomis penting 

Untuk wadah budidaya rumput laut, kebanyakan tidak 

menggunakan wadah yang tertutu, tetapi menggunakan tali atau 

tambang untuk mengikat rumput laut dan pemberat sebagai 

penahan tali agar tidak terbawa arus air. Yang membedakan dalam 

wadah yang digunakan yaitu metode budidaya rumput lautnya. 

Di dalam teknik budidaya ada dua hal yang perlu diperhatikan. 

yaitu pemilihan bibit dan metoda budidaya. Penerapan metode 

budidaya rumput laut harus disesuaikan dengan kondisi perairan 

dimana rumput laut akan dibudidayakan. Beberapa metode 

budidaya rumput laut yaitu : 

 

A. Metode dasar (bottom method) 

Metode dasar adalah metode pembudidayaan rumput laut 

menggunakan benih bibit tertentu, yang telah diikat, kemudian 

ditebarkan ke dasar perairan, atau sebelum ditebarkan benih di ikat 

dengan batu karang. Metode ini juga terbagi atas dua yaitu : 

metode sebaran (broadcast) dan juga metode budidaya dasar laut 

(bottom farm method). 
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B. Metode lepas dasar (Off-bottom method) 

Metode ini dilakukan dengan mengikatkan benih rumput laut 

(yang diikat dengan tali rafia) pada rentangan tali nilon atau jaring 

di atas dasar perairan dengan menggunakan pancang-pancang 

kayu. Metode ini terbagi atas : metode tunggal lepas dasar (Off-

bottom monoline method), metode jaring lepas dasar (Off-bottom-

net method), dan metode jaring lepas dasar berbentuk tabung (Off-

bottom-tabular-net method). 

C. Metode apung (floating method) 

Metode ini merupakan rekayasa bentuk dari metode lepas 

dasar. Pada metode ini tidak lagi digunakan kayu pancang, tetapi 

diganti dengan pelampung. Metode ini terbagi menjadi : metode tali 

tunggal apung (Floating-monoline method), dan metode jaring 

apung (Floating net method). 

Di Indonesia banyak dibudidayakan rumput laut Eucheuma sp. 

karena di samping arealnya cocok untuk budidaya dan juga 

pasarnya sudah ada. Metode penanaman rumput laut Eucheuma 

sp. Yang dikembangkan secara luas ada 3 metode, sebagai berikut 

(Anggadiredja et al., 2008): 

D. Metode lepas dasar 

Metode ini digunakan pada umumnya di lokasi yang memiliki 

substrat dasar karang berpasir atau pasir dengan pecahan karang 

serta terlindung dari hempasan gelombang. Lokasi untuk metode ini 

harus memiliki kedalaman sekitar 0,5 m pada saat surut rendah dan 

3 m pada saat pasang tertinggi. 
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Gambar 20. Bentuk unit metode lepas dasar 

 

E. Metode rakit apung 

Metode rakit apung merupakan budidaya rumput laut dengan 

cara mengikat rumput laut pada tali ris (seperti pada metode lepas 

dasar) yang diikatkan pada rakit apung yang terbuat dari bambu. 

 

Gambar 21. Bentuk unit metode rakit apung 

 

F. Metode rawai 

Metode rawai merupakan cara yang paling banyak diminati 

petani rumput laut karena di samping fleksibel dalam pemilihan 

lokasi dan juga biaya yang dikeluarkan lebih murah. 
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4. Rangkuman  
 

Dalam membudidayakan organisme perairan (misalnya ikan) 

pada perkembangannya dikenal berbagai macam wadah/cara 

budidaya. Mulai dari sistem yang paling sederhana dan paling 

banyak dilakukan seperti kolam sampai sistem budidaya yang 

dapat berpindah seperti karamba. Pemilihan wadah yang 

digunakan umumnya didasarkan pada jenis ikan yang akan 

dibudidayakan, lokasi budidaya (danau, sungai, perairan pantai 

atau lahan lainnya), dan juga didasarkan pada biaya/modal yang 

dimiliki oleh pengelola. Secara garis besarnya jenis-jenis wadah 

dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu sistem kolam, sistem 

air deras, sistem karamba dan sistem tambak. 

Jenis-jenis wadah budidaya ikan sangat dipengaruhi oleh 

sumber daya air di mana kegiatan akuakultur akan dilakukan. 

Kualitas dan kuantitas air dapat menentukan jenis wadah yang 

cocok untuk budidaya ikan. Perairan tawar dengan aliran yang kecil 

hingga sedang cocok untuk wadah sistem kolam. Perairan tawar 

dengan aliran deras sangat cocok untuk kolam air deras. Waduk, 

danau atau jenis reservoir lain yang memiliki badan air yang cukup, 

dapat dibangun wadah budidaya dengan sistem karamba jaring 

apung (KJA). Pasang surut laut yang memungkinkan tersedianya 

cukup air payau, dapat dibangun wadah budidaya dengan sistem 

tambak. 

Budidaya ikan dewasa ini semakin dibutuhkan ekosistemnya 

agar dapat menghasilkan produksi ikan yang permintaannya 

semakin meningkat di tingkat nasional maupun internasional. Untuk 

mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut, maka berbagai 

sarana budidaya telah mulai berkembang. Sarana budidaya ikan 

yang relatif sederhana dan telah banyak dilaksanakan oleh 

pembudidaya ikan adalah bentuk kolam-kolam tradisional. Seiring 

dengan perkembangan teknik budidaya ikan, maka sarana 
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budidaya dalam bentuk karamba jaring apung (KJA) mulai 

berkembang pesat. Sarana budidaya ikan yang dipilih, pada 

umumnya berdasarkan jenis ikan yang akan dibudidayakan, lokasi 

budidaya, serta modal yang dimiliki oleh pihak pembudidaya ikan. 

Jenis - Jenis Wadah Budidaya Perikanan : 

1. Kolam Tanah 

2. Kolam Air Deras 

3. Akuarium 

4. Kolam Drum 

5. Kolam Parit 

6. Karamba 

7. Karamba Tancap 

8. Karamba Jaring Apung 

9. Kolam Terpal 

10. Bak 

11. Tambak 

 

5. Formatif  
 

1. Jelaskan mengapa kualitas air berpengaruh terhadap jenis wadah 

budidaya ! 

