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Pengantar oleh Editor 
Preston Coursey berasal dari Atlanta, Georgia. Dia lulus dan mendapat gelar di bidang 
geologi dengan spesialisasi hidrogeologi dari University of Georgia Southern. 
Sekarang dia tinggal di Chiang Mai dan membantu penduduk lokal Thailand 
menemukan cara-cara kreatif dan cerdas untuk meningkatkan kemampuan pertanian 
mereka. Dia sedang meneliti teknologi akuaponik dan teknologi air hijau (green water 
technology), berharap menemukan teknologi yang tepat dan bisa digunakan oleh 
penduduk Thailand dalam rangka membantu mereka menuju kemandirian. 
 
Aquaponik - Apakah itu?  
 
Dalam sistem aquaponik, ikan dan tanaman tumbuh bersama. Ikan biasanya 
dibesarkan dalam tangki ikan, dan tanaman dipisahkan dari ikan dan ditanam dalam 
bak atau bedengan penumbuh. Ikan yang ada dalam sistem ini menjadi penyedia 
hara bagi tanaman, sedangkan tanaman yang ada dalam sistem ini menjadi 
penyaring hasil sampingan berupa kotoran ikan supaya kotoran itu keluar dari air. 
Jika kotoran ini tidak disaring maka akan menumpuk sampai ke tingkat yang 
bersifat meracuni  
(Gambar 1 hptt://www.backyardaquaponik.com/information/the-nitrogen-cycle/)  

 
Biasanya saat penjelasan saya sampai di sini, 
saya sering ditanya “Jadi, tanaman itu 
memakan kotoran ikan?" Jawabnya adalah 
tidak! Kotoran ikan sebagian besarnya 
tersusun dari amonia. Sekelompok bakteri 
yang disebut Nitrosomonas spp. mengubah 
amonia itu menjadi nitrit (Gambar 1 
Kelompok bakteri lainnya yang disebut 
Nitrobacter spp., mengubah nitrit tersebut 
menjadi nitrat 
(http://dev.brightagrotech.com/?p=1826).  
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Tanaman di dalam sistem itu memanfaatkan nitrat, salah satu bentuk nitrogen yang 
paling mudah diserap oleh tanaman. Dengan cara ini, air dibersihkan dan dapat 
digunakan kembali tanpa meracuni ikan.  
 

Bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter secara alami keduanya terdapat di air, 
dan sangat penting dan memungkinkan pembuatan sistem aquaponik. Tanpa 
kehadiran kedua bakteri ini, tingkat amonia akan membumbung sehingga 
membahayakan ikan yang ada di dalam sistem dan bahan dapat menyebabkan ikan 
mati.  
 

Meskipun ada Nitrosomonas dan Nitrobacter, kotoran ikan yang terlalu 
banyak dan menumpuk dalam suatu sistem aquaponik akan menimbulkan masalah. 
Dalam sistem rakit dan sistem bedengan batuan milik kami yang berukuran lebih 
besar, kami menggunakan filter untuk menyingkirkan kotoran ikan yang lebih besar 
dan padat. Padatan yang terlalu banyak akan membuatnya mudah terjebak dan 
mulai menutupi struktur akar tanaman, membuat tanaman tidak mampu menyerap 
unsur hara sebanyak yang dibutuhkan www.backyardaquaponik.com. Setelah 
beberapa waktu lamanya, kotoran ikan yang padat bahkan dapat mulai menyumbat 
saluran air dan pipa, dan menimbulkan masalah-masalah yang menganggu aliran 
air. Penggunaan  filter dalam sistem yang lebih besar secara dramatis dapat 
mengurangi masalah ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang beberapa sistem 
filtrasi ini, lihat www.backyardaquaponik.com  
 

Satu hal yang mengagumkan dari aquaponik adalah Anda dapat membangun 
sistem ini dengan cara apapun yang Anda inginkan. Menurut pengalaman saya, 
umumnya ada tiga jenis aquaponik. Unsur-unsur tiap jenis sistem dijelaskan di 
bawah. Unsur-unsur ini dapat dipadupadankan untuk menciptakan hibrid sistem 
aquaponik. 

 
1. Sistem Rakit Terapung – Sistem ini memiliki bak air terbuka dan tanaman 
mengapung di atasnya pada sebuah rakit (biasanya terbuat dari gabus atau 
styrofoam). Biasanya tanaman ditumbuhkan dalam pot-pot kecil berukuran 2,5 cm 
atau 5 cm yang didudukkan dalam lubang-lubang yang dibor ke rakit. Badan 
tanaman tumbuh di atas rakit, sementara akarnya terendam dalam air di bawah 
rakit; akar ini yang menyingkirkan nitrat dan menyaring air sehingga air dalam bak 
dapat digunakan lagi oleh ikan. 

 
2. Sistem Bedengan Batuan – Sistem ini menggunakan bak sama seperti sistem rakit 
terapung, tetapi isi bak bukan air melainkan batu-batuan (biasanya batu sungai). 
Dalam sistem ini, bibit ditanam langsung ditanam di antara batu-batu dan tidak 
harus bergantung pada pot. Biasanya sistem ini digunakan bersama dengan sebuah 
siphon bell (yang akan dibahas lebih lanjut). 

