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1. Pendahuluan 
Rawa merupakan salah satu sumberdaya potensial dalam wilayah Kesatuan Hidrologi 

Gambut Pulau Tebing Tinggi (KHG PTT), walaupun luasan maupun sebarannya telah banyak 
mengalami perubahan sejak dalam wilayah ini banyak dibangun kanal-kanal drainasi yang 
menyusutkan air gambut. Hingga saat ini masyarakat lebih cenderung mengatuskan lahan-lahan 
berawa untuk keperluan membudidayakan tanaman-tanaman yang sebenarnya lebih sesuai 
untuk lahan kering dibandingkan lahan basah, seperti karet dan kelapa, dibanding memanfaatkan 
potensinya dengan cara lain, misalnya untuk budidaya ikan. Di sisi lain, masyarakat secara umum 
memiliki pendapatan yang relatif kecil dari kebun-kebun karet dan kelapa dan bahkan kebun-
kebun sagu mereka. Hal ini berimplikasi antara lain kepada daya beli yang rendah, termasuk 
untuk membeli bahan pangan sumber protein hewani yang diperlukan untuk menunjang 
kesehatan keluarga. Kebutuhan protein hewani masyarakat sementara ini lebih sering dipenuhi 
melalui penangkapan ikan yang selain hanya bersifat musiman, kuantitas tangkapan sering tidak 
menentu. Kuantitas ikan yang dapat diperoleh dengan cara ini sering tidak mencukupi kebutuhan 
domestik, apalagi untuk dijual dalang rangka meningkatkan pendapatan.    

Lahan-lahan berawa dalam KHG PTT lebih sering diantuskan untuk budidaya tanaman-
tanaman lahan kering sehingga memicu kekeringan lahan pada musim kemarau dan  
meningkatkan risiko kebakaran. Potensi lahan-lahan berawa untuk budidaya ikan yang dapat 
memenuhi kebutuhan protein hewani keluarga maupun pendapatan keluarga belum pernah 
dihitung secara finansial hingga saat ini. Gangguan hidrologis yang terjadi dalam KHG PTT yang 
disebabkan oleh pengalihgunaan lahan-lahan berawa untuk budidaya tanaman lahan kering 
perlu dihentikan. Masyarakat perlu disadarkan bahwa mereka juga bisa memperoleh sumber 
penghidupan baru atau tambahan disamping yang telah ada, tanpa harus dengan mengatuskan 
rawa-rawa. Teknik dan model budidaya perikanan rawa berskala kecil yang ramah lingkungan 
tetapi produktif perlu diperkenalkan kepada masayarakat di KHG PTT. 

Penerapan  model  budidaya perikanan  berskala kecil yang ramah lingkungan di rawa 
gambut membantu mempertahankan fungsi hidrologis gambut, mengurangi  resiko kebakaran, 
memenuhi kebutuhan gizi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat di KHG PTT. Tujuan Umum 
Pilot Project Implementasi Pengembangan Perikanan Rawa adalah membantu menurunkan 
resiko kebakaran, meningkatkan gizi protein, perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan 
rawa gambut untuk budidaya perikanan berskala kecil yang ramah lingkungan dan produktif 
dalam KHG PTT. Tujuan khusus adalah: 1) meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat 
desa tentang potensi rawa untuk budidaya ikan; 2) meningkatkan kemampuan teknis masyarakat 
desa memanfaatkan rawa untuk budidaya ikan berskala kecil; dan 3) membuat kolam-kolam 
percontohan budidaya ikan berskala kecil yang produktif dan ramah lingkungan pada lahan 
berawa. Luaran pilot project implementasi pengembangan perikanan rawa adalah: 1) model 
budidaya perikanan rawa berskala kecil yang produktif  dan ramah lingkungan; 2) warga desa 
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yang terlatih untuk memanfaatkan lahan berawa untuk budidaya ikan; dan 3) kolam-kolam 
percontohan budidaya ikan rawa berskala kecil yang produktif dan ramah lingkungan.  

Kegiatan pengembangan ikan rawa gambut telah dimulai di desa Lukun tahun 2017 
dengan menggunakan dana Riset dari Deputi IV BRG dan dilanjutkan tahun 2018. Kegiatan ini 
menitik beratkan pada pengembangan usaha budidaya perikanan rawa gambut di kolam dan 
jaring tancap. Kegiatan ini menggunakan metoda survey, aksi dilakukan pada demonstrasi plot 
dan hasil kegiatan dapat terukur sehingga revitalisasi di lahan gambut melalui kegiatan 
pengembangan budidaya ikan rawa gambut dapat tercapai. 

 

2. Analisa Situasi 
 
Desa Lukun merupakan salah satu lokasi 
perwakilan yang berada di Pulau Tebing 
Tinggi Timur Kepulauan Meranti. Desa Lukun 
memiliki potensi rawa gambut yang cukup 
luas dan memiliki hutam magrove sekitas 
300 Ha. Luas desa Lukun sekitar 154,6 km2 
(Gambar 1), pernah mengalami kebakar 
hutan sekitar tahun 80 an dan kebakaran 
besar besaran pada tahun 2014 dengan 
luasan mencapai ± 200 Ha yang 
mengakibatkan penyumbang asap terbesar. 
Akibat kebakaran ini menyebabkan 
perekonomian masyarakat menurun.  

Gambar 1. Peta Desa Lukun dan posisi 
kolam ikan yang berada di skat kanal 

Pemilihan lokasi pembangunan kolam 
berdasarkan hasil survey di Pulau Tebing 
Tinggi Timur Kepulauan Meranti. Beberapa 
kriteria dijadikan sebagai dasar untuk 
menetapkan titik pembangunan kolam rawa 
gambut, diantaranya: a. lokasi terpilih 
representatif untuk demonstrasi plot 3R 
(Rewetting, Revegetasi, Revitalisasi); b. 
lokasi terpilih berada di sepanjang kanal; c. 
Lokasi terpilih memiliki potensi sumber daya 
alam ikan-ikan lokal rawa gambut yang 
bernilai ekonomis dan dapat dijadikan 
sentra bibit dan produksi; dan d. lokasi 
terpilih menunjukkan kehidupan masyarakat 
yang memiliki ketergantungan pada 
pemenuhan gizi hewani berasal dari ikan 
(melakukan perikanan tangkap). 

Pemilihan lokasi pembangunan 
kolam berdasarkan hasil survey di Pulau 
Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti. 
Beberapa kriteria dijadikan sebagai dasar 
untuk menetapkan titik pembangunan 
kolam rawa gambut, diantaranya: a. lokasi 
terpilih representatif untuk demonstrasi plot 
3R (Rewetting, Revegetasi, Revitalisasi); b. 
lokasi terpilih berada di sepanjang kanal; c. 
Lokasi terpilih memiliki potensi sumber daya 
alam ikan-ikan lokal rawa gambut yang 
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bernilai ekonomis dan dapat dijadikan 
sentra bibit dan produksi; dan d. lokasi 
terpilih menunjukkan kehidupan masyarakat 
yang memiliki ketergantungan pada 
pemenuhan gizi hewani berasal dari ikan 
(melakukan perikanan tangkap). 
Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Lukun 
menunjukkan adanya upaya pemulihan 
lahan gambut yang terbakar. Pembangunan 
kanal sepanjang jalam poros dan masuk ke 
perumahan masyarakat menggambarkan 
kondisi muka air tanah yang baik untuk 
pertanian secara luas dan perikanan rawa 
gambut. Potensi perikanan di Lukun dari 
dulu sudah dikenal sebagai perikanan 
tangkap. Banyak nelayan yang 
menggantungkan mata pencahariannya 
dengan menangkap ikan di laut, namun 
sedikit yang membawa hasil tangkapannya. 
Sementara keberadaan rawa, tasik dan 
vegetasinya seperti tanaman bakung 
mendukung ekosistem rawa gambut ini 
sebagai habitat ikan-ikan yang ada di 
dalamnya seperti ikan gabus, sepat, toman, 
keli (lele panjang), tuakang, bado seruang 
(warna ikan merah, hitam, putih), dan bujuk. 
Luasan tasik/danau ini mencapai 2,6 Ha dan 
air ber-pH sekitar 7 menandakan ikan-ikan 
rawa bisa hidup dan berkembang biak.    

Berdasarkan deskripsi di atas maka dapat 
ditetapkan empat (4) titik pembangunan 
kolam, yaitu tiga (3) titik disepanjang jalan 
poros dan satu (1) titik di perkampungan 
masyarakat Lukun. Pada kolam yang 
dibangun di perkampungan masyarakat 
sangat cocok untuk pembangan 
minihachery/pembenihan dan fungsi kolam 
berubah menjadi kolam pembesaran benih. 
Keempat titik pembangunan kolam ini 
berada di kanal. Pembangunan kolam ini 
berskala kecil dengan ukuran 4 x 6 meter dan 
18 x 4 meter (kolam pembesaran benih). 
Setiap titik dibangun dua (2) unit kolam. 
Hasil survey menunjukkan tanah gambut 
memiliki pH 3, sementara air di kanal 
memiliki pH 3,5-4,0. Tanah gambut 
menyimpan kemasaman potensial  yang 
sangat masam sehingga berpengaruh buruk 
pada kehidupan ikan. Pemeilihan ikan 
tuakang/tambakan (Helostoma teminckii) 
dan ikan keli/lele lokal (Clarias sp.) sebagai 
ikan yang dibudidayakan pada kolam rawa 
gambut ini sangat tepat dan dapat dijadikan 
sebagai maskot desa Lukun. 
 

DISAIN FISIK PELAKSANAAN
 
Kegiatan pembangunan kolam rawa gambut 

diawali dengan FGD dan diperdalam dengan 

pelatihan. Ada tiga pelatihan yang yang telah 

dilaksanakan, yaitu: 

1. Pelatihan pembuatan kolam rawa 

gambut skala kecil 

2. Pelatihan pengecakan status 

kesehatan dan peran gizi yang 

terkandung dalam ikan bagi 

kesehatan 

2.1 Pelatihan pembuatan kolam rawa 
gambut skala kecil 

Pada kegiatan ini masyarakat diajarkan 
mengenal fungsi lain dari kanal yaitu sebagai 
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tali air (sumber air) yang dapat dimanfaatkan 
untuk mengisi kolam. Kolam di dearah rawa 
gambut memiliki tanggul yang lunak 
sehingga perlu rangka untuk memperkokoh 
tanahnya.  Tanah gambut memiliki tekstur 
masif dan kandungan air sangat tinggi 
(>60%) sehingga sangat sulit untuk dibuat 
tanggul dengan slope 1;0,5. Tanggul kolam 
yang cocok dengan kondisi ini adalah dengan 
slope 1;1 dengan lebar 2-3 meter. Proses 
pemanpatan tanggul dan pematang tanah 
gambut sangat lama. Pengaruh kemasaman 
dari tanah gambut bersifat langsung pada 
ikan dan tanaman air. Kemasaman air 
mencapai pH 3,0 (sangat masam) bukan 
maslah yang mematikan bagi ikan apabila 
yang dibudidayakan adalah ikan-ikan rawa 
gambut. Namun, untuk adaptasi ikan 
terhadap perubahan pH yang mendadak 
akan menjadi faktor pemicu stres bagi ikan 
dan mengakibatkan pertumbuhan ikan 
lambat. Untuk mengurangi efek multi ini 
maka kami menggunakan terpal yang 
membatasi pengaruh tanah gambut secara 
langsung dengan air. Terpal juga dapat 
sebagai lapisan non permiabel sehingga 
dapat mengumpulkkan massa air lebih 
banyak dan bertahan lebih lama sehingga air 
yang berada di atas terpal akan membentuk 
volume yang mudah diatur bagi kehidupan 
ikan. Pengaturan kualitas air ini menjadi 
sangat mudah karena tinggi muka air di atas 
lapisan terpal akan bersifat tetap dengan 
selisih evaporasi yang mendekati 10 % per 
hari. 
Adapun bahan yang dibutuhkan untuk 
kebutuhan kolam semi permanen di lahan 
gambut adalah rangka kolam yang terbut 

dari kayu broti dan papan, saluran air masuk 
berupa pipa paralon, dan lapisan pembatas 
tanah gambut yang sangat poros berupa 
terpal serta kapur pertanian yang berfungsi 
untuk menaikan pH air kolam. Untuk 
menjaga kualitas air (gambut) di kolam 
makan dimasukkan tanaman air apu-apu 
(Pistia stratiotes) dengan kepadatan 25 
persen menutupi permukaan kolam. Benih 
ikan Tuakang dan Lele Keli ditebar dengan 
kepadatan 5-10 ekor m2. Peralatan yang 
dibutuhkan dalam pembuatan kolam ini 
diantaranya cangkul, skop, penokok 
(hummer), paku, water pass (untuk 
mengukur kemiringan dasar kolam), mesin 
pemotong akar kayu dan pompa untuk 
mengeringankan dasar kolam. 
Sosialisasi Pengembangan Model Budidaya 
Perikanan Rawa Berskala Kecil yang 
Produktif dan Ramah Lingkungan. 
Pelaksanaan pembangunan kolam diawali 
dengan kegiatan sosialisasi yang terdiri dari : 
a. Pembangunan model kolam rawa ganbut 
skala kecil dan rewetting yang disampaikan 
oleh Dr. Saberina Hs, S.Pi, MT; b. 
Pemanfaatan skat kanal sebagai sumber air 
kolam rawa gambut skala kecil dan 
revegetasi yang disampaikan oleh Prof. Dr, 
Amir Awaluddin, M.Sc; dan c. Pembuatan 
model kolam rawa gambut skala kecil untuk 
meningkatkan gizi keluarga dan revitalisasi 
di KHG yang disampaikan oleh dr. 
Zulharman, M.Med.Ed. Rangkaian kegiatan 
ini dilakukan dengan metoda ceramah dan 
presentasi materi serta dilakukan diskusi 
secara aktif. Kegiatan ini dapat dilihat pada 
Gambar 1 di bawah ini. 
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Sosialisasi kegiatan pembangunan kolam 
ikan 

 

 

 

Aklimatisasi ikan tuakang dan tanaman 
air di kanal menggunakan jaring apung 

 
Gambar 1. Sosialisasi pembangunan kolam 

dan aklimatisasi benih ikan tuakang 
 

Budidaya ikan tuakang/tambakan 

(Helostoma teminckii) dan ikan keli/lele 

mutiara (Clarias sp.) (Gambar 2) sudah 

dikenal masyarakat dengan baik, namun 

belum ada yang mencoba sebagai alternatif 

pemenuhan gizi keluarga dan pilihan mata 

pencaharian utama. Keberhasilan 

pembesaran calon induk ikan ini akan 

membawa semangat baru dalam 

pemeijahan ikan dan produksi benih secara 

berkelanjutan sehingga budidaya ikan rawa 

dapat dilakukan secara maksimal. 
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Ikan tuakang/tambakan (Helostoma 

teminckii) 
 

 
 

 
 

Ikan keli/lele mutiara (Clarias sp.) 
 

Gambar 2. Ikan yang dibudidayakan di 
Lukun 

 

Selama pembesaran ikan-ikan ini diberi 

pakan pelet berkualitas dengan kadar 

protein 36-38%, lemak kasar minimal 2%, 

serat kasar maksimal 2%, abu kasar 

maksimal 10% dan kadar air maksimal 12%. 

Ikan diberi pakan pelet sebanyak 3 kali 

dalam sehari yaitu pagi, siang dan sore. 

Benih ikan tuakang didapat dari dua lokasi 

yaitu pertama dibawa dari Kampar hasil 

pemijahan ikan rawa yang sudah 

didomistifikasi serta sudah diajari makan 

pelet dan kedua berasal dari ikan rawa 

sekitar kanal PT. NSP yang merupakan ikan 

lokal di daerah Lukun.  

