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Pendahuluan 



  Potensi Lahan Tambak  :  2.963.717 ha 

      Pemanfaatannya   :     657.346  ha     

  Komoditas  prioritas dalam pengembangan budidaya tambak : 

    Udang windu dan vaname 

 Industri hulu s/d hilir sudah cukup berkembang 

 Permintaan pasar ekspor yang tinggi 

 Bernilai ekonomis tinggi / usaha yg mnguntungkan 

 Menyerap tenaga kerja yang besar 

  Proyeksi Produksi  Udang (KKP 2018): 

    Pada tahun 2018, target produksi perikanan budidaya sebesar 24,08 juta 
ton yang terdiri dari  rumput laut 16,17 juta  ton dan ikan (7,91 juta ton) . 
Target Produksi udang nasional 2018  sebesar 800 ribu ton terdiri dari  
udang vaname, udang windu dan udang lainnya. 

  

 

PENDAHULUAN 
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Dimanfaatkan

Belum dimanfaatkan
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60 % 

11 % 

  China    53.942.924  

  Indonesia      9.599.765  

  India      4.213.917  

  Vietnam      3.320.100  

  Philipines      2.541.965  

  Bangladesh      1.726.066  

  Korea Rep.      1.506.730  

  Norwegia      1.321.119  

  Thailand      1.233.877  

  Chile      1.075.547  

  Other      9.950.094  

  Total    90.432.105  
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POSISI INDONESIA SEBAGAI NEGARA 
PRODUSEN AKUAKULTUR DUNIA 



22% 

78% 

Dimanfaatkan

Belum dimanfaatkan

 POTENSI  TAMBAK  INDONESIA  

Potensi Tambak  2.963.717 ha 
Dimanfaatkan 657.346 ha 
Belum dimanfaatkan 2.306.371 ha 

2% 
6% 

92% 

Potensi Lahan Tambak Berdasarkan Tingkat 
Teknologi 

Intensif Semiintensif Ekstensif



 Peningkatan produksi udang dapat dilakukan dengan:  

  Ekstensifikasi (perluasan areal budidaya), 

  Intensifikasi (peningkatan teknologi) dan 

  Diversifikasi (penambahan jenis komoditi budidaya dan 

    produk hasil budidaya). 
Kendala utama dilapangan  : 
  Masalah penyakit udang ( virus, bakteri, parasit, jamur, dll) 
  Terbatasnya induk/benih SPF/SPR 
  Rendahnya produksi & produktivitas lahan (degradasi lingk) 
  Tingginya harga sarana produksi (pupuk, benur, pakan)  
  Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pembudidaya 
   ± 90 % petani tambak tergolong menerapkan 
    teknologi sederhana. 

 
 



SARANA 
Tambak, Kolam, KJA 

 

INPUT HARA 
Pakan, Pupuk 

SPESIES 
Udang, Ikan 

TEKNOLOGI 
Tingkat Intensitas 

LINGKUNGAN 
Tanah, Iklim, perairan, dll 

PENGARUH  
MANUSIA 
Sikap, pasar, Kebijakan, 
hukum, kelembagaan 

 

FAKTOR-FAKTOR INDEPENDEN 
 

FAKTOR-FAKTOR  DEPENDEN 

 

 
 

 

 

 

Gambar 1. Faktor-faktor dependen dan independen yang berpengaruh terhadap   

                  kelayakan akuakultur ( Schmittou, 1991) 

 

Kelayakan Budidaya 

KELAYAKAN 

BUDIDAYA 

IKAN,UDANG 



Tingkat  teknologi budidaya udang 

 Tingkat teknologi budi daya udang vaname di tambak 

ditentukan oleh padat penebaran dan akuainput lainnya, 

ketersediaan sarana dan prasarana produksi.  