 
3. Sistem PVC – Jenis sistem ini sesuai dengan namanya. Kami menyebutnya NRT, 
yang merupakan singkatan dari nutrient-rich technology/teknologi kaya hara. Dalam 
sistem ini, kami menggunakan pipa PVC sebagai "bedengan penumbuh." Sistem ini 
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terlihat mirip seperti sistem hidroponik yang dipakai untuk menumbuhkan selada 
di pipa-pipa, yang umum dan mudah digunakan di berbagai rumah kaca di seluruh 
dunia. Sistem hidroponik dan sistem aquaponik sama-sama menghasilkan tanaman, 
namun hara untuk memberi makan tanaman dalam sistem hidroponik berasal dari 
pupuk organik atau pupuk sintetis yang dilarutkan di dalam air, sedangkan dalam 
sistem aquaponik, hara untuk memberi makan tanaman berasal dari kotoran ikan. 
Sistem PVC ini memerlukan pemasangan filter! Jika tidak ada filter maka kotoran 
ikan yang padat dan berukuran besar akan menyumbat akar, mengurangi serapan 
hara dan mengganggu aliran air di seluruh sistem. Menurut pendapat saya, 
aquaponik sistem PVC bagus untuk tanaman berakar pendek seperti selada, tetapi 
tidak untuk tanaman berakar panjang seperti tomat. Jika akarnya sangat panjang, 
akar tersebut akan merambat di sepanjang sistem, menyumbatnya dan 
menimbulkan berbagai masalah untuk tanaman lainnya. 
 
Pertanian Kami  
 

Saat ini, kami memiliki dua bak rakit apung berukuran 16 x 1 meter dan satu 
bedengan batu-batuan berukuran 16 x 1 meter yang terhubung ke 6 tangki ikan 
berukuran 1 meter kubik. Unsur 1 dan 2 ini dihubungkan dengan pipa PVC. Kami 
juga memiliki tiga unit aquaponik kecil terpisah yang kami gunakan sebagai unit-
unit contoh untuk memulai. Salah satu tujuan utama kami adalah untuk membantu 
orang lain memahami bagaimana sistem aquaponik berfungsi. Kami mencapai 
tujuan ini dengan menghadirkan aquaponik dengan cara yang mudah dimengerti 
dan ditiru.  

 

 

Gambar 1. (Dari kiri ke kanan) Foto sistem Aquaponik ECHO Asia (hibrid 
bedengan bebatuan dan sistem PVC) dan sistem Aquaponik Preston (sistem 
bedengan bebatuan). 

Sistem Cincin Semen kami, yaitu bedengan batu-batuan yang dikembangkan oleh 
Scott Breaden di rumahnya dan di Pusat Dampak ECHO Asia/ECHO Asia Impact 
Center berhasil mewujudkan tujuan ini. Dengan cara ini kami telah mengurangi 
biaya pembuatan, menyederhanakan sistemnya, dan memungkinkan kami untuk 
menggunakan bahan-bahan lokal yang tersedia. 
  



Cara kerja Sistem Cincin Semen  
Sistem Cincin Semen di tempat kami adalah unit aquaponik kecil yang menggunakan 
cincin-cincin semen berdasar/berlantai untuk menampung air, bukannya tangki 
ikan atau bak-bak tanaman.  

 
Gambar 2. Diagram Sistem Cincin Semen 

Sistem di tempat kami menggunakan tiga cincin semen di bagian bawah, dan dua 
cincin semen lainnya ditumpangkan di atas tiga cincin terbawah itu. Di dasar sistem, 
cincin-cincin semen terluar digunakan sebagai tangki-tangki ikan. Sekarang kami 
memelihara lele di tangki tersebut (lihat bagian mengenai ikan, di bawah, untuk 
menemukan rincian dan alasannya). Sebuah pipa PVC menghubungkan tiga cincin 
semen yang ada di dasar unit,   memungkinkan air mengalir di antara tiga cincin di 
bagian bawah dan menciptakan tingkat keseimbangan antara ketiga cincin tersebut. 
Kami menggunakan bahan plastik senar pancing di lubang pipa, untuk menjaga agar 
ikan dari kolam tidak berenang melalui lubang tersebut. Di cincin semen bagian 
bawah yang ada di tengah, sebuah pompa air memompa air dari bagian bawah unit 
itu ke bagian atasnya. Kami menggunakan pompa 50-watt dengan kepala 
maksimum (ketinggian air) 3,0 meter dan aliran maksimum 2.500 liter per jam. 
 
Bagian atas unit terdiri dari dua cincin semen. Kami mengisi kedua cincin ini dengan 
batu (lihat penjelasan di bawah); di sinilah kami menanam tanaman. Kami juga 
memasang sebuah siphon bell di atas masing-masing cincin semen. Saat siphon bell 
mulai bekerja, air dikirim dari bagian atas sistem kembali ke cincin bagian bawah. 
Dengan demikian air didaur terus-menerus, mengalir dari sistem bagian atas ke 
sistem bagian bawah menggunakan gravitasi, kemudian air dipompa kembali ke 
atas. 
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Mengapa Kami Membuat Unit ini 
 
Aquaponik dapat menjadi alternatif yang bagus 
untuk pertanian atau kebun tradisional di mana 
lahan terbatas. Namun jika dilihat selintas, memulai 
unit aquaponik bisa terlihat sangat rumit. Kami ingin 
menyederhanakan aquaponik dan mendorong 
banyak orang untuk mulai mencobanya dan berhasil. 
Dalam upaya menyederhanakan ini, kami berfokus 
pada empat bidang, yaitu: biaya, ketersediaan bahan, 
ukuran dan relevansi. 

