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ABSTRAK 

 
Bambu Laut banyak diambil nelayan karena memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga menyebabkan 
berkurangnya populasi Bambu Laut di alam. Pemanenan Bambu Laut tanpa penanaman kembali oleh 
nelayan, membuat Bambu Laut semakin sedikit. Ini membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan 
mengeluarkan Permen KP No. 46 tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Bambu 
Laut (Isis hippuris Linnaeus 1758). Agar nelayan tetap dapat memanfaatkan dan menjual Bambu Laut, 
maka dibuatlah alternatif tanpa melanggar Permen KP, dengan menyusun media tanam Bambu Laut 
menggunakan metode akuarium air laut yang digunakan di darat. Akuarium air laut biasanya berharga 
mahal, sehingga memberatkan nelayan. Untuk mengatasi biaya yang mahal dalam membuat akuarium 
air laut, maka dibuatlah akuarium sederhana menggunakan bahan-bahan yang tersedia di pasaran. 
Akuarium utama menggunakan wadah plastik yang diisi substrat alami pasir laut, karang mati serta krat 
telur yang dipasang selang ukuran pxd, 10x1 cm atau pipa PVC ukuran pxd, 10x1,6 cm yang dipasang 
pada krat telur. Selang dan pipa PVC digunakan untuk menempatkan fragmen Bambu Laut, dengan 
diikat kabel ties dan diberi perekat. Fragmen Bambu Laut diambil dari daerah dengan populasi Bambu 
Laut dalam jumlah besar. Diharapkan akuarium sederhana Bambu Laut bisa membantu nelayan 
memproduksi Bambu Laut secara mandiri. 
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PENDAHULUAN 

Bambu Laut (Isis Hippuris Linnaeus 1758) adalah oktokoral yang termasuk sub ordo calcaxonia banyak 
ditemukan di perairan tropis Indo-Pasifik (BPSPL Makassar, 2013). Bambu Laut menjadi unsur utama 
penyusun terumbu karang. Ciri-ciri tampilan Bambu Laut adalah warna cenderung keemasan, kuning 
terang kehijauan atau coklat serta merniliki cabang beruas, pertumbuhannya seperti semak dan 
permukaan koloni halus. Percabangan Bambu Laut cenderung menghadap ke kanan, dan ujung atas 
melengkung seperti busur. Bambu Laut memiliki cabang pendek dengan ujung lebih bulat. Tekstur 
tubuh agak kaku dan sedikit bergoyang (BPSPL Makassar, 2016). 

Bambu Laut ditemukan di bermacam-macam habitat dan kawasan dengan komposisi jenis dan 
kelimpahan yang berbeda-beda pada setiap daerah. Bambu Laut banyak ditemukan di perairan 
dangkal dan jernih pada bagian mid-shelf terumbu karang, serta aman dari gelombang. namun tidak 
ditemukan di perairan yang keruh. Bambu Laut tersebar di sekitar Lautan Pasifik dan daerah tropis. 
Daerah tersebut antara lain di perairan Andaman, Filipina, Papua Nugini, Indonesia, Taiwan, Palau, 
Ryukyu Islands, Sulawesi dan Nusa Tenggara (BPSPL Makassar, 2016). 

Para pakar telah melakukan penelitian tentang Bambu Laut. Ternyata Bambu Laut mempunyai manfaat 
yang sangat baik untuk manusia dibidang farmasi dengan kandungan senyawa kimia yang dapat 
digunakan untuk bahan obat-obatan, zat antibiotik dan antitumor (Fabricius & Alderslade, 2001). 
Kandungan ini dapat diambil dari hasil ekstrak bahan kimiawi yang dihasilkan oleh Bambu Laut. Selain 
itu, Bambu Laut juga mengandung senyawa spesifik hippuristanol yang memiliki sifat antivirus karena 
dapat mencegah proses replikasi virus (Anna E. W. Manuputty, 2008). Selain potensi dibidang farmasi, 
Bambu Laut juga banyak Selain itu Bambu Laut juga digunakan untuk perhiasan dan campuran keramik 
porselin. Berbagai manfaat ini menyebabkan Bambu Laut banyak diekploitasi oleh masyarakat 
terutama untuk tujuan ekspor.  

Manfaat ekonomi dari Bambu Laut, meningkatkan pengambilan Bambu Laut di alam oleh masyarakat, 
menyebabkan keberadaannya sedikit. Sehingga pada Tahun 2014 Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) rnengeluarkan Permen KP No. 46 tahun 2014  tentang Penetapan Status 
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Perlindungan Terbatas Bambu Laut (Isis hippuris Linnaeus 1758) selama 5 tahun sampai dengan tahun 
2019. Padahal dapat diketahui bahwa Bambu Laut memiliki berbagai macam manfaat yang bisa 
meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama nelayan. Keputusan KKP yang untuk sementara 
melakukan perlindungan terbatas terhadap Bambu Laut perlu disikapi dengan mencarikan solusi untuk 
masyarakat yang selama ini telah ikut merasakan hasil dari Bambu Laut. 