 Teknologi budi daya udang vaname terdiri dari teknologi 

ekstensif, teknologi ekstensif-plus, teknologi semi-

intensif, teknologi intensif, dan teknologi super intensif  



 Kepadatan 

  

 

 

 

 

 

 

  Saprokan 
 

 

 

Teknologi 

Budidaya Udang 

Kepadatan (ekor/m2) 

Udang Windu Udang Vaname 

Tradisional 

- Monokultur 

- Polikultur 

- Tradisional Plus 

2 – 5 

> 2 

2 – 3 

5 

< 8  

Semi-Intensif 6-15 15 - 25 

Intensif > 15  > 50   

Teknologi 

Budidaya 

Saprokan 

Pompa Kincir Pkn Alami Pkn Komersil 

Tradisional - - +++ - (+) 

Semi Intensif + +  + ++ 

Intensif +++ +++ + +++ 



Tingkat teknologi budidaya udang vaname di tambak 

 
Teknologi 

Budi daya 

Padat 

penebaran 

(ekor/m2) 

Kebutuhan 

Pakan Sarana Prasarana 

- Ekstensif 

- Ekstensif  

  plus 

- Semi 

  intensif 

- Intensif 

- Super 

  intensif 

< 5 

6--8 

 

50--80 

 

100--300 

 

>300--1000 

Pakan alami 

Pakan alami+ 

pakan komersil 

Pakan komersil 

 

Pakan komersil 

 

Pakan komersil 

Tanpa pompa 

Pompa air  

Pompa air, kincir 

air 

 

Pompa air, kincir 

air,  

Pompa air, kincir,  

root-blower 

Inlet bersatu dengan 

outlet 

Inlet dan outlet 

Terpisah 

Tandon air sumber 

 

Tandon air sumber, 

tandon air limbah 

 

Tandon air sumber, 

IPAL 

Modifikasi : Mangampa et al., 2014 



Perkembangan Budidaya Ikan/udang 

Ekstensif Semi-intensif Intensif Super-intensif 

< 3 

ton/ha/th 

> 3 – 6 

ton/ha/th 

> 10 – 30 

ton/ha/th 
> 100 

ton/ha/th 

Subsistem Komersial 

Proses Transformasi 



Teknologi Ekstensif Plus 



 Budidaya Tradisional : 

   - teknologi sederhana 

   - padat tebar rendah 

   - mengandalkan pakan alami 

   - pasang surut 

   - luas tambak 3-10 ha 

   - produksi rendah  

  Plus : 

   - sarana tambahan (pompa air,pompa sepak) 

   - pemberian pakan secukupnya  

   - aplikasi probiotik 

BUDIDAYA UDANG  WINDU  TRADISIONAL/EKSTENSIF PLUS 



Sistem Tradisonal dengan kriteria 

sebagai berikut : 

 Sangat tergantung pada alam (tidak ada campur tangan 
manusia) 

 Penerapan teknologi sangat minim (hanya mengandalkan 
pakan alami, benur dari alam, tidak menggunakan pompa 
dan kincir air) 

 Biaya produksi rendah (± 5 – 10 juta/ha) 

 Tingkat resiko masih rendah 

 Padat penebaran < 10 ekor/m2  

 Hasil produksi masih rendah (< 2 ton/ha) 

 Jumlah SDM < 2 orang/ha 

 Kualitas SDM masih rendah (setingkat SD dan SMP) 







     Saluran Keliling 
 

 

 

 

 

 

Pelataran 

  Desain tambak dengan teknologi sederhana,  tampak samping (atas) 

             dan tampak atas (bawah)  



CARA PENERAPAN TEKNOLOGI  BUDIDAYA UDANG VANAME EKSTENSIF-PLUS 

  Persiapan tambak  

     -  Persiapan tanah dasar/petakan 

     -  Pemberantasan hama 

     -  Pengapuran 

     -  Pemupukan 

     -  Persiapan air penebaran 

  Pentokolan benur vaname : 

  Penebaran tokolan : 