Biaya merupakan faktor utama dalam berbagi 
jenis teknologi apapun; jika biayanya terlalu tinggi, 
tidak ada yang akan tertarik. Aquaponik sering 
membutuhkan  
investasi awal yang tinggi karena biaya 
konstruksinya mahal. Namun, salah satu jenis bahan 
yang sangat murah di Thailand adalah semen. 
Semen tersedia secara lokal dan penduduk Thailand 
memiliki banyak pengalaman bekerja dengan 
menggunakan semen. Di Thailand, Anda dapat 
membeli cincin semen dalam berbagai ukuran. 
Penduduk Thailand menggunakan cincin semen ini 
untuk menanam pohon, menyaring air, dan 
menyimpan air. Mereka bahkan menjual cincin 
semen yang sudah ada dasarnya sehingga dapat 
menampung air. Dengan menggunakan cincin-cincin 
semen ini maka kami telah memotong biaya untuk 
unit rumahan berukuran kecil sehingga biayanya 
menjadi jauh lebih murah. Ukuran unit didasarkan 
pada ukuran cincin semennya sehingga unit ini 
dapat disesuaikan ukurannya dengan menggunakan cincin yang lebih besar atau 
lebih kecil. Jumlah cincinnya juga dapat disesuaikan. Sistem cincin semen kami saat 
ini hanya menggunakan lima cincin, tetapi sistem ini dapat diperluas dengan 
menambahkan lebih banyak cincin. Kami menjaga agar sistemnya tetap kecil dengan 
hanya lima cincin, sehingga tetap sederhana dan mudah dipahami namun masih 
tetap bisa menunjukkan potensi sistem ini untuk dikembangkan lebih lanjut.  
 
Perincian Khusus Mengenai Sistem 
Cincin Semen  
Khusus untuk sistem yang kami buat, kami menggunakan cincin semen berukuran 
lebar 80 cm dan kedalaman 40 cm. Di Thailand Anda dapat membeli cincin semen 
berdasar yang dapat menampung air. Biasanya cincin-cincin ini kedap air, tapi kami 
menggunakan cat coal tar epoxy untuk membantu melapisi cincin sehingga benar-
benar rapat tidak tembus air. 
  

 

 



Cat coal tar epoxy juga membantu mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh 
semen (dibahas nanti). Cat ini adalah jenis bahan yang sama dengan yang digunakan 
untuk melindungi perahu dari kebocoran. Cat yang kami gunakan perlu dibiarkan 
setidaknya dua hari sebelum cincin itu diisi air atau batu. 
 
Bedengan-bedengan untuk Menumbuhkan Tanaman  

Kami menggunakan dua cincin semen di bagian atas sebagai bedengan 
penumbuh. Keduanya dipenuhi batu-batuan sungai hingga sekitar 5 cm dari bagian 
atas cincin. Air di bedengan penumbuh itu seharusnya hanya diizinkan terisi air 
sampai sekitar 7,5 cm dari atas cincin sehingga lapisan atas batuan-batuan itu tetap 
kering. Dengan demikian, Anda akan mengurangi jumlah ganggang yang tumbuh di 
dalam sistem. Dalam sistem kami, ketinggian kolom air di bedengan penumbuh 
dikendalikan oleh ketinggian pipa tegak di siphon bell (lihat di bawah). Dalam 
bedengan-bedengan tumbuh ini, Anda dapat menumbuhkan berbagai sayuran yang 
berbeda, baik dari benih secara langsung dengan tangan, atau dengan 
menumbuhkan bibit pada sebuah nampan kemudian memindahkannya ke dalam 
sistem. Kami telah berhasil menanam tomat, selada, kubis Cina, mentimun, paprika 
dan kale Cina. 
 
Bebatuan 
Kami menggunakan batu-batu sungai, yang tersedia secara lokal di Thailand. Saya 
menyarankan membeli beberapa jenis batu sungai karena batu sungai biasanya 
tahan lama. Sebagian besar batu sungai terbuat dari kuarsa, yang memiliki struktur 
molekul yang sangat stabil dan tidak mudah terkikis. Jenis batuan lainnya dapat 
pecah dan menimbulkan masalah bagi pompa atau ikan. Belilah batu yang 
berukuran sebesar ibu jari Anda, tetapi lebih kecil dari kepalan tangan Anda. Batu 
harus cukup besar untuk menghindarkan efek penyaluran air dalam sistem Anda, 
tetapi harus cukup kecil bagi benih supaya benih berhasil tumbuh di bedengan. 
 
Ikan 
Ada berbagai jenis ikan yang dapat digunakan dalam sistem aquaponik. Kami 
menggunakan ikan lele di sistem cincin semen kami. Lele  mudah dibeli di Thailand, 
dan relatif murah (lima baht/$ 0.15 USD per ekor). Lele mudah diurus dan tidak 
memerlukan pompa udara (mahal, energi-intensif), karena hanya membutuhkan 
sedikit oksigen terlarut di dalam air untuk bertahan hidup. Siphon bell kami sendiri 
mampu menciptakan oksigen terlarut yang mencukupi sehingga ikan dapat hidup di 
dalam sistem kami. 
 
Meskipun umumnya mudah diurus, lele juga bisa menyulitkan. Saya sarankan Anda 
membeli lele yang lebih muda, lebih kecil, karena yang lebih besar akan berkelahi 
dan saling membunuh untuk mendominasi saat mereka diperkenalkan ke tangki 
yang baru. Selain itu, Anda juga perlu mencocokkan kepadatan tebaran bibit ikan 
dengan tahapan dan kapasitas bedengan penumbuh. [Ed: lihat EAN # 20 untuk 
informasi yang sangat berguna tentang kepadatan tebaran]. Lele suka melompat 
keluar dari cincin semen, sehingga Anda perlu membuat penutup sederhana. Anda 
bisa membuatnya dari bahan 



apa saja, mulai dari tutup tempat sampah plastik sampai ke tudung dari kain, jaring 
plastik atau jaring logam. Pastikan bahwa penutup itu bisa dilepas dan dipasang 
dengan mudah sehingga Anda dapat memberi makan dan memanen ikan. 
 