2. Sebutkan dan jelaskan  perbedaan wadah budidaya di darat dan di laut ? 

3. Sebutkan jenis-jenis wadah budidaya perikanan ? 

4. Jelaskan perbedaan kolam tanah dengan kolam intensif !  

  

http://lalaukan.blogspot.co.id/2017/01/wadah-budidaya-perikanan-kolam-tanah.html
http://lalaukan.blogspot.co.id/2017/01/wadah-budidaya-perikanan-kolam-air-deras.html
http://lalaukan.blogspot.co.id/2017/01/wadah-budidaya-perikanan-akuarium.html
http://lalaukan.blogspot.co.id/2017/06/wadah-budidaya-perikanan-kolam-drum.html
http://lalaukan.blogspot.co.id/2017/03/wadah-budidaya-perikanan-kolam-parit.html
http://lalaukan.blogspot.co.id/2017/03/wadah-budidaya-perikanan-karamba.html
http://lalaukan.blogspot.co.id/2017/03/wadah-budidaya-perikanan-karamba-tancap.html
https://lalaukan.blogspot.co.id/2017/04/wadah-budidaya-perikanan-karamba-jaring.html
https://lalaukan.blogspot.co.id/2017/04/wadah-budidaya-perikanan-kolam-terpal.html
https://www.lalaukan.com/2018/09/wadah-budidaya-perikanan-bak.html
https://lalaukan.blogspot.co.id/2017/04/wadah-budidaya-perikanan-tambak.html
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M. KEGIATAN BELAJAR III 

 

1. Judul  

Judul dari kegiatan belajar III adalah : Pemilihan lokasi wadah 

budidaya   

2. Indikator  

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu  :  

1. Memahami dan mengetahui persyaratan teknis  

2. Memahami dan mengetahui persyaratan non teknis     

3. Urairan Materi 

 

A. Pemilihan Lokasi Budidaya Di Darat 

Banyak faktor yang mennentukan dalam pemlihan lokasi untuk 

usaha budidaya ikan, namun pada dasarnya dapat di kelompokkan 

menjadi dua, yaitu Persyaratan  teknis dan non teknis.  

1. Persyaratan  teknis  

Persyaratan / Faktor teknis adalah faktor-faktor yang secara 

langsung mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan terhadap 

kegiatan teknis budidaya ikan seperti sumber air, jenis tanah, 

limbah, dan kualitas air.  

a. Sumber air Lokasi budidaya ikan sebaiknya dekat dengan 

sumber air yang kontinuitasnya terjamin sepanjang tahun 

seta debitnya cukup dan kualitas airnya sesuai degan 

persyaratan ikan yang akan dibudidayakan, namun bebas 

dari pengaruh banjir. Sumber iar ini bias berasal dari 

sunggai, mata air, saluran irigasi, sumur atau waduk.  

b. jenis tanah tanah dipilih yang tidak porus yaitu tanah liat 

atau lempung, sehingga kehilangan air karena filtrasi, 

rembesan dapat dihindari seminimal mungkin.  

c. Jauh dari pembuangan limbah Karena ikan sangat peka 

sekali terhadap lingkungan dan hidupnya tergantung sekali 

dengan kualitas air, maka hindarilah pemilihan loasi yang 
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sumber airnya tercemar, baik ituh oleh limbah pabrik atau 

limbah rumah tangga, karena bias megakibatkan kematian 

pada ikan. 

d. Kualitas air Sumber air untuk budidaya ikan harus 

memenuhi persyaratan kualitas ar yang sesuai, baik secara 

biologis, fisika maupun kimia. Yaitu air haarus jernih tapi 

kaya akan pkan alami, tidak mengandung bahan-bahan 

yang beracung serta suhu, pH sesui dengan jenis ikan yang 

dibudidayakan.  

 

2. Persayaratan non teknis  

Persyaratan / Faktor non teknis adalah factor-factor yang tidak 

berpengaruh secara lagsung terhadap untung ruginya usaha dalam 

budidaya ikan, factor-factor tersebut di antaranya jauh dekatnya 

dengan lokasi pemasaran, sarana trasportasi, mudah tidaknya 

mendapatkan tenaga kerja, keamanan dan kemudahann 

memperoleh sarana produk serta kesesuaian dengan lingkungan 

social budidaya setempat.  

a. Dekat dengan lokasi pemasaran Jauh dekatnya lokasi 

budidaya dengan tempat pemasaran ini penting di perhatikan 

karena erat kaitannya dengan biaya yang dikeluwarkan untuk 

pengangkutan, yang akan berakibat pula pada harga jual ikan 

yang di prokduksi dan pada akhirnya berakibat pula pada 

kemampuan bersaingan di pasaran.  

b. Dekat dengan sarana trasportasi Agar hasil ikan yang 

dibudidayakan mudah cepat dipasarkan, harus di perhatia 

juga sarana trasportasi baik jalan maupun alat angkutnya, 

halini pula berkaian dengan prinsip ekonomi seperti halnya 

jauh dekatnya lokasi pemasaran dengan lokasi budidaya ikan 

ditambah dengan system pengepakan dan system 

pengangkutan yang arus di gunakan.  
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c. Mudah mendapatkan tenaga kerja Kemudaha dalam 

mendapatkan tenaga kerja pun harus di perhatikan, terutama 

dalam mendapatkan tenaga kerja yang professional dalam 

menangani ikan serta upah tenaga kerja yang murah,agar 

biaya produksi yang  dikeluwarkan dapat di tekan seminimal 

mungkin.  

d. Keamanan terjamin Keamana terjamin yang dimaksud di sini 

adalah keamana yang dapat menggaggu kelancaran teknis 

budidaya seperi gangguan hama, gangguan dari orang atau 

kemungkinan terjadi bencana alam.  

e. Mudah memperoleh sarana produksi Agar kegiatan produksi 

dapat di tekan seminimal mungkin, maka memilih lokasi usaha 

harus mempertimbangkan dalam  kemudahan memperoleh 

sarana produksi baik bibit atau benih, pakan, obat-

obatan,peralatan dan lain-lain.  

f. Lingkungan social budaya Ligkungan social budaya pun 

mungkin untuk hal-hal tertentu perlu dipertimbangkan, 

misalnya sesuainya komoditas yang akan di budidayakan 

dengan lingkungan social budaya dan agama. Apakah tidak 

bertentangan dengan social budaya dan agama di daerah 

yang dipilih.  

 

B. Pemilihan Lokasi Budidaya Di Laut 

1. Persyaratan Teknis 

Sesuai dengan sifatnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi 

perairan, lingkungan bagi kegiatan budi daya laut dalam karamba 

jaring apung sangat menentukan keberhasilan usaha. pemilihan 

lokasi yang baik harus mempertimbangkan aspek fisika, kimia, dan 

biologi perairan yang cocok untuk biota laut. Selain itu, pemilihan 

lokasi perlu juga mempertimbangkan aspek efisiensi biaya 

operasional budi daya sehingga harus memperhatikan aspek 
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kemudahan dalam mendapatkan benih, pakan, pemasaran, dan 

keamanan. 