 

2.2 Tahapan Perancangan Kolam 
 
Titik 1 di Kanan Kanal  (Perkebunan Sagu) 
 

 

Lahan berada di kanan rumah, ditumbuhi 
pohon sagu dan karet. Ukuran kolam 4 x 6 
meter 
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Kolam membutuhkan rangka kayu berupa 
papan, broti, dan peralatan pipa parolon PVC,  
terpal dan jaring penutup 

 
 

 
Rancangan pembangunan kolam rawa 
gambut skala kecil di ttitik 1 (a dan b) 

 
 

Titik 2 di Kanan Kanal (pekarangan 
rumah warga)  

 

 

Lahan berada di kiri rumah dan ditumbuhi 
pohon karet. Ukuran kolam 4 x 6 meter 

 
Kolam membutuhkan rangka kayu berupa 
papan, broti, dan peralatan pipa parolon PVC,  
terpal dan jaring penutup 
 

 
Rancangan pembangunan kolam rawa 
gambut skala kecil di ttitik 2 (a dan b) 
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Lahan berada di kanan rumah, ditumbuhi 
pohon sagu dan karet. Ukuran kolam 4 x 6 
meter 

 
Gambar 6. Rancangan pembangunan kolam 
rawa gambut skala kecil di ttitik 4 
 

 
 

2.3 Tahapan Pembangunan Kolam 
Kolam membutuhkan rangka kayu berupa 

papan, broti, dan peralatan pipa parolon PVC, 

terpal dan jaring penutup 

 

 
Kolam membutuhkan rangka kayu berupa 

papan, broti, dan peralatan pipa parolon PVC,  

terpal dan jaring penutup 

 

 
Gambar 5. Rancangan pembangunan kolam 

rawa gambut skala kecil di ttitik 3 
 

 

Lahan berada di kanan rumah, ditumbuhi 
pohon karet, kelapa dan pinang. Ukuran 
kolam 4 x 6 meter 

 
Kolam membutuhkan rangka kayu berupa 

papan, broti, pipa parolon PVC, dan terpal 
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Kolam membutuhkan rangka kayu berupa 
papan, broti, pipa parolon PVC, dan terpal 
 

 
Gambar 6. Rancangan pembangunan kolam 

rawa gambut skala kecil di titik 4 
 

2.4 Tahapan Pembangunan Kolam 
a. Titik 1 di Kanan Jalan Poros 

(pekarangan rumah pak Lukman) 

 
Pembangunan kolam di titik 1 

 
Pemasangan rangka dan penggalian 4 x 6 

M 

 

 
Kolam satu di titik 1 
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Kolam dua di titik 1 

 
Pemasangan terpal kolam satu 

 

 
Pemasangan terpal kolam dua 

 

 
Kolam satu  dengan jaring penutup 

 

 
Kolam dua dengan jaring penutup 
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Gambar 7. Tahapan pembangunan kolam di 

titik 1 

 

 

 

 

b. Titik 2 di Kanan Jalan Poros (pekarangan rumah pak Rahawi) 
 

  

Pembangunan kolam di titik 2 Pemasangan rangka dan penggalian 4 x 6 M 
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Kolam satu di titik 2 Kolam dua di titik 2 

  

Kolam satu  dengan jaring penutup Kolam dua dengan jaring penutup 

  
 

Gambar 8. Tahapan pembangunan kolam di titik 2 
 
 



pg. 91 
 

 
a. Titik 3 di Kiri Jalan Poros (perkebunan karet dan Sagu pak Misni) 

  

Pembangunan kolam di titik 3 Penggalian kolam ukuran 4 x 6 M 

  

Pemasangan rangka kolam satu di titik 3 Pemasangan rangka kolam satu di titik 3 
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Pemasangan terpal kolam satu Pemasangan terpal kolam dua 

  

Kolam satu  dengan jaring penutup Kolam dua dengan jaring penutup 

  

 
Gambar 9. Tahapan pembangunan kolam di titik 3 
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d. Titik 4 di Perumahan Masyarakat (pekarangan rumah pak Suyatno) 
 

  

Pembangunanak kolam di titik 1 Penggalian kolam ukuran 4 x 6 M 

  

Kolam satu di titik 1 Kolam dua di titik 1 
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Pemasangan rangka kayu kolam satu Pemasangan rangka kayu kolam satu 

  

Pemasangan terpal kolam satu Pembenahan tanah galian kolam 

  

Kolam satu dengan jaring penutup Kolam dua dengan jaring penutup 
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Gambar 10. Tahapan pembangunan kolam di titik 4 
 

 

3. FGD pengecakan status kesehatan dan peran gizi yang terkandung dalam 
ikan bagi kesehatan 

Pemeriksaan kesehatan masyarakat 

Desa Lukun dilakukan terhadap pengukuran 

tekanan darah, gula darah, asam urat dan 

kolesterol menunjukkan gambaran bahwa 

masyarakat sangat bergantung pada 

konsumsi ikan laut, udang dan ikan asin. 

Kadar garam yang tinggi menyebabkan 

status kesehatan masyarakat terganggu 

terutama pada usia tua. Kegiatan FGD ini 

dilakukan agar masyarakat sadar bahwa 

kebutuhan protein hewani tidak saja 

dipenuhi dari ikan laut tetapi ikan air tawar 

pun sangat baik bagi kesehatan tubuh. 

Kebutuhan ikan tawar ini dikaitkan dengan 

kegiatan model budidaya ikan rawa gambut 

skala kecil yang ramah lingkungan. Berikut 

adalah foto-foto FGD pemenuhan gizi dari 

konsumsi ikan air tawar.  

 
Pemaparan materi pelatihan oleh dr. 

Zulharman 
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Diskusi pelatihan 

 
Pengecekan tekanan darah 

 

 
Pengecekan asam urat, kolesterol, dan gula 

darah 
 

 

 
Pengecekan sekaligus konsultasi kesehatan 

 
Gambar 12. FGD pengecakan status 

kesehatan dan peran gizi yang terkandung 
dalam ikan bagi kesehatan 

Berdasarkan hasil pengukuran tekanan 
darah, gula darah, asam urat dan kolesterol 
diperoleh hasil sebagai mana terlihat pada 
Gambar 13. 
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Gambar 13. Profil Hasil Pemeriksaan Darah 
dari Penduduk Desa Lukun 

Menurut penelitian Masengi dkk, terdapat 
hubungan yang signifikan antara konsumsi 
makanan laut dengan kejadian hipertensi 
atau tekanan darah tinggi (p=0.001). Udang 
mengandung sodium dan kolesterol. 6-ons 
daging udang mengandung 359 miligram 
kolesterol, yang lebih dari batas asupan 
harian. Udang juga mengandung 1.610 
miligram sodium per porsi, atau 70 persen 
dari batas asupan sodium harian. 
Mengkonsumsi makanan tinggi kolesterol 
secara rutin merupakan ancaman potensial 
bagi orang yang memiliki risiko tinggi 
terkena penyakit jantung. Sedangkan 
asupan sodium berlebih dapat 
meningkatkan tekanan darah. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk memperoleh 
profil tekanan darah, kadar kolesterol, kadar 
asam urat dan kadar gula darah di 
masyarakat Desa Lukun. Sampel penelitian 
adalah masyarakat Desa Lukun berjumlah 60 
orang. Angka tekanan darah tinggi di daerah 
ini yaitu, 60 %, kadar kolesterol tinggi 33%, 
kadar asam urat tinggi 20% serta kadar gula 
darah tinggi 8%. Tingginya kadar tekanan 
darah, kolesterol dan asam urat di daerah ini 

yang diduga dari faktor resiko makanan laut 
maka diperlukan perubahan pola makan 
ikan air tawar untuk menghindari 
mengkonsumsi makanan yang banyak 
mengandung garam atau sodium. Di dalam ikan 
terdapat 4 kelompok zat gizi , yaitu (Siswono, 
2003 ) : 1. Protein 18% (asam-asam esensial 
untuk pertumbuhan);  2. Lemak 1 - 20% (asam 
lemak tak jenuh, mudah dicerna dan dapat 
membantu menurunkan kolesterol darah); 3. 
Berbagai jenis vitamin (A, D, Thiamin, Riboflavin, 
dan Niacin); dan 4. Mineral (Mg, Fe, Cu , Zn dan 
Se). 

Peranan Protein dari Daging Ikan Ikan yang 
sering disebut sebagai makanan untuk 
kecerdasan, berfungsi sebagai sumber 
protein yang tinggi. Daging ikan mempunyai 
serat - serat protein lebih pendek daripada 
serat - serat protein daging sapi dan ayam. 
Oleh karena itu ikan dan hasil produknya 
banyak dimanfaatkan oleh yang mengalami 
kesulitan pencernaan sebab mudah dicerna.  

Peranan Vitamin dari Daging Ikan   

Ada dua kelompok vitamin dalam ikan yaitu 
larut dalam air dan larut dalam minyak. Yang 
larut dala m minyak yaitu vitamin A dan D 
yang ada dalam minyak ikan. Vitamin yang 
larut dalam air dan terdapat dalam ikan ada 
4 macam yang tergolong famili vitamin B 
yaitu B6, B12, biolin dan niacin. Jumlah 
vitamin ini lebih banyak terdapat pada 
daging ikan yang berwarna gelap, dan dari 
daging ikan yang berwarna putih jumlah 
vitamin B nya hampir sama dengan jumlah 
vitamin dalam daging sapi atau ayam.  

Peranan Mineral dari Daging Ikan  

49%

27%

17%
7%

Profil Hasil Pemeriksaan Darah

Tekanan Darah Tinggi Kadar Kolestrol Tinggi

Kadar Asam Urat Tinggi Kadar Gula Darah Tinggi
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Ikan mengandung banyak mineral, 
diantaranya magnesium, phospor, yodium, 
fluor, zat besi, copper, zinc dan selenium. 
Mineral yang terkandung dalam ikan kurang 
lebih sama banyaknya dengan mineral yang 
ada dalam susu, seperti kalsium, phospor.  
Peranan Asam Lemak dari Daging Ikan  
Omega 3 dan omega 6 termasuk dalam asam 
lemak tak jenuh jamak esensial yang 
berguna untuk memperkuat daya tahan otot 
jantung, meningkatkan kecerdasan otak jika 
diberikan sejak dini, melenturkan pembuluh 
darah, hingga menurunkan kadar trigliserida 
dan menceg ah penggumpalan darah. 
Omega 3 dan omega 6 berasal dari beragam 
jenis, terutama yang berasal dari laut, 
seperti sardine, tuna, cakalang, kembung, 
mackarel, herring, salem, bonito dan 
lainnya, karakteristiknya yang unik 
menyebabkan omega 3 mampu mencegah 
dan mengurangi penumpukan kolesterol 
dan meletakkan bintik - bintik darah pada 
dinding pembuluh yang merupakan sebab 
utama timbulnya serangan jantung dan 
stroke yang mematikan (Astawan, 2003). 
Omega 3 selain bisa menurunkan kadar 
kolesterol darah juga bisa men gatasi beban 
penderita penyakit asma, rematik, penyakit 
kulit, komplikasi diabetes dan kanker 
payudara. Bahkan pertumbuhan sel otak 
manusia sangat tergantung pada kadar 
omega 3 secara cukup sejak bayi dalam 
kandungan sampai balita. Bila pada masa 
tersebut cukup tersedia omega 3 maka anak 
tersebut akan tumbuh dengan potensi 
kecerdasan maksimal. Karena alasan itu, 
sejak ibu hamil perlu meng onsumsi ikan 
dalam jumlah cukup sampai bayi yang 

dikandungnya lahir. Setelah bayi bisa makan 
nasi tim perkenalkan ikan sampai usia 
selanjutnya agar bayi menjadi sehat dan 
cerdas.  
6.2. FGD Pengelolaan Kualitas Air Budidaya Ikan 
Tambakan dan Lele 

Lahan gambut merupakan salah satu 
sumberdaya alam yang mempunyai fungsi 
hidrologi dan fungsi ekologi penting untuk 
mendukung kehidupan di ekosistem 
tersebut. Indonesia merupakan negara 
dengan kawasan gambut tropika terluas di 
dunia, berkisar antara 13,5-26,5 juta ha 
(rata-rata 20 juta ha Pada Pulau Sumatra 
gambut terjadi pada daerah pantai dan 
pedalaman.  Propinsi Riau merupakan salah 
satu propinsi di pulau Sumatra yang memiliki 
lahan gambut yang cukup besar. Potensi 
lahan yang cukup besar ini sampai sekarang 
masih belum banyak dimanfaatkan 
khususnya untuk sektor perikanan. Secara 
umum perkembangan budidaya ikan air 
tawar di Provinsi Riau masih didominasi oleh 
budidaya kolam yang menggunakan air dari 
pasang surut sungai. Dengan demikian 
seringkali terkendala karena datangnya air 
asam dengan pH sangat rendah (± 3) sampai 
menyebabkan kematian ikan secara total. 
Dapat dikemukakan bahwa faktor 
rendahnya pH merupakan kendala utama 
bagi pengembangan budidaya ikan di 
Provinsi Riau. Untuk mengoptimalkan 
potensi lahan gambut melalui perikanan 
diperlukan suatu strategi untuk 
menanggulangi masalah pH rendah yang 
ada. Pilihan strategi yang dapat diterapkan 
melalui pendekatan biologis adalah dengan 
memanfaatkan secara optimal ikan lokal 
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yang telah beradaptasi dengan lingkungan 
tersebut. Pada umumnya ikan-ikan lokal 
perairan gambut didominasi oleh jenis-jenis 
ikan yang mampu mengambil/bernafas 
menggunakan oksigen dari udara (air 
breathing), seperti ikan betok/ papuyu 
(Anabas testudineus), tambakan/biawan 
(Helostoma temminckii), sepat siam 
(Trichogaster pectolaris), gurame/ kalui 
(Osphronemus gouramy), gabus/haruan 
(Channa striata), dan toman (Channa 
micropeltes). 

Kriteria lingkungan untuk kegiatan 
budidaya air tawar meliputi beberapa faktor 
yaitu faktor fisik, faktor kimia dan faktor 
biologi perairan. Parameter lingkungan fisik 
yang menjadi pertimbangan adalah: suhu,  
kecerahan/kekeruhan, kedalaman, debit air.  
Faktor kimia meliputi: pH, BOD, COD, 
oksigen terlarut, amoniak, nitrit, nitrat, 

pospat, karbondioksida, alkalinitas, H2S, dan 
logam berat. Adapun faktor biologi 
lingkungan yang menjadi pertimbangan 
pada kegiatan budidaya air tawar adalah: 
jenis, kepadatan dan keragaman plankton 
(fitoplankton dan zooplankton), mikro dan 
makrobenthos. 

Data pengamatan kualiatas air kolam 
2 (kolam budidaya ) pada titik 1, titik 2, titik 
3 dan titik 4 di desa Lukun Kecamatan Tebing 
Tinggi Timur Kabupaten Meranti ditunjukkan 
pada Tabel 1. Data parameter suhu, pH  dan 
kedalaman merupakan nilai rerata hasil 32 
kali pengamatan  sejak  6 Nopember 2017 
hingga 8 Desember 2017, sedangkan data 
lainnya seperti  nilai DO, BOD,  dan COD 
adalah nilai rerata pada pengamatan  setiap 
minggu selama 3 minggu mulai 6 Nopember  
2017.  

Tabel 1.  Parameter Kualitas Air– Di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur dan   dan Baku Mutu Air Kelas III dan Kelas IV 
pada  PP no 82 tahun 2001 tentang baku mutu air 

Parameter Hasil Rerata Kualitas Air Baku Mutu 
Kelas III 

Baku Mutu 
Kelas IV  Titik 1  Titik 2 Titik 3 Titik  4 

Suhu 27 27,2 27 27,4 3 (deviasi)  3 (deviasi) 
pH 6 5,7 6 6 6-9 5 - 9 
Kedalaman 80 cm 81 cm 82 cm 80 cm - - 
DO 4 3,8 3,7 4 >3  0 
BOD 3,2 4,1 5,1 5,5 6 12 
COD 32 41 44,2 46,3 50 100 

 

Adapun uraian dari data Tabel 1 dan variable 
lainnya yang relevan untuk budidaya ikan 
tambakan dan ikan lele di desa Lukun 
Kecamatan Tebing Tinggi Timur sebagai 
berikut:  

1. Suhu 

Ikan merupakan hewan berdarah dingin 
(poikilothermal) sehingga metabolisme 
dalam tubuh tergantung pada suhu 
lingkungannya, termasuk kekebalan 
tubuhnya. Suhu luar atau eksternal yang 
berfluktuasi besar akan berpengaruh pada 
sistem metabolisme. Konsumsi oksigen dan 
fisiologi tubuh ikan akan mengalami 
kerusakan sehingga ikan akan sakit. Suhu 
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yang terlalu rendah akan mengurangi 
imunitas (kekebalan tubuh) ikan, sedangkan 
suhu yang terlalu tinggi akan mempercepat 
ikan terkena infeksi bakteri. Suhu yang 
optimal untuk usaha budidaya ikan adalah 
220C – 270C. Data hasil pengamatan rerata 
suhu (sebanyak 32 Kali) pada 4 lokasi kolam 
selama kurun waktu 6 Nopember 2017 
hingga 8 Desember 2017 ditunjukkan pada 
tabel 1 dan berkisar antara 27 – 27,40C (titik 
1 hingga 4).  Data hasil pengamatan 
sebanyak 32 kali menunjukkan bahwa 
deviasi suhu tidak melebihi 1,50C seperti 
tertera pada baku mutu air kelas III dimana 
deviasi suhu < 30C. Data tersebut 
menunjukkan bahwa suhu air relative baik 
untuk pertumbuhan ikan tambakan yaitu 
umumnya berkisar pada 270C. 