Kami memberi makan ikan lele dengan pakan yang dibeli di toko pakan ikan 
seharga 550 baht ($ 17 USD) per 20 kg. Pakan ini mengandung protein sebesar 32%, 
dan kami juga menggunakannya untuk memberi makan ikan nila yang ada dalam 
sistem aquaponik yang lebih besar. Persentase kandungan protein pada pakan ikan 
berbeda-beda. Anda perlu menemukan berapa jumlah yang tepat untuk ikan Anda. 
Semakin tinggi persentase proteinmya, maka akan semakin tinggi harga pakan 
ikannya. Namun, semakin rendah persentase proteinnya, maka pertumbuhan ikan 
akan lebih rendah, dan kandungan nitrogen dalam kotoran ikan juga akan lebih 
sedikit. Dengan kata lain, pertumbuhan ikan dan jumlah nitrogen dalam suatu 
sistem sebanding dengan kandungan jumlah protein dalam pakan ikan yang Anda 
gunakan. Perhatikan bahwa ikan hanya dapat menyerap protein hingga persentase 
tertentu dari protein dalam pakan mereka. Nila, misalnya, tidak dapat menyerap 
semua protein dalam pakan yang proteinnya lebih tinggi dari 32%. Karena itu, 
pilihlah jenis pakan ikan yang tepat untuk jenis ikan yang ingin Anda pelihara. 
[Catatan Editor: Lihat ECHO Asia Note #20 untuk informasi lebih lanjut dan ide-ide 
tentang membuat pakan ikan sendiri.] 
 
Sistem skala kecil yang kami unat hanya digunakan untuk mendidik orang lain 
tentang aquaponik, jadi kami tidak mengutamakan panen ikannya. Karena itu, kami 
hanya memberikan pakan ikan sebanyak 50 gram per hari untuk seluruh sistem. 
Panduan  praktisnya, jika ikan belum memakan habis semua makanan dalam lima 
menit, maka pakan yang Anda berikan terlalu banyak. Semakin banyak Anda 
memberi makan ikan, semakin banyak kotoran yang akan mereka hasilkan, dan 
Anda akan memerlukan sistem penyaringan yang lebih intens atau menanam 
tanaman yang dapat menangani lebih banyak nitrogen (tanaman yang lebih besar 
membutuhkan lebih banyak nitrogen). 
 
Berikut adalah video yang sangat bermanfaat untuk memahami ikan apa yang ingin 
Anda pelihara dan jenis makanan apa yang ingin Anda berikan: 
http://www.youtube.com/watch?v=7S-
d6MPvkaU&src_vid=oLwTdpTIXd8&feature=iv&annotation_id=annotation_254067  
 
Siphon bell 
 
Sistem aquaponik cincin semen kami memiliki beberapa bagian yang bersifat teknis. 
Sebagai contoh, kami menggunakan sebuah siphon bell, untuk memberikan 
kelembaban yang cukup bagi media tumbuh dan tanaman yang ada dalam media itu, 
dan juga untuk menjamin adanya oksigen di zona akar. Dengan memungkinkan 
udara mencapai bagian bawah cincin semen, kami mencegah bakteri anaerob 
berkembang dan menimbulkan berbagai masalah dalam sistem. Berikut ini kami 
cantumkan sebuah blog yang sangat membantu dalam memahami siphon bell dan 
  



 manfaatnya, dibandingkan desain pasang-surut/flood and drain  
(http://freshfarmct.org/tag/siphons/). Selanjutnya 
kami sertakan tautan video yang akan sangat 
membantu Anda memahami bagaimana siphon bell 
bekerja. 
(http://www.youtube.com/watch?v=lyrvcCqv5V0) 
 
Luangkan waktu untuk memahami bagaimana 
sebuah siphon bell bekerja. Kami menggunakan 
siphon bell dengan pipa tegak berukuran 1 inci dan 
sebuah corong/cerobong di bagian atas untuk 
membantu perubahan kecil dalam laju aliran air. 
Ketinggian pipa tegak itu akan menentukan 
ketinggian kolom air di dalam cincin semen. Pipa 
tegak ini setidaknya harus setinggi 2/3 ketinggian 
cincin semen. Bell, atau pipa luar, terbuat dari pipa 
PVC berukuran 2½ inci bertutup. Aturan standar 
untuk siphon bell adalah rasionya harus selalu 1:2, 
jadi jika pipa tegaknya sepanjang 1 inci, maka bell-
nya harus 2 inci. Namun, kami menggunakan bell 2 ½ 
inci untuk mengakomodasi corong pada pipa tegak 
tersebut. Perhatikan juga bahwa bell harus minimal 2 
inci lebih tinggi (diukur dari bagian dalam bell) 
ketimbang pipa tegak dan corong yang ada di dalam 
bell. Jika tidak 2 inci lebih tinggi, siphon bell tidak 
akan bekerja. Akhirnya, untuk menghasilkan sebuah 
siphon bell yang bagus, pipa arus keluar (pipa 
bawah) perlu memiliki siku, atau perangkap. Siku ini 
akan membantu membatasi laju aliran arus keluar, 
yang akan membantu mengaktifkan siphon. Jika 
Anda tidak ingin menggunakan siku, Anda dapat 
menggunakan pipa lurus sebagai penghalang untuk 
menghasilkan efek yang sama. Lihat 
http://www.instructables.com/id/How-To-Build-A-
Bell-Siphon/ untuk memperoleh informasi tentang 
bagaimana membangun salah satu jenis siphon bell. 