Teluk atau selat kecil yang terlindung dari ombak dan badai, 

tetapi memiliki pola pergantian massa air yang baik, bebas dari 

pencemaran, terdapat sumber benih dan pakan, mudah dijangkau 

dan aman, sangat cocok dijadikan lokasi budi daya laut. Beberapa 

kriteria kualitas air dan lahan yang optimum  

 

2. Persyaratan Non Teknis 

Persyaratan nonteknis yang perlu mendapat perhatian dalam 

pemilihan lokasi budi daya adalah sebagai berikut. 

a. Keterlindungan. Untuk menghindari kerusakan fisik sarana 

budi daya dan biota laut, diperlukan lokasi yang terlindung dari 

pengaruh angin dan gelombang yang besar. Lokasi yang 

terlindung biasanya didapatkan di perairan teluk atau perairan 

yang terlindung atau terhalang oleh pulau di depannya. 

b. Keamanan lokasi. Masalah pencurian dan sabotase mungkin 

saja dapat terjadi pada lokasi tertentu sehingga upaya 

pengamanan, baik secara perorangan maupun kelompok 

harus dilakukan. Sebaiknya dilakukan upaya pendekatan dan 

hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar lokasi budi 

daya. 

c. Konflik kepentingan. pemilihan lokasi sebaiknya tidak 

menimbulkan konflik dengan kepentingan lain. Beberapa 

kegiatan perikanan (penangkapan ikan, pemasangan bubu, 

dan bagan dan kegiatan nonperikanan (pariwisata, 

perhubungan laut, industri, dan taman laut,) dapat 

berpengaruh negatif terhadap aktivitas budi daya laut. 

d. Aspek peraturan dan perundang-undangan. Untuk 

menguatkan keberlanjutan usaha budi daya laut, pemilihan 

lokasi tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah serta 

mengikuti tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
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daerah (BAPPEDA serta dinas kelautan dan perikanan 

setempat). 

 

4. Rangkuman 

2. Banyak faktor yang mennentukan dalam pemlihan lokasi untuk usaha 

budidaya ikan, namun pada dasarnya dapat di kelompokkan menjadi 

dua, yaitu Persyaratan  teknis dan non teknis.  

3. Persyaratan / Faktor teknis adalah faktor-faktor yang secara langsung 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan terhadap kegiatan teknis 

budidaya ikan seperti sumber air, jenis tanah, limbah, dan kualitas air.  

4. Persyaratan / Faktor non teknis adalah factor-factor yang tidak 

berpengaruh secara lagsung terhadap untung ruginya usaha dalam 

budidaya ikan, factor-factor tersebut di antaranya jauh dekatnya 

dengan lokasi pemasaran, sarana trasportasi, mudah tidaknya 

mendapatkan tenaga kerja, keamanan dan kemudahann memperoleh 

sarana produk serta kesesuaian dengan lingkungan sosial budidaya 

setempat. 

5.  

5. Formatif  

 

1. Jelaskan mengapa sampai persyaratan teknis dan non teknis 
harus dipenuhi ? 

2. Sebutkan dan jelaskan persyaratan teknis dan non teknis 
budidaya di darat ? 

3. Sebutkan dan jelaskan persyaratan teknis dan non teknis 
budidaya di laut ? 
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N. KEGIATAN BELAJAR IV 

 

1. Judul  

Judul dari kegiatan belajar II adalah : Sarana prasarana dan Peralatan 

budidaya perikanan  

2. Indikator  

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu  :  

1. Memahami dan mengetahui sarana dan prasarana budidaya    

2. Memahami dan mengetahui Peralatan budidaya   

3. Urairan Materi  

A.   Sarana dan Prasarana Budidaya 

Secara umum prasarana dan sarana adalah alat penunjang 

keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam 

budidaya, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua 

kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang 

diharapkan sesuai dengan rencana.  

Prasarana dan sarana adalah merupakan seperangkat alat 

yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut 

adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, 

yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak 

dicapai. 

A. Sarana dan Prasarana untuk budidaya di darat 

1. Sarana 

a. Kolam 

Kolam pembenihan dan kolam budidaya yang mampu 

menampung volume air dengan baik .Menurut konstruksinya 

terbagi atas kolam beton,kolam semi beton dengan dasar kolam 

tanahdan kolam tanah.Menurut fungsinya terbagi atas kolam induk 

dan pemijahan, kolam pendederan, kolam budidaya untuk 

pembesaran, dan kolam pemijahan. 

b. Peralatan 
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 Adapun peralatan yang digunakan dalam usaha pembenihan 

ikan adalah jarring hafa untuk larva(kebul), Jaring hafa untuk benih, 

abung oksigen, seser segi tiga, serokan, tanki blong,  thermometer 

air , PH meter, bag karet, kaleng, alat greeding, alat takar larva, 

timbangan, cangkul, mesin pakan alternative kapasitas 30 kg per 

jam, kendaraan roda tiga(tossa) untuk trasportasi pemasaran, dll. 

c. Kantor Sekretariat 

 Kantor sekretariat yang merupakan tempatuntuk berkumpul, 

rapat, kunjungan tamu, dan keperluan lain menggunakan rumah 

anggota kelompok. 

 

2. Prasarana 

a.Sistem Pengairan 

Sistem pengairan yang digunakan berasal dari sumber air sungai 

melalui saluran air semi teknis. Saluran utama darian sungai 

menghubungkan saluran irigasi dan masing-masing kolam. Setiap 

kolam memiliki kolam pengendapan dan melalui saluran pembagi 

menuju ke kolam yang lain. Air mengalir sepanjang tahun dan 

cukup untuk mengairi kolam dan lahan pertanian yang ada. 

b. Listrik 

Dalam operasional kegiatan, energi listrik yang digunakan tidak 

terlalu banyak. Listrik yang digunakan hanya sebatas untuk 

penerangan kantor,sedangkan penerangan kolam tidak diperlukan 

kecuali untuk panen malam dan pengepakan pada malam hari. 

c.Transportasi 

Pesanan harus dikirim menggunakan transportasi yang memadai 
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B. Sarana dan Prasarana untuk budidaya di laut 

 Untuk budidaya air laut, diambil contoh budidaya Ikan kakap 

putih. Dalam usaha pembesaran ikan Kakap Putih, sarana dan 

prasarana untuk menunjang keberhasilan usaha mutlak perlu 

diadakan. Ada beberapa bentuk karamba jaring apung yang bisa 

digunakan untuk budidaya antara lain karamba berbentuk empat 

persegi dan bulat lingkaran. Ukurannya pun bervariasi ada yang 

berukuran 5×5 m2, 5×8 m2 dan 8×8 m2. Sedangkan karamba 

berbentuk lingkaran bisa terbuat dari bahan pipa galvanis dengan 

ukuran diameter 5 m sampai dengan 15 meter. Karamba berbentuk 

lingkaran umumnya digunakan di negara Jepang dan Eropa. Di 

Indonesia bentuk dan ukuran karamba yang umum digunakan 

adalah berbentuk persegi dengan ukuran 8×8 m2 yang terdiri dari 4 

kotak dengan ukuran 3×3 m2 untuk masing-masing kotaknya. 

1. Saran Pokok  

a.     Rakit 

Rakit adalah bingkai atau frame yang dilengkapi dengan 

pelampung untuk tempat mengikatkan waring dan jaring. Rakit 

dapat dibuat dari bambu, kayu, pipa galvanis ataupun dari paralon, 

tapi yang biasa digunakan adalah dari bambu atau kayu. 

