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Abstrak
Kegiatan pengabdian masyarakat melalui KKN ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan warga di Pucangwolu, Kelurahan Giriwono, Kabupaten Wonogiri dalam
pembudidayaan lele dengan sistem bioflok dengan kolam terpal. Keterbatasn lahan dan air
irigasi merupakan permasalahan yang dihadapi petani di lokasi kegiatan, terutama pada musim
kemarau. Salah satu pilihan agar petani mendapatkan sumber protein serta kesempatan
memperoleh pendapatan tambahan adalah membudidayakan lele. Adanya keterbatasan lahan
dan air di lingkungan Pucangwolu, maka pemeliharaan lele yang dilakukan pada kolam/bak
kecil dari terpal dengan sistem bioflok adalah pilihan yang tepat. Program ini dilakukan dengan
metode pelatihan dan percontohan. Pelatihan meliputi cara budidaya lele dengan sistem
bioflok, sedangkan percontohan dilakukan dengan pembuatan bak pemeliharaan dari terpal
ukuran 1,5 × 1 m. Tiga puluh buah kolam kecil terpal, dipasang pada lima anggota kelompok
tani. Sumberdaya probiotik menggunakan limbah organik rumah tangga dan mikroba efektif
yang ada di pasaran. Pemeliharaan lele sistem bioflok pada kolam terpal ini juga dikombinasi
dengan sayuran akuaponik. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan masyarakat dalam membudidayakan lele dengan sistim bioflok yang hemat lahan
dan air. Pada kolam bioflok juga ditanam sayuran kangkung dengan sistem akuaponik. Melalui
kegiatan ini, masyarakat telah memiliki kesempatan untuk mendapatkan sumber pangan
alternatif dan juga ada harapan tambahan pendapatan baru di sela-sela pekerjaan pokok sebagai
petani atau pekerjaan lainnya
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Pendahuluan
Sebagian besar anggota masyarakat Lingkungan Pucangwolu, Kelurahan Giriwono,
Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri berprofesi sebagai petani, yang menggarap lahan
tadah hujan (Profile Kabupaten Wonogiri, 2021). Lahan tadah hujan adalah lahan pertanian
pengolahannya hanya memanfaatkan air hujan untuk sistem irigasinya (Dwiratna et al., 2016).
Pada musim kemarau, karena keterbatasan air, maka kegiatan pertanian amat sangat terbatas,
sehingga sebagian petani tidak memperoleh pendapatan yang cukup dari usaha taninya.
Berdasarkan kondisi tersebut Tim 92 KKN UNS Tahun 2021 membuat program
kegiatan pembudidayaan lele sesuai kondisi dan keterbatasan sumberdaya yang ada di
lingkungan Pucangwolu. Hal ini didasari pemikiran bahwa pembudidayaan lele tidak terlalu
rumit dan permintaan pasarnya tergolong tinggi, sehingga usaha ini dapat menjadi pilihan
yang tepat untuk memulai suatu usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga
(Hidayat et al., 2018).
Budidaya lele yang dikembangkan secara konvensional, yakni dengan pembuatan
kolam membutuhkan banyak air dan pemberian pakan sering tidak efisien, sehingga
membutuhakan biaya yang besar. Ada beberapa teknologi budidaya lele yang dapat dilakukan
untuk mendapatkan produksi tinggi, air terbatas, dan pakan yang efisien, sehingga biaya lebih
murah, yakni menggunakan terpal dengan metode bioflok (Gunawan et al., 2020)
Metode bioflok adalah salah satu metode alternatif dalam menyelesaikan masalah air
dalam budidaya ikan lele (Faridah et al., 2019). Istilah bioflocs mengacu pada pemanfaatan
bakteri

pembentuk

flok

(flocs

forming

bacteria)