 
Kami memasang pengaman di sekitar siphon bell kami. Pengaman 
itu adalah sebuah pipa PVC 6 inci, yang dipotong agar pas melingkari 
siphon bell. Kami mengebor sebuah lubang ke dalam pipa untuk 
memungkinkan air mengalir, tetapi batu tidak bisa keluar. Pengaman 
itu membantu melindungi siphon bell supaya tidak tersumbat oleh 
akar tanaman. Kami menggunakan pipa PVC 6 inci karena dengan 

demikian kami bisa mudah memasukkan tangan untuk menarik akar yang 
menyumbat siphon bell. 
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Siphon bell sangat berguna, tetapi juga bisa mendatangkan frustasi. Di masa lalu, 
saya telah menemui beberapa masalah dengan siphon bell. Saya membuat sebuah 
daftar mengenai apa saja yang harus dipertimbangkan ketika Anda sedang berusaha 
memecahkan masalah yang terjadi pada siphon bell: 
 
Masalah 1: Siphon bell tidak mau mulai menyedot/menghisap. 

o Apakah aliran air cukup kuat? Jika tidak cukup kuat maka airnya 
hanya akan terkuras namun tidak memulai proses menghisap.  

o Apakah bell dan pipa tegaknya sama tinggi? Umumnya semakin rata 
ketinggian pipa tegak dan bell maka semakin sedikit masalah yang 
akan muncul. Jika bell tidak berdiri tegak, gunakan tali atau 
mekanisme lainnya untuk membantu menjaga agar bell tetap terus 
berdiri tegak.  

o Jika siphon bell Anda telah bekerja selama beberapa bulan dan 
mendadak berhenti bekerja, mungkin ada beberapa masalah 
sumbatan aliran air. Setelah sistem berjalan untuk sementara waktu, 
kotoran ikan yang padat dapat menempel pada sisi-sisi pipa dan 
menyumbat alirannya. Biasanya dalam kasus seperti ini Anda perlu 
membersihkan pipa atau mengganti pipa dari pompa air dengan pipa 
yang berukuran lebih besar. 

o Keluarkan bel dan perhatikan apakah ada akar-akar yang tumbuh ke 
dalam siphon bell yang dapat menghalangi aliran air ke siphon bell 
tersebut. 
 

Masalah 2: Siphon bell tidak mau menutup. 
 Biasanya ini berarti air yang mengalir terlalu banyak. Anda harus selalu 

memiliki katup/keran yang terpasang di pipa yang berasal dari pompa air, 
untuk mengontrol aliran air yang mengalir melalui sistem. 

 Saya mempunyai pengalaman dengan beberapa sistem bedengan batuan 
yang bermasalah dengan penyaluran air. Hal ini menyebabkan siphon bell 
hidup dan mati dengan cepat. Jika Anda menggunakan kerikil yang terlalu 
kecil, kotoran ikan akan menempel pada batu-batu dan menciptakan sebuah 
penyaluran terlokalisasi. Salah satu solusinya adalah membersihkan batu-
batu Anda. Solusi yang lebih baik adalah mengganti batu-batu tersebut 
dengan batu-batu yang lebih besar. 

 
Pompa Air 
Untuk sistem lima-cincin semen seperti yang kami buat, Anda dapat menggunakan 
pompa air yang mempunyai daya listrik antara 35 dan 50 watt. Sebuah pompa 35-
watt dapat menyediakan arus yang cukup kuat untuk menggerakkan sebuah siphon 
bell (pipa tegak 1 inci) dalam sistem, tetapi jika ada sesuatu yang menyumbat aliran 
air, maka siphon tersebut akan mulai bermasalah. Saya menyarankan Anda 
menggunakan pompa 50-watt untuk sistem lima-cincin. Bila Anda menghubungkan 
pompa Anda ke sistem, pastikan Anda menggunakan pipa PVC yang diameternya 
  



Figure 1(Atas) Foto pompa air dan pemasangan pipa danri 
pompa ke bedengan penumbuh. (Bawah) Foto sistem 
pembuangan. 

lebih besar dari ½ inci. Pipa ½ inci akan 
bermasalah karena kotoran ikan menempel ke 
sisi-sisi pipa, menghalangi aliran air dari waktu 
ke waktu. Saya juga menyarankan agar Anda 
tidak mengelem PVC yang menghubungkan 
pompa dengan bagian unit yang ada di bagian 
atas. Jika Anda menggunakan lem dan kemudian 
menemui masalah atau ingin mengatur ulang 
pemasangan sistem Anda, maka Anda tidak akan 
dapat mengubah apa pun tanpa membangun 
kembali sistem tersebut. Saat ini, pompa kami 
berjalan 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, 
tetapi jika Anda memelihara lele, Anda dapat 
menggunakan pengatur waktu/timer (karena 
lele tidak membutuhkan oksigen terlarut). 
 