Ada 3 jenis kayu yang baik dan tahan digunakan  yaitu kayu 

gelam, kayu serdang dan batang kelapa yang tua. Kayu dari batang 

kelapa yang tua selain kuat juga murah dan mudah didapat. Ukuran 

bingkai rakit yang umum digunakan adalah 8×8 m2 yang terbagi 

menjadi empat kotak dengan ukuran 3×3 m2 per kotaknya yang 

biasa digunakan untuk fase penggelondongan dan pembesaran. 

Dari empat kotak ukuran 3×3 m2 bisa dibagi lagi menjadi 16 kotak 

ukuran 1,5×1,5 m2 yang biasa digunakan untuk penempatan waring 

pada fase pendederan. 
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Untuk membuat 1 rakit dibutuhkan sebanyak 14 batang kayu 

balok dengan rincian 12 batang untuk bingkai rakit dan 2 batang 

dipotong-potong (ukuran 50 cm) untuk tempat pemakuan papan 

pijakan  dan 24 lembar papan dengan tebal 3-4 cm untuk pijakan. 

Guna mengapungkan rakit biasanya digunakan pelampung 

berbahan Styrofoam yang diberi sarung terpal berwarna terang, 

berbentuk silinder dengan diameter 0,6 meter dan panjang 

0,9  meter  serta kapasitas  volume 200 liter. Pelampung styrofoam 

ini memiliki daya apung tinggi namun harganya lebih mahal 

daripada jenis pelampung drum plastik dan drum oli/minyak. 

Jumlah pelampung yang dibutuhkan untuk satu unit rakit ukuran 

8×8 m2 minimal 15 buah. 

Dalam pengoperasian, rakit dilengkapi dengan jangkar, 

pemberat dan tali. Untuk satu unit rakit diperlukan 4 buah jangkar 

dengan berat      50-75 kg yang berbahan dasar besi atau lainnya. 

Jangkar diikat pada tiap sudut dengan menggunakan tali jangkar 

yang terbuat dari bahan polyetheline (PE) berdiameter 2,5 cm. 

Panjang tali jangkar yang diperlukan untuk satu sudut rakit adalah 3 

kali kedalaman perairan, sehingga untuk satu unit rakit yang terdiri 

dari empat sudut memerlukan panjang tali jangkar 4 x 3 kali 

kedalaman perairan. Untuk tali pelampung digunakan tali 

berdiameter 8 mm dengan bahan dasar yang sama. Pemberat yang 

digunakan berbahan dasar beton atau batu dengan berat 20-25 

kg/buah dengan kebutuhan per unit rakit sebanyak jumlah jangkar. 

b.     Waring 

Waring adalah kantong pemeliharaan yang umumnya 

digunakan untuk pemeliharaan Kakap Putih fase awal atau 

pendederan. Waring pun sering disebut hapa atau jaring bagan. 

Waring terbuat dari bahan polypropiline berwarna hitam dengan 

ukuran mata waring 2-4 mm. Ukuran kantong waring 1m x 1m x 

1,5m. 

 



48 
 

c.     Jaring 

 Terbuat dari beberapa jenis jaring, jaring polyetheline lebih 

sering digunakan. Kantong jaring digunakan untuk pemeliharaan 

Kakap Putih fase gelondongan dan pembesaran. Kantong untuk 

fase gelondongan hingga pembesaran berukuran 3m x 3m x 3m 

dengan ukuran mata jaring dan nomor benang (D) bervariasi mulai 

dari 0,75 inchi D18 (ukuran mata jaring 0,75 inchi dan jumlah 

serabut 18 buah per lilitan benang) sampai dengan 1,25 inchi D24. 

2   Sarana Penunjang  

a.     Perahu  

Perahu atau motor tempel diperlukan sebagai alat transportasi 

untuk melakukan semua kegiatan pembesaran, misalnya 

mengangkut ikan/benih, membeli pakan, mengganti jaring, 

memperbaiki rakit, membawa jaring kotor dan bersih, mengangkut 

air tawar dari darat ke rakit, sebagai tempat pengobatan ikan, 

perahu akan sangat diperlukan sebagai tempat pengobatan ikan 

apabila luas KJA melebihi 4 (empat) unit dan lain-lain. 

b.     Freezer 

Freezer digunakan untuk mempertahankan kesegaran pakan 

ikan rucah dan untuk menyimpan stok pakan. Sedangkan kulkas 

digunakan untuk menyimpan obat-obatan dan vitamin. 

c.     Mesin Penyemprot Jaring 

Mesin ini sangat efektif membantu dalam mempercepat 

pembersihan jaring sehingga penggantian jaring yang kotor selama 

pemeliharaan bisa cepat diganti. 

d.     Sarana Kerja Lapangan 

Sarana kerja lapangan meliputi peralatan sampling yang terdiri 

dari timbangan, penggaris, skopnet, ember, gayung dan aerator. 

sprayer, tangki untuk perendaman ikan, sikat untuk mencuci jaring. 

Timbangan digunakan untuk menimbang berat ikan sampling yang 

dipelihara dan menentukan dosis atau jumlah pakan yang diberikan 

selama pemeliharaan. Skopnet harus ada karena sangat 



49 
 

membantu kerja pada saat seleksi atau grading ikan serta pada 

saat penggantian jaring dan untuk pemanenan ikan. 

Ada dua jenis Skopnet yang digunakan yaitu skopnet halus 

yang terbuat dari bahan yang halus, biasanya digunakan untuk ikan 

yang masih kecil atau awal masa pemeliharaan. Skopnet kain kasa 

dibuat dari kain kasa ukuran besar, biasanya digunakan untuk 

menyeleksi atau menggrading ikan ukuran besar dan saat 

pemindahan ikan dan dari jaring yang lama ke jaring yang baru. 

Skopnet ini juga digunakan selama pemanenan. Sprayer digunakan 

untuk mencampur obat-obatan atau vitamin dengan pakan. 

e.     Aerator 

Aerator adalah alat penambah oksigen. Aerator digunakan pada 

saat melakukan pengobatan ikan yang terserang penyakit. Aerator 

untuk pengobatan umumnya dengan tenaga baterai karena lebih 

fleksibel dan bisa dibawa kemana-mana. 

f.     Para Net Penutup Jaring 

Para net penutup jaring digunakan untuk mengurangi sinar 

matahari masuk dalam jaring. Untuk penutup dapat menggunakan 

net atau alat lainnya misalnya dari terpal plastik, bambu atau 

lainnya. Penutup jaring ini sangat penting karena jika ikan Kakap 

Putih banyak terkena sinar matahari langsung dapat menimbulkan 

stres. 

