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ABSTRAK 
Meningkatnya  peminat  akuarium  air  laut  menyebabkan  semakin  maraknya 
kegiatan penambangan karang. Hal ini berimplikasi terhadap meluasnya daerah 
karang  yang  rusak.  Jika  kegiatan  ini  secara  terus  menerus  dilakukan  akan 
mengakibatkan rusaknya ekosistem yang ada. Disamping itu, perawatan karang 
dalam akuarium yang kurang intensif dengan  sistem filter dan Running Water 
System yang ada, menyebabkan Anemon (Heractis magnifica) harus diganti tiap 6 
bulan sekali sehingga memicu kegiatan penambangan karang. Salah satu jenis 
karang yang  populer di lingkungan penggemar akuarium air laur adalah jenis 
karang  lunak  (soft  coral).   Selama  ini  khususnya  di  daerah  Bogor,  para 
penggemar dan pedagang akuarium air laut  masih menggunakan sistem filter 
dengan biaya pembuatan dan perawatan yang cukup mahal dan rumit. Meskipun 
demikian, sistem filter tersebut hanya mampu mempertahankan hidup anemon di 
dalam akuarium air laut selama 6 bulan saja. Setelah lewat dari selang waktu 
tersebut, warna anemon akan memudar dan harus diganti dengan yang baru agar 
ekosistem di dalamnya tidak terganggu. Metode yang digunakan pada penelitian 
ini meliputi modifikasi pada  sistem Double Filter baik secara biologis maupun 
fisika. Kondisi lingkungan dalam akuarium air laut dibuat sama ataupun serupa 
dengan kondisi lingkungan aslinya, maka dari itu diperlukan teknik perancangan 
khusus  pada  desain  Running  Water  System  dengan  harga  yang  murah  dan 
berkualitas baik. Sistem filter ini dibuat agar efektif dalam menyaring  partikel- 
partikel terlarut dal air baik yang beracun maupun yang tidak beracun. Selain itu 
dapat pula mempertahankan kelangsungan hidup anemon di dalam akuarium air 
laut lebih dari 6 bulan.  

Kata kunci: filter ganda, anemon, Heractis magnifica, akuarium,  

PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan Negara yang memilki garis pantai terpanjang kedua 

setelah  Kanada,  dengan  luas  total  terumbu  karang Indonesia  yang  mencapai 
85.200 km2. Hal ini meletakkan Indonesia pada posisi kedua di dunia setelah 
Great Barrier Reef. Tercatat 40 persen diantaranya berada dalam kondisi rusak, 
akibat dari penangkapan  ikan yang tidak ramah lingkungan, sedimentasi, polusi 
dari daratan dan penambangan karang untuk hiasan akuarium laut. 

Meningkatnya peminat akuarium air laut menyebabkan semakin maraknya 
kegiatan  penambangan karang. Hal ini berimplikasi terhadap meluasnya daerah 
karang  yang  rusak.  Jika   kegiatan  ini  secara  terus  menerus  dilakukan  akan 
mengakibatkan rusaknya ekosistem yang  ada. Disamping itu, perawatan karang 
dalam akuarium yang kurang intensif dengan sistem  filter  dan Running Water 
System  yang  ada,  menyebabkan  Anemon  harus  diganti  tiap  6  bulan  sekali 
sehingga memicu kegiatan penambangan karang. 
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Salah satu jenis karang yang populer di lingkungan penggemar akuarium air 

laur adalah jenis karang lunak (soft coral). Selama ini khususnya di daerah Bogor, 
para penggemar dan pedagang akuarium air laut masih menggunakan sistem filter 
dengan biaya pembuatan dan perawatan yang cukup mahal dan rumit. Meskipun 
demikian, sistem filter tersebut hanya mampu mempertahankan hidup anemon di 
dalam akuarium air laut selama 6 bulan saja. Setelah lewat  dari selang waktu 
tersebut, warna anemon akan memudar dan harus diganti dengan yang baru agar 
ekosistem di dalamnya tidak terganggu. 

Dalam pemeliharaan akuarium air laut sebagai suatu miniatur ekosistem 
yang   sebenarnya, aliran materi dan energi harus selalu dijaga dan dipertahankan 
agar stabilitas sistem dapat terawat secara baik, seperti sisa kelebihan materi yang 
harus  dikeluarkan  dari  sistem  dan  kekurangannya  harus  ditambahkan.  Proses 
tersebut sepintas terlihatlah rumit, namun sebenarnya hal tersebut dapat dilakukan. 
Suatu  ekosistem  buatan  harus  didesain  sedemikian  rupa   sehingga  penikmat 
akuarium dapat duduk dengan tenang dan menikmati keindahan akuarium air laut 
tanpa harus selalu melakukan penyesuaian dan perawatan. 

Kondisi lingkungan dalam akuarium air laut dibuat sama ataupun serupa 
dengan kondisi lingkungan aslinya, maka dari itu diperlukan teknik perancangan 
khusus  pada  desain  Running  Water  System  dengan  harga  yang  murah  dan 
berkualitas baik. Oleh karena itu, pemanfaatan sistem Double filter menjadi salah 
satu alternatif bagi para penggemar akuarium air laut. 