Pelindung Sinar Matahari  
Sistem cincin semen ini sangat memerlukan 
peneduh. Jika unit ini terjemur sinar matahari 
langsung sepanjang hari, air akan menjadi terlalu 
panas dan menyebabkan tanaman layu. Selama 
musim panas di Thailand, hampir setiap hari 
suhu udara dengan mudah mencapai lebih dari 
35 ° C, yang cukup menyulitkan tanaman dan 
ikan di dalam sistem aquaponik. Kami membuat 
sebuah kerangka dari bambu dan menggantung 
kain peneduh di atas tanaman untuk 
melindunginya dari sinar matahari. Hampir 
setiap hari selama musim kemarau di Thailand, 
udara masih tetap terlalu panas dan tanaman 
menjadi layu di siang hari, tetapi  biasanya segar 
kembali di malam hari ketika udara mulai sedikit 
dingin. Jika Anda tinggal di negara dengan suhu 

udara yang sama panasnya, saya sarankan untuk membangun unit tersebut di 
tempat yang teduh selama sebagian dari siang hari. 
 
Dalam sistem aquaponik, perlindungan dari sinar matahari juga menguntungkan 
bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter, yang sangat sensitif terhadap sinar matahari. 
Selain menggunakan kain yang dipasang untuk meneduhi seluruh sistem, kami juga 
menggunakan kain peneduh untuk menutup cincin-cincin di bagian bawah unit. 
  

 

 



Arus Bawah 
Kami memelihara lele di dua cincin luar paling bawah di sistem kami. Kedua cincin 
ini dihubungkan ke cincin pusat di mana pompa dipasang, oleh pipa PVC 2-inci yang 
telah disemen ke dalam dinding cincin semen. Pipa PVC berukuran 2 inci ini 
memungkinkan air mengalir melalui sistem tanpa terhalang. Kami juga memasang 
penutup berpori di lubang masuk pipa 2 inci tersebut untuk menjaga agar lele tetap 
terpisah di tangki luar. Karena cincin pusat terbuka ke udara, penting untuk 
memiliki beberapa jenis pengendalian nyamuk. Di dalam sistem yang kami pakai ini, 
kami menggunakan ikan guppy yang memakan jentik-jentik nyamuk. Kami 
membiarkan guppy berenang dari cincin ke cincin. [Catatan Editor: dalam sistem di 
ECHO Asia Impact Center, cincin "penampung limbah" kami, yaitu cincin yang 
dipasangi pompa mempunyai populasi guppy yang sehat untuk mengendalikan 
nyamuk, serta keteduhan yang dihasilkan oleh pakis air. Pakis air ini menyediakan 
makanan bagi ikan guppy, membantu menjernihkan air dan merupakan sumber 
protein yang sangat baik, jika Anda tertarik untuk membuat makanan ikan sendiri. 
(Lihat EAN # 20 untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan pakis air).] 
 
Saluran-saluran Pembuangan 
Kami memasang saluran pembuangan air di semua cincin semen kami. Saluran-
saluran ini akan diperlukan ketika kami harus melakukan berbagai macam 
"pembersihan besar-besaran." Kami menggunakan pipa PVC berukuran 1-inci yang 
dipasangi keran. Air dari pipa ini dialirkan ke daerah terdekat. Jika Anda memasang 
saluran-saluran air serupa ini, saya sarankan Anda mengalirkannya ke tempat di 
mana Anda dapat mengumpulkan airnya. Air ini mempunyai kandungan nitrat yang 
sangat tinggi dan dapat digunakan sebagai pupuk cair alami di taman. 

 
Filter/Saringan  
Karena kami menggunakan sistem bedengan batuan, maka filter tidak benar-benar 
diperlukan. Meskipun demikian kami menggunakan filter yang sangat kecil untuk 
sistem kami. Kami memotong bagian bawah pot tanaman berukuran 4-inci, 
kemudian menempatkan bahan filter yang mirip sepon yang sangat mudah 
dipindah/diambil. Kami menempatkan filter tersebut di bawah ceruk air di tempat 
bedengan tanaman. Filter ini menangkap kotoran ikan yang padat dan mengurangi 
percikan dari air yang masuk, sehingga mengurangi pertumbuhan ganggang.  
Kami mencuci filter setiap hari untuk mengambil kelebihan kotoran dari sistem 
tersebut. Terlalu banyak kotoran dapat menyebabkan batuan Anda dipenuhi 
padatan yang akan menghalangi aliran air ke seluruh bagian bedengan tanaman 
sehingga menciptakan masalah penyaluran air. (Catatan penulis: kebanyakan 
pompa air yang dibeli di toko-toko ikan sudah dilengkapi dengan filter yang sudah 
terpasang di dalam pompa. Menurut pendapat saya, filter itu harus dikeluarkan. Jika 
dibiarkan tetap di dalam, filter itu dengan mudah terisi kotoran dan pompa tidak 
akan bekerja dengan baik sehingga menyebabkan siphon bell Anda tidak bekerja. 
Filter tersebut lebih baik diambil dan bahkan dapat digunakan menjadi filter kecil 
yang disebut di atas.) 
  



Pembersihan 
Jumlah pembersihan yang diperlukan oleh sistem aquaponik bergantung pada jenis 
sistemnya. Jika Anda menggunakan filter di sistem Anda, maka biasanya Anda tidak 
perlu membersihkan sistem itu selama beberapa tahun. Sistem semen kami harus 
dibersihkan sekitar empat kali setahun. Dalam sistem kami, saat ini ada sekitar 20 
lele dewasa yang kami beri pakan sebesar 50 gram setiap harinya; jika Anda 
memberikan lebih dari itu, Anda mungkin perlu membersihkan sistem Anda lebih 
sering, sesuai jumlah kotoran padat yang dihasilkan oleh ikan di dalam sistem 
tersebut. Membersihkan sistem ini tidaklah sulit, jika Anda telah memasang saluran 
pembuangan air. Pastikan untuk memindahkan ikan Anda ke tangki sementara atau 
ember sebelum membersihkan sistem tersebut.  
 