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat penanaman Bambu Laut di darat 
dengan metode akuarium air laut. Beberapa jenis koral diketahui telah berhasil dibudidayakan di 
akuarium, sehingga Bambu Laut pun kemungkinan bisa dibudidayakan di akuarium. Namun karena 
akuarium air laut dianggap mahal, sehingga tidak banyak nelayan yang membudidayakan Bambu Laut 
dengan metode akuarium air laut, dan memilih mengambil secara langsung di alam. 

Akuarium air laut yang digunakan untuk menanam Bambu Laut, merupakan sistem reskirkulasi tertutup 
untuk air laut. Sistem akuarium menggunakan bak filter terpisah yang saling terhubung melalui sistem 
pemipaan. Filter yang digunakan berupa filter fisik (busa penyaring), mekanis (protein skimmer) dan 
biologis (bioball & bioring). Air dari bak-bak filtrasi dikembalikan ke bak pemeliharaan dengan bantuan 
pompa air. Sistem akuarium dilengkapi dengan chiller untuk mendinginkan suhu air laut. Selain itu 
akuarium ditunjang dengan wave maker sebagai penghasil arus dan percahayaan buatan yang 
diperlukan bambu laut. 

Dari sistem tersebut, akuarium air laut bisa dibuat dengan murah, dengan kreatifitas dalam memilih dan 
mencari informasi agar akuarium air laut dapat terwujud dengan murah walaupun sederhana. Peralatan 
akuarium mempunyai kisaran harga bervariasi, hal ini menjadi penyebab membuat akuarium air laut 
menjadi mahal. Namun jika bisa merakit dan membuat peralatan sendiri, maka biaya bisa ditekan. Saat 
memulai pembuatan akuarium sederhana Bambu Laut, perlu dimulai dengan perancangan, pemilihan 
dan  pengadaan segala sesuatunya dengan baik. Pertama kali perlu merancang skema yang akan 
digunakan dalam menyusun akuarium sederhana Bambu Laut. Setelah menentukan skema akuarium 
dan melakukan pengadaan bahan, maka dilanjutkan dengan menyusunnya. Akuarium sederhana 
Bambu Laut yang sudah disusun kemudian diisi dengan air laut dan dibiarkan selama 1 hingga 4 
minggu, agar air menjadi normal serta membentuk ekosistem yang seimbang dan stabil, setelah itu 
baru dilakukan menanam fragmen Bambu Laut. Hal ini untuk menghindari terjadinya new tank 
syndrome. 

Saat melakukan penanaman Bambu Laut dengan akuarium sederhana Bambu Laut didarat, perlu 
diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya, seperti suhu, salinitas, cahaya, 
kedalaman, kecerahan, gelombang, arus dan sedimen (BPSPL Makassar, 2016). Bambu Laut dapat 
ditanam dengan melakukan transplantasi fragmen Bambu Laut. Beberapa metode transplantasi Bambu 
Laut antara lain metode substrat beton (Bachtiar, 2003; Johan, 2012), jaring dan pecahan (Fadli, 2008), 
metode rak dan jaring (Subhan, 2003), substrat alami ( A. Haris, 2011), serta modifikasi dengan biorock 
karang Hawis et al., 2007; Zamani et al., 2009). Sedangkan metode yang mudah dan tepat untuk 
menanam fragmen Bambu Laut di akuarium sederhana Bambu Laut adalah metode substrat alami, 
dengan material pasir laut dan dideploy selang ataupun pipa PVC. Setelah Bambu Laut berhasil 
ditanam di akuarium sederhana Bambu Laut, tidak lupa rutinitas merawat Bambu laut, dengan 
pengetahuan tentang sifat kimia air laut dan waktu untuk merawat akuarium sederhana Bambu laut, 
sehingga Bambu Laut dapat hidup dan dibudidayakan. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan alternatif penanaman Bambu Laut yang saat ini tidak 
bisa diambil dari alam secara besar-besaran, sehingga perlu adanya metode penanaman yang mudah 
dalam aplikasinya. Metode penanaman diharapkan tidak merusak populasi Bambu Laut dialam. Dan 
Hasil dari penanaman Bambu Laut dengan metode ini, dapat dirasakan oleh nelayan untuk 
memproduksi Bambu Laut secara mandiri, agar dapat mengambil manfaat ekonomis Bambu Laut 
sehingga meningkatkan taraf hidupnya. Solusi tentang akuarium sederhana Bambu laut dapat 
membantu stakeholder yang berkepentingan untuk melakukan konservasi Bambu Laut di alam. 

MATERI DAN METODE 
A. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan membuat akuarium sederhana air laut dan kemudian di tanami fragmen 
Bambu Laut. Akuarium sederhana ini diharapkan bisa menjadi tempat fragmen Bambu Laut untuk 
tumbuh dan berkembang, sehingga akuarium sederhana ini bisa digunakan menanam Bambu Laut di 
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darat. Lokasi penelitian di Desa Patuno, Desa Sousu dan Desa Matahora, pulau Wangi-Wangi 
Kabupaten Wakatobi. Kegiatan penelitian dilakukan pada tanggal 05 Desember – 29 April 2018.  

