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Dapat mengisi kegiatan:
 Mengisi waktu yang luang,
 Mengisi kegiatan

bermanfaat – sehat
 Mengisi kegiatan yang

menghasilkan - sehat
 Berkegiatan yang  murah

berkepedulian ke
lingkungan sekitar - sehat

Berkegiatan yang
memanfaatkan

lingkungan,
murah berhasil
guna, syukur-

syukur
memberikan

alternatif
pendapatan  ?
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MENGAPA MEMILIH AKUAPONIK
 1  aktifitas  2  manfaat,  hasil sehat
 Dapat saling memanfaatkan limbah masing-

masing untuk saling menetralkan air yang menjadi
media tanam dan ikan hidup.

 Dapat dilakukan di tempat yang sempit, dan luas,
tergantung tujuan ber-akuaponik

 Mengurangi tingkat stres .
 Pada masa pandemi Covid, pemilihan kegiatan

‘selingan’ berproduksi sehat – dan ada bonus
apabila dikembangkan untuk komoditas ‘virus’
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MANFAAT BERAKUAPONIK

Penyeimbang
waktu

bermanfaat

Tingkatkan
estetika yg

sehat

Satu kegiatan 2
produksi

makanan sehat

Nilai ekonomi
pribadi

hemat
Tingkatkan
estetika yg

sehat

Nilai ekonomi
komoditas

Sehat
lingkungan,

sehat badan,
menghasilkan

Nilai ekonomi
pribadi

hemat

Kesehatan
lungkungan



MODEL  MEDIA AKUAPONIK

Pengisi kegiatan
estetika ruangPenghijauan

Atas saluran-
Estetika sehat

Produktif konsumsi sehat simpel

Produktif konsumsi sehat
lebih teknis

Pagar – estetika
menghasikan - sehat

Produktif konsumsi sehat
lebih teknis

Akuaponik  komoditas
sb: Herman Sahari, 2015



KAPAN MEMETIK HASIL:
 Untuk pengisi waktu luang dan estetika,

minggu ke 2 sudah terlihat hasil keindahannya,
 Untuk pengisi konsumsi dan komoditas,

Panen tanaman Kisaran
Masa panen

Panen Ikan
konsumsi

Kisaran
Masa panen

Lele – bandel
segala situasi

1 – 3 bulan

 Untuk pengisi konsumsi dan komoditas,
Kisaran
Masa panen

Kangkung- bayam 1,5-2 bulan

pakcoy 2-2,5 bulan

Daun bawang 2 bulan

Cabai 3-4 bulan

Tomat- terong 3-4 bulan

Caysim 1,5 bulan

Selada- sledri 2,5-3 bulan

Lele – bandel
segala situasi

1 – 3 bulan

Nila: pH dan suhu
air dapat  lebih
(sampai di atas
30° C)

3-4 bulan

Bawal idem nila 6 bulan

gurami – 24-28° C 10-12 bulan

Sb:  berbagai sumber OL Sb: berbagai sumber OL



STRATEGI DAN TIP BERAKUAPONIK

Sederhana
 Pakan ikan, ikan harus bisa dimakan semua makanan dalam waktu

kurang dari  5 menit. Merubah kotoran menjadi pupuk dengan
bantuan media arang, kerikil, bata merah, dan bahan alami lainnya.

 Terlalu sedikit ikan menyebabkan tanaman kurang makanan (karena
sisa harus diambil).

 Untuk media tanam diberi arang/ batu-bata, kerikil, dan sejenisnya.

Teknis
 Kontrol PH, kisaran 6.5 – 9, ideal 7-8,5. dan O2 dalam Air kolam,
 Sistem filter untuk membersihkan air, dengan bantuan bioball,

kerikil, arang yang diletakkan di proses penyaringan. merubah
kotoran ikan (Ammonium-NH4+) menjadi nitrit dan nitrat (NO3-).
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BAGAIMANA METODE  BER- AKUAPONIK

ikan

Sumber :
-Anal pribadi
- nn, 2014,

Paling
sederhana:

Proses teknis
sederhana:

Proses teknis advance
sederhana:



SISTEM FILTER:

Teknis Sederhana
Rusdy Hidyatmojo,
Teknis Sederhana
Rusdy Hidyatmojo,

Teknis  filter lengkap
Herman Sahari, 2015 ,
Marlin 2017

Bio ball



AKUAPONIK  DAN PSEP (PS EKO PERMUKIMAN)
 Kegiatan prioritas berakuaponik ini- menyebar ‘virus’

Akuaponik  aquaponic  at home aquaponic campus mari setiap
gedung dibuat akuaponik: setiap gedung sudah ada figur yang sudah dilatih
-- > perlu dukungan lagi mari bergabung PSEP

 Mari kita kembangkan Aquaponic

 Daaannn.  Bonus keuntungan bagi anggota‘biasanya’ akan ada rasa ingin
melakukan untuk lingkungan tempat tinggal sendiri.

 Spirit: Option for the Poor – ada di PSEP
 beberapa kegiatan yang pernah dilakukan al:

(untuk diri sendiri )
- - Penanganan limbah- pemilahan limbah, pengolahan limbah plastik

menjadi barang berguna
- - pendampingan dan pelatihan mitigasi bencana
- - penyebaran Akuaponik dari kita untuk kita.
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MATUR NUWUN, TERIMA KASIHMATUR NUWUN, TERIMA KASIH
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