Ketika tiba saatnya untuk membersihkan, Anda hanya perlu membuka saluran-
saluran air tersebut. Setelah menjalankan unit itu untuk beberapa waktu, bagian 
bawah cincin akan penuh dengan kotoran ikan. Saat membersihkan sistem Anda, 
pastikan kotoran ikan itu diaduk sehingga mengambang di air dan terhanyut dalam 
air yang terkuras keluar dari sistem. 
 
Kontrol pH  
Sistem aquaponik biasanya memiliki kisaran pH antara 6 sampai 8. Apa saja jenis 
semen yang digunakan akan menyebabkan pH dalam sistem aquaponik Anda 
berubah drastis sehingga berpotensi menciptakan masalah yang dapat merugikan 
kesehatan ikan dan tanaman Anda. Masalah ini dapat diselesaikan dalam beberapa 
cara. Kami menggunakan cat coal tar epoxy untuk mengecat bagian dalam cincin 
semen kami (dibahas di atas). Cat ini mahal harganya tetapi Anda hanya perlu 
melakukannya sekali saja. Jika Anda memilih untuk tidak menggunakan coal tar 
epoxy, Anda bisa menggunakan cara yang dipakai di Thailand. Masyarakat Thailand 
biasanya memotong-motong batang pisang, menaruhnya ke dalam cincin semen 
bersama air dan membiarkannya terendam di situ selama dua minggu. Tindakan ini 
akan menetralisir pH. Metode ini sangat sukses dalam menetralkan pH, tetapi kami 
memilih menggunakan coal tar epoxy karena kami tidak ingin menunggu selama dua 
minggu. 
 
Menjalankan Sistem Aquaponik Anda  

Ketika pertama kali memulai sistem aquaponik, Anda sebaiknya hanya 
memelihara sekitar 10 ikan. Seperti dibahas sebelumnya, kelompok bakteri yang 
mengubah amonia menjadi nitrit dan nitrit menjadi nitrat sangat penting untuk 
keberhasilan sistem aquaponik. Kelompok-kelompok bakteri ini secara alami ada di 
dalam air, tetapi berkembang secara perlahan-lahan. Semakin tua sistem Anda, akan 
semakin baik permulaan kerjanya, karena akan ada lebih tersedia bakteri untuk 
menciptakan nitrat yang Anda butuhkan. Di awal, sistem Anda mungkin tidak akan 
dapat menangani lebih dari 10 ikan. Setelah satu bulan atau lebih, Anda dapat mulai 
menaikkan jumlah ikan di dalamnya. 
 

Dalam hal tanaman ingin ditanam, saya sarankan untuk memulainya dengan 
sayuran yang mudah tumbuh dan tidak menuntut banyak hara. Ingat, sistem yang 



lebih muda tidak akan mempunyai bakteri sebanyak sistem yang lebih tua, sehingga 
ketersediaan hara juga lebih sedikit. Untuk sistem yang dimulai di Thailand, saya 
selalu menyarankan untuk menanam jenis kangkung, karena sayuran ini tampaknya 
dapat tumbuh di mana saja. Setelah sekitar satu bulan, Anda seharusnya dapat 
menanam sayuran yang lebih menuntut hara, misalnya tomat. 
 
Seperti yang kita pelajari sebelumnya, dalam suatu sistem aquaponik, tanaman 
membantu ikan dan ikan membantu tanaman. Karen itu harus ada keseimbangan 
antara jumlah ikan Anda yang Anda pelihara dan jumlah tanaman yang Anda miliki. 
Aquaponik adalah soal keseimbangan. Jika Anda memelihara banyak ikan, maka 
sayuran yang ditanam juga harus lebih banyak (atau lebih banyak filter). Artinya,  
menurut pengalaman saya, bahwa masalah sebenarnya bukanlah soal berapa 
banyak ikan yang Anda pelihara tetapi berapa banyak Anda memberi mereka 
makan. Ketika pertama kali memulai sistem ini, saya menyarankan Anda melakukan 
pengujian amonia, nitrit, dan nitrat yang ada dalam sistem Anda. Perangkat uji/test 
kit untuk amonia, nitrit, dan nitrat biasanya dapat ditemukan di toko-toko ikan. Jika 
Anda melihat bahwa amonia atau nitrit telah melonjak menjadi lebih dari 1ppm, 
maka yang perlu Anda lakukan hanyalah berhenti memberi makan ikan Anda 
selama beberapa hari (ikan dapat hidup selama beberapa hari tanpa makanan). 

 
Jumlah pakan yang Anda gunakan akan bergantung pada tujuan sistem Anda. 
Misalnya, jika Anda lebih tertarik pada memanen tanaman daripada memanen ikan 
maka Anda tidak perlu harus memberi makan ikan Anda setiap hari. Anda hanya 
perlu memberi makan ikan sehingga ada jumlah nitrat yang sehat di dalam sistem. 
Berikut ini adalah sebuah artikel yang sangat bagus jika Anda ingin mempelajari 
lebih lanjut tentang rasio makanan dan pedoman umum untuk membuat aquaponik: 
http://aquaponics.com/media/docs/articles/Ten-Guidelines-for-Aquaponics.pdf 
 
Cara Aman untuk Menguji Bahan Tambahan/Aditif 
 
Sistem aquaponik tidak menggunakan tanah. Meskipun hal ini mendatangkan 
beberapa manfaat, termasuk panen bersih dan tidak memerlukan pengolahan tanah, 
ada juga beberapa kelemahannya. Salah satu kelemahan utama aquaponik adalah 
beberapa mineral yang secara alami ada di tanah tidak terdapat di dalam air yang 
ada di sistem ini. Misalnya, zat besi sangat dibutuhkan oleh sebagian besar tanaman. 
Zat besi tidak ditemukan secara alami dalam sebuah unit aquaponik, karena ikan 
tidak menghasilkan zat ini bagi sistem ini. Anda harus membeli jenis yang sesuai 
(biasanya besi yang sudah dikelasi/chelated iron) dan menambahkannya ke dalam 
unit. 
 