  

2. Prasarana  

Usaha pemeliharaan ikan Kakap Putih di KJA akan mempunyai 

nilai ekonomis jika didukung dengan prasarana seperti jalan, pasar, 

listrik, air tawar dan telekomunikasi, Prasarana meliputi tersedianya 

jalan guna memperlancar transportasi darat. Tersedianya listrik baik 

dari PLN ataupun generator listrik (genset) yang berguna untuk 

penerangan malam hari dan menghidupkan aerasi selama 

penyamplingan. Tersedianya sumber air tawar untuk kebutuhan 

pekerja dan mengobati ikan sakit. Tersedianya telepon atau 



50 
 

peralatan komunikasi lainnya (CB 2m Band) untuk memudahkan 

komunikasi seperti transaksi pengadaan benih, penjualan hasil 

panen serta memonitor harga benih dan harga jual ikan konsumsi. 

 

B. Peralatan Budidaya 

Peralatan budidaya yang digunakan, umunya disesuaikan 

dengan jenis ikan yang akan dibudidaya. berikut ini merupakan 

peralatan budidaya berdasarkan jenis ikan yang dibudidaya : 

 

A. Peralatan yang digunakan untuk budidaya ikan Mas 

Alat yang biasa digunakan dalam usaha pembenihan ikan mas 

antara lain: 

1. Jala, 

2. Waring (anco),  

3. Hapa atau jaring  kelambu untuk menampung sementara 

induk maupun benih.  

4. Seser,  

5. Ember-ember,  

6. Baskom berbagai ukuran,  

7. Timbangan skala kecil (gram) dan besar (kg),  

8. Cangkul,  

9. Arit,  

10. Pisau  

11. Piring secchi (secchi disc) untuk mengukur kadar kekeruhan. 

12. Warring / scoopnet yang halus. 

13. Ayakan panglembangan diameter 100 cm, ayakan 

penandean diameter 5 cm. 

14. Tempat menyimpan ikan, 

15. Keramba kemplung, keramba kupyak, 

16. Fish bus (untuk mengangkut ikan jarak dekat). 

17. Kekaban (untuk tempat penempelan telur yang bersifat 

melekat). 
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18. Hapa dari kain tricote (untuk penetasan telur secara 

terkontrol) atau kadang-kadang untuk penangkapan benih. 

19. Ayakan penyabetan dari alumunium/bambu. 

20. Oblok/delok (untuk pengangkut benih). 

21. Sirib (untuk menangkap benih ukuran 10 cm keatas). 

22. Anco/hanco (untuk menangkap ikan). 

23. Lambit dari jaring nilon (untuk menangkap ikan konsumsi).  

24. Scoopnet (untuk menangkap benih ikan yang berumur satu 

minggu keatas). 

25. Seser (gunanya= scoopnet, tetapi ukurannya lebih besar). 

26. Jaring berbentuk segiempat untuk menangkap induk ikan 

atau ikan konsumsi. 

 

B. Peralatan yang digunakan dalam budidaya ikan patin. 

1. Hapa plastic 

2. Hapa penampungan 

3. Bak penampungan induk 

4. Seser halus (scope net) 

5. Pompa air 

6. Sistem aerasi 

7. Termometer 

8. Akuarium + Rak 

9. Bak / kolam pendederan 

10. Alat suntik (spuit) 

11. Kateter/ kanulator 

12. Timbangan 

13. Baskom 

14. Handuk / Sarung tangan 

15. Bulu ayam 

16. Corong penetasan telur 

17. Corong penetasan artemia 

18. Peralatan penunjang lainnya 
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19. Water heater 

 

C. Peralatan yang digunakan dalam budidaya ikan kerapu 

 
   Tabel 3. Peralatan yang digunakan untuk budidaya ikan kerapu 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rangkuman  

Prasarana dan sarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu 

proses upaya yang dilakukan di dalam budidaya, karena apabila kedua 

hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan 

dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.  

Prasarana dan sarana adalah merupakan seperangkat alat yang 

digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah 

merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang 

keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. 

5. Formatif  

1. Jelaskan apa yang dimaksud sarana dan prasarana ? 

2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan sarana dan prasarana untuk 

budidaya di darat dan di laut ? 

3. Sebutkan peralatan yang digunakan untuk budidaya di aquarium ? 
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P. KEGIATAN BELAJAR V 

 

1. Judul  

Judul dari kegiatan belajar II adalah : Desain dan tata letak wadah 

budidaya  

2. Indikator  

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu  :  

1. Memahami dan mengetahui desain dan tata letak wadah untuk 

pembenihan (Hatchery)    

2. Memahami dan mengetahui desain dan tata letak wadah untuk 

pembesaran.  

3. Memahami dan mengetahui Teknologi desain wadah  

 

3. Uraian Materi  

 

A. Desain dan tata letak wadah untuk pembenihan (Hatcery) 

Desain dan tata letak wadah pembenihan ikan disesuaikan 

dengan proses kegiatan dan sifat dan karakter telur/larva ikan. 

Proses pembenihan ikan khususnya pemijahan, penetasan telur 

dan perawatan larva setiap komoditas berbeda-beda. Sedangkan 

tata letak wadah pembenihan ikan disesuaikan dengan luas dan 

bentuk bangunan pembenihan ikan (hatchery). 

Desain wadah pembenihan ikan disesuaikan dengan kebiasaan 

induk ikan memijah, sifat telur ikan, sifat larva dan benih ikan. 

Setiap komoditas memiliki karakter telur, larva dan benih yang 

berbeda. Dengan demikian desain wadah pembenihan ikan 

disesuaikan dengan karakter telur, larva dan benih setiap 

komoditas. Selain itu, desain wadah juga disesuaikan dengan luas 

dan bentuk bangunan pembenihan ikan (hatchery). 
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C. Desain Wadah Pemijahan Induk Ikan 

Beberapa induk ikan berbeda kebiasaan memijah dengan induk 

ikan yang lain. Sehingga desain wadah pemijahan induk juga 

disesuaikan dengan kebiasaan pemijahan induk ikan tersebut. 

berikut ini merupakan desain wadah untuk beberapa jenis 

pembenihan ikah : 

• Induk ikan gurame memijah dengan membuat sarang pada 

dinding sungai atau danau/rawa yang berlubang. Induk 

gurame membuat sarang terbuat dari rumput, ranting, 

sampah yang ada di perairan. Umumnya induk gurame 

membuat sarang di perairan tenang. Selain itu kebiasaan 

induk gurame adalah induk betina menjaga dan merawat telur 

dengan cara mengkipas-kipaskan ekornya ke sarang agar 

telur mendapatkan oksigen dari air. Kebiasaan pemijahan 

induk ikan gurame dialam tersebut di sesuaikan dengan 

memodifikasi dengan menyediakan sosok dan ijuk di dalam 

kolam. Induk gurame tersebut akan mengambil ijuk dan 

membuat sarang didalam sosok tersebut. Kolam pemijahan 

induk ikan gurame dapat segi empat atau segitiga. Hal yang 

perlu diperhatikan adalah air kolam pemijahan induk gurame 

adalah jernih dan tenang. Ketinggian air kolam pemijahan 

induk ikan gurame adalah 0,7-1 m. 