B. Cara Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan melakukan pembuatan akuarium 
sederhana untuk tempat menanam fragmen Bambu Laut di lokasi darat. Data primer diperoleh dari 
pembuatan akuarium sederhana untuk tempat menanam fragmen Bambu Laut di lokasi darat, 
sedangkan data sekunder berasal dari hasil observasi dan literatur.  

C. Sumber Data 

1. Observasi 
Observasi dilakukan dengan melakukan survey lokasi Bambu Laut yang masih melimpah untuk 
pengambilan fragmen Bambu laut sebagai bibit, serta melakukan survey terhadap kebutuhan 
pembuatan akuarium air laut sederhana. 

2. Perakitan akuarium sederhana 
Menyusun bahan-bahan yang ada menjadi suatu sistem akuarium air laut sederhana dan melakukan 
penanaman fragmen Bambu Laut. 

3. Literatur 
Mencari data pendukung dengan membaca literatur yang berhubungan dengan objek Bambu Laut. 

4. Arsip dan Dokumentasi 
Arsip dan dokumentasi sumber data yang diperoleh saat melakukan observasi, pembuatan dan 
pencarian literature, untuk mendukung hasil kegiatan. 

D. Menetapkan alat kerja dan bahan 

Alat kerja dan bahan untuk membuat akuarium sederhana Bambu Laut ditunjukkan pada tabel 1. 

Tabel 1. Alat kerja dan bahan untuk membuat akuarium air laut untuk Bambu Laut 

Alat dan Bahan Kegunaan 

Tanki air 450 Liter anti karat 
Penampungan 

Kontainer box 97 Liter 
Akuarium 

Lampu 50 watt untuk akuarium 50 Watt 
Pencahayaan buatan 

Lampu LED 34,56 watt untuk akuarium 
Pencahayaan buatan 

Wavemaker untuk akuarium dengan 8 kecepatan 
Penghasil arus 

Akuarium skimmer debit 520 Liter/jam 
Filter 

Fluidizer untuk akuarium kapasitas 300 s/d 800 Liter 
Filter 

Pompa air laut debit 3000 Liter/jam 
Menyedot air 

Akuarium Chiller kapasitas >2000 Liter 
Mendinginkan air 

Wadah telur 
Penanaman bambu laut 

Thermometer akuarium (analog ) 0 s/d 500C 
Mengukur suhu 

Filter biofoam/spon biofill 
Filter 

Bioball diameter 38 mm 
Filter 

Kantong filter sock 4” 
Filter 

Selang 1 cm 
Pemipaan dan deploy Bambu Laut 

Pipa PVC 3/4" 
Pemipaan dan deploy Bambu Laut 

Pipa PVC 1" 
Pemipaan 

Elbow PVC 3/4" 
Pemipaan  

Elbow PVC 1" 
Pemipaan 

Socket (watermur) PVC 3/4" 
Pemipaan 
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Socket (watermur) PVC 1" 
Pemipaan  

Socket drat luar PVC 3/4" 
Pemipaan 

Socket drat luar PVC 1" 
Pemipaan 

Socket drat dalam PVC 3/4" 
Pemipaan  

Socket drat dalam PVC 1" 
Pemipaan 

Bulkhead fitting PVC drat luar dalam 3/4" 
Pemipaan 

Bulkhead PVC drat luar dalam 1" 
Pemipaan  

Tee PVC 3/4" 
Pemipaan 

Tee PVC 1" 
Pemipaan 

Check valve PVC 3/4" 
Pemipaan  

Lem PVC 
Pemipaan 

Seal tape PVC 
Pemipaan 

Lem karang 
Perekat 

Aerator/Air pump debit 500 Liter/menit 
Aerasi 

Selang aerator 
Aerasi 

Batu aerator 
Aerasi 

Tandon air 500 Liter anti karat 
Penampungan air 

Pompa air laut debit 17 m3/jam 
Menyedot air 

Selang air 1,5" 
Tempat air mengalir 

Klem selang 1,5" 
Mengikat selang 

Handle gergaji sengkang 
Memotong 

Mata gergaji besi 
Memotong 

Alat pelobang logam  
Melubangi 

Mesin bor tangan 
Melubangi 

Mata bor 
Melubangi 

Kabel reel 
Kelistrikan  

Kabel ties panjang 300 mm 
Mengikat 

Semen 
Membuat substrat 

Additive perekat semen 
Membuat substrat 

 

E. Cara Kerja 

1. Survey lokasi pengambilan bibit fragmen Bambu laut 
2. Membuat skema akuarium 
3. Survey alat dan bahan kerja 
4. Pengadaan alat dan bahan kerja 
5. Membuat akuarium sesuai skema yang sudah dibuat 
6. Mengambil fragmen Bambu Laut 
7. Penanaman fragmen Bambu Laut pada akuarium yang sudah dibuat 
8. Mengolah data yang telah didapat 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Penanaman Bambu Laut diakuarium sederhana Bambu Laut, dimulai dengan survey populasi Bambu 
Laut, agar pengambilan fragmen Bambu Laut untuk di tanam di akuarium tidak merusak populasi yang 
ada di alam. Bambu laut hidup secara alami dan dapat ditemui pada beberapa bagian perairan pulau 
Wangi-Wangi. Dari hasil survey menggunakan peralatan snorkeling dan perahu didaerah pantai 
Matahora dan pantai Sousu Kabupaten Wakatobi terdapat populasi Bambu Laut dalam jumlah besar, 
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maka Bambu Laut untuk ditanam di akuarium sederhana Bambu Laut akan diambil di pantai Matahora 
dan pantai Sousu. Bambu Laut yang berhasil disurvey di pantai Matahora ditunjukkan pada gambar 1a 
dan di pantai Sousu ditunjukkan pada gambar 1b.  