 
2. Kedalaman air 

Untuk kolam budidaya, kedalaman air yang 
ideal yaitu 70-120 cm. Air yang terlalu 
dangkal menyebabkan perubahan suhu 
terlalu besar. Jika air terlalu dalam 
mengakibatkan perbedaan suhu yang 
menyolok antara air bagian atas dengan 
bagian bawah dan sinar matahari tidak dapat 
mencapai air bagian bawah sehingga 
pertumbuhan phytoplankton terhambat. 
Seperti yang telah dikemukaan di muka 
bahwa kolam/tambak yang terlalu dalam 
dapat menyebabkan terjadinya stratifikasi 
suhu air sehingga harus diusahakan agar 
berada dalam kisaran kedalaman yang ideal. 
Kedalaman air pada 4 lokasi yang berbeda 
berkisar antara 80-82 cm sehingga sangat 
baik untuk budidaya ikan. 

 

3. Keasaman (pH) 
Nilai keasaman (pH) merupakan indikasi 
atau tanda kalau air bersifat asam, basa 
(alkali) atau netral. Keasaman sangat 
menentukan kualitas air karena juga sangat 
menentukan proses kimiawi dalam air. 
Hubungan keasaman air dengan kehidupan 
ikan sangat besar. Titik kematian ikan pada 
pH asam adalah 4 dan pada pH basa adalah 
11. Ikan air tawar kebanyakan akan hidup 
baik pada kisaran pH sedikit asam sampai 
netral, yaitu 6,5-7,5. Sementara keasaman 
air untuk reproduksi atau 
perkembangbiakan biasanya akan baik pada 
pH 6,4-7,0 sesuai jenis ikan. Oleh karena itu, 
dalam pemeliharaan ikan sebaiknya kondisi 
air dijaga agar berada pada kisaran nilai 
tersebut. Hasil pengamatan pH pada 4 lokasi 
yang berbeda menunjukkan bahwa pH air 
mendekati pH netral yaitu 6 sehingga cukup 
ideal untuk perkembangbiakan ikan. Nilai pH 
yang diukur pada masing masing lokasi 
berkisar antara 5,7-6. Secara umum nilai pH 
ini adalah normal. Berdasarkan standar baku 
mutu air PP No. 82 tahun 2001 (kelas III), pH 
yang baik untuk kegiatan budidaya ikan air 
tawar berkisar antara 6-9. Nilai pH ini 
menunjukkan bahwa di 4 lokasi kolam ini 
masih layak untuk dilakukan kegiatan 
budidaya perikanan sesuai dengan baku 
mutu PP no. 82 Tahun 2001. 
 
4. Nilai O2 terlarut (DO) 

Gas oksigen larut dalam air, tetapi tidak 
bereaksi dengan air. Keberadaan oksigen 
dalam air dibanding di udara sangat 
berbeda, yaitu jauh lebih banyak di udara 
karena mencapai hampir dua puluh kali. 
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Oleh karena itu, kehidupan di air, termasuk 
ikan sangat membutuhkan cara atau 
kreativitas agar kebutuhan oksigen 
terpenuhi. Kebutuhan oksigen untuk setiap 
jenis ikan sangat berbeda karena perbedaan 
sel darahnya. Ikan yang gesit umumnya lebih 
banyak membutuhkan oksigen. Sementara 
ikan eperti lele, catfish dan gurame yang 
dapat mengambil oksigen langsung dari 
udara tentunya kadar oksigen dalam air 
tidak terlalu berpengaruh pada 
kehidupannya. Secara teori, kadar oksigen 
terendah agar ikan bisa hidup dengan baik 
adalah lebih dari 5 mg/L.  
 Pada kegiatan ini, ikan yang dibudidayakan 
adalah ikan tambakan. Ikan 
tambakan/biawan merupakan salah satu 
ikan yang mampu bertahan hidup dalam 
kondisi yang minim oksigen dan pH rendah 
terutama pada perairan gambut. Hasil 
pengamatan terhadap oksigen terlarut pada 
4 titik lokasi menunjukkan bahwa nilai 
oksigen terlarut berkisar antara 3,6 (titik 3) 
hingga 4.  Nilai oksigen terlarut (DO) tertinggi 
yaitu sebesar 4 mg/L yang terdapat pada 
Lokasi titik 1 dan 4 yaitu sebesar 4. Dari hasil 
ini menunjukkan bahwa perbedaan nilai DO 
tertinggi dan terendah (3,7 mg/L) pada lokasi 
titik 3 tidak terlalu signifikan. Kebutuhan DO 
untuk budidaya ikan adalah 5 mg/l. Namun 
karena ikan yang dibudidayan adalah jenis 
ikan tambakan yang merupakan ikan rawa 
yang dapat hidup pada kandungan DO yang 
sangat rendah, maka kandungan oksigen 
sebesar 3,6-4 mg/L sudah cukup ideal. Jika 
oksigen terlarut tidak seimbang akan 
menyebabkan stress pada ikan karena otak 
tidak mendapat suplai oksigen yang cukup, 

serta kematian akibat kekurangan oksigen 
(anoxia) yang disebabkan jaringan tubuh 
tidak dapat mengikat oksigen yang terlarut 
dalam darah. Berdasarkan PP No. 82 Tahun 
2001, batas minimum DO untuk criteria air 
untuk budidaya ikan adalah minimal 4. Hal 
ini menunjukkan kualitas air pada kolam 
budidaya ikan di desa Lukun masih layak 
untuk budidaya perairan 

 
5. BOD  

Biological Oxygen Demand (BOD) adalah 
analisis impiris untuk mengukur proses 
biologis (khususnya aktivitas 
mikroorganisme yang berlangsung dalam 
air). Niai BOD menunjukkan jumlah oksigen 
yang dibutuhkan oleh mikroorganisme 
untuk menguraikan zat organik terlarut dan 
sebagian tersuspensi didalam air. Nilai BOD5 
pada 4 titik untuk budidaya ikan tambakan 
berkisar antara 3,2-5,5 mg/L. Nilai BOD5 
tertinggi yaitu sebesar 5,5 mg/L pada titik 1. 
Tingginya kadar BOD5 ini dikarenakan 
banyaknya bahan organik yang dapat diurai 
oleh mikroorganisme dalam proses 
dekomposisi.  Menurut standard baku mutu 
kualitas perairan PP No. 82 Tahun 2001 
(kelas III), nilai BOD untuk kegiatan budidaya 
kurang dari 6 mg/L. Hal ini menunjukkan 
kualitas air pada 4 lokasi titik masih layak 
untuk budidaya perairan. 

 
6. COD 

Chemical Oxygen Demand (COD) atau 
kebutuhan oksigen kimia merupakan jumlah 
oksigen yang dibutuhkan untuk 
mengoksidasi zat-zat organik yang ada 
dalam sampel air menjadi karbon dioksida 
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(CO2) dan air. Pada reaksi ini, hampir semua 
zat organik (95%) akan teroksidasi menjadi 
karbon dioksida dan air. Beberapa bahan 
organik tertentu tidak dapat diuraikan 
secara biologis dan ada beberapa 
diantaranya bersifat racun. Parameter COD 
mencerminkan banyaknya senyawa organic 
yang dioksidasi secara kimia. Tes COD 
digunakan untuk menghitung kadar bahan 
organik yang dapat dioksidasi dengan cara 
menggunakan bahan kimia oksidator kuat 
dalam media asam.  Bahan yang tidak 
terdegradasi secara biologis tersebut akan 
didegradasi secara kimia. Angka COD 
merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh 
zat organik yang secara alamiah dapat 
dioksidasi dan mengakibatkan berkurangnya 
oksigen terlarut dalam air. Data pengamatan 
nilai COD pada 4 titik pengamatan (kolam) 
berkisar antara 32-46,3 mg/L yang masuk 
dalam baku mutu kelas III menurut PP no. 82 
tahun 2001 yaitu < 50 mg/L yaitu baku mutu 
untuk budidaya ikan.  

 
7. Kecerahan (transparansi) air / 

Tingkat Kekeruhan Air. 

Kecerahan atau tingkat kekeruhan air pada 
hakekatnya menunjukkan populasi plankton 
dan kandungan material lainya yang terlarut 
dalam air, biasanya diukur dengan 
menggunakan secci disk atau turbidy meter.  
Kecerahan yang baik berkisar antara 30-40 
cm, karena pada kondisi itu populasi 
plankton cukup ideal untuk pakan alami dan 
material terlarut cukup rendah. Pada awal 
budidaya, biasanya kecerahan air tinggi (50 
cm hingga dasar kolam) karena populasi 
plankton masih rendah dan air masih bersih. 

Semakin lama usia budidaya, kecerahan 
makin rendah (hingga 10 cm). 
Untuk mempertahankan kecerahan yang 
ideal, selalu dilakukan ganti air baru secara 
rutin atau setiap ada indikasi penurunan 
kecerahan dan dilengkapi dengan perlakuan 
bahan-bahan pembuat stabil kondisi air 
(stabilizer). Kecerahan yang ideal juga 
menunjukkan kondisi air yang baik, karena 
penurunan kualitas air banyak disebabkan 
oleh tingginya kadar bahan organik dan 
anorganik terlarut.  Disamping itu, plankton 
yang terlalu tinggi populasinya 
menyebabkan tingginya pH pada siang hari 
dan punurunan drastis kadar DO pada 
malam hari terutama jika plankton yang 
dominan adalah phytoplankton. 

8. Kekerasan (dH) 
Kekerasan (hardness) disebabkan oleh 
banyaknya mineral dalam air yang berasal 
dari batuan dalam tanah, baik dalam bentuk 
ion maupun ikatan molekul.  Derajat 
kekerasan air biasanya dinyatakan 
dalam odH. Derajat keasaman menggunakan 
nilai standar yang dinyatakan oleh kadar 
Ca++ dan Mg++ dalam bentuk CaCO3 atau CaO 
dan MgO dalam satuan mg/Liter. Secara 
umum pertumbuhan dan perkembangan 
ikan akan baik pada kekerasan 3O-10OdH. 
 
9. Salinitas 

Salinitas atau kadar garammerupakan 
jumlah total material terlarut dalam air. 
Umumnya salinitas dihitung dengan satuan 
ppt (part per thousand), yaitu gram material 
terlarut per liter air. Berdasarkan salinitas, 
badan air dapat dibedakan dalam tiga 
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katagori, yaitu air tawar (0-3 ppt), air laut 
(lebih dari 20 ppt) dan air payau (4-20 ppt). 
Pengukuran salinitas dapat dilakukan 
dengan menggunakan alat salinometer atau 
refraktometer. Dengan cara meneteskan air 
ke dalam alat tersebut maka nilai salinitas air 
yang diteteskan sudah bisa terbaca pada skal 
alat. Pengaruh salinitas pada ikan terjadi 
dalam proses osmoregulasi. Ikan air tawar 
tidak toleran dengan salinitas. Akibat 
perubahan fisiologi osmose sel-sel tubuh 
maka ikan akan mengalami stress. Toleransi 
terhadap salinitas oleh ikan dari daerah air 
payau umumnya tinggi atau lebih lebar 
dibanding ikan air tawar atau ikan air laut. 

10. CO2 terlarut 
Gas karbondioksida/asam arang merupakan 
hasil buangan oleh semua makhluk hidup 
melalui proses pernafasan. Karbondioksida 
ini di dalam air dapat berada dalam bentuk 
CO2 bebas terlarut dan karbonat terikat. 
CO2 dari udara masuk ke dalam air melalui 
difusi, hasil fotosintesis tanaman air dan 
senyawa yang masuk bersama air hujan. 
Karbondioksida sangat mudah larut dalam 
pelarut, termasuk air. Dalam jumlah atau 
kadar tertentu, karbondioksida ini dapat 
merupakan racun. Ikan mempunyai naluri 
yang kuat dalam mendeteksi kadar 
karbondioksida dan akan berusaha 
menghindari daerah atau area yang kadar 
CO2nya tinggi. Dengan kadar CO2 mencapai 
lebih dari 10 mg/L sudah bersifat racun bagi 
ikan karena ikatan atau kelarutan oksigen 
dalam darah terhambat. Tanda visual pada 

ikan budidaya yang kadar CO2nya tinggi 
adalah berkumpulnya ikan dengan kondisi 
susah bernafas. 

Parameter lainnya yang diperlukan 
untuk budidaya ikan adalah parameter 
kualitas tanah yang meliputi kandungan 
karbon organik dan kandungan logam Fe 
dalam tanah seperti yang ditunjukkan pada 
Tabel 2. Kandungan karbon organik yang 
tinggi menunjukkan adanya senyawa karbon 
yang berasal dari glukosa, selulosa, 
hemiselulosa yang ada dalam tanah yang 
sangat berguna untuk budidaya ikan. Data 
Tabel 2 menunjukaan bahwa kandungan 
karbon organic pada 4 titik budidaya ikan 
tambakan berkisar antara 55,23-68,06% dan 
kandungan besi berkisar antara 297,2-319,5 
mg/kg. Kandungan karbon organik 
diperlukan untuk menjaga keseimbangan 
nitrogen dan karbon dalam media budidaya 
ikan agar bakteri heterotrof dapat tumbuh 
maksimal sehingga pakan yang diberikan 
pada ikan yang berlebih dapat didaur ulang 
oleh bakteri. Unsur Fe merupakan unsure 
mikro yang dibutuhkan oleh ikan untuk 
proses metabolisme dan pernapasan ikan. 
Namun kandungan unsure besi yang terlalu 
tinggi dalam tanah akan membentuk 
senyawa pirit yang bersifat asam yang dapat 
mengganggu pertumbuhan ikan. 
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Tabel 2.  Parameter Kualitas tanah pada kolam budidaya  di 4 titik lokasi (rerata) di desa Lukun 
Kecamatan Tebing Tinggi Timur. 

Lokasi Karbon organik (%) Besi (mg/kg) 
Titik 1 55,23 318,2 

Titik 2 61,99 297,2 

Titik 3 68,06 319,5 

Titik 4 51,71 315,2 

 
BIAYA DALAM PENERAPAN PPRG 

 
 

Analisis finansial usaha budidaya 
perikanan rawa berskala kecil pada kegiatan 

revitalisasi di lahan gambut untuk usaha 
budidaya perikanan rawa berskala kecil 
terlihat pada Tabel 3, 4, 5 dan 6. 

Tabel 3. Penghitungan Reinvestasi Kegiatan Budidaya Ikan Rawa Berskala Kecil Selama Lima 

Tahun 

N
o 

Uraian Jumla
h 

(Unit) 

Harga 
Total 
(Rp) 

Umur 
Ekono
-mis 

(Bulan
) 

Penyu-
sutan 

(Tahun
) 

Nilai 
Kenaik
-an 1 

% 

Re invest tahun ke-  Sisa 
Umur 
Teknis 

Nilai Sisa 

1 2 3 4 5 (Tahun
) 

 

1 Terpal Kolam 
4 x 6 meter 

1 475.000 12 25.000 4.750         498.750 1 325.000 

2 Papan/broti 1 1.200.00
0 

12 15.000 12.000         1.260.00
0 

1 1.110.00
0 

3 Pipa Paralon 
PVC 

1 115.000 36 1.000 1.150         120.750 1 109.000 

4 Jaring 
Penutup 
kolam 

1 230.000 24 10.000 2.300         241.500 1 170.000 

5 Peralatan 
Pembanguna
n kolam 

1 115.000 12 10.000 1.150         120.750 1 55.000 

6 Jaring Apung 
Aklimatisasi 
ikan 

1 110.000 12 15.000 1.100         115.500 1 20.000 

7 Biaya lain-
lainnya 

1 755.000 4 30.000 7.550         792.750 1 575.000 

Total   3.000.00
0 

− 106.00
0 

          3.150.00
0 

  236.4000 

 

Berdasarkan Tabel 3 di atas menunjukkan 
nilai Net Benefit per Cost (Net B/C) sebesar 

1,88  (beruntung) dan nilai BEP 0,8 berati 
dalam waktu 9,6 bulan modal sudah kembali 
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jika petani ikan rawa ini mengusahakan 
kegiatan budidaya di kolam milik sendiri. 
Kelayakan usaha budidaya ini telah kami 
hitung dari hasil panen pertama Pilot Project 
di satu kolam demontrasi plot di titik satu. 
Dalam perhitugan ini peralatan yang 
digunakan mengalami kenaikan sebesar 1% 
dan masing-masing peralatan memiliki umur 
teknis.  