  Pemeliharaan 

    -  Pemantauan kualitas air, dan pertumbuhan udang  

    -  Pemupukan dan pengapuran susulan 

    -  Aplikasi probiotik  

    -  Pemberian pakan 

 Panen 



    Cara penerapan teknologi yang diurut mulai persiapan  

     sampai aplikasi 

 

Keberhasilan suatu budi daya tambak sangat ditentukan oleh persiapan 

tambak  yang baik.  Persiapan tambak meliputi : 

(a) persiapan tanah dasar dan perbaikan pematang, bertujuan 

mengoksidasikan bahan organik dan asam belerang, 

(b)  Pemberantasan hama bertujuan memberantas hama serta 

organisme akuatik lain yang menjadi saingan organisme yang 

dibudidayakan 

(c) pengapuran bertujuan untuk meningkatkan derajad keasaman 

tanah,  

(d) pemupukan bertujuan meningkatkan ketersediaan nutrien untuk 

menumbuhkan pakan alami,  

(e) pengisian air tambak. 

 



Persiapan tanah dasar dan perbaikan petakan  
 

Jenis tanah tambak ekstensif (tradisional)  tanah     

    gambut dan tanah sulfat masam (TSM) yang sudah  

    matang, (kawasan lahan rawa). 

 Perbaikan tanah sulfat masam   Proses Remediasi.  

 Remediasi  meliputi tahapan  pengolahan,  

    pengeringan, perendaman, dan pembilasan tanah 

 Persiapan tanah dasar meliputi   pengangkatan lumpur  

    dasar (keduk teplok), penambalan/peninggian  

    pematang, perbaikan pintu air, dan saluran pembawa  

    /pembuang. 



Persiapan tanah dasar 

  Pola tanam I  

     (Februari s/d Juli) 

      -  Perbaikan pematang 

      -  Keduk teplok 

      -  Pengeringan 

 Pola tanam II  

   (Agustus s/d Januari) 

   -  Pengolahan /pembalikan 

      tanah (cangkul atau bajak) 

   -  Pengeringan sempurna  

   -  Pencucian 



2. Pemberantasan Hama 

• Pemberantasan hama tidak menggunakan bahan kimia  yang berbahaya 

dan pestisida yang terlarang 

 Pemberantasan hama dianjurkan menggunakan saponin dengan cara 

merendam saponin di dalam air selama 2 jam, kemudian air rendaman 

saponin  disebarkan secara merata ke seluruh permukaan air tambak. 

Penggunaan saponin disesuaikan dengan kondisi musim. 

  Dosis saponin yang digunakan tergantung pada salinitas air tambak, yaitu 

apabila salinitas air kurang dari 15 ppt maka dosis yang digunakan adalah 

20 ppm  (100 kg saponin/ha, ketinggian air 0,5 m dari dasar) dan apabila 

salinitas air lebih atau sama dengan  15 ppt digunakan dosis 15 ppm (75 kg 

saponin/ha, ketinggian air 0,5 m dari dasar).  

  Aplikasi saponin sebaiknya dilakukan antara pukul 09.00-12.00 pada 

kondisi cuaca yang cerah sehingga penggunaan saponin efektif dan efisien. 

 



Perbaikan Pematang Pengeringan Tambak 

Pemberantasan hama Pengolahan/pembalikan Tanah  

Persiapan Tambak  



 

 

Kegiatan persiapan tambak untuk budidaya udang  

 



Pengapuran  

 Pada teknologi budi daya udang vaname ekstensif plus pengapuran 
dapat dilakukan sebagai berikut :  

 Pengapuran awal digunakan kapur karbonat (kapur pertanian) pada 
saat pengolahan tanah dan sesudah pencucian tambak dengan dosis 
1500 kg/ha 

 Pengapuran dengan kapur oksida pada kondisi tanah yang busuk (H2S) 
utamanya pada bagian caren, dan untuk menstimulir pemberantasan 
hama.  Kapur oksida ini memiliki reaksi cepat namun daya 
netralisirnya cepat berkurang. Dosis yang digunakan 1.200 kg/ha 