Setelah survey populasi Bambu Laut, maka dilanjutkan dengan melakukan survey kebutuhan alat dan 
bahan untuk membuat akuarium sederhana Bambu Laut. Dalam melakukan survey dilapangan dan 
internet, alat kerja dan bahan untuk membuat akuarium sederhana Bambu Laut harus memiliki kriteria 
mudah didapat, murah, mudah dirakit dan anti karat. Kemudian dilanjutkan dengan membuat skema 
akuarium sederhana untuk Bambu Laut. Skema yang telah dibuat ditunjukkan pada gambar 2. Dari 
skema yang sudah dibuat, maka dapat ditentukan alat kerja dan bahan yang akan digunakan. Dengan 
berpedoman pada alat dan bahan untuk membuat akuarium air laut. Namun, biasanya alat kerja dan 
bahan yang ada di pasaran membutuhkan biaya yang mahal, sehingga perlu kreatifitas untuk menekan 
biaya pembuatan akuarium sederhana Bambu Laut. Seperti akuarium utama agar tidak mengeluarkan 
biaya yang mahal untuk pengadaannya, dengan sedikit rekayasa akuarium utama yang biasa dibuat 
dengan bahan kaca, diganti dengan wadah berbahan plastik supaya murah.  

Dari hasil survey alat kerja dan bahan yang telah dilakukan serta pembuatan skema akuarium 
sederhana Bambu Laut, dilanjutkan dengan melakukan pengadaan. Dari alat kerja dan bahan yang 
sudah disiapkan, kemudian dirakit menjadi akuarium air laut sederhana yang dilakukan di ruang gudang 
dan ruang workshop. Perakitan berbagai alat kerja dan bahan yang ada disesuaikan dengan skema 
yang sudah dibuat dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Menyiapkan meja akuarium untuk dudukan perangkat akuarium sederhana Bambu Laut, dengan 
menggunakan meja beton yang ada di ruang gudang kantor LPTK, sedangkan meja dari kayu kuat 
untuk dudukan perangkat akuarium sederhana Bambu Laut dibuat sendiri dengan baik dan presisi 
sesuai ukuran akuarium, agar keseimbangan akuarium sederhana Bambu Laut dapat terjaga akan 
dipasang di ruang workshop. Gambar meja akuarium ditunjukkan pada gambar 3. 

2. Menyusun akuarium sebagai wadah air laut tempat penanaman fragmen Bambu laut. Akuarium 
dimodifikasi sendiri dengan menggunakan wadah plastik serta mudah didapat dan murah. Kali ini 
akuarium yang digunakan berupa kontainer box berbahan plastik, dengan ukuran 60 Cm x 42 Cm 
x 38 Cm.  Gambar akuarium ditunjukkan pada gambar 4. 
 

  
a b 

Gambar 1. Bambu Laut di alam, a) Pantai Matahora dan b) Pantai Sousu 

 

 

Gambar 2. Skema akuarium sederhana Bambu Laut 
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a b 

Gambar 3. Meja akuarium, a) Bahan beton dan b) Bahan kayu 

 

Gambar 4. Akuarium 

3. Memasang peralatan pendukung : 
a. Pompa air laut yang digunakan untuk mengalirkan air laut dalam sistem akuarium sederhana 

Bambu Laut. Dengan menyalurkan air dari akuarium sump ke akuarium utama, maupun 
sebaliknya untuk bersirkulasi. Gambar pompa air laut ditunjukkan pada gambar 5. 

b. Lampu digunakan untuk menggantikan sinar matahari. Panjang lampu disesuaikan dengan 

panjang akuarium (Hoby-akuarium.blogspot.com, 2012). Lampu akuarium yang digunakan 

adalah lampu neon 50 watt dan lampu LED 34,56 watt. Lampu neon dan LED ada yang model 
celup maupun gantung. Jika menggunakan lampu celup, jangan dicelupkan langsung ke air 
karena suhu akuarium menjadi panas (Bangfajars.wordpress.com, 2015). Lampu diletakkan 
secara melintang diatas akuarium. Gambar lampu neon ditunjukkan pada gambar 6a dan 
gambar lampu LED ditunjukkan pada gambar 6b. 

c. Memasang akuarium sump dibawah akuarium utama. Akuarium sump, digunakan untuk 
tempat penampungan air laut dan pembersihan air laut. Akuarium sump terdiri dari refungium, 
protein skimmer dan fluidizer. Wadah penampungan air laut menggunakan wadah dari bahan 
plastik. Gambar akuarium sump ditunjukkan pada gambar 7. Akuarium sump disusun oleh 
beberapa perangkat dan fungsi utama sebagai berikut : 
- Refungium untuk tempat penampungan sementara dan juga untuk memperbaiki kualitas 

air (Hoby-akuarium.blogspot.com, 2012), agar stabilitas air akuarium sederhana Bambu 
Laut bisa terjaga. Refugium terdiri dari bioball, karang mati dan pasir laut. 