Dalam kegitan budidaya ini juga 
memperhitungkan biaya tetap (Tabel 4) dan 
dan biaya variabele (Tabel 5), dimana 
diasumsikan ikan Lele Keli dan Tuangan 
memiliki kesempatan yang sama (SR 90%) 
dan pakan yang sama sehingga waktu 
pemeliharaan sama 4 bulan. Harga pasar 
untuk kedua ikan ini diasumsikan sama 
dengan harapan produksi mengikuti harga 
pasar. 

Tabel 4. Biaya Tetap Budidaya Ikan Rawa Berskala Kecil 

No Jenis Biaya Tetap Nilai (Rp) 
1 Penyusutan 106.000 
2 Perawatan 1 unit Kolam 500.000 

Total Biaya Tetap (TFC) 606.000 
 
 
Tabel 5. Biaya Variabel Budidaya Ikan Rawa Berskala Kecil 

No Jenis Biaya Variabel Jumlah Nilai (Rp) 
1 Benih Ikan Keli/Tuakang 500 ekor 650.000 
2 Pakan Pelet (starter) 20 Kg 360.000 
3 Pengadaan bahan pelet 30 Kg 63.000 
4 Biaya Lain-lain − 100.000 

Total Biaya Variabel (TVC) 1.173.000 

 
 

Selanjutmya dilakukan perhitungan Net B/C 
Budidaya Ikan Rawa Berskala Kecil,  Tabel 6 
menunjukkan bahwa kegiatan budidaya ikan 
rawa ini dilakukan pada satu unit kolam yang 
dilakukan selama empat bulan akan 
menghasilkan keuntungan (Net B/C 1,88) 
yang berarti dalam satu juta rupiah modal 
yang dikeluarkan menghasilkan keuntungan 
sebesar delapan ratus delapan puluh ribu 
rupiah. Lama waktu pengembalian modal 

adalah 9,6 bulan (artinya tiga kali panen 
modal sudah kembalali). 
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Tabel 6.   Perhitungan Net B/C Budidaya Ikan Rawa Berskala Kecil 

No Uraian Tahun Ke 
    0 1 2 3 4 5 
 1. DF (14%) (suku 

bunga pinjaman) 
Discount Factor 

1 0,877 0,769 0,675 0,592 0,519 

 Benefit terdiri dari :             
 2. Hasil Penjualan              

5.062.500  
                 
5.568.750  

         
6.125.625  

         
6.738.188  

       
7.412.006  

 3. Nilai Sisa           2.364.000  
 4. Gross Benefit (A) 0            

5.062.500  
                 
5.568.750  

         
6.125.625  

         
6.738.188  

       
9.776.006  

 5. PVGB (present 
Value Gross 
Benefit) 

0            
4.440.789  

                 
4.284.972  

         
4.134.622  

         
3.989.548  

       
5.077.351  

 6. Jumlah PVGB 
 

        21.927.283  
  Cost terdiri dari :             
7. Investasi 3.000.000  

 
      

 

8. Penambahan 
investasi 

          3.150.000 

9. Biaya operasional             
3.000.000  

1.173.000 1.173.000 1.173.000 1.173.000 1.173.000 

10. Gross Cost (B)             
6.000.000  

           
1.173.000  

                 
1.173.000  

         
1.173.000  

         
1.173.000  

       
4.323.000  

11. PVGC             
6.000.000  

           
1.028.947  

                    
902.585  

            
791.742  

            
694.510  

       
2.245.231  

12. Jumlah PVGC           11.663.015  
13. Net Benefit (A_B)          

(6.000.000) 
           
3.889.500  

                 
4.395.750  

         
4.952.625  

         
5.565.188  

       
5.453.006  

14. PVNB          
(6.000.000) 

           
3.411.842  

                 
3.382.387  

         
3.342.881  

         
3.295.038  

       
2.832.121  

15. NPV    
10.264.268  

     

16. Net B/C 1,88          
 

 19 IRR >40%           

4. Kontribusi Pada Restorasi Gambut Di Desa Lukun 
 
Metode aplikasi pengembangan budidaya 
ikan rawa dilakukan melalui jalur 
pendekatan struktur pemerintahan desa dan 
pemuka masyarakt telah memberikan 

kontribusi pada restorasi gambut di desa 
Lukun. Kegiatan sosialisasi dan FGD serta 
pelatihan ini diikuti dengan pembekalan 
materi tentang kegiatan implementasi 
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pengembangan perikanan rawa berbasis 
rewetting, revegetasi, revitalisasi (3R) 
diberikan secara bertahap dan diikuti survey 
lokasi sepanjang kanal, pekarangan, dan 
kebun masyarakat. Pembangunan kolam 
rawa ditetapkan empat titik dan diikuti 
dengan pembentukan kelompok petani ikan 
rawa beranggotakan tujuh orang. 
Pembangunan kolam dilakukan secara 
swadaya dan diikuti oleh anggota kelompok 
dalam bentuk pelatihan. Aspek kualitas air 
dan tanah diuji secara insitu dan 
pengambilan contoh tanah dan air untuk 
dianalisis di laboratorium kolam dengan 
ukuran 4x6 dan kedalaman 1 meter 
dibangun sebanyak 8 unit dan diisi ikan 
dengan padat tebar ikan 250 ekor, ukuran 
panjang total rata-rata ikan 
tuakang/tambakan (Helostoma teminckii) 7 
cm dan ikan keli/lele mutiara (Clarias sp.) 13 
cm, untuk membantu regulasi karbon dalam 
bentuk 𝐶𝑂# maka ditebar apu apu  (Pistia 
stratiotes) dengan kepadatan stabil ¼ luas 
kolam. Pelatihan pemeliharaan ikan dan cara 
pemberian pakan dilakukan di Balai Desa 
dan ikuti praktek pembuatan pelet berbasis 
bahan lokal. Monitoring kualitas air, 
tanaman apu apu dan pengukuran laju 
pertumbuhan ikan dilakukan secara berkala. 

Pengembangan model budidaya 
perikanan rawa berskala kecil yang produktif 
dan ramah lingkungan telah dibangun di 

desa Lukun sebanyak empat titik.  Lokasi titik 
pembangunan kolam memiliki keunikan 
yaitu sepanjang kanal, terletak di 
pekarangan rumah; diperkebunan sagu; 
karet dan campuran kelapa; serta pinang 
dan karet. Ada dua unit demplot kolam 
ukuran 4 x 6 meter dalam setiap titik. 
Penurunkan resiko kebakaran, 
meningkatkan gizi protein, perekonomian 
masyarakat melalui pemanfaatan rawa 
gambut untuk budidaya perikanan 
diharapkan dapat tercapai. Rata-rata padat 
tebar ikan 250 ekor/kolam dengan ukuran 
panjang total rata-rata ikan 
tuakang/tambakan (Helostoma teminckii) 7 
cm dan ikan keli/lele mutiara (Clarias sp.) 13 
cm. Laju pertumbuhan spesifik 0,03 %, FCR 
2, produksi 2,23 Kg/M2/panen (3 bulan) dan 
SR  90 %. Selama pemeliharaan ikan 
dilakukan penebaran Azolla dengan 
kepadatan tetap yaitu ¼ dari luas permukaan 
kolan. Panen rata-rata Azolla per minggu 
adalah 1900 g. Kolam rawa gambut memiliki 
pH <4,5 suhu kolam berkisar 25-28 0C, pH air 
kolam bersisar 5-6 dan oksigen terlarut 
berkisar 2,4-3,8 ppm. Kegiatan revitalisasi di 
lahan gambut untuk usaha budidaya 
perikanan rawa berskala kecil menunjukkan 
nilai Net Benefit per Cost (Net B/C) sebesar 
1,88  (beruntung) dan nilai BEP 0,8 berati 
dalam waktu 9,6 bulan modal sudah kembali 
jika petani ikan rawa ini mengusahakan 
kegiatan budidaya di kolam milik sendiri. 
 

 

5. Efektivitas Pprg Dalam Restorasi Gambut 
 

Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Lukun 
menunjukkan adanya upaya pemulihan 
lahan gambut yang terbakar. Pembangunan 
kanal sepanjang jalam poros dan masuk ke 
perumahan masyarakat menggambarkan 

kondisi muka air tanah yang baik untuk 
pertanian secara luas dan perikanan rawa 
gambut. Potensi perikanan di Lukun dari 
dulu sudah dikenal sebagai perikanan 
tangkap. Banyak nelayan yang 
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menggantungkan mata pencahariannya 
dengan menangkap ikan di laut, namun 
sedikit yang membawa hasil tangkapannya. 
Sementara keberadaan rawa, tasik dan 
vegetasinya seperti tanaman bakung 
mendukung ekosistem rawa gambut ini 
sebagai habitat ikan-ikan yang ada di 
dalamnya seperti ikan gabus, sepat, toman, 
keli (lele panjang), tuakang, bado seruang 
(warna ikan merah, hitam, putih), dan bujuk. 
Luasan tasik/danau ini mencapai 2,6 Ha dan 
air ber-pH sekitar 7 menandakan ikan-ikan 
rawa bisa hidup dan berkembang biak. Hasil 
kegiatan berupa aksi budidaya ikan lokal 
rawa yang terukur ini akan dijadikan 
alternatif dalam restorasi gambut oleh 
masyarakat dari segi revitalisasi. Kegiatan 
yang memacu peningkatan pendapatan 
masyarakat desa Lukun diharapkan dapat 

terhubung dengan kegiatan yang dilakukan 
oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Meranti. 

Hambatan dalam penerapan PPRG ini adalah 
masyarakat yang tinggal di rawa gambut ini 
membutuhkan penyuluh lapangan yang siap 
mendampingi dalam pengembangan ikan 
lokal rawa gambut. Pendampingan ini 
terutama dalam membangun keterampilan 
pembuatan pakan ikan, formulasi pakan 
dengan kandungan protein sesuai 
kebutuhan ikan rawa gambut, cara budidaya 
ikan yang benar dan berkesinambungan, 
cara menseleksi induk ikan dan bagaimana 
cara melakukan pemijahan ikan. 
Pendampingan ini akan membuahkan hasil 
dalam keberhasilan budidaya ikan rawa 
secara mandiri. 

 

 

6. Kemampuan Masyarakat Dalam Mengadopsi  PPRG 
 

Kemampuan masyarakat dalam mengadopsi 
PPRG ini masih rendah. Sumber 
penghidupan utama masyarakat di masing-
masing desa terdiri  atas berkebun (50-70%), 
bertani (5-10%), nelayan (10-20%), 
membalak (2-5%), memburuh (50-70%). 
lain-lain (20-30%). Memiliki sumber 
penghidupan rangkap merupakan kelaziman 
dalam wilayah ini. 
Iklim di daerah PTT ini termasuk basah dan 
memiliki curah hujan berkisar  1500-2000  
mm/tahun dengan rata-rata 1700 
mm/tahun. Pada bulan terkering Februari 
dan Juni-Juli dengan curah hujan berkisar 80-
120 mm dan pada bulan terbasah Maret-
April dan November-Desember dengan 
curah hujan berkisar 150-250 mm. 

Kelembaban udara berkisar 60-90 %, suhu 
udara berkisar antara 24-34°C. 
Kondisi lahan gambut di daerah Tebing 
Tinggi ini merupakan daratan yang memiliki 
garis kelililing sepanjang hampir 200 km. 
dengan luas lebih dari 800 km2 yang 
sebagian besar (diperkirakan sekitar 80%) 
merupakan lahan gambut dan sebagian 
besar (diperkirakan sekitar 60%) dari lahan 
ini adalah lahan gambut dalam (>3 m). 
Penduduknya terdiri dari masyarakat suku 
Melayu (60-90%), suku Jawa (5-20%), suku 
Akit (0-80%), suku-suku lain (0-15%) dan 
Tionghoa (0-10%). 

Kegiatan perikanan yang tengah berjalan di 
desa Lukun adalah perikanan tangkap dan 
budidaya ikan di kolam dan jaring tancap di 
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sepanajang kanal. Rawa merupakan salah 
satu sumberdaya potensial dalam wilayah 
KHG PTT, walaupun luasan maupun 
sebarannya telah banyak mengalami 
perubahan sejak dalam wilayah ini banyak 

dibangun kanal-kanal drainasi yang 
menyusutkan air gambut. Hingga saat ini 
masyarakat lebih cenderung mengantuskan 
lahan-lahan berawa untuk keperluan 
membudidayakan tanaman-tanaman yang 

sebenarnya lebih sesuai untuk lahan kering 
dibandingkan lahan basah, seperti karet dan 
kelapa. Kegiatan budidaya ikan rawa 
membutuhkan jumlah air yang cukup, 
apalagi untuk kegiatan pembenihan 
(breeding) dibutuhkan air berkualitas 
sebagai media budidaya lerva, benih dan 
pembesaran ikan. Kebutuhan pakan larva 
harus terpenuhi, demikian juga kebutuhan 
pakan pelet untuk pembesaran benih 
menuju ukuran ikan konsumsi. Di sisi lain, 
masyarakat secara umum memiliki 
pendapatan yang relatif kecil dari kebun-
kebun karet dan kelapa dan bahkan kebun-
kebun sagu mereka. Hal ini berimplikasi 
antara lain kepada daya beli yang rendah, 
termasuk untuk membeli bahan pangan 
sumber protein hewani yang diperlukan 
untuk menunjang kesehatan keluarga. 
Kebutuhan protein hewani masyarakat 
sementara ini lebih sering dipenuhi melalui 
penangkapan ikan yang selain hanya bersifat 
musiman, kuantitas tangkapan sering tidak 
menentu. Kuantitas ikan yang dapat 
diperoleh dengan cara ini sering tidak 
mencukupi kebutuhan domestik, apalagi 
untuk dijual dalam rangka meningkatkan 
pendapatan.   
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7. Produk Pengetahuan Lain Yang Terkait Dengan Proses Penerapan 
PPRG 

Produk pengetahuan lain yang terkait 
dengan proses penerapan pengembangan 
ikan local rawa adalah: 

1. Formulasi Pakan Untuk Ikan Tuakang 
dan Ikan  Keli 

2. Persiapan Hatchery, Seleksi Induk 
Ikan Tuakang, dan Breeding  

3. Persiapan Budidaya Pakan Alami 
(Tubifex) untuk Benih Ikan Lele 

4. Persiapan Penyaringan Air Gambut 
Untuk Kebutuhan Media Pemijahan 
Ikan Tuakang 

 
Kegiatan 1. Formulasi Pakan Untuk Ikan 
Tuakang dan Lele Keli 

Kegiatan budidaya ikan di desa Lukun 
telah dimulai dari tahun 2017 dan kolam 
yang dipakai untuk pembesaran ikan adalah 
kolam terpal. Pakan yang diberikan untuk 
pembesaran ikan lele keli dan ikan Tuakang 
adalah pakan komersil. Melihat keinginan 
kuat dari masyarakat untuk 
membudidayakan ikan-ikan rawa ini maka 
pelatihan pembuatan pelet dilakukan secara 
sederhana. Pada tahun 2018 ini formulasi 
pakan ikan lele Keli dan Tuakang dilakukan 
dengan menggunakan bahan lokal yaitu ikan 
rucah, dedak padi dan tepung sagu sebagai 
perekat. Formulasi ikan ini membutuhkan 
kadar protein di pelet antara 25-30% untuk 
ikan Tuakang dan 30-35% untuk ikan lele 
Keli. Pada pelatihan pembuatan pelet ini 
diperkenalkan juga bahan-bahan lainnya 
yang memiliki kadar protein hewani dan 
nabati.  