• Kebiasaan pemijahan induk ikan nila adalah membuat sarang 

berupa lekukan di dasar kolam. Induk jantan membuat 

lekukan didasar kolam/bak/hapa selanjutnya induk jantan dan 

betina memijah pada lekukan tersebut. Selanjutnya Induk 

betina mengeram telur dan merawat larva dalam mulutnya 

sampai larva tersebut dapat mandiri. Wadah pemijahan induk 

ikan nila dapat dilakukan di dalam bak, kolam, akuarium atau 

hapa. Bentuk kolam pemijahan induk ikan nila dapat 

berbentuk segi empat, bulat atau segitiga. Kolam pemijahan 
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dilengkapi pipa pengeluaran air dengan ketinggian air 0,5 – 1 

m. 

• Kebiasaan pemijahan induk ikan bawal adalah pada air 

mengalir. Sifat telur ikan bawal tidak memiliki perekat dan 

mengendap di dasar perairan. Tetapi jika telur ikan bawal 

mengendap didasar bak/kolam maka telur ikan bawal 

tersebut akan mati. Oleh sebab itu selama pemijahan telur-

telur tersebut harus melayang-layang dalam air. Maka wadah 

pemijahan induk ikan bawal didesain agar telur bawal dapat 

melayang-layang. Wadah pemijahan ikan bawal dapat 

dilakukan dalam bak, kolam, fiberglass, hapa. Jika wadah 

pemijahan induk bawal terbuat dari bak atau fiberglass, maka 

wadah pemijahan tersebut dilengkapi aerasi atau air mengalir 

sehingga telur-telur ikan bawal yang telah dibuahi tidak 

mengendap didasar wadah pemijahan. Wadah pemijahan di 

desain agar ketinggian air pemijahan induk 0,5 – 1 m. 

• Induk ikan mas dan ikan lele memijah dengan menempelkan 

telur pada substrat yang terdapat di wadah pemijahan. 

Kebiasaan induk ikan mas dan ikan lele adalah induk betina 

mengeluarkan telur pada salah satu bagian substrat di ikuti 

oleh induk jantan mengeluarkan sperma di tempat telur maka 

terjadi pembuahan. 

•  Wadah pemijahan induk ikan mas dan lele dapat berbentuk 

segi empat, segi tiga atau bulat. Wadah pemijahan didesain 

agar ketinggian air dapat mencapai 0,5-0,7 m yang dilengkapi 

dengan pipa pemasukan dan pengeluaran air. Pada wadah 

pemijahan disediakan substrat berupa kakaban yang ditata 

rapi. Substrat di pasang 5-10 cm dibawah permukaan air. 

 

B. Desain dan Tata letak untuk Pembesaran 

Untuk membuat wadah budidaya ikan konsumsi diperlukan 

desain dan konstruksi wadah yang akan digunakan untuk budidaya 
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ikan (Pembesaran). Wadah budidaya ikan sendiri terdiri dari kolam, 

bak, akuarium dan keramba atau jaring apung. Desain merupakan 

perencanaan dalam pembuatan wadah budidaya ikan. Sedangkan 

konstruksi adalah susunan (model, tata letak) wadah yang akan 

dibuat. Wadah tersebut tentunya memiliki desain dan konstruksi 

sesuai dengan tujuan pembuatan wadah budidaya ikan. 

Dalam merencanakan pembuatan wadah dan peralatan 

budidaya ikan pengusaha perlu melakukan persiapan sebaik 

mungkin agar produk yang dihasilkan mempunyai manfaat dan 

berdaya saing tinggi. Sebelum pembuatan wadah, sebaiknya 

dilakukan pembuatan disain dari wadah tersebut. Disain yang akan 

dibuat disesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia. Disain 

akan mempermudah pembuatan wadah yang sebenarnya, 

sehingga kerugian akibat kegagalan proses pembuatan dapat 

dihindari. 

Wadah budidaya ikan konsumsi yang dibuat nantinya dapat 

berguna untuk proses budidaya ikan tersebut. Wadah tersebut 

dapat berfungsi sebagai tempat pematangan gonad, tempat 

pemijahan, tempat penetasan telur, tempat endederan, tempat 

pembesaran, tempat pemberokan, tempat karantina (ikan sakit / 

ikan baru), dan pengelolaan kualitas Air (filter, pengendapan, 

pengolah limbah, ozonisasi). 

 

D. Desain dan kontruksi kolam 

Desain kolam bisa berbentuk persegi, persegi panjang, 

lingkaran, trapesium, segitiga bahkan bentuk tidak beraturan. Hal 

tersebut disesuikan dengan kondisi lahan dan lokasi. Bentuk kolam 

yang umum digunakan adalah persegi dan persegi panjang. 

Perlu diperhatikan tentang persyaratan teknis kontruksi kolam. 

Kolam yang akan digunakan sebaiknnya mempunyai pematang 

kolam, dasar kolam dan pintu air. 
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Pematang kolam dibuat untuk menahan massa air di dalam 

kolam agar tidak keluar. Tanah yang cocok untuk membuat 

pematang adalah tanah liat. Tanah liat memiliki sifat lengket, tidak 

poros, tidak mudah pecah dan mampu menahan air. Ukuran 

pematang disesuaikan dengan ukuran kolam. Jenis tanah untuk 

pematang harus kompak dan kedap air agar pematang tidak mudah 

bocor.  

Dasar kolam dibuat miring menuju saluran pembuangan air.  

Saluran air dibuat keliling (ceren) dan tegah (kamalir). Saluran 

air ini dibuat miring kearah saluran pembuangan air untuk 

memudahkan pengeringan kolam dan pemanenan ikan.  

Pintu air pada kolam terdiri dari pintu masuk dan keluar yang 

terpisah.  Letak pintu pemasukkan dan pengeluaran air sebaiknya 

berada di tengah-tengah sisi kolam terpendek agar air dalam kolam 

dapat berganti seluruhnya. 

Pada wadah sistem tradisioanal/ekstensif, kolam yang 

digunakan adalah kolam tanah yaitu kolam yang keseluruhan 

bagiannya terbuat dari tanah. Tanah liat / lempung yang sedikit 

berpasir, mudah dibentuk, tidak mudah pecah, tidak melekat 

ditangan apabila dibentuk sesuatu, cocok untuk pembuatan kolam. 

Pembuatan kolam dengan bahan tanah memiliki keunggulan dan 

kelemahan sebagai berikut : 

• Kelebihan yaitu biaya relatif murah, dapat membantu 

penyediaan pakan alami (plankton) , perombakan sisa pakan 

dan metabolisme bisa terjadi secara alami  

• Kekuranganyaitu rentan terhadap kebocoran akibat hewan 

perusak (ex:  kepiting), serta akibat tekanan air dari dalam dan 

luar kolam, terutama apabila hujan deras, sulit untuk 

mengontrol hewan predator, dan sulit mengontrol debit air 

yang masuk 

Pada kolam semi intensif  yang menggunakan bagian dinding 

dan pematangnya terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya 



58 
 

terbuat dari tanah juga memiliki beberapa keunggulan dan 

kelemahan sebagai berikut. 