 Kapur dolomit digunakan pada saat menumbuhkan pakan alami dan 
efektif digunakan sebagai kapur susulan (3-5 ppm) 



Jenis-jenis kapur yang digunakan di tambak 

No  Jenis kapur  Formula  
 Kadar 

Ca2+ 

1 Kalsium karbonat atau kapur 

kalsit atau kapur pertanian 

(Kaptan) 

CaCO3  40% 

2 Kapur Oksida atau quicklime atau 

kapur bakar 

CaO  71 % 

3 Kapur Hidrat atau slaked lime 

atau kalsium hidroksida 

Ca(OH)2  54 % 

4 Kapur Dolomit CaMg(CO3)2  Tidak ada 

info 



  Pemupukan 

 Pada budidaya udang vaname ekstensif plus disamping penggunaan pupuk 

anorganik juga disarankan untuk menggunakan pupuk organik  

 Dosis pupuk dasar ditentukan oleh kesuburan dari tanah tambak 

 

Kesuburan tanah Kebutuhan pupuk (kg/ha) 

Urea SP-36 

Total-N > 0,5%; PO4 > 60 ppm 50 100 

Total-N > 0,5%; PO4 30-60 ppm 50 125 

Total-N > 0,5%; PO4 < 30 ppm 50 150 

Total-N 0,25-0.5%; PO4 > 60 ppm 75 100 

Total-N 0,25-0.5%; PO4 30-60 ppm 75 125 

Total-N 0,25-0.5%; PO4 < 30 ppm 75 150 

Total-N < 0,25%; PO4 > 60 ppm 100 100 

Total-N < 0,25%; PO4 30-60 ppm 100 125 

Total-N < 0,25%; PO4 < 30 ppm 100 150 



Pengisian air  

 Pemasukan dan pengeluaran air tambak dapat dilakukan 
melalui pintu air . 

 Pengisian air dilakukan pada saat air pasang telah stabil (1-2 
jam setelah pasang) dengan ketinggian air dalam petak 
tambak 0,8-1 m 

 Pada budidaya udang vaname ekstensif plus disarankan 
menggunakan pintu air yang terbuat dari pintu kayu untuk 
memperoleh kuantitas  yang cukup, kualitas air yang baik, 
dan efisien dalam biaya operasional.  



Pengapuran Pemupukan 

Pengisian Air  ke petak tambak 



TAMBAK UDANG 

Memperbaiki kualitas lingkungan  

   (Verschuere et al, 2000) 
 

Aplikasi Probiotik 



Teknik memilih benur yang baik yaitu:  

 Benih yang ditebar dalam kondisi sehat, bebas penyakit 
(deteksi PCR) dan berasal dari unit pembenihan 
bersertifikat dan tidak mengandung penyakit berbahaya 
maupun obat ikan 

 Keseragaman ukuran; ukuran dari populasi benur  yang 
seragam (lebih besar dari 80%) dapat terhindar dari 
kanibalisme dan pertumbuhan yang kerdil.  

 Panjang PL; panjang PL udang vaname pada saat PL 10-12 
yaitu sekitar 10-12 mm atau gunakan benur yang sudah 
kuat (PL 25-27). 

 Aktivitas renang; gerakan berenang aktif, menentang arah 
arus, cenderung mendekat ke arah cahaya (fototaksis 
positif) dan melonjat menjauh jika ada kejutan. 

 Makanan; usus udang terlihat penuh dengan makanan. 

 Warna tubuh; tubuh transparan dan berwarna kecokelatan 
atau kehitaman menunjukkan vitalitas tinggi dan 
pertumbuhan cepat, jangan memilih benur yang berwarna 
merah atau merah muda karena menandakan benur yang 
mengalami stres. 