Salah satu faktor yang sangat penting 
dalam kegiatan budidaya ikan adalah 
ketersediaan pakan dalam jumlah yang 
cukup, tepat waktu dan bernilai gizi. 
Penyediaan pakan buatan yang tidak sesuai 
dengan jumlah ikan yang dipelihara 
menyebabkan laju pertumbuhan ikan 
menjadi lambat. Akibatnya produksi yang 
dihasilkan tidak sesuai dengan yang 
diharapkan. Permasalahan yang sering 
menjadi kendala yaitu penyediaan pakan 
buatan ini memerlukan biaya relatif tinggi, 
bahkan dapat mencapai 60-70% dari 
komponen biaya produksi. Salah satu 
alternatif yang dapat dilakukan untuk 
menekan biaya produksi tersebut adalah 
dengan membuat pakan buatan sendiri 
melalui teknik yang sederhana dengan 
memanfaatkan sumber-sumber bahan baku 
lokal yang relatif murah.  

Ikan tambakan (Helostoma 
temminckii) di beberapa daerah dikenal 
sebagai ikan terbakan (Jawa Barat), 
tambakan (Jawa Tengah), tambakalang 
(Jambi), ikan sapil (Sumsel) dan biawan 
(Kalimantan) merupakan ikan sungai atau 
rawa yang cocok dipelihara di kolam yang 
sirkulasi airnya kurang lancar atau miskin 
Oksigen. Ikan tambakan merupakan ikan air 
tawar yang bersifat bentopelagik (hidup di 
antara permukaan dan wilayah dalam 
perairan).  Wilayah asli tempatnya tinggal 
umumnya adalah wilayah perairan tropis 
yang dangkal, berarus tenang dan banyak 
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terdapat tanaman air. Ikan tambakan adalah 
ikan omnivora yang mau memakan hampir 
segala jenis makanan. Makanannya 
bervariasi, mulai dari lumut, tanaman air, 
zooplankton dan serangga air. Bibirnya yang 
dilengkapi gigi-gigi kecil membantunya 
mengambil makanan dari permukaan benda 
padat misal batu.  Ikan tambakan juga 
memiliki tapis insang (gill raker) yang 
membantunya menyaring partikel plankton 
dari air. Saat sedang mencabut makanan 
yang menempel di permukaan benda padat 
memakai mulutnya.  

Pakan ikan tambakan yang dipelihara 
di kolam adalah pakan buatan yang berupa 
pelet dengan kadar proiein 30-32%, lemak 3-
5%, serat 4-6%, abu 5-8% dan kadar air 11-
13%.  Jenis pelet yang diberikan adalah pelet 
jenis tenggelam dan kadar 3% dari bobot 
tubuhnya. Bahan baku yang dapat 
digunakan dalam membuat pakan buatan 
ada beberapa macam. Dalam memilih 
beraneka macam bahan baku tersebut harus 
dipertimbangkan beberapa persyaratan, 
yaitu persyaratan teknis dan persyaratan 
sosial ekonomis.  

Persyaratan teknis yang harus diperhatikan 
antara lain :  
- Mempunyai nilai gizi yang tinggi  
- Tidak mengandung racun  
 
Sedangkan persyaratan sosial ekonomis 
yang harus dipertimbangkan antara lain :  
- Mudah diperoleh  
- Mudah diolah  
- Harganya relatif murah  

- Bukan merupakan makanan pokok 
manusia, sehingga bukan merupakan 
saingan 
- Sedapat mungkin memanfaatkan limbah 

industri pertanian.  
 

Bahan baku pakan terdiridari : 
1). Bahan Baku Hewani  

Bahan baku hewani adalah bahan baku 
yang berasal dari hewan atau bagian-
bagian tubuh hewan. Bahan hewani 
merupakan sumber protein yang relatif 
lebih mudah dicerna. Bahan hewani yang 
sering digunakan dalam pembuatan 
pakan ikan adalah tepung ikan, tepung 
silase ikan, tepung maggot, tepung cacing 
tanah, tepung bekicot dan lain-lain.  

2). Bahan Baku Nabati  
Bahan baku nabati adalah bahan baku 
yang berasal dari tumbuhan atau bagian 
dari tumbuh-tumbuhan. Bahan nabati 
pada umumnya merupakan sumber 
karbohidrat, namun banyak juga yang 
kaya akan protein dan vitamin. Bahan 
nabati yang sering digunakan dalam 
pembuatan pakan ikan adalah tepung 
kedelai, tepung jagung, tepung daun 
singkong, tepung daun lamtoro, tepung 
eceng gondok dan lain-lain.  

3). Bahan Baku Limbah Industri Pertanian  
Bahan baku limbah industri pertanian 
adalah bahan baku yang berasal dari 
limbah pertanian baik hewani maupun 
nabati. Beberapa macam bahan limbah 
yang digunakan dalam pembuatan pakan 
ikan adalah tepung kepala udang, tepung 
anak ayam, tepung darah, tepung tulang, 
ampas tahu, ampas sagu, bungkil kelapa, 
dedak halus dan lain-lain. 
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Bahan non energi terdiri dari: 1) vitamin dan 
mineral yang berfungsi untuk pertumbuhan 
dan kesehatan ikan walaupun diperlukan 
dalam jumlah yang sedikit,  penggunaan 
dalam pakan 1-2% ; 2) bahan perekat yang 
berfungsi untuk meningkatkan stabilitas 
pakan dalam air dan bahan-bahan yang 
dapat digunakan sebagai perekat :agar-agar, 
gelatin, tepung terigu, tepung kanji, tepung 
sagu; dan 3) antioksidan yang berfungsi 
untuk mencegah oksidasi lemak dan 
bahannya terdiri dari vitamin c dan e, BHT, 
BHA.  
 

8. Penyusunan Formulasi 
Pakan Ikan 

 
Dalam menentukan formulasi pakan 

ikan, bahan-bahan yang akan digunakan 
harus sudah diketahui komposisi zat gizi 
yang terkandung didalamnya seperti 
protein, lemak, karbohidrat dan sebagainya. 
Hal ini penting sekali untuk menentukan 
kualitas bahan yang akan digunakan dan 
sesuai dengan kebutuhan nutrisi untuk ikan. 
Salah satu metode untuk menyusun 

formulasi pakan ikan yang cukup sederhana 
adalah metode bujursangkar yang 
didasarkan pada pembagian kadar protein 
bahan-bahan pakan ikan. Berdasarkan 
tingkat kandungan protein bahan-bahan 
pakan ikan terbagi atas dua bagian yaitu :  
- Protein Basal, yaitu bahan baku pakan 
ikan, baik yang berasal dari hewani, nabati 
dan limbah yang mempunyai kandungan 
protein kurang dari 20%.  
- Protein Suplemen, yaitu bahan baku pakan 
ikan, baik yang berasal dari hewani, nabati 
dan limbah yang mempunyai kandungan 
protein lebih dari 20%.  
 

 
Gambar 15. Bahan pakan dari hewani dan 
nabati 
 
 

 
Tabel 5. Formulasi pakan untuk ikan Tambakan/Tuakang dan ikan keli/lele 
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Penggunaan Metode Bujur sangkar  
 

 
 
Untuk 100 kg pakan ikan dengan kandungan 
protein 30% dengan menggunakan tepung 
ikan (protein 53%) dan dedak(protein 12%)  
 
 

 

Kebutuhan bahan: T. Ikan = 18/41 * 100% = 
43,9% DEDAK = 23/41 * 100% = 56,1% 
Untuk membuat 100 kg pakan dibutuhkan 
bahan: TEPUNG IKAN = 43,9 Kg DEDAK = 
56,1 Kg 
 
Formula lebih dari 2 bahan 
 

 
Kebutuhan Pakan: Protein Suplemen = 
A/(A+B) * 100% Protein Basal = B/(A+B) * 
100% 
 
Untuk membuat 100 Kg Pakan Ikan Dengan 
Kandungan Protein 30% Dengan 
Menggunakan Tepung Ikan/Rucah (Protein 
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53%), Dedak(Protein 12%), Dan Tepung 
Jagung (Protein 9%)  
 

Kebutuhan bahan:  
Tepung ikan/rucah= 14,5/42,5 * 100% = 34,12%  
Dedak halus dan tepung jagung = 28/42,5*100% = 
65,88%  
Dedak halus = 65,88/2 = 32,94%  
Tepung jagung = 65,88/2 = 32,94%  
 
Untuk membuat pakan ikan dengan 
kandungan protein 25% menggunakan 
bahan baku yang terdiri dari tepung 
ikan/tepung kepala udang dengan 
kandungan protein 53,0%, dedak halus 
dengan kandungan protein 12,0% dan 
tepung jagung dengan kandungan protein 
9,0%. 
 
Protein basal    
: [12+9]/2 = 10,5%      21 
 

25% 
 
 
35%    [14,55]/42,5% 
Protein suplemen  :           
  
Jumlah masing-masing bahan di dalam 
pakan adalah: 
Tepung kepala udang :  
[145/42,5] x 100% = 34,12% 
Dedah halus  :  
[28/42,5] x 100% = 32,94% 
Tepung jagung :  
[28/42,5] x 100% = 34,94% 
 

Sumbangan protein masing-masing bahan 
di dalam pakan adalah: 
Tepung kepala udang :  
34,12% x 53 = 18,38% 
Dedah halus  :  
32,94% x 12 = 3,95% 
Tepung jagung :  
32,94% x 9 = 2,96%  
 
Jika banyaknya pakan yang dibuat 5 kg, 
maka jumlah masing-masing bahandi dalam 
pakan adalah: 
Tepung kepala udang :  
[34,12]/100 x 5 = 1,70 kg 
Dedah halus  :  
[32,94/100] x 5 = 1,65 kg 
Tepung jagung :  
[32,94/100] x 5 = 1,65 kg  
Gambar .  Penggunaan metoda Bujur 
Sangkat pada formulasi pakan ikan 
 
 
PROSEDUR PEMBUATAN PAKAN IKAN  
 
Setelah ditentukan komposisi bahan baku 
yang akan dibuat pakan buatan dengan 
menggunakan metode bujursangkar 
tersebut, langkah selanjutnya adalah 
pembuatan pakan ikan sebagai berikut :  
o Bahan baku yang telah menjadi tepung 

selanjutnya dilakukan penimbangan sesuai 
dengan formulasi pakan yang telah dibuat 
sebelumnya dan diletakkan pada wadah 
yang terpisah.  

o Lakukan pencampuran bahan baku mulai 
dari bahan baku yang paling sedikit 
sampai yang terbanyak.  

o Setelah semua bahan baku tercampur rata, 
tambahkan tepung tapioka/kanji yang 
telah dicampur air panas sedikit demi 
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sedikit sambil diaduk dan pengadukan 
dilakukan secara berangsur-angsur hingga 
terbentuk adonan yang merata.  

o Adonan telah lumat apabila sudah dikepal-
kepal menjadi bulatan-bulatan yang tidak 
mudah ambyar.  

o Adonan tersebut dapat langsung dicetak.  
o Proses selanjutnya adalah melakukan 

pengeringan terhadap pakan yang telah 
dicetak, baik dengan menggunakan alat 
pengering atau menggunakan sumber 
panas alami yaitu sinar matahari.  

o Pakan/pelet yang sudah kering 
dimasukkan dalam karung/goni dan 
dibawah karung diberi alas/papan. 
Penyimpanan sebaiknya tidak pada 
tempat yang lembab.  

 
PENYIMPANAN PAKAN IKAN  
 

Proses terakhir dari suatu usaha 
pembuatan pakan ikan adalah 
penyimpanan. Pakan basah (suspensi dan 
pasta) sebaiknya tidak disimpan, tapi dibuat 
untuk sekali pakai saja. Namun apabila 
terpaksa dapat disimpan dalam 
kulkas/freezer selama 2-3 hari. Sedangkan 
pakan kering (pelet, remah, tepung) dapat 
disimpan lebih lama sekitar 1-3 bulan. Bila 
penyimpanan berlangsung lebih lama 
kemungkinan pakan akan mengalami 
kerusakan dan penurunan mutu. 
 

Ada empat Formulasi Pakan Ikan 
yang dapat dilakukan dengan bahan baku 
pakan sebagai berikut: 

1. Tepung ikan (protein 50%) 
2. Tepung kepala udang (protein 40%) 
3. Ikan rucah (protein 20%) 

4. Dedak halus (protein 9%) 
5. Tepung jagung (protein 8%) 

Formulasi 1.  

Pembuatan pakan sebanyak 5 kg 
menggunakan bahan baku tepung kepala 
udang, dedak halus dan tepung jagung 
dengan kandungan protein pakan 25%. 
Jumlah bahan yang diperlukan : 

- Tepung kepala udang 2.62 kg 
- Dedak halus  1.19 kg 
- Tepung jagung 1.19 kg 
 

Formulasi 2.  

Pembuatan pakan sebanyak 5 kg 
menggunakan bahan baku tepung ikan dan 
dedak dengan kandungan protein pakan 
35%. 
Jumlah bahan yang diperlukan : 

- Tepung ikan  3.17 kg 
- Dedak halus  1.83 kg 
 

Formulasi 3.  

Pembuatan pakan sebanyak 5 kg 
menggunakan bahan baku tepung ikan, 
dedak halus dan tepung jagung dengan 
kandungan protein pakan 30%. 
Jumlah bahan yang diperlukan : 

- Tepung ikan  2.58 kg 
- Dedak halus  1.21 kg 
- Tepung jagung 1.21 kg 

Formulasi 4.  

Pembuatan pakan sebanyak 5 kg 
menggunakan bahan baku tepung ikan, 
tepung kepala udang, dedak halus dan 
tepung jagung dengan kandungan protein 
pakan 35%. 
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Jumlah bahan yang diperlukan: 

- Tepung ikan  1.82 kg 
- Tepung kepala udang 1.82 kg 
- Dedak halus  0.68 kg 
- Tepung jagung 0.68 kg 

Kegiatan pembekalan materi pelatihan 
disampaikan oleh nara sumber Dr. Indra 
Suharman, S.Pi, M.Sc di gedung serba guna 
dan pelatihannya dilakukan di halaman 
gedung, sebagaimana terlihat pada gambar 
di bawah ini. 
 

 

Gambar 15. Pengampaian materi pelatihan 
formulasi pakan ikan Keli/Lele dan ikan 
Tuakang 

 

 

Gambar 16. Bahan-bahan pakan (a) dan 
proses penghancuran ikan rucah (b) 

 

 

 

Gambar 17. Proses pembuatan pelet ikan 
dan pelet ke luar dari lubang pencetak 
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Gambar 18. Proses penjemuran pelet 

 

 

Gambar 19. Foto bersama dengan peserta 
pelatihan formulasi pakan ikan rawa 

Kegiatan praktek formulasi pakan ikan rawa 
ini juga diikuti dengan penebaran benik ikan 
dan uji coba pakan pada ikan tambakan dan 
ikan lele. Hasilnya menunjukkan respon ikan 
tambakan dan ikan lele terhadap pakan 
sangat disukai. Keberhasilan budidaya ikan 
rawa gambut ini sangat didukung oleh 
tersedianya benih, formulasi pakan sesuai 
kebutuhan protein ikan dan teknik budidaya 
ikan rawa gambut yang benar dan mudah 
dilakukan. 

 

Kegiatan 2. Persiapan Hatchery, Seleksi 
Induk Ikan Tuakang, dan Breeding  

Ikan tambakan (Helostoma temminckii) di 
beberapa daerah dikenal sebagai ikan 
terbakan (Jawa Barat), tambakan (Jawa 
Tengah), tambakalang (Jambi), ikan sapil 
(Sumsel) dan biawan (Kalimantan) 
merupakan ikan sungai atau rawa yang 
cocok dipelihara di kolam yang sirkulasi 
airnya kurang lancar atau miskin Oksigen. 

Ikan Tambakan (Helostoma temmincki C.V) 
merupakan salah satu ikan air tawar yang 
cukup  digemari masyarakat, khususnya 
masyarakat Riau. Umumnya ikan tambakan 
ini dipasarkan dalam bentuk segar dan juga 
telah dipasarkan dalam bentuk olahan 
kering, terutama pada saat musim ikan di 
perairan alami.  

Produksi ikan tambakan masih tergantung 
kepada perairan alami atau masih 
bersumber dari perairan umum terutama 
pada daerah rawa-rawa yangsirkulasi airnya 
kurang lancer. Hal ini menyebabkan 
berkurangnya jumlah ikan ini di alam. Salah 
satu upaya yang dapat dilakukan untuk 
menjaga kelestarian dan keberadaan ikan 
tambakan adalah dengan melaksanakan 
pembenihan ikan tambakan. 