- Protein skimmer berfungsi untuk memisahkan bahan padat yang larut di air laut dengan 
mengapungkan gelembung. Protein skimmer mempunyai bermacam-macam teknik seperti 
teknik ventury dan needlewheeler. Penggunaan teknik diperlukan untuk mengetahui 
skimmer yang cocok untuk akuarium sederhana Bambu Laut. 

- Fluidizer berfungsi untuk supply kadar kalsium ke air laut didalam akuarium sederhana 
Bambu Laut, karena Bambu Laut butuh kadar kalsium yg tinggi untuk pertumbuhan. 

d. Menyiapkan pengatur suhu yang bisa berupa chiller, air conditioning atau kipas angin. Air 
conditioning dan kipas angin berguna untuk mengatur suhu ruangan, tempat akuarium 
sederhana Bambu Laut sehingga berpengaruh pada suhu air laut di akuarium, sedangkan 
chiller langsung menurunkan suhu pada air laut di akuarium. Bambu Laut membutuhkan suhu 
yang cukup dingin dan stabil untuk pertumbuhannya. Standar suhu air akuarium adalah antara 
22-28 derajat celcius Gambar pengatur suhu ditunjukkan pada gambar 8. 

e. Memasang filter akuarium dengan menggunakan model gantung. Filter gantung dapat 
membuang kotoran akuarium dengan menyerapnya di spoon filter. Filter gantung membantu 
kinerja akuarium sump untuk menyaring air laut dari akuarium utama ke akuarium sump. 
Gambar filter gantung ditunjukkan pada gambar 9. 

f. Menghubungkan akuarium utama, akuarium sump dan peralatan pendukung menggunakan 
pipa PVC dan perlengkapan perpipaan. Pipa PVC 3/4” digunakan untuk menghubungkan dan 
menyalurkan air laut dari bak penampungan ke akuarium utama, sedangkan pipa PVC 1” 
digunakan untuk menghubungkan akuarium utama ke akuarium sump. 
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g. Memasukkan substrat media tanam fragmen Bambu Laut berupa pasir laut, yang bisa diambil 
langsung dipantai, dimana untuk akuarium ukuran 60 cm3, dibutuhkan pasir sekitar 5 kg. 
Karang mati, digunakan untuk substrat alami Bambu Laut yang bisa diambil langsung dipantai, 
dimana jumlah karang mati disesuaikan saja banyaknya karena akan dicampur dengan pasir 
laut menjadi satu membentuk ketebalan 3 s/d 6 cm di dasar akuarium. Krat telur digunakan 
untuk memasang selang ukuran panjang 10 cm dan diameter 1 cm atau pipa PVC ukuran 
panjang 10 cm dan diameter 1,6 cm sebagai tempat penanaman fragmen Bambu Laut. Satu 
akuarium diisi minimal 18 selang ataupun pipa PVC. Gambar pasir laut, karang mati, krat telur, 
selang dan pipa PVC ditunjukkan pada gambar 10. 

h. Memasang aerator dan batu aerator yang berguna untuk menyalurkan udara ke dalam 
akuarium. Gambar aerator ditunjukkan pada gambar 11. 

i. Memasang wavemaker yang memiliki beberapa pilihan kecepatan. Wavemaker digunakan 
untuk membuat gelombang buatan, supaya dihasilkan suasana laut alami di dalam akuarium. 
Gambar wavemaker ditunjukkan pada gambar 12. 

j. Menyiapkan terminal listrik untuk digunakan mengalirkan listrik ke peralatan seperti lampu, 
pengatur suhu ruangan, aerator, pompa air, protein skimmer, fluidizer dan wavemaker. 
 

 
Gambar 5. Pompa air Laut 

 

  
a b 

Gambar 6. Lampu, a) Lampu Neon dan b) Lampu LED 

  
a b 

Gambar 7. Akuarium sump, a) Refungium, b) Protein Skimmer dan Fluidizer 

   
a b c 

Gambar 8. Pengatur suhu, a) Chiller, b) Air Conditioning dan c) Kipas Angin 
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Gambar 9. Filter gantung 

   
a b c 

  
d e 

Gambar 10. Substrat media tanam fragmen Bambu Laut, a) Pasir laut , b) Karang mati, c) Krat telur, d) 
Selang dan e) Pipa PVC 

  
Gambar 11. Aerator Gambar 12. Wavemaker 

4. Akuarium yang sudah dirakit kemudian diisi air laut. Air laut yang digunakan diambil dari perairan 
pulau Wangi-Wangi. Air diambil dengan bantuan pompa celup ke tandon penampungan yang 
kemudian ditransportasikan ke lokasi instalasi akuarium. Salah satu kriteria air laut untuk akuarium 
bagi Bambu Laut adalah kondisi yang bersih. Oleh karenanya air laut yang akan digunakan disaring 
terlebih dahulu dengan filter fisik dan dicek kualitas airnya. Saat mengisi akuarium dengan air laut 
dilakukan perlahan-lahan agar substrat tidak rusak berhamburan. Air laut diisi sampai hampir bibir 
akuarium, atau sejumlah 3 galon untuk akuarium ukuran 60 cm3. Kemudian dilakukan pengecekan 
pada instalasinya untuk menghindari kebocoran, keseimbangan sirkulasi air laut serta adanya 
malfunsion dari peralatannya. 