untuk

pengolahan

limbah

(Aiyu-shirota, 2021). Teknologi bioflok merupakan salah satu teknologi pengolahan biologis
air dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme untuk meningkatkan carbon dan nitrogen
(Suprapto, 2013). Beberapa bakteri yang dapat digunakan dalam pembentukan bioflok adalah
Zooglea ramigera, Escherecia intermedia, Paracolobacterium aerogenoids, Bacillus substilis,
Bacillus cereus, Flavobacterium, Pseudomonas alcaligenes, Sphaerotillus natans, Tetrad,
dan Tricoda (Aiyu-shirota, 2009).
Untuk melengkapi pemeliharaan lele pada terpal dengan sistem bioflok ini, tim KKN
juga membuat program kegiatan menanam sayuran kangkung di kolam lele bioflok dengan
sistem akuaponik, guna membantu masyarakat yang sering mengalami kesulitan untuk
menanam sayur-sayuran, karena terbatasnya air saat musim kemarau. Penanaman sayuran,
seperti kangkung dengan sistem akuaponik ini menggunakan prinsip mendaur ulang limbah
lele di kolam menjadi nutrisi untuk tanaman yang tumbuh di atasnya. Oleh karena itu, sistem
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kombinasi akuaponik dan bioflok ini menurut Suciyono et al. (2020) merupakan sistem
terpadu yang dinilai efektif dan efisien, sehingga sesuai untuk diterapkan di lokasi kegiatan
ini.

Metode
Kegiatan Pengabdian budidaya lele dengan sistem bioflok pada kolam terpal ini
dilaksanakan pada Januari sampai Februari 2021. Pembekalan pengetahuan dan teknologi
budidaya lele sistem bioflok pada kelompok tani di lingkungan Pucangwolu dilakukan dalam
lima tahap kegiatan yang meliputi: (1) perencanaan program; (2) sosialisasi program tentang
sistem budidaya lele dengan sistem bioflok; (3) pembuatan larutan probiotik dengan bahan
dasar limbah suyur/buah rumah tangga; dan (5) pembuatan demplot budidaya lele dengan
sistem bioflok pada kolam terpal.
Perencanaan program dilakukan oleh tim KKN setelah melakukan analisis situasi dan
konsultasi dengan perangkat desa di Lingkungan Pucangwolu, Kelurahan Giriwono, guna
menggali permasalahan dan

mencari solusi terhadap masalah-masalah yang muncul di

masyarakat. Sosialisasi program tentang budidaya lele kepada masyarakat di Pucangwolu
untuk menjaring masyarakat yang benar-benar berminat dan bersedia memelihara lele yang
membutuhkan perhatian.
Pelatihan/pengenalan metode budidaya lele dengan sistem bioflok, dilakukan secara
individual, baik yang mendatangi posko KKN ataupun secara aktif mendatangi keluarga yang
menyatakan berminat. Metede ini dijalankan setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan
yang tidak memperkenankan untuk kegiatan pelatihan secara luring bersamaan di balai
pertemuan kelurahan, yang berpotensi menghadirkan kerumunan.

Pembuatan larutan probiotik
Prosedur pembuatan larutan probiotik mengikuti metode yang dilaporkan oleh Faridah
et al. (2019 ) dengan modifikasi pada bahan dasar sesuai yang tersedia di Pucangwolu,
Wonogiri. Penyiapan bahan-bahan yang terdiri atas: air bersih, sumber mikroorganisme
efektif dari sumber yang beredar di pasaran, ragi tape, tempe, dedak halus/tepung, dan
sayur/buah limbah rumah tangga. Proses pembuatan bioflok dilakukan proses fermentasi
selama kurang lebih 7 hari. Bahan-bahan tersebut dicampurkan dan diblender, selanjutnya
dilakukan fermentasi selama lima hari. Media bioflok ditambahkan dedak halus/tepung dan
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dapat digunakan sebagai larutan probiotik untuk diberikan secukupnya (sekitar 10-20 ml/ m3
air kolam), lebih banyak lebih baik.