• Kelebihan yaitu tahan terhadap kebocoran akibat hewan, 

tahan terhadap tekanan air kolam, memudahkan dalam 

pengontrolan air dan hewan pengganggu, dan kualitas air bisa 

dikontrol lebih cermat 

• Kekurangan yaitu biaya lebih mahal jika dibandingkan dengan 

sistem tradisional, penyediaan pakan alami pada kolam 

tembok lebih sedikit, dan proses penguraian alami sulit terjadi 

b. Desain dan kontruksi bak 

Desain dan kontruksi bak pada dasarnya hampir sama dengan 

kolam. Desain dan kontruksi bak terpal/ plastik banyak digunakan 

dalam kegiatan budidaya ikan konsumsi. Hal ini dilakukan untuk 

menyiasati lahan yang terbatas dan kemudahan dalam proses 

pemeliharaan ikan konsumsi. Desain dan kontruksi bak 

terpal/plastik disesuaikan dengan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu : 

1. Jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan 

2. Tahapan budidaya pembenihan atau pembesaran. 

3. Keseimbangan antara volume air dan penyanggabak harus kuat. 

4. Dasar peletakan untuk bak terpal/plastik harus rata agar tidak 

mudah bocor. Hal ini bisa dilakukan dengan meratakan tanah 

terlebih dahulu kemudian diberikan sekam. 

5. Ukuran bak disesuikan dengan ketersedian lahan 

6. Distribusi air dan pengeluaran limbah produksi 

7. Adanya jalur panen dan akses pengelolaan ikan 

 

E. Desain dan kontruksi akuarium 

Bentuk akuarium yang biasa digunakan adalah bentuk segi 

empat, trapezium, segi enam, segi delapan, elips dan botol. Setelah 

mengetahui bentuknya hal yang perlu diperhatikan adalah ukuran 

ketebalan kaca berkisar antara 3 mm – 16 mm. Ukuran ketebalan 
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kaca untuk dasar akuarium sebaiknya ditambah 1-2 mm. Semakin 

besar ukuran akuarium maka semakin tebal ukuran kaca. 

Perbandingan antar ukuran akuarium dengan ketebalan kaca 

antara lain sebagai berikut. 

         Tabel  2. Perbandingan luas akuarium dengan tebal kaca yang akan 
digunakan 

Tebal Kaca 
(mm) 

Panjang 
Akuarium 

(cm) 

Lebar 
Akuarium 

(cm) 

Tinggi 
Akuarium 

(cm) 

3 30 20 20 

3 40 20 30 

3 50 30 30 

5 70 35 35 

5 80 40 40 

6 90 45 45 

6 120 50 50 

10 150 45 50 

10 150 45 60 

10 180 45 60 

12 190 50 60 

16 200 70 65 

 

F. Desain dan kontruksi jaring apung/ keramba jaring apung 

Konstruksi wadah jaring apung terdiri dari dua bagian yaitu 

kerangka dan kantong jaring. Kerangka berfungsi sebagai tempat 

pemasangan kantong jaring dan tempat lalu lalang orang memberi 

pakan dan panen. Kantong jaring apung merupakan tempat 

pemeliharaan ikan. 

 

 

 

 

Gambar 29. Desain dan Kontroksi jarring apung 

 
Gambar 22. Desain dan konstruksi KJA 

https://1.bp.blogspot.com/-4JsEjbjlLQY/VW8kHaYH7FI/AAAAAAAAC4E/6VMg1ct9tw0/s1600/jaring_apung.gif
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Jaring apung secara sederhana bisa dibuat dari bambu. 

Keramba jenis ini biasa digunakan di aliran air sungai atau selokan 

dengan arus air yang cukup besar. Perlu memperhitungkan 

konstruksi wadah secara baik dan benar agar diperoleh wadah 

budidaya yang mempunyai masa pakai yang lama. Persyaratan 

teknis yang harus diperhatikan adalah: 

1. Arus air, diusahakan tidak terlalu kuat namun tetap ada 

supaya terjadi pergantian air dan oksigen dengan baik, serta 

dapat menghayutkan sisa makanan dan kotoran. Tingkat 

kesuburan, jenis perairan yang baik untuk digunakan dalam 

budidaya ikan di jarring apung adalah perairan dengan 

tingkat kesuburan rendah hingga sedang. Tingkat kesuburan 

tinggi berpengaruh buruk terhadap ikan karena kandungan 

oksigen pada malam hari relatif rendah. 

2. Bebas dari pencemaran, adanya penambahan benda/materi 

ke dalam perairan dapat menimbulkan perubahan kualitas 

air sehingga mengurangi fungsinya. 

3. Kualitas air, perairan yang dipilih harus memiliki kualitas air 

yang memenuhi persyaratan untuk pertumbuhan ikan 

4. Kontruksi keramba jaring apung terdiri dari kerangka, 

pelampung, pengikat, jangkar, kantong jaring, pemberat, tali 

nilon dan tambang. 

 

4. Rangkuman 

2. Desain dan tata letak wadah pembenihan ikan disesuaikan dengan 

proses kegiatan dan sifat dan karakter telur/larva ikan. Proses 

pembenihan ikan khususnya pemijahan, penetasan telur dan 

perawatan larva setiap komoditas berbeda-beda. Sedangkan tata 

letak wadah pembenihan ikan disesuaikan dengan luas dan bentuk 

bangunan pembenihan ikan (hatchery). 

3. Desain wadah pembenihan ikan disesuaikan dengan kebiasaan induk 

ikan memijah, sifat telur ikan, sifat larva dan benih ikan. Setiap 
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komoditas memiliki karakter telur, larva dan benih yang berbeda. 

Dengan demikian desain wadah pembenihan ikan disesuaikan 

dengan karakter telur, larva dan benih setiap komoditas. Selain itu, 

desain wadah juga disesuaikan dengan luas dan bentuk bangunan 

pembenihan ikan (hatchery). 

4. Dalam merencanakan pembuatan wadah dan peralatan budidaya ikan 

pengusaha perlu melakukan persiapan sebaik mungkin agar produk 

yang dihasilkan mempunyai manfaat dan berdaya saing tinggi. 

Sebelum pembuatan wadah, sebaiknya dilakukan pembuatan disain 

dari wadah tersebut. Disain yang akan dibuat disesuaikan dengan 

kondisi lahan yang tersedia. Disain akan mempermudah pembuatan 

wadah yang sebenarnya, sehingga kerugian akibat kegagalan proses 

pembuatan dapat dihindari. 

5. Wadah budidaya ikan konsumsi yang dibuat nantinya dapat berguna 

untuk proses budidaya ikan tersebut. Wadah tersebut dapat berfungsi 

sebagai tempat pematangan gonad, tempat pemijahan, tempat 

penetasan telur, tempat endederan, tempat pembesaran, tempat 

pemberokan, tempat karantina (ikan sakit / ikan baru), dan 

pengelolaan kualitas Air (filter, pengendapan, pengolah limbah, 

ozonisasi). 