5. Menyiapkan alat ukur, yang terdiri dari: 
- Hydrometer/salinity tester, digunakan untuk berat jenis cairan/kadar garam. 
- PH/KH tester, digunakan untuk mengukur kadar keasaman atau kebasahan cairan. 
- Calcium tester, digunakan untuk mengukur kadar kalcium pada cairan. 
- Amoniak/nitrit dan nitrat tester, digunakan untuk mengukur kandungan nitrit dan nitrat. 
- Thermometer, digunakan untuk mengukur suhu akuarium.  

6. Melakukan treatmen recycling (Hoby-akuarium.blogspot.com, 2012) dengan membiarkan semua 
perangkat akuarium sederhana Bambu Laut yang sudah siap difungsikan tanpa ditanami fragmen 
Bambu Laut selama 1 s/d 4 minggu, agar air laut menjadi normal dan membentuk ekosistem yang 
stabil sehingga mampu menyangga kehidupan Bambu Laut. Recycling dilakukan dengan cara 
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menjalankan aliran air menggunakan pompa air dari akuarium sump ke akuarium utama disertai 
dgn menjalankan peralatan lainnya seperti lampu, pengatur suhu ruangan, aerator, pompa air, 
protein skimmer, fluidizer, dan wave maker. Setelah berjalan waktu antara 1 s/d 4 minggu, 
dilakukan pengecekan air laut akuarium menggunakan alat Hydrometer, dengan cara menyelupkan 
alat tersebut ke dalam akuarium air laut sampai penuh. Jika salinitas air laut diatas 1024, maka air 
laut terlalu asin, hal ini bisa mengakibakan Bambu Laut cepat mati. Sebaiknya kandungan garam 
akuarium antara 1021 s/d 1024. Jika salinitas lebih dari 1024, maka kurangi air akuarium sekitar 
10 % dan tambahkan air tawar. Kemudian cek lagi dengan hydrometer hingga salinitas sesuai, 
sehingga akuarium siap untuk ditanami Bambu Laut. Jika salinitas kurang dari 1021, maka air laut 
ditambah garam khusus hingga salinitas sesuai. 

7. Menempatkan fragmen Bambu Laut dengan panjang kira-kira 13 cm, ke selang dan pipa PVC yang 
sudah di siapkan kedalam akuarium dengan mengikat menggunakan kabel ties dan direkatkan 
menggunakan lem perekat, sehingga Bambu Laut stabil dan tidak terjatuh. Bambu Laut yang 
ditanam pada akuarium sederhana Bambu Laut diperoleh dengan cara fragmentasi terhadap koloni 
yang terdapat di alam tersebut. Pemotongan dilakukan tidak melebihi 20 % dari bagian tubuh agar 
koloni tetap hidup dan dapat tumbuh serta berkembang kembali. Fragmen bambu laut dibawa 
dalam wadah berisi air laut untuk segera ditanam pada akuarium yang telah dipersiapkan 
sebelumnya. Gambar fragmen Bambu Laut serta hasil penanaman fragmen Bambu Laut pada 
selang dan pipa PVC ditunjukkan pada gambar 13. 

8. Hasil dari bentuk susunan akuarium sederhana Bambu Laut setelah selesai dirakit dan sesuai 
skema yang dibuat ditunjukan pada gambar 14a berada di ruang gudang dan 14b berada di ruang 
workshop. 

   
a b c 

Gambar 13. Penanaman Bambu Laut, a) Fragmen Bambu Laut, b) Selang dan c) Pipa PVC 

   
a b 

Gambar 14. Hasil Susunan akuarium, a) Gudang dan b) Workshop 

Pembahasan  

Proses perakitan akuarium sederhana Bambu Laut dapat dilakukan dengan baik dan mudah dengan 
adanya perencanaan bahan sampai penyelesaian akhir penanaman fragmen Bambu Laut. Paling 
penting tersedianya populasi Bambu Laut yang akan diambil menjadi bibit fragmen Bambu Laut, tanpa 
merusak populasinya. Populasi Bambu Laut di pantai Sousu dan pantai Matahora masih sangat 
melimpah, sehingga jika diambil untuk bibit tidak akan mengganggu populasi yang ada. 