Pembuatan demplot budidaya lele dengan sistem bioflok pada kolam terpal
Kolam bioflok di tempatkan di tujuh rumah warga di Lingkungan Pucangwolu, dan
masing dipasang sebanyak 4 kolam terpal ukuran masing-masing 60 × 120 cm. Kolam yang
telah dipasang dengan kerangka kayu diisi air sampai 2/3 tinggi kolam, namun kolam terpal
harus dibersihkan terlebih dahulu dengan direndam dalam air semalam untuk menghilangkan
bau dan kotoran di kolam terpal. Kedalam air dimasukkan pula paku air (Azolla sp.) dan
keyambang/kayu apu (Pistia stratiotes) yang didapat dari sawah/kolam /saluran air di desa.
Pada hari kedua bibit lele dimasukkan ke dalam kolam disertai sekitar 10-20 ml larutan
probiotik dan dibiarkan semalam. Penggantian air kolam dapat dilakukan kurang lebih satu
atau dua bulan sekali dan atau sesuai kebutuhan apabila kekeruhan air karena endapan bahan
organik sudah terjadi, sehingga ada penghematan air.

Gambar 1. Persiapan pembuatan kerangka kolam bioflok terpal dan pemasangan kerangka,
serta menyiapkan kolam terpal
Penanaman sayuran dengan sistem akuaponik di kolam bioflok
Persiapan yang dilakukan adalah membuat media tanam akuaponik menggunakan gelas
plastik dan diisi dengan arang kayu. Bagian bawah botol diberi lubang kecil-kecil untuk
masukkanya air dan juga akar bisa keluar (Gambar 2). Akuaponik ini menanam sayuran
kangkung. Tahapan kegiatan terdiri atas: (i) Bibit ditanaman pada gelas bekas kemasan air
minum, yang dibagian bawah diberi lubang kecil-kecil agar air bisa masuk; (ii) Bibit kangkung
dimasukkan ke dalam gelas dan ditata dengan diberi arang untuk tempat perakaran kangkung;
(iii) Gelas yang telah ditanami bibit kangkung digantung di kolam bioflok dengan ketinggian
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air sepertiga dari bawah/bibit tidak tenggelam. Dengan cara ini sayuran kangkung akan tumbuh
baik memanfaatkan bahan organik dalam kolam untuk nutrisinya.

Gambar 2. Persiapan pengsisian arang pada botol plastik untuk akuaponik dan
penanaman bibit kangkung
Hasil dan Pembahasan
Pemeliharaan lele dengan sistem bioflok pada kolam terpal
Hasil yang telah di capai dari program ini adalah tambahan wawasan masyarakat
Lingkungan Pucangwolu, Wonogiri tentang cara budidaya lele pada kondisi keterbatasan lahan
dan air, serta kesadaran akan ketahanan pangan dimasa pandemi ini. Budidaya lele yang
dikenal sebelumnya adalah dengan kolam yang memerlukan biaya besar, sehingga dengan
demplot budidaya lele dengan terpal kecil dan sistem bioflok yang lebih hemat air dan lahan
serta biaya yang relatif lebih ringan dapat menjadi pilihan petani. Dalam pemeliharaan lele
dengan sistem bioflok, maka larutan probiotik dimaksudkan agar dalam kolam bioflok kaya
dengan berbagai jenis mikroba berguna yang mampu mengurai bahan-bahan organik dalam
kolam baik bersumber dari sisa pakan dan kotoran lain untuk di-urai, sehingga air kolam
menjadi lebih bersih, karena tidak terjadi proses pembusukan bahan organik yang akan
mengurangi kadungan oksigen air. Dengan cara ini, air kolam relatif lebih tahan lama untuk
tidak diganti. Hal ini sesuai dengan pernyataan Faridah et al. (2019), bahwa metode bioflok
dipilih dengan tujuan mengurangi penggunaan air dalam budidaya ikan lele. Penggantian air
kolam dapat dilakukan kurang lebih dua bulan sekali dan atau sesuai kebutuhan apabila
kekeruhan air karena endapan bahan organik sudah terjadi, sehingga ada penghematan air.
Setiap kali penggantian air tetap harus menambahkan larutan probiotik/atau menyimpan
larutan probiotik sebagai starter. Kepala Lingkungan (Kepala Dusun) yang nantinya akan
mamantau jalannya program ini dan sekaligus menjaga keberlanjutannya.
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Hasil ternak lele ke depannya dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani yang
dikonsumsi oleh warga sekitar Lingkungan Pucangwolu-Wonogiri atau pun dapat dijual
sebagai penghasilan tambahan, seperti yang dinyatakan oleh Gunawan et al. (2020). Ikan lele
dipilih karena cara perawatannya relatif mudah dan masyarakat mendapatkan kesempatan
untuk mengembangkan usaha baru yang sekaligus menjadi sumber pendapatan baru disela-sela
kesibukan bekerja di sektor lain/ibu rumah tangga.