6.  

5. Formatif   

 

1. Jelaskan bagaimana desain untuk pembenihan ? 

2. Jelaskan bagaimana desain untuk pembesaran? 

3. Apa berbedaan desain untuk pemijahan dan pembesaran ? 
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Q. KEGIATAN BELAJAR VI 

 

1. Judul  

Judul dari kegiatan belajar II adalah : Perawatan Wadah Budidaya  

2. Indikator  

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu  :  

1. Memahami dan mengetahui Tujuan perawatan wadah  

2. Memahami dan mengetahui Teknik perawatan wadah   

3. Uraian Materi  

Demi menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan 

budidaya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) memberlakukan aturan mengenai pengolahan 

limbah budidaya sebelum dialirkan ke perairan umum. Baik itu 

untuk budidaya ikan maupun udang, harapannya dengan 

memberlakukan hal tersebut budidaya ikan ataupun udang dapat 

berlangsung secara terus-menerus (sustainable aquaculture). 

Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) merupakan salah satu 

sarana prasarana yang wajib dibangun dalam usaha budidaya, 

Gunanya, agar air yang digunakan setelah proses budidaya tidak 

mencemari lingkungan. 

IPAL atau Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah alat-alat atau 

sarana yang dirangkai membentuk sebuah sistem yang berperan 

untuk mengolah limbah khususnya limbah cair. Sebelum dialirkan 

ke perairan umum, air diberi treatment (perlakuan) khusus sehingga 

aman untuk dialirkan ke perairan umum,  
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A. Tujuan dan Manfaat IPAL 

➢ Tujuan utama IPAL adalah untuk menyaring dan membersihkan 

air yang tercemar limbah domestik maupun limbah kimia 

industri. 

➢ IPAL tidak hanya bermanfaat untuk manusia saja, melainkan 

juga berdampak baik untuk lingkungan sekitar, termasuk hewan 

dan tumbuhan. 

Adapun sejumlah manfaat Instalasi IPAL, antara lain sebagai 

berikut. 

1. Mengolah air limbah agar dapat digunakan kembali sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing. 

2. Membuat aliran air menuju sungai menjadi bersih dan layak 

digunakan. 

3. Efektif menjaga tumbuhan yang ada di dalam tanah dan air 

terbebas dari kematian akibat racun. 

 

B. RAS 

Lumpur aktif (activated sludge) adalah proses pertumbuhan 

mikroba tersuspensi. Proses ini pada dasarnya merupakan 

pengolahan aerobik yang mengoksidasi material organik menjadi 

CO2 dan H2O, NH4. dan sel biomassa baru. Proses ini 

menggunakan udara yang disalurkan melalui pompa blower 

(diffused) atau melalui aerasi mekanik. Sel mikroba membentuk flok 

yang akan mengendap di tangki penjernihan. Kemampuan bakteri 

dalam membentuk flok menentukan keberhasilan pengolahan 

limbah secara biologi, karena akan memudahkan pemisahan 

partikel dan air limbah.  RAS (Return activated sludge) merupakan 

Sistem Lumpur Aktif Konvensional 
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           Proses Lumpur Aktif Konvensional dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 23. Sistem lumpur aktif konvensional 

 

Tangki aerasi 

      Oksidasi aerobik material organik dilakukan dalam tangki ini. 

Efluent pertama masuk dan tercampur dengan Lumpur Aktif Balik 

(Return Activated Sludge =RAS) atau disingkat LAB membentuk 

lumpur campuran (mixed liqour), yang mengandung padatan 

tersuspensi sekitar 1.500 - 2.500 mg/l. Aerasi dilakukan secara 

mekanik. Karakteristik dari proses lumpur aktif adalah adanya daur 

ulang dari biomassa. Keadaan ini membuat waktu tinggal rata-rata 

sel (biomassa) menjadi lebih lama dibanding waktu tinggal 

hidrauliknya (Sterritt dan Lester, 1988). Keadaan tersebut membuat 

sejumlah besar mikroorganisme mengoksidasi senyawa organik 

dalam waktu yang singkat. Waktu tinggal dalam tangki aerasi 

berkisar 4 - 8 jam. 

 

Tangki Sedimentasi 

        Tangki ini digunakan untuk sedimentasi flok mikroba 

(lumpur) yang dihasilkan selama fase oksidasi dalam tangki aerasi. 

Seperti disebutkan diawal bahwa sebaghian dari lumpur dalam 

tangki penjernih didaur ulang kembali dalam bentuk LAB kedalam 
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tangki aerasi dan sisanya dibuang untuk menjaga rasio yang tepat 

antara makanan dan mikroorganisme (F/M Ratio).  

 

4. Rangkuman 

Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) merupakan salah satu 

sarana prasarana yang wajib dibangun dalam usaha budidaya, 

Gunanya, agar air yang digunakan setelah proses budidaya tidak 

mencemari lingkungan. 

IPAL atau Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah alat-alat atau 

sarana yang dirangkai membentuk sebuah sistem yang berperan 

untuk mengolah limbah khususnya limbah cair. Sebelum dialirkan 

ke perairan umum, air diberi treatment (perlakuan) khusus sehingga 

aman untuk dialirkan ke perairan umum. 

Tujuan utama IPAL adalah untuk menyaring dan membersihkan 

air yang tercemar limbah domestik maupun limbah kimia industri. 

Adapun sejumlah manfaat Instalasi IPAL, antara lain sebagai 

berikut : Mengolah air limbah agar dapat digunakan kembali sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing, membuat aliran air menuju 

sungai menjadi bersih dan layak digunakan, efektif menjaga 

tumbuhan yang ada di dalam tanah dan air terbebas dari kematian 

akibat racun. 

Lumpur aktif (activated sludge) adalah proses pertumbuhan 

mikroba tersuspensi. Proses ini pada dasarnya merupakan 

pengolahan aerobik yang mengoksidasi material organik menjadi 

CO2 dan H2O, NH4. dan sel biomassa baru. Proses ini 

menggunakan udara yang disalurkan melalui pompa blower 

(diffused) atau melalui aerasi mekanik. Sel mikroba membentuk flok 

yang akan mengendap di tangki penjernihan. Kemampuan bakteri 

dalam membentuk flok menentukan keberhasilan pengolahan 

limbah secara biologi, karena akan memudahkan pemisahan 

partikel dan air limbah.  RAS (Return activated sludge). 
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5. Formatif   

 

1. Apakah lokasi praktek anda sudah menerapkan IPAL ? Jika belum, 

jelaskan penyebabnya, Jika sudah jelaskan IPAL apa yang digunakan 

dan bagaimana cara kerjanya ! 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan IPAL ? 

3. Sebutkan tujuan IPAL ? 

4. Sebutkan manfaat IPAL ? 

5. Jelaskan apa itu RAS !  
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R. PENUTUP  
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S. TES SUMATIF 
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T. KUNCI JAWABAN



 
 

U. DAFTAR PUSTAKA 

 