Lampu berguna untuk tumbuh dan berkembang Bambu Laut berfotosintesis, karena memiliki fungsi 
seperti sinar matahari. Sebaiknya lampu yang digunakan untuk akuarium sederhana Bambu Laut 
adalah lampu dengan ukuran 10 ribu sampai 20 ribu derajat Kelvin, namun disesuaikan dengan 
kemampuan dan ketersediaan di pasaran. Lampu yang mampu menghasilkan panas seperti matahari 
adalah Metal Halide (MH) 75-150 watt, 20 ribu Kelvin (Hoby-akuarium.blogspot.com, 2012). Jika 
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menggunakan lampu metal halide, maka air akuarium akan menjadi panas dan dibutuhkan chiller untuk 
mendinginkan suhu air. Sehingga apabila menggunakan lampu MH maka juga harus dipasangi chiller.  

Protein skimmer bisa dibeli maupun dibuat sendiri dari bahan pipa PVC dan pompa air celup. Fungsi 
umum dari protein skimmer adalah untuk memisahkan partikel ringan dan partikel berat serta 
memisahkan bahan padat yang larut dalam air laut. Protein skimmer akan membawa partikel ringan 
seperti lendir ke atas melalui busa dengan cara pengapungan gelembung, prosesnya seperti busa yang 
terdampar dipantai dan membawa kotoran yang larut (Bangfajars.wordpress.com, 2015). Protein 
skimmer akan mengangkat lemak dan kotoran yg terkandung di dalam air laut akuarium yang bisa 
membuat kadar amoniak, nitrit dan nitrat naik, dengan membuat air laut tersebut berbusa, sehingga 
kotoran akan terperangkap didalamnya dan mudah terbuang ke penampungan. Filter akuarium bisa 
digunakan untuk membantu fungsi dari akuarium sump. Filter akuarium yang digunakan harus bebas 
dari makhluk hidup apapun, agar bakteri dapat bertumbuh dengan baik.  

Treatment recycling yang dilakukan terhadap akuarium sederhana Bambu Laut berguna untuk 
membersihkan air laut dari kotoran dan zat kimia berbahaya, serta menumbuhkan kehidupan seperti 
plankton dan bakteri-bakteri diekosistem air laut. Agar proses pertumbuhan bakteri lebih cepat, saat 
recycling ditambahkan bakteri starter ke dalam akuarium sump pada bagian refungium, karena terdapat 
bioball sebagai tempat berkumpulnya bakteri pengurai. Proses recycling juga untuk proses penguraian 
amoniak, nitrit dan nitrat oleh bakteri pengurai (Hoby-akuarium.blogspot.com, 2012). Selama proses 
recycling tidak boleh memasukkan Bambu Laut. Proses recycling selesai ditandai dengan munculnya 
kutu air berwarna putih permukaan akuarium. 

Fragmen Bambu Laut diambil dari pantai Sousu dan pantai Matahora dilakukan dengan memilih koloni 
Bambu laut yang masih banyak, sehat, menggunakan alat yang tajam, mengambil dibagian ujung 
tengah koloni, maksimal 20 % dari koloni dan mengambil fragmen yang sudah patah. Cara penanaman 
fragmen Bambu Laut pada selang dan pipa PVC di substrat pasir laut dilakukan dengan memasukan 
fragmen Bambu Laut ke selang dan pipa PVC, dan segera menutup celah yang ada dengan lem 
perekat. Fragmen Bambu Laut yang sudah ditanam jangan disentuh agar posisi tidak berubah. 
Ketinggian fragmen Bambu Laut yang ditanam pada selang dan pipa PVC yang disusun dan diatur 
agar selalu terendam di air serta menghadap ke lampu. Fragmen Bambu Laut yang selesai ditanam 
tidak boleh disentuh untuk menjaga posisi agar tetap stabil. Uji kekuatan penanaman di lakukan dengan 
memberikan arus kecil dengan sapuan tangan. Jika Bambu Laut bergerak, segera di lakukan 
penambahan perekat. 

Hasil akhir dari penanaman Fragmen Bambu Laut di akuarium sederhana Bambu laut agar berhasil, 
akan ditentukan juga dari cara perawatan, pemeliharaan dan pemantauan yang dilakukan. Perawatan 
dapat dilakukan dengan hal-hal berikut ini: 

1. Mengecek PH tester. 
Saat PH tester menunjukan PH yg rendah, ditambahkan calcium ke dalam air akuarium sederhana 
Bambu Laut hingga PH naik kembali. PH yang rendah yang diakibatkan kadar amoniak yang tinggi 
bisa membuat Bambu Laut mati. 

2. Mengecek thermometer. 
Suhu akuarium sederhana Bambu Laut harus stabil pada suhu 22-280C karena Bambu Laut hanya 
bisa hidup tersebut. Apabila suhu turun pendingin dimatikan, apabila suhu naik lampu dimatikan 
dan menambahkan atau mengganti air lautnya. 

3. Memberi calsium dan makanan secukupnya ke dalam akuarium. Bambu Laut hidup sehat dengan 
mendapat cukup calcium dan makanan. Jika berlebihan akan mengakibatkan kotoran di akuarium, 
sehingga menyebabkan kadar amoniak tinggi. Mengguras air laut secara rutin. 