Gambar 3. Penyerahan bibit lele dan pakan pada masyarakat penerima
Faktor penghambat dalam pelaksanaan program budidaya lele sisem bioflok ini tidak
lepas kondisi pandemi COVID-19, sehingga sosialisasi program tidak dapat meluas dan
maksimal, karena harus dilakukan secara door to door. Waktu panen yang membutuhkan
beberapa bulan, membuat masyarakat Lingkungan Pucangwolu-Wonogiri belum bisa
menikmati hasil panen, sampai program berakhir, sehingga pengalaman terkait panen dan
pasca panen budidaya lele pada kolam terpal dengan sistem bioflog ini belum dapat dilakukan.
Pemantauan antara mahasiswa dengan masyarakat Lingkungan Pucangwolu-Wonogiri tentang
cara pemberian makan dengan benar agar hasil panen bisa maksimal juga sedikit terhambat.
Penanaman sayuran dengan sistem akuaponik di kolam bioflok
Hasil yang juga dicapai dari program ini adalah tambahan pengetahuan dan wawasan
masyarakat Lingkungan Pucangwolu-Wonogiri tentang cara budidaya sayuran yang lebih
praktis, terutama pada kondisi air terbatas pada musim kemarau. Budidaya akuaponik ini masih
belum dikenal masyarakat Lingkungan Pucangwolu. Tanaman akuaponik, kangkung, ke
depannya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan untuk konsumsi keluarga. Tanaman
kangkung dipilih karena dapat tumbuh dengan cepat di media air. Ikan lele juga dapat memakan
akar-akar kangkung sebagai nutrisi tambahan dan juga menyeimbangkan pertumbuhan
kangkung yang relatif cepat karena mendapatkan nutrisi dari bahan organik yang ada di kolam
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lele. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suciyono et al. (2020), bahwa budidaya ikan lele dengan
sistem kombinasi akuaponik dan bioflok merupakan sistem terpadu yang dinilai efektif dan
efisien.
Dengan demikian, sistem budidaya sayuran akuaponik di kolam bioflok merupakan
sistem budidaya intensif yang memanfaatkan prinsip daur ulang nutrisi pakan yang terbuang
melalui proses bakterial (Suciyono et al., 2016). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat
memberikan nilai tambah ekonomi keluarga dengan memanfaatkan lahan sempit, serta
keterbatasan air untuk menambah ketersediaan pangan, khususnya sumber protein hewani dan
sayuran untuk konsumsi rumah tangga dan berpotensi untuk menjadi sumber pendapatan baru
bagi keluarga.

Gambar 4. Pemeliharaan sayuran kangkung (akuaponik) pada kolam lele
sistem bioflok dengan terpal
Faktor penguat kegiatan ini adalah dukungan dari masyarakat Lingkungan
Pucangwolu-Wonogiri. Masyarakat cukup antusias mengikuti kegiatan sistem budidaya
sayuran akuaponik yang cukup sederhana, guna menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan
pada masa pandemi dan musim kemarau. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari perangkat
Kelurahan Giriwono-Wonogiri yang senantiasa hadir mendampingi tim dalam berkegiatan.
Kesimpulan dan Saran
Masyarakat di Lingkungan Pucangwolu-Wonogiri mendapatkan pengetahuan dan
pengalaman baru dalam budidaya lele di kolam terpal dengan sistem bioflok yang hemat lahan
dan air, berbiaya murah, serta berpotensi mendapakan sumber pendapatan baru rumah tangga.
Budidaya lele dengan kolam terpal dan sistem bioflok yang dikombinasi dengan akuaponik
dapat menjadi alternatif yang tepat untuk solusi mendapatkan sumber pangan untuk wilayah
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dengan keterbatasan lahan dan air. Kegiatan ini masih perlu pendampingan untuk menjaga
keberlanjutannya, serta dikembangkan pada kelompok masyarakat lebih luas.
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