Hatchery merupakan bangunan pembenihan 
ikan artinya di bangunan tersebut dilakukan 
kegiatan pembenihan ikan mulai dari 
kegiatan pemijahan, penetasan telur, 
perawatan larva dan pendederan. Pada 
prinsipnya bahwa kegiatan budidaya ikan 
khususnya kegiatan pembenihan ikan di 
hatchery merupakan memodifikasi 
kebiasaan/kebutuhan hidup ikan di alam. 
Selanjutnya untuk meningkatkan produksi, 
lingkungan hidup ikan diperbaiki dan di 
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tingkatkan sehingga ikan dapat hidup lebih 
nyaman. Berdasarkan prinsip kegiatan 
pembenihan ikan tersebut memiliki 
konsekuensi yaitu menyediakan fasilitas 
agar ikan merasa lebih nyaman hidup seperti 

di alam. Pembangunan minihatchery dan 
rumah genset membutuhkan waktu sekitar 3 
minggu dengan lay out terlihat pada Gambar 
20. 

 
 

  

Gambar 20. Lay out rumah minihachery dan rumah mesin genset 

Penataan bak harus mengikuti proses 
produksi pembenihan ikan. Penempatan bak 
pemijahan, penetasan telur, perawatan 
larva, pendederan benih ikan sesuai urutan 
dan tahapan kegiatan pembenihan sehingga 
operasional hatchery lebih efisien. Hatchery 
harus dilengkapi instalasi udara dan instalasi 
air. 

Ikan tambakan termasuk ikan yang mudah 
berkembang biak.  Reproduksi ikan 
tambakan sendiri terjadi ketika periode 
musim kawinnya sudah tiba, yaitu di alam 
sekitar bulan Mei hingga Oktober 
perkawinan antara kedua ikan tambakan 
yang berbeda jenis kelamin terjadi di bawah 
tanaman air yang mengapung.  Ikan 
tambakan betina selanjutnya akan 
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melepaskan telur-telurnya yang kemudian 
akan mengapung di antara tanaman air.  Ikan 
tambakan tidak membuat sarang maupun 
menjaga anak-anaknya sehingga anak ikan 
tambakan yang baru menetas sudah harus 

mandiri.  Sehari setelah pertama kali 
dilepaskan ke air, telur-telur tersebut akan 
menetas dan setelah sekitar dua hari, anak-
anak ikan tambakan sudah bisa berenang 
bebas. 

  
Gambar 21. Pemasangan instalasi pembenihan 

Adapun ciri-ciri induk yang matang godad 

antara lain : 

- Induk yang akan dipijahkan harus 

diseleksi terlebih dahulu karena proses 

seleksi induk akan menentukan 

keberhasilan dalam proses pemijahan.  

Induk yang dipilih adalah induk yang 

sehat, anggota tubuhnya tidak cacat dan 

gerakannya aktif.  

- Sedangkan untuk seleksi kematangan 
gonad dilakukan dengan pengecekan 
induk.  Kemudian induk tambakan 
ditimbang bobotnya dan diukur 
panjang total ikan.  Seleksi induk yang 
akan dipijahkan dilakukan pada pagi 
hari untuk menghindari ikan 
mengalami stress karena pengaruh 
suhu.  Seleksi dilakukan dengan 
menangkap induk dari kolam 
pemeliharaan induk dan ditempatkan 
didalam ember besar untuk 
dipindahkan kedalam akuarium untuk 
dipijahkan. 

- Ukuran induk tambakan yang sudah 
siap memijah berumur 12-18 bulan 
dengan panjang 20-24 cm dan berat 
150-300 Gram/ekor. Jumlah telur yang 
dihasilkan 73.073 butir/ekor induk. 

Induk betina yang telah matang gonad 
memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 
• Betina badannya relatif tebal agak 

membulat, jinak. 
• Sisiknya terutama mulai dari dagu keperut 

lebih putih bersih dari pada jantan. 
• Perut mengembang dengan pangkal sirip 

dada berwarna kemerah-merahan. 
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Gambar 22. Ciri- ciri induk betina ikan 
Tambakan 
Induk jantan yang telah matang gonad 
memiliki ciri-ciri sebagai berikut :  
• Jantan badannya relatif lebih tipis, 

memanjang dan kelihatan liar. 
• Warnanya mulai dari dagu keperut lebih 

gelap dari pada ikan betina. 
• Jika perutnya dicoba ditekan maka akan 

keluar cairan putih yang tidak lain adalah 
sperma. 

• Pada punggung dan pipi sampai dagu 
terdapat banyak sisik yang berwarna 
kehitam-hitaman. 

Secara rata-rata panjang ikan jantan 19,67 cm 
dengan bobot 106,53 gram, sedangkan untuk 
panjang rata-rata ikan betina 22,75 cm dan 
bobot total ikan betina 188,27 gram. 

 
Gambar 23. Ciri-ciri induk jantan ikan 
tambakan 

 
Gambar 24. Induk ikan Tuakang yang berada di 
kiri adalah betina dan kanan adalah jantan 

Kegiatan Breeding atau pemijahan dilakukan 
didalam bak kayu yang dialas terpal putih 
dengan ukuran 3 x 1 x 30 cm dengan ketinggian 
air 20-25 cm, dengan perbandingan jantan dan 
betina 1 : 1.  Pemijahan ikan tambakan yang 
dilakukan adalah secara semi buatan yaitu 
dengan cara memberikan hormon perangsang 
(ovaprim) dengan cara menyuntikan ke bagian 
5 sisik kebelakang dan 3 sisik ke bawah dan 
dengan dosis 1 ml/kg induk.  Pemijahan ikan 
tambakan dilakukan dengan cara menyuntik 
induk betina dan induk jantan.  Jumlah induk 
yang ditangkap sebanyak 25 jantan dan 25 
betina.  Pemijahan ini dilakukan secara massal 
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dengan teknik pemijahan secara semi buatan.  
Pemijahan ini tidak menggunakan substrat 
pemijahan, karena telur bersifat 
melayang/mengapung di permukaan air.  
Induk dipijahkan pada waktu pagi hari. Proses 
pemijahan berlangsung pada sore hari, apabila 
induk telah memijah akan ditandai dengan bau 
amis pada wadah pemijahan dan adanya 
minyak pada permukaan air. Apabila dalam 24 
jam induk belum memijah maka tunggu hingga 
48 jam. Hingga 48 jam induk belum memijah 
maka angkat induk dan dikembalikan pada 
kolam pemeliharaan induk.  

 
Berikut langkah-langkah Penyuntikan induk 

ikan tambakan yang dilakukan  : 

- Induk betina dan jantan yang telah 
ditampung didalam baskom secara 
terpisah ditangkap menggunakan serok 
kemudian dipasangkan handuk guna 
mempermudah kita dalam penyuntikan 
nanti. 

- Sebelum dilakukan penyuntikan maka 
dilakukan pengambilan sample pada induk 
yang akan dipijahkan.  Untuk 25 ekor induk 
betina ditimbang dengan menggunakan 
timbangan dengan berat 2,5 kg jadi untuk 
1 ekor induk betina dengan berat rata-rata 
100 gram/ekor.  Sedengkan untuk 25 ekor 
induk jantan dengan berat 1,5 kg, jadi 
untuk 1 ekor induk betina dengan berat 
rata-rata 50 gram/ekor.  Hal ini dilakukan 
untuk mempermudah dalam pengambilan 
dosis. 

- Induk betina disuntik dengan campuran 
ovaprim dan aquabidets/ larutan NaCl 
sebanyak 0,1 ml/ekor.  Adapun cara 

mengetahui dosis tersebut maka dilkukan 
penghitungan dengan rumus : 

- Rumus ketentuan   : 
Berat induk ×  dosis ovaprim 
(0,5ml/kg) 

- Berat induk betina untuk satu ekor : 
100 gram/ekor 

-      : 
0,1 kg/ekor 

- Ovaprim yang digunakan  : 
0,1 kg/ekor × 0,5 ml/kg  

-      : 
0,05 ml/kg 

- Dicampur dengan larutan NaCl          : 
dosis ovaprim yang sudah     diambil   +                

-                                                                
dosis aquabidets sama dengan dosis 
ovaprim             

- : 0,05 ml/kg (avaprim) + 0,05 ml/kg 
(larutan aquabidets) 

-               : 
0,1 ml/ekor 

- Jadi ∑ dosis Penyuntikan  : 
0,1 ml/ekor 

- Masukkan induk betina ke dalam 

bak kayu penetasan yang telah 

disediakan 

- Induk jantan ditangkap dan 
kemudian disuntik dengan 
campuran ovaprim dan aquabidest 
sebanyak 0,05 ml/ekor.  Adapun 
cara mengetahui dosis tersebut 
maka dilakukan penghitungan 
dengan rumus sebagai berikut  : 

- Rumus ketentuan   : 
Berat induk ×  dosis ovaprim (0,5 ml/kg) 
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- Berat induk jantan untuk satu ekor : 
50 gram/ekor 
     : 
0,05 kg/ekor 

- Ovaprim yang digunakan  : 
0,05 kg/ekor × 0,5 ml/kg  
     : 
0,025 ml/kg 

- Dicampur dengan larutan NaCl  : 
dosis ovaprim yang sudah diambil +  
dosis     
                                                               
Larutan NaCl sama dengan dosis  
ovaprim 

 : 0,025 ml/kg (avaprim) + 0,025 
ml/kg (larutan  

    NaCl)   : 0,05 ml/ekor 
- Jadi ∑ dosis Penyuntikan : 0,05 

ml/ekor 
- Cmpurkan induk jantan dengan induk 

betina yang sudah ada bak kayu dan 

biarkan memijah sendiri. 

- Setelah ikan jantan dan betina digabung 

kemudian suhu air di cek dengan 

menggunakan pH meter, Termometer 

dan DO meter.  Adapun suhu untuk 

pemijahan ikan tambakan berkisar 26,8 
0C, pH nya 6,99 ppm, DO nya 5,1.  

Kemudian selang aerasi di pasang 

kedalam aquarium tersebut. 

- Tutup semua akuarium menggunakan 

trifleks guna menghindari ikan keluar 

dari akuarium. 

- Keesokan harinya biasanya induk ikan 

tambakan sudah mulai memijah.  Induk 

betina mengeluarkan telur dan 

kemudian diikuti oleh induk jantan 

membuahi sel telur dengan 

mengeluarkan sperma.  Proses 

pemijahannya terjadi diluar tubuh ikan 

(eksternal).  Pagi harinya sekitar pukul 

07.00 WIB biasanya proses pemijahan 

telah selesai dan telur telah dibuahi 

sepenuhnya.  Kemudian pindahkan 

induk ke dalam kolam pemeliharaan 

induk yang telah disediakan 

menggunakan serok.  

 

 
Gambar 25. Seleksi induk ikan Tuakang 
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Gambar 26. Minihatchery ikan rawa gambut 
(Tuakang/Tembakan) 

Adapun alat yang digunakan sebagai berikut : 

- Spuit/injeksi   
- Genset 
- Timbangan 
- Aerasi 
- Blower 
- Serok 
- bak untuk induk 
- Handuk 
- Baskom untuk menampung indukan 
- Ember 
- Batu aerasi 

 
Adapun bahan yang digunakan sebagai 

berikut : 

1. Induk jantan dan betina yang telah matang 
gonad dan sehat untuk   dipijahkan. Induk 
betina dengan jumlah 15 ekor memiliki 

berat rata- rata 150 g – 200 g/ekor dan 
induk jantan memiliki berat rata-rata 80 g 
– 120 g/ekor 

2. Air gambut sebagai media hidup 
3. Ovaprim 
4. Larutan NaCl/aquabides 
5. Bulu ayam 

 

Gambar 27. alat dan bahan yang digunakan 

2.  Rancangan Pelaksanaan Praktik 

Adapun kegiatan-kegiatan praktik yang 
dilaksanakan selama melakukan praktik 
pemijahan ikan tuakang adalah sebagai 
berikut : 

1. Persiapan wadah bak penetasan 
2. Seleksi induk 
3. Persiapan penyuntikan dengan 

hormon ovaprim 
4. Pemijahan buatan 
5. Penebaran telur  

3.   Metode Pelaksanaan Praktik Metode 

Partisifatif 

Dalam metode ini praktikan langsung 
turun kelapangan untuk melakukan 
semua kegiatan pembenihaan dengan 
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bantuan pembimbing lapangan yang 
memberikan arahan sehingga dapat 
meningkatkan wawasan dan 
keterampilan praktikan dalam 
menerapkan ilmu yang didapat. 

1. Penebaran Induk 
Calon induk diambil dari alam yang 

lokasi induknya berada di daerah sekitar 
danau Zambrud Kabupaten Siak.  
Kemudian induknya dipelihara di kolam 
pemeliharaan induk yang telah 
disiapkan.  Calon induk dipelihara pada 
kolam air tenang yang kadar oksigennya 
rendah, ikan tambakan masih dapat 
hidup karena ikan tambakan mempunyai 
alat pernapasan tambahan yang berupa 
labirynth.  Induk jantan dan induk betina 
dipelihara dalam satu kolam.  Induk yang 
dipelihara pada kolam pemeliharaan 
induk hanya menggunakan satu kolam, 
dengan luas 240 m2.  Padat tebar ikan 
100 ekor induk jantan dan 100 ekor induk 
betina. 

 
2. Pemberian Pakan 

Pakan yang diberikan adalah pakan 
buatan yang berupa pelet.  Jenis pelet 
yang diberikan adalah pelet jenis 
tenggelam. Pelet tersebut dibuat di 
pabrik pakan skala rumah tangga yang 
berada di desa Lukun, Tebing Tinggi 
Kabupaten Meranti  Kandungan nutrisi 
pelet 30-32% protein 

Kandungan protein pada pakan 
ikan 30-32% diberikan sebanyak 3% dari 
bobot tubuh ikan perhari.  Dengan 
frekuensi pemberian pakan 2 kali sehari 
dan pemberian pakan dilakukan pada 
pagi hari jam 09.00 WIB dan sore hari 
diberikan jam 16.00 WIB.  Pemberian 

pakan yang cukup dapat merangsang 
pematangan gonad pada induk.  Pakan 
diberikan dengan cara ditebar di satu 
tempat saja. 

 
3. Pengelolaan Kualitas Air 

Kondisi lingkungan terutama 
kondisi perairan sangat mempengaruhi 
keberhasilan budidaya.  Kualitas air 
kolam pemeliharaan induk tambakan, 
terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Kualitas Air Kolam 
Pemeliharaan Induk Tambakan 
Parameter Nilai 

Suhu (0c) 25-30 0C 
pH 6-7 

Warna Perairan Cokat kemerah- 
merahan 

 
Ikan tambakan merupakan ikan 

rawa gambut yang sudah terbiasa hidup 
di perairan berwarna coklat kemerahan 
(keruh).  Alat untuk mengukur kualitas air 
adalah pH meter dan Termometer. Cara 
kerja pH meter dengan cara pH meter 
dicelupkan kedalam air, kemudian 
dicatat berapa pH yang ada didalam 
kolam.  Termometer dengan cara 
dicelupkan kedalam air, yang cara 
penggunaannya hampir sama dengan pH 
meter.  Kemudian dicatat berapa suhu 
yang ada di kolam tersebut.   

4. Persiapan Wadah Penetasan 
Wadah penetasan ikan tambakan 

dilakukan pada wadah yang terkontrol 
dengan volume air bak penetasan sekitar 
60 liter.  Bak penetasan yang disiapkan 
sebanyak 3 buah bak penetasan dengan 
ukuran 3 x 1 meter, kemudian bak 
penetasan dibersihkan.  Kemudian bak 



pg. 125 
 

penetasan yang telah dibersihkan 
dikeringkan selama satu hari agar 
kuman-kuman dan bibit penyakit mati.  
Keesokan harinya isi akuarium dengan 
volume 60 liter air.  Adapun  persiapan 
bak penetasan ini dilakukan di hatchery  
yang tertutup. 

Setelah bak penetasan dikeringkan 
selama satu hari, kemudian air diisi 
kedalam akuarium tersebut dengan 
volume 60 liter air.  Kemudian aerasi 
dipasang ke masing-masing bak 
penetasan sebanyak empat buah selang 
aerasi untuk satu buah bak penetasan 
dan aerasi harus di cek setiap hari.  

 
Gambar 28. Persiapan waadah 
penetasaan 
 

5. Pemberokan 

Pemberokan adalah tidak memberi 
makan ikan ketika ingin dipijahkan 
(dipuasakan).  Pemberokan dilakukan 
agar dapat mengetahui apakah yang ada 
didalam perut induk betina itu telur atau 
pakan.  Pemberokan dilakukan selama 1 
hari sebelom seleksi induk, pemberokan 
ini dilakukan di kolam pematangan 
gonad. 