4. Air laut harus dikuras dan diganti baru. Apalagi saat keseimbangan ekosistem tidak bisa terbentuk, 
maka pergantian air laut harus segera dilakukan tanpa menunggu lama. Untuk menjaga ekosistem 
tetap baik, air laut diganti minimal 10 % setiap minggu dan tiap 2 bulan mengganti 25 %. Saat air 
laut berkurang karena penguapan sehingga kandungan garam tetap, tambahkan saja air tawar 
yang tidak mengandung kaporit. Kualitas air laut di akuarium sederhana Bambu laut sangat 
mempengaruhi kehidupan Bambu Laut. Air laut yang buruk membuat Bambu Laut mudah mati. 
Bambu Laut yang mati dapat terlihat saat air laut  keruh dan bewarna kuning. 

5. Memberikan coral suplemen. 
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Pemberian coral suplemen yang ditambahkan kedalam akuarium sederhana Bambu Laut untuk 
meningkatkan kecepatan pertumbuhan, namun jangan berlebihan karena akan mengakibatkan 
kotoran di akuarium, sehingga menyebabkan kadar amoniak tinggi. 

Supaya kondisi fragmen Bambu Laut yang ditanam di akuarium sederhana Bambu laut terjaga untuk 
mengurangi kematian serta pertumbuhan Bambu laut optimal, maka dilakukan pemeliharaan dengan 
cara-cara berikut ini: 

1. Menjaga kualitas air pada sistem akuarium. 
2. Air pada akuarium tetap dijaga suhunya dibawah 280C dengan bantuan pendingin. 
3. Beberapa parameter dijaga agar memenuhi kriteria seperti pada Tabel 2. 
4. Membersihkan alga yang tumbuh pada substrat ataupun bak pemeliharaan. Pembersihan 

diharapkan dilakukan dengan rutin seminggu sekali, apalagi jika pertumbuhan alga yang cepat. 
5. Mengambil Bambu laut yang mati dan dikeluarkan dari akuarium. 
6. Pengecekan dan pembersihan penampungan pada protein skimmer dan filter lain dilakukan secara 

rutin. 
7. Pergantian air laut secara partial juga dilakukan secara rutin. 
8. Fragmen Bambu Laut yang miring ditegakkan kembali dan yang terlepas dipasang kembali.  

Pemantauan dilakukan supaya dapat mengetahui kondisi Bambu Laut yang ditanam di akuarium 
sederhana Bambu laut, mengetahui tingkat kelangsungan hidup dan laju pertumbuhan Bambu Laut 
yang ditanam. Pemantauan pertumbuhan dimulai minggu pertama penanaman dengan mencatat 
ukuran panjang vertikal, panjang horisontal, lebar diameter koloni dan jumlah cabang, yang dilanjutkan 
tiap 2 bulan sekali (BPSPL Makassar, 2016). 

Dari pembahasan diatas, akuarium sederhana Bambu Laut bisa lebih disederhanakan atau dimodifikasi 
dengan mengurangi beberapa peralatan. Peralatan seperti fluidizer, pendingin dan lain-lain untuk 
akuarium sederhana Bambu Laut bisa tidak digunakan, dengan syarat air laut di akuarium sederhana 
Bambu laut rutin diganti, minimal 1 minggu sekali. Kadar nitrat dapat diturunkan dengan menggunakan 
bakteri, dan juga bak penampungan dapat ditambah rumput asam yang berfungsi untuk menurunkan 
amoniak/nitrat secara alami. Skema akuarium sederhana Bambu Laut modifikasi ditunjukkan pada 
gambar 15. Dengan beberapa pengurangan peralatan yang dirasa tidak diperlukan dan mahal, 
diharapkan nelayan dapat membuat akuarium sederhana Bambu Laut secara mandiri. 

Tabel 2. Beberapa rentang parameter kualitas air laut untuk air laut, akuarium dan pemeliharaan karang 

Parameter Seawater range Acceptable range Ideal range 

Temperature (oC) 21-30 24-28 26-28 
Salinity (ppt) 23-40 33-38 34-36 
pH 7,4-8,4 7,8-8,8 8,2-8,6 
NO3 0,0-3,34 µmol/L 0-10 mg/L 0-1 mg/L 
PO4 0,0-0,54 µmol/L 0-1.0 mg/L 0-0.03 mg/L 

Sumber: Borneman (2008) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Skema akuarium sederhana Bambu Laut modifikasi 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

- Akuarium sederhana Bambu Laut dapat dibuat dengan mudah dan terjangkau. 
- Akuarium sederhana Bambu Laut dapat ditempatkan di berbagai tempat di darat, namun 

diusahakan kondisi udara tidak panas. 
- Akuarium sederhana Bambu Laut diharapkan dapat memberikan solusi bagi nelayan untuk 

mendapatkan manfaat ekonomi dari Bambu Laut.  

Saran 

- Akuarium sederhana Bambu Laut mudah penggunaannya oleh masyarakat untuk usaha produksi, 
sehingga bisa diambil manfaatnya secara ekonomi. 

- Akuarium sederhana Bambu Laut dapat digunakan oleh stakeholder untuk melestarikan Bambu 
Laut. 

- Pengurangan beberapa peralatan akuarium air laut, supaya akuarium sederhana Bambu Laut lebih 
sederhana dan praktis dalam pembuatannya 
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