Setiap jenis aditif atau pengendali hama yang digunakan dalam sistem aquaponik 
harus benar-benar organik, jika tidak maka ikan dan/atau tanaman Anda akan mati. 
Jadi, bagaimana kita tahu apa saja yang bisa kita dimasukkan ke dalam sistem? Ada 
cara untuk menguji apakah apa yang ingin ditambahkan itu aman bagi sistem 
aquaponik Anda. Tempatkan beberapa ikan dalam wadah yang terpisah dari sistem 
Anda, dan hubungkan wadah itu dengan pompa udara. Kemudian tambahkan 



setengah dari konsentrasi aditif yang ingin Anda masukkan ke dalam sistem anda. 
Biarkan ikan-ikan di wadah tersebut selama lima hari atau lebih. Jika mereka 
bertahan hidup, tambahkan aditif sebanyak dua kali lipat. Jika seminggu kemudian 
ikan-ikan itu masih hidup, aditif tersebut aman untuk digunakan. Jangan 
menambahkan apapun yang akan mengubah pH sistem Anda secara drastis, karena 
sistem aquaponik sangat rentan terhadap perubahan pH. 
 
Biaya 
Biaya untuk membuat sistem aquaponik bergantung pada desain sistem Anda, harga 
bahan-bahan, dan biaya serta penggunaan listrik, ikan, dan pakan ikan di daerah 
Anda. Untuk memberikan gambaran tentang biaya gabungan, berikut ini disajikan 
tabel yang menunjukkan biaya konstruksi untuk dua sistem cincin semen berbeda 
yang dibuat di Thailand Utara. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan: 
1.00 THB= 
377.413 
IDR 

 

 

 

Unit Ganda Biaya/Bath 
Thailand 

 Unit Tunggal Biaya/Bath 
Thailand  

Cincin Semen x5 1000  Cincin Semen  x3 600 
PVC 6 inci  400  PVC 6 inci (untuk pengaman siphon bell)  400 
PVC 2 inci   200  PVC 2 inci  200 
Tutup PVC 2 inci (x2) 60  Tutup PVC 2 inci  30 
PVC ½ inci 200  PVC ½ inci 200 
PVC 1 inci 200  PVC 1 inci 200 
Media batu (per 80 cm3 sisi) x2 400  Media batu (per 80 cm3) 200 
Pompa Air (35 watt) 250  Pompa Air (35 watt) 250 
Semen 300  Semen  300 
Kawat ayam dari plastik 100  Kawat ayam dari plastik 100 
Siku PVC 1 inci x 4 100  Siku PVC 1 inci x2 50 
T –PVC ½ inch, 2 katup, adaptor selang dan 
siku 

100  Selang hitam atau hijau 50 

Pengikat Kabel 60  Pengikat Kabel  60 
Cat 400  Cat  200 
Lele Sesuai 

timbangan 
 Lele  Sesuai 

timbangan 
     
Total jumlah biaya (Baht) 3770  Total jumlah biaya (Baht) 2840 
     
Anda bisa juga menggunakan batu bata 
seharga 3 bath/buah 

  Anda bisa juga menggunakan batu bata 
seharga 3 bath/buah 

 

Bisa menggunakan batang pisang untuk 
menggantikan cat untuk menyeimbangkan 
pH, tetapi membutuhkan waktu 2 minggu 

  Bisa menggunakan batang pisang untuk 
menggantikan cat untuk menyeimbangkan 
pH, tetapi membutuhkan waktu 2 minggu 

 

Semua harga bergantung pada bagaimana 
dan di mana Anda membeli bahan tersebut 

  Semua harga bergantung pada bagaimana 
dan di mana Anda membeli bahan tersebut 

 

Semua harga PVC diperkirakan berdasarkan 
harga PVC sepanjang 4m/batang 

  Semua harga PVC diperkirakan 
berdasarkan harga PVC sepanjang 
4m/batang 

 

Tidak termasuk dasar tambahan/false 
bottom 

  Tidak termasuk dasar tambahan/false 
bottom 

 



Kesimpulan 
Aquaponik adalah teknologi baru yang mengagumkan dan dapat disesuaikan 

dengan berbagai cara. Namun, sistem aquaponik yang sukses akan memerlukan 
pengelolaan harian dan pengetahuan dasar tentang kimia air. Sistem ini juga akan 
melibatkan banyak ujicoba. Saat Anda bereksperimen dengan aquaponik, sesuaikan 
sistem Anda dengan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan spesifik Anda. 
 
 Dunia aquaponik adalah dunia baru, tetapi bertumbuh cepat. Menyiapkan 
unit yang berukuran kecil merupakan langkah besar pertama untuk mempelajari 
aquaponik. Desain sistem cincin semen kami memberikan kesempatan yang baik 
sekali dan murah bagi seseorang untuk melihat apakah aquaponik memang cocok 
untuk Anda! 
  



 