6. Seleksi Kematangan Gonad 
Sebelum induk dipijahkan terlebih 

dahulu diberok dengan tujuan untuk 

mengosongkan perut ikan dari 
kotorannya (feces).  Sebelum ikan 
dipijahkan dilakukan penangkapan induk 
dengan menggunakan 
serokan,(penangkapan induk bisa juga 
dilakukan dengan melakukan  
pengeringan air kolam).   

 
Gambar 29. Seleksi kematangan gonad ikan 
tuakang 

Adapun ciri-ciri induk yang matang gonad 
antara lain : 

- Induk yang akan dipijahkan harus diseleksi 
terlebih dahulu karena proses seleksi induk 
akan menentukan keberhasilan dalam 
proses pemijahan.  Induk yang dipilih adalah 
induk yang sehat, anggota tubuhnya tidak 
cacat dan gerakannya aktif.  

- Sedangkan untuk seleksi kematangan gonad 
dilakukan dengan pengecekan induk.  
Kemudian induk tambakan ditimbang 
bobotnya dan diukur panjang total ikan.  
Seleksi induk yang akan dipijahkan 
dilakukan pada pagi hari untuk menghindari 
ikan mengalami stress karena pengaruh 
suhu.  Seleksi dilakukan dengan menangkap 
induk dari kolam pemeliharaan induk dan 
ditempatkan didalam ember besar untuk 
dipindahkan kedalam bak untuk dipijahkan. 
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- Ukuran induk tambakan yang sudah siap 
memijah berumur 12-18 bulan dengan 
panjang 20-24 cm dan berat 150-300 
gram/ekor.  Jumlah telur yang dihasilkan 
73.073 butir/ekor induk.  Induk yang telah 
matang kelamin dapat dilihat ciri-cirinya 
sebagai berikut : 
• Betina badannya relatif tebal agak 

membulat, jinak. 
• Sisiknya terutama mulai dari dagu 

keperut lebih putih bersih dari pada 
jantan. 

• Perut mengembang dengan pangkal 
sirip dada berwarna kemerah-
merahan. 

Sedangkan induk jantan 
memiliki ciri-ciri sebagai berikut :  

• Jantan badannya relatif lebih tipis, 
memanjang dan kelihatan liar. 

• Warnanya mulai dari dagu keperut 
lebih gelap dari pada ikan betina. 

• Jika perutnya dicoba ditekan maka akan 
keluar cairan putih yang tidak lain 
adalah sperma. 

• Pada punggung dan pipi sampai dagu 
terdapat banyak sisik yang berwarna 
kehitam-hitaman. 

 

 

Gambar 30. Ciri- ciri induk betina ikan 
tambakan 
 
 

 
            Gambar 31 Ciri-ciri 
induk jantan ikan tambakan  

 
7.   Penyuntikan 

 
Berikut langkah-langkah penyuntikan induk 
ikan tambakan yang kami lakukan  : 

- Induk betina 15 dan 17 jantan yang telah 
ditampung didalam baskom secara 
terpisah ditangkap menggunakan serok 
kemudian dipasangkan handuk guna 
mempermudah kita dalam penyuntikan 
nanti. 

- Sebelum dilakukan penyuntikan maka ikan 
ditimbang terlebih dahulu Hal ini 
dilakukan untuk mempermudah dalam 
pengambilan dosis penyuntikan. Dosis 
yang di gunakan yaiti 0,5 ml/kg 



pg. 127 
 

 

Gambar 32. Penyuntikan ikan tuakang 

Ikan tuakang di suntik pada jam 08.00 
malam setelah ikan disuntik ikan jantan dan 
ikan betina dimasukan ke dalam bak induk, 
ikan betina dan ikan jantan di letak di bak yang 
berbeda untuk menghindari pemijahan alami. 
Setelah 12 jam yaitu tepat pada jam 08.00 pagi 
ikan betina di striping untuk mengeluarkan 
telurnya sedangkan ikan jantan di bedah untuk 
mengambil kantong spermanya dan 
ditampung di dalam wadah telur/sperma. Lalu 
kantong sperma di cacah dan keluarlah sperma 
yang berwarna putih susu, lalu dibei larutan 
NaCl secukupnya dan aduk menggunakan bulu 
ayam, setelah itu campurkan ke wadah yang 
berisi telur aduk menggunakan bulu ayam, 
tambahkan aquabides dan telur siap di tebar di 
wadah penetasan. 

 

 

 
Gambar  (a) striping ikan betina            (b) 

pembedahan ikan jantan 
 
 

   

 
Gambar 33.  (a) telur yang udah di striping   (b) 
kantong sperma 
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Gambar 34. Pengadukan telur dan 

sperma 
 

Ciri-ciri telur yang dibuahi dan yang tidak 
dibuahi adalah sebagai berikut: Telur yang 
dibuahi berwarna kuning dan bening 
transparan, sedangkan telur yang tidak dibuahi 
berwarna putih dan jika dibiarkan terlalu lama 
akan ada jamur yang tumbuh.  Telur tersebut 
bersifat melayang di permukaan air.   

 

 
Gambar 35. Penebaran telur di wadah 
penetasan 

8. Penetasan Telur 
Setelah penebaran telur lakukan 

pengontrolan kualitas air.  Adapun hasil 

pengontrolan yang dilakukan antara lain 
: Suhu di wadah penetasan tersebut 
adalah 24 - 27 0C, sedangkan untuk pH 6-
7.   

Telur yang telah terbuahi mulai 
menetas berkisar antara 20 - 24 jam dari 
awal penebaran di wadah penetasan. 

 
Gambar 36. Telur yang sudah di 

tebar dan telur terapung 

Perawatan larva 

Setelah 24 jam telur yang di tebar di dalam 
bak akan menetas satu persatu secara 
berlahan. Dua hari setelah menetas, larva 
dapat diberi makanan berupa larutan kuning 
telur ayam yang sudah direbus. Pemberian 
makanan ini dilakukan selama 7 hari sampai 
larva berwarna hitam. Pada keadaan ini 
biasanya larva sudah siap ditebarkan dalam 
kolam pendederan. 

Kegiatan 3. Persiapan Budidaya Pakan Alami 
(Tubifex) untuk Benih Ikan Tuakang 

Pakan alami cacing Tubifex merupakan 
salah satu kebutuhan dasar yang harus 
dipenuhi untuk membesarkan larva umur 5 
hari. Larva ikan Tuakang umur 1-4 hari belum 
membutuhkan pakan alami karena kebutuhan 
dasarnya untuk pertumbuhan masih disuplai 
dari kuning telur.  
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Bahan, peralatan dan metoda yang 
dibutuhkan untuk budidaya cacing Tubifex 
adalah: 

Bahan  

- Ampas sagu  5 kg 
- Lumpur tanah gambut 10 kg 
- Kapur dolomit 2 kg 
- EM4 10 ml 
- Air hujan 60 ltr 
- Cacing tubifex  
- Gula pasir 250 gr 
- Kotoran kambing 5 kg 

Alat 

- Ember 1 buah 
- Pipa paralon ½ inci 
- Terpal 5 x 5 
- Pompa air 1 buah 
- Kran paralon 1 buah 
- Papan 20 m 
- Paku  2 inci ½ kg 
- Gerobak 1 buah 
- Gergaji 1 buah 
- Palu 1 buah 

 

 

 
EM4  

 
 

Lumpur tanah gambut 

 
Kotoran kambing 

  
Ampas sagu 
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Kapur dolomit 

 
Gergaji 

 
Pompa air 

 
Bibit tubifex 

Gambar 37. Bahan dan alat yang digunakan untuk budidaya Tubifex 
 

Metode  

1. Pembuatan Inokulan EM4 
a. Timbang gula pasir sebanyak 

250 g 
b. EM4 dorman sebanyak 10 ml 
c. Air sebanyak 1 L 
d. Selanjutnya gula dan EM4 

dilarutkan dalam toples 
e. Kemudian larutan yang sudah 

homogen dimasukkan dalam 
wadah tertutup dan biarkan 
selama 48 jam dan siap di 
gunakan 

2. Persiapan wadah  

a. Membuat bak berbentuk kotak 
sebanyak tiga buah dari papan dan 
disusun secara berjenjang  

b. Selanjutnya melapisi bagian dalam 
kotak dengan terpal agar tidak bocor 

c. Meletakkan ember pada bak paling 
atas sebagai wadah kontrol air dan 
selanjutnya merangkai pipa paralon 
untuk aliran air ke bak-bak wadah 
dan penampungan air 

d. Untuk wadah budidaya cacing 
dilakukan pada bak pertama dan 
kedua, sedangkan bak yang paling 
bawah dijadikan sebagai bak 
penampungan air 

e. Air pada bak penampungan dialirkan 
menggunakan pompa menuju 
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wadah kontrol menggunakan pipa 
paralon 

 

Gambar 38. Pembuatan bak budidaya tubifex 

3. Pembuatan media kultur 

Media kultur dibuat dengan 
campuran  lumpur berasal dari  tanah 
dasar gambut  yang ada di saluran 
pembuangan  rumah tangga, kotoran 
kambing, dan ampas sagu 

a. Ampas sagu diperas untuk 
mengurangi kadar airnya 

b. Selanjutnya masing-masing 
bahan ditimbang. Untuk dua bak 
diperlukan kotoran kambing 
sebanyak 5 kg. 

c. Lumpur tanah dasar gambut 
sebanyak 10 kg 

d. Ampas tahu yang sudah diperas 
airnya juga ditimbang sebanyak 5 
kg. 

e. Kapur dolomit sebanyak 2 kg 
untuk menaikkan pH lumpur 
gambut 

f. Setelah bahan ditimbang 
selanjutnya dimasukkan ke 
wadah pencampuran dan diaduk 
merata, selanjutnya tambahkan  
EM4 yang telah diaktifkan secara 
merata. 

 
Gambar 39. Pencampuran bahan-bahan untuk 
media kultur tubifex 

g. Setelah campuran merata bak 
ditutup rapat. 

h. Biarkan selama 7  hari agar 
fermentasi berlansung didalam 
campuran tersebut. 

i. Setelah 7 hari campuran yang 
difermentasi dimasukkan 
kedalam setiap bak kultur yang 
akan digunakan  

j. Kemudian hasil fermentasi 
tersebut disusun secara merata, 
lalu alirkan air setinggi 2-5 cm 
diatas media. 
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k. Menggenangi/mengairi media 
budidaya selama tiga hari sampai 
bau nya hilang 

l. Setelah bau nya hilang penebaran 
bibit cacing sutra sudah bisa 
dilakukan 

 
Gambar 40. Meletakkan media budidaya pada 

wadah budidaya 
 
4. Penebaran bibit  

Penebaran bibir dilakukan pada pagi atau 
sore hari sebanyak 150 gram/ bak dengan 
tahapan sebagai berikut: 

a. Sebelum bibit ditebar matikan aliran air 
pada media pemeliharaan 

b. Timbang bibit sebanyak 150 gram, 
selanjutnya tambahkan air pada bibit 
agar koloninya terpisah dan 
diaklimatisasi selama 5 menit 

c. Kemudian bibit disebar merata pada 
bak. Setelah lebih kurang 5 menit 
hidupkan aliran air kembali. 

d. Selama pemeliharaan selalu cek aliran 
air pada media setiap 2 jam sekali atau 
jangan sampai aliran air berhenti. 

 
Gambar 41. Penebaran bibit tubifek 

5. Pemeliharaan Cacing sutra (Tubifex sp.)  
Selama pemeliharaan, aliran air harus di 
perhatikan agar terus mengalir untuk 
mensuplai oksigen selalu tersedia, karna 
tanpa oksigen cacing akan mati. Setiap 3 
hari sekali media kultur ditambahkan lagi 
campuran kotoran hewan hasil 
fermentasi. Selain di kasih campuran hasil 
fermentasi di tambahkan juga dengan 
makanan makanan busuk seperti pelet 
pakan buatan yang tidak terpakai dan 
makanan sisa. Media kultur juga harus di 
ratakan menggunakan slaber/sodokan 
agar menghindari lumut. 

 
Gambar 42. Media budidaya 

 
6. Pemanenan  
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Cacing sutra yang baik buat ukuran larva atau 
benih ikan yaitu usia 10-15 hari, biasanya 
panen pertama dilakukan setelah usia cacing 
45 -50 hari, setelah itu bisa di lakukan tiap 10-
15 hari sekali.  
Pemanenan dilakukan pada pagi atau sore hari 
karena sifat cacing sutra tidak mau terkena 
sinar matahari sehingga pada siang hari cacing 
akan sembunyi di dalam lumpur, pemanenan 
menggunakan scoopnet yang agak kasar 
supaya pemisahan lumpur dan cacing menjadi 
mudah, setelah itu meletakkan waring diatas 
bak lalu ditutup agar gelap, setelah 6 jam 
penutup bak kembali dibuka, maka cacing 
tersebut telah naik ke waring yang telah 
dipasang dan terpisah dari lumpur selanjutnya 
cacing siap di pasarkan/di salurkan ke 
konsumen. 
 

Kegiatan 4, Persiapan  Penyaringan  Air 
Gambut Untuk Kebutuhan Media 
Pemijahan Ikan Tuakang 

Air merupakan sumber bagi kehidupan. Sering 
kita mendengar bumi disebut sebagai planet 
biru, karena air menutupi 3/4 permukaan 
bumi. Tetapi tidak jarang pula kita mengalami 
kesulitan mendapatkan air bersih, terutama 
saat musim kemarau disaat air umur mulai 
berubah warna atau berbau. Ironis memang, 
tapi itulah kenyataannya. Yang pasti kita harus 
selalu optimis. Sekalipun air sumur atau 
sumber air lainnya yang kita miliki mulai 
menjadi keruh, kotor ataupun berbau, selama 
kuantitasnya masih banyak kita masih dapat 
berupaya merubah/menjernihkan air 
keruh/kotor tersebut menjadi air bersih yang 
layak pakai.  

Ada berbagai macam cara sederhana yang 
dapat kita gunakan untuk mendapatkan air 
bersih, dan cara yang paling mudah dan paling 
umum digunakan adalah dengan membuat 
saringan air, dan bagi kita mungkin yang paling 
tepat adalah membuat penjernih air atau 
saringan air sederhana. Perlu diperhatikan, 
bahwa air bersih yang dihasilkan dari proses 
penyaringan air secara sederhana tersebut 
tidak dapat menghilangkan sepenuhnya garam 
yang terlarut di dalam air.  

Air adalah zat kimia yang penting bagi semua 
bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat 
ini di bumi, tetapi tidak di planet lain. Air 
menutupi hampir 71% permukaan bumi. 
Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik (330 juta 
mil³) tersedia di bumi. Air sebagian besar 
terdapat di laut (air asin) dan pada lapisan-
lapisan es (di kutub dan puncak-puncak 
gunung), akan tetapi juga dapat hadir sebagai 
awan, hujan, sungai, muka air tawar, danau, 
uap air, dan lautan es. Air dalam obyek-obyek 
tersebut bergerak mengikuti suatu siklus air, 
yaitu: melalui penguapan, hujan, dan aliran air 
di atas permukaan tanah (runoff, meliputi 
mata air, sungai, muara) menuju laut.  

Air bersih penting bagi kehidupan manusia. Di 
banyak tempat di dunia terjadi kekurangan 
persediaan air. Selain di bumi, sejumlah besar 
air juga diperkirakan terdapat pada kutub 
utara dan selatan planet Mars. Air dapat 
berwujud padatan (es), cairan (air) dan gas 
(uap air). Air merupakan satu-satunya zat yang 
secara alami terdapat di permukaan bumi 
dalam ketiga wujudnya tersebut. Pengaturan 
air yang kurang baik dapat menyebakan 
kekurangan air.  
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Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia 
H2O: satu molekul air tersusun atas dua atom 
hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu 
atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, 
tidak berasa dan tidak berbau pada kondisi 
standar, yaitu pada tekanan 100 kPa (1 bar) 
and temperatur 273,15 K (0 °C). Zat kimia ini 
merupakan suatu pelarut yang penting, yang 
memiliki kemampuan untuk melarutkan 
banyak zat kimia lainnya, seperti garam-garam, 
gula, asam, beberapa jenis gas dan banyak 
macam molekul organik.  