Sistem Double filter merupakan salah satu jenis filter yang memadukan 
antar filter  biologi dan filter fisika. Sistem filter ini selain murah, aman juga 
efektif  dalam  menyaring  partikel-partikel  terlarut  dal  air  baik  yang  beracun 
maupun yang tidak beracun. Selain itu dapat pula mempertahankan kelangsungan 
hidup anemon di dalam akuarium air laut lebih dari 6 bulan.  

METODE PENDEKATAN 
Pada tahap awal kegiatan ini, Tim PKM kami melakukan survei rancangan 

akuarium air laut pada pameran flora dan fauna yang diselenggarakan di lapangan 
banteng, Jakarta Pusat,   tanggal   27 Agustus 2005. Tim PKM kami melakukan 
pengamatan  dan  konsultasi  mengenai  hal  hal  yang  terkait  dengan  rancangan 
akuarium air laut yang dipamerkan oleh stand Taman Nasional Kepulauan Seribu 
(TNKS). Pada survei tahap kedua, kami mengunjungi beberapa  toko akuarium 
yang terletak di kawasan Barito, Jakarta Selatan. Survei  ketiga dilakukan di toko 
akuarium air laut di daerah Batu Tulis, Sukasari, Bogor. Hasil dari survei lapang, 
konsultasi  dan  studi  literatur  yang  telah  kami  lakukan  menjadi  pertimbangan 
dalam membuat rancangan akuarium air laut ini.  

Pengadaan Alat dan Bahan 
Alat-alat yang kami gunakan dalam rancangan akuarium laut ini dapat 

dilihat dari daftar berikut ini  

Tabel 1. Daftar alat yang diperlukan 
No. Nama alat Satuan Jumlah (unit) 
1 Akuarium ukuran 90x40x50 cm3 buah 2 
2 Pompa air buah 3 
3 Aerator buah 2 
4 Pipa meter 5 
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5 Peralatan under gravel filter paket 2 
6 pH tester (kertas lakmus) pak 1 
7 Rak akuarium buah 1 
8 Pemanas air (Tetra Lee HT) buah 1 
9 Protein skimmer Buah 1 
10 Lampu fluorescent Buah 2 

 

Tabel 2. Daftar bahan yang diperlukan 
No. Nama Bahan Satuan Jumlah (unit) 
1 Anemon (Heteractis magnifica) ekor 3 
2 Ikan badut (Ampiphrion ocellaris) ekor 6 
3 Ikan jenis lain ekor 8 
4 Hard coral Kg 10 
5 Pecahan karang Kg 10 
6 Pasir bali Kg 15 
7 Ijuk Paket 3 
8 Batu aktif (live rock) Kg 5 
9 Pasir aktif (live sand) Kg 5 
10 Air laut Liter 840 
11 Karbon aktif Kg 1 
12 Zeolit Kg 5 
13 Wadah air laut sementara 100 liter 9 

   

Ekosistem Terumbu Karang Pompa Air        

Sisa Metabolisme Ikan 
dan Racun dari Anemon       

Filter Biologi (Lamun) Filter Fisika   

Gambar. Bagan Alir Running Water System pada All in One Aquarium   

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sistem double filter pada akuarium air laut ternyata belum dapat berfungsi 

secara  efektif  karena  kualitas  air  yang  telah  melaluinya  tidak  mencapai  hasil 
optimal seperti yang diharapkan. Tingkat kekeruhan pada air hasil saringan masih 
cukup   tinggi.   Hal   ini   disebabkan   kesalahan   pada   pencucian   bahan-bahan 
penyaring  sebelum  digunakan.  Tingginya  tingkat   kekeeruhan  menyebabkan 
terjadinya stress pada anemon, yang kemudian akan memicu  terjadinya stress 
pada ikan badut yang bersimbiosis dengannya. 
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Kesalahan  juga  terjadi  ketika  melakukan  instalasi  lampu  fluorescent. 

Sambungan  kabel  lampu  yang  berdekatan  dengan  permukaan  air akuarium 
terkena percikan air dari upper filter, sehingga dalam beberapa waktu biota yang 
dipelihara dalam akuarium mengalami stress yang cukup tinggi.  

   

Gambar Rancangan Akuarium Air Laut  

Keterangan : 
I. Akuarium I 
II. Akuarium II 
1. Lampu Fluorescent 
2. Pipa PVC 2 inci 
3. Protein Skimmer 
4. Pompa 
5. Anemon (Heteractis magnifica) 
6. Pipa udara under gravel 
7. Upper filter 
8. Air hasil filter 
9. Ikan Badut (Amphiprion ocellaris) 
10. Pecahan Karang (Rubble) 
11. Gravel 
12. Kapas Ultra 
13. Water Pump 
14. Zeolit 
15. Kapas ultra 
16. Bio ball 
17. Pecahan karang ( Rubble) 
18. Arang aktif 
19. Ijuk 
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KESIMPULAN 

Kelangsungan hidup  anemon  yang  dipelihara  dalam  akuarium  air  laut 
belum berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Anemon yang diperlihara tidak 
mampu bertahan hidup lebih 6 bulan. Untuk mencapai hasil yang diinginkan perlu 
dilakukan evaluasi lebih lanjut dalam pemilihan bahan filter dan langkah-langkah 
dalam instalasi peralatan perlu diperhatikan lebih lanjut.  
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