Air sering disebut sebagai pelarut universal 
karena air melarutkan banyak zat kimia. Air 
berada dalam kesetimbangan dinamis antara 
fase cair dan padat di bawah tekanan dan 
temperatur standar. Dalam bentuk ion, air 
dapat dideskripsikan sebagai sebuah ion 
hidrogen (H+) yang berasosiasi (berikatan) 
dengan sebuah ion hidroksida (OH-). Manusia, 
binatang, dan tumbuh-tumbuhan memerlukan 
air untuk hidup. Tenaga air mempunyai arti 
ekonomi yang besar. Air tidak hanya 
menyediakan media yang menjadi tempat 
dimungkinkannya reaksi yang menyokong 
kehidupan, tapi air sendiri sering menjadi 
produk atau reaktan yang penting dari reaksi-
reaksi itu. 

1. Karakteristik Air  

a. Karakteristik fisik Air :  
Kekeruhan  
Kekeruhan air dapat ditimbulkan oleh 
adanya bahan-bahan anorganik dan 
organik yang terkandung dalam air 
seperti lumpur dan bahan yang 
dihasilkan oleh buangan industri.  
Temperatur  

Kenaikan temperatur air menyebabkan 
penurunan kadar oksigen terlarut. Kadar 
oksigen terlarut yang terlalu rendah akan 
menimbulkan bau yang tidak sedap akibat 
degradasi anaerobic ynag mungkin saja terjadi.  
Warna  
Warna air dapat ditimbulkan oleh kehadiran 
organisme, bahan-bahan tersuspensi yang 
berwarna dan oleh ekstrak senyawa-senyawa 
organik serta tumbuh-tumbuhan.  
Solid (Zat padat)  
Kandungan zat padat menimbulkan bau busuk, 
juga dapat meyebabkan  
turunnya kadar oksigen terlarut. Zat padat 
dapat menghalangi penetrasi sinar matahari 
kedalam air.  
Bau dan rasa  

Bau dan rasa dapat dihasilkan oleh 
adanya organisme dalam air seperti alga serta 
oleh adanya gas seperti H2S yang terbentuk 
dalam kondisi anaerobik, dan oleh adanya 
senyawa-senyawa organik tertentu.   

 
1. Karakteristik kimia air :  
a. pH  

Pembatasan pH dilakukan karena akan 
mempengaruhi rasa, korosifitas air dan 
efisiensi klorinasi. Beberapa senyawa 
asam dan basa lebih toksid dalam bentuk 
molekuler, dimana disosiasi senyawa-
senyawa tersebut dipengaruhi oleh pH.  

b. DO (dissolved oxygent)  
DO adalah jumlah oksigen terlarut dalam 
air yang berasal dari fotosintesa dan 
absorbsi atmosfer/udara. Semakin banyak 
jumlah DO maka kualitas air semakin baik. 
Satuan DO biasanya dinyatakan dalam 
persentase saturasi.  
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c. BOD (biological oxygent demand)  
BOD adalah banyaknya oksigen yang 
dibutuhkan oleh mikroorgasnisme untuk 
menguraikan bahan-bahan organik (zat 
pencerna) yang terdapat di dalam air  
buangan secara biologi. BOD dan COD 
digunakan untuk memonitoring kapasitas 
self purification badan air penerima.  

d. COD (chemical oxygent demand)  
COD adalah banyaknya oksigen yang di 

butuhkan untuk mengoksidasi bahan-bahan 
organik secara kimia.  

Reaksi: + 95%terurai  
Zat Organik + O2 → CO2 + H2O  

e. Kesadahan  
Kesadahan air yang tinggi akan 
mempengaruhi efektifitas pemakaian 
sabun, namun sebaliknya dapat 
memberikan rasa yang segar. Di dalam 
pemakaian untuk industri (air ketel, air 
pendingin, atau pemanas) adanya 
kesadahan dalam air tidaklah 
dikehendaki. Kesadahan yang tinggi bisa 
disebabkan oleh adanya kadar residu 
terlarut yang tinggi dalam air.  

f. Senyawa-senyawa kimia yang beracun  
Kehadiran unsur arsen (As) pada dosis 
yang rendah sudah merupakan racun 
terhadap manusia sehingga perlu 
pembatasan yang agak ketat (± 0,05 
mg/l). Kehadiran besi (Fe) dalam air 
bersih akan menyebabkan timbulnya 
rasa dan bau ligam, menimbulkan warna 
koloid merah (karat) akibat oksidasi oleh 
oksigen terlarut yang dapat menjadi 
racun bagi manusia.  

g. Karakteristik Air Bersih dan Air Kotor  
1. Ciri-ciri Air Bersih  

a. Jernih, tidak berbau, tidak berasa 
&tidak berwarna.  

b. Suhunya sebaiknya sejuk dan tidak 
panas.  

c. Bebas unsur-unsurkimia yang 
berbahaya seperti besi (Fe), seng (Zn), 
raksa (Hg) dan mangan (Mn).  

d. Tidak mengandung unsur mikrobiologi 
yang membahayakan seperti coli tinja 
dan total coliforms.  

 
2. Karakteristik Air Kotor  

a. Berwarna kotor.  

b. Suhunya panas.  

c. Mengandung unsur-unsur Fe, Zn, Hg dan 
Mn.  

d. Biasanya air ini mengandung campuran 
zat-zat kimia anorganik yang berasal dari 
air bersih serta bermacam-macam zat 
organik berasal dari penguraian tinja, 
urine dan sampah-sampah lainnya.  

e. Substansi organik dalam air buangan 
terdiri dari 2 gabungan, yakni:  

f. gabungan yang mengandung nitrogen, 
misalnya urea, protein, amine dan asam 
amino.  

g. gabungan yang tak mengandung 
nitrogen, misalnya lemak, sabun dan 
karbohidrat, termasuk selulosa.  

h.  Pembuatan Filter / Saringan Air  

Berikut bahan dan cara pembuatan filter 
air sederhana.  
a. bahan dan peralatan  
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Bahan rangka saringan:  
• Pipa paralon diameter 4 inci (100 

cm)  

• Pipa paralon diameter 2 inci (110 
cm)  

• Elbow diameter 2 inci (15 buah)  

• Sambungan T 2 inci (5 buah) 

• Sambungan operan 4 inci ke 2inci 
(10 buah)  

• Water mur 2 inci (10 buah) 

• Ball valve 2 inci (5 buah) 

• Lem pipa PVC (1 buah)  

Peralatan pembuatan :  
• Spidol  

• Alat Ukur (meteran) 

• Gergaji besi  

Bahan-bahan saringan :  
• Pasir silika (10 kg)  

• Batu bata pecah (10 kg) 

• Zeolite (10 kg) 

• Kerikil (10 kg)  

• Arang (karbon aktif) (5 kg)  

• Ijuk ( 2 ikat)  

b. Cara pembuatan  
1) Potong paralon diameter 4 inci 

menjadi lima bagian, masing-
masing dengan panjang 100 cm. 

2) Potong paralon diameter 2 inci 
menjadi lima bagian, masing-
masing dengan panjang 110 cm. 

3) Pasang semua peralatan  paralon 
4 inci, potong paralon 2 inci, 
elbow 2 inci, sambungan T 2 inci, 
operan 4 ke 2 inci, watermur 2 inci 
dan balve seperti gambar-gambar 
gambar 25 di bawah ini.  

 

Gambar 43. Filter saringan air dalam rangkaian 
secara parallel 

h. Prinsip kerja penyaring air 

 

Gambar 44. Instalasi filter saringan air  

1. Air keruh dialirkan ke dalam bak 
penampungan atau tangki air 

2. Setelah tangki air penuh, lubang untuk 
mengalirkan air dibuka atau diteruskan 
kebpenyaringan air dengan 
memanfaatkan grafitasi pada air. 
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3. Penyaringan air melalui lima tahap 
proses, di antaranya : 

a. Penyaring I (Pasir Silica) 
Merupakan hasil dari pelapukan 
bebatuan yang mengandung mineral 
utama seperti kuarsa dan feldspar. 
Kegunaan Pasir silika adalah untuk 
menghilangkan sifat fisik air, seperti 
kekeruhan/air berlumpur dan 
menghilangkan bau pada air. Pada 
umumnya pasir silika digunakan pada 
tahap awal sebagai saringan dalam 
pengolahan air kotor menjadi air bersih. 
Pasir Silika banyak digunakan untuk 
menyaring lumpur, tanah dan partikel 
besar /kecil dalam air dan biasa 
digunakan untuk penyaringan tahap 
awal (pre-treatment). Pasir silika adalah 
untuk menghilangkan kandungan besi 
(Fe), menghilangkan sedikit Mangan 
(Mn2+) dan warna kuning pada air tanah 
atau sumber air lainnya. Fe dan Mn 
dalam air biasanya diturunkan dengan 
cara aerasi air pada pH>7 sehingga kedua 
logam ini mengendap sebagai oksidanya. 
Baik pasir silica banyak digunakan pada 
system penyaringan air secara 
konvensional dan dapat  memperbaiki 
kualitas fisik air seperti kekeruhan. 

 
b. Penyaring II (Batu Bata Pecah) 

Batu bata dibentuk dari tanah liat dan 
lumpur yang dikeringkan atau dibakar 
sampai berwarna kemerahan. Tanah liat 
merupakan komposit yang tersusun dari 
senyawa Al2O2 dan oksida silica (SiO2). 
Kegunaan batu bata dalam sistem filter 
fisik adalah sebagai media penyaring 
untuk partikel berukuran sedang dan 
memiliki nama lainnya adalah system 

gorgfilter . Batu bata digunakan setelah 
air mengalami proses penyaringan pada 
lapisan kerikil. Seperti halnya pasir, batu 
bata juga memiliki rongga udara 
sehingga dapat melekatkan padatan 
halus tidak mengendap dan daya 
serapnya tinggi. Menurut Rizaldy (2012) 
batu bata memiliki daya serap air cukup 
tinggi terlebih lagi bila butiran lempung 
penyusunnya kasar, oleh karena itu batu 
bata dapat menyerap air yang 
mengandung padatan kotoran tidak 
mengendap dalam rongganya. 

Batu bata dapat mengurangi 
tingkat kekeruhan dan mikroba pada air 
limbah tahu. Pada penelitian yang beliau 
lakukan beliau meletakkan batu bata 
pada ketebalan berbeda di masing-
masing wadah. Dan setelah dilihat 
hasilnya terjadi penurunan tingkat 
kekeruhan dan mikroba tetapi tidak 
terlalu signifikan. Sistem penyaringan 
dengan batu bata disebut juga dengan 
sistem grogfilter. Batu bata digunakan 
karena rongga udara yang terdapat 
dalam batu bata cukut besar sehingga 
daya serapnya tinggi (Aidah dkk 2009). 
 

c. Penyaring III (Zeolit) 
Zeolit merupakan batuan alam 

yang mengandung mineral dari Kristal 
alumino silikat. Batu zeolite digunakan 
mengurangi kesadahan air dan juga 
untuk menghilangkan kation maupun 
anion secara komplit (deionisasi). Selain 
itu zeolite dapat   dimanfaatkan sebagai 
penyaring, penukar ion, penyerap bahan, 
serta katalisator (Rahmawati2009). 
Zeolit dibedakan menjadi 2 yaitu, zeolite 
alam dan sintetis. Zeolit alam dapatter 
bentuk karena adanya proses perubahan 
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alamdari batuan vulkanik, sedangkan 
zeolit sintetis terbentuk karena rekayasa 
manusia (Rahmawati2009). Zeolit 
mempunyai struktur berongga dan 
berpori-pori yang bentuknya seragam 
serta permukaan yang luas. Kemampuan 
absorbs zeolit sintetis lebih baik daripada 
zeolit alam. Hal tersebut disebabkan 
zeolit alam masih tercampur dengan 
mineral lain. 

Keunggulan dari batu zeolit adalah 
dapat menetralkan pH, menyaring 
partikel besar, menambah mineral, dan 
menanggulangi Fe, Mn dan sulfur. Selain 
itu batu zeolite dapat digunakan sebagai 
media tanam, media pemeliharaan 
hewan (kucing, hamster, anjing) serta 
dapat digunakan sebagai system filtrasi 
air. Penggunan batu zeolite dalam 
system filtrasi air dapat membantu 
dalam menahan hasil oksidasi besi dan 
mangan (Febriana2009). Zeolit 
mempunyai kemampuan mengurangi 
kandungan mangan di dalam air melalui 
kemampuan adsorbsinya dan didukung 
dengan kemampuan penukar ion. Luas 
permukaan yang besar dengan ukuran 
pori yang kecil membuat zeolite 
bertindak sebagai penukar ion yang baik 
di dalam suatu perairan. Diameter pori-
pori dapat digunakan sebagi penyaring 
makanan sehingga air tidak mudah 
tercemar dengan sisa-sisa pakan 
(Rahmawati2009). 

d. Penyaring IV (Batu Kerikil) 
Kerikil merupakan filter paling 

sederhana yang meniru struktur tanah 
yang juga berfungsi menyaring air hujan 
pada proses infiltrasi, kerikil akan 

menahan partikel yang lolos dari filter 
pasir sehingga filter lebih maksimal. 

e. Penyaring V (Karbon Aktif) 
Kegunaan karbon aktif dalam filter air 
jelas dapat dirasakan oleh masyarakat di 
kota besar, khususnya yang sudah 
menggunakan penyaring air baik 
sederhana maupun berteknologi. 
Beberapa manfaat yang diberikan oleh 
karbon aktif untuk penyaring dan 
penjernih air adalah 
• Menyerap bau  

Air sumur berbau biasanya akan 
diantisipasi dengan karbon aktif 
atau arang aktif. Bahan ini 
digunakan dalam sejumlah produk 
penyaring air. 

• Menjernihkan 
Air yang keruh juga bisa 
ditanggulangi dengan 
menggunakan karbon aktif. Yakni 
dengan memanfaatkan pori-pori 
besar untuk menyerap sedimentasi 
atau endapan yang terkandung di 
dalam air. 

• Mengambil klorin 
Klorin dalam air bisa terserap 
dalam karbon aktif. Maka dari itu, 
cara ini dipercaya aman untuk 
menghasilkan air minum yang 
layak konsumsi. 

• Menciptakan rasa segar untuk air 
Air yang terasa hambar dan tidak 
enak bisa diatasi dengan karbon 
aktif. Dalam hal ini, karbon aktif 
dapat memberikan rasa segar 
untuk air. 

• Bahan yang tidak bisa diserap 
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Meskipun banyak kontaminan 
yang bisa diserap, ternyata karbon 
aktif juga bisa meloloskan 
beberapa kandungan air, di 
antaranya mineral, garam, dan 
senyawa anorganik. 

 
Pemasangan instalasi filter air di lapangan 
terlihat pada gambar 27-28. 

 

 

 

 

Gambar 45. Pemasangan istalasi filter air 
gambut untuk media pemijahan ikan rawa 
gambut 
 

  

Gambar 46. Instalasi filter air terpasang untuk 
minihatchery ikan Tuakang 

 

Gambar 47. Pengetesan Air Terfilter 
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Gambar 48. Hasil  Air Filter Berwarna Putih 
(tangan Kanan) dan Air Baku Gambut 
(tangan Kiri) 

Berikut beberapa gambar kegiatan penebaran 
benih ikan rawa gambut. 

 

 

Gambar 49. Penebaran benih di jaring tancap 

 

Gambar 50. Proses aklimatisasi benih di jaring 
tancap 

 

Gambar 51. Penebaran benih ke kolam titik 1 

 

Gambar 52. Penebaran benih ke kolam titik 2 
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Gambar 53. Penebaran benih ke kolam titik 3 

 
 

9. Lesson Learned Dari PPRG 
Kegiatan aksi pengembangan ikan local rawa ini telah menambah pengetahuan bagi 

masyarakat gambut, membuka wawasan dalam berorganisasi dengan tujuan meningkatkat 
pendapatan keluarga. Kegiatan budidaya ikan rawa ini telah melahirkan kelompok tani ikan rawa 
dengan spesifikasi pembuatan pellet, pemijahan ikan dan pembesaran ikan lokal rawa gambut. 
Kelompok tani ikan rawa ini dapat mengasah keterampilannya dan bergiat untuk menjadikan 
profesi utama dengan pembinaan dari Dinas Perikaan Meranti dalam pembentukan kartu 
KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) (masih dalam proses pembuatan kartu). 
Kartu KUSUKA berfungsi sebagai: Identitas profesi Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan 
Perikanan; basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan, dan 
pembinaan kepada Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; dan sarana untuk 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian. 

 

 