 



Laporan Hasil Uji Laboratorium 



Pentokolan Udang  Windu 



 Memperbaiki vitalitas benur 

 Efisien dalam penggunaan pakan  

 Menjamin ketersediaan tokolan dalam kesesuaian pola tanam di  

      pembesaran, 

 Mempersingkat waktu pemeliharaan di pembesaran  

    sehingga mengurangi peluang terserangnya penyakit  

Keuntungan  Pentokolan Vaname 



Penebaran Tokolan 

 Ukuran benih yang digunakan pada budi daya 

udang vaname ekstensif plus adalah tokolan 

berumur 15 hari dari PL-12 (PL-27)  

 Bobot udang berkisar  0,15-0,20 g/ekor 

 Kepadatan tokolan di pembesaran adalah 

maksimal 80.000 ekor /ha (8 ekor/m2) 



  Wadah  Hapa  waring hijau  & bak fiber 

  Aerator hyblow  200 GJ, aerasi 


  Tinggi air tambak 1,0 -1,2 m dan 

  Tinggi air dlm hapa 0,8 m 

  Kepadatan benur vanamei 6000 ekor/m3 

       (Mangampa dan Hendradjat, 2006) 

  Ukuran benih  PL12 (0,001 g/ekor),  -> SPF 

  Pakan komersial, dosis 50-100% BB,  

     Frekuensi  2 x/hari 

  Lama pentokolan 15 hari  (Tahe et al., 2009) 

  Pentokolan Udang Vaname 



0,152 g/ekor 

Benur Vaname PL-12 

HAPA 

Tokolan vaname 

 

Variabel 

Kepadatan dalam hapa (ekor/m3) 

4000 6000 8000 

Berat awal rata-rata (g/ekor) 

Berat akhir rata-rata (g/ekor) 

Lama pemeliharaan (hr) 

Survival rate (%) 

0,001 

0,109 

15 

93,17 

0,001 

0,152 

15 

92,35 

0,001 

0,134 

15 

83,73 
Sumber : Mangampa dan Hendrajat (2006) 

Pertumbuhan dan Sintasan udang vaname selama 15 hari di pentokolan 

0,004 g/ekor 

…. Lanjt pentokolan udang vaname 



  Uji screening : larutan formalin 200 ppm  

   selama  30 menit / PCR 

  Wadah : tambak , Ukuran tambak :75 m2 

  Padat penebaran : 750-1.000 ekor/m3  

   Pengelolaan pakan : - bentuk remah,  

     dosis 100-20% BB,  frekuensi 2-3 kali/hari 

  Pergantian air : 20-30% volume/3 hari 

  Tinggi air : 80 cm 

  Aerator Hb 200 GJ, 15 bt aerasi/ptk,  shelter 12 lbr 

  Pengapuran /pemupukan susulan   

  Lama pemeliharaan : 30-45 hari 

PENTOKOLAN UDANG WINDU 



PANEN TOKOLAN UDANG WINDU 

- Pipa /pintu panen (4 inch) 

- Hapa (waring hijau) ukuran 1x1 m2 

Variabel Nilai Parameter 

produksi 

Padat Tebar (ekor/petak) 

Berat awal (g/ekor) 

Berat akhir (g/ekor) 

Lama pemeliharaan (hari) 

Kelangsungan Hidup (%) 

45.000-60.000 

0,004-0,006 

0,165-0,292 

30-45 

74,74-92,50 



   Pengamatan  

   kualitas air  

      -  Harian : pH, suhu (oC),  

       Salinitas (ppt), DO(mg/L),  

      kecerahan (cm), warna air 

Pengamatan udang  

  -  setiap 1 – 2 minggu : 

     pertumbuhan dan    

     kesehatan udang 

    Pemeliharaan/Pembesaran 

   Pengamatan kualitas air  dan Pertumbuhan udang  
 



 Dilakukan upaya filterisasi air atau pengendapan serta menjamin kualitas 

     air yang sesuai untuk ikan/udang yang dibudidayakan 

 Monitor kualitas air sumber secara rutin untuk menjamin kualitas air 

     yang sesuai untuk ikan/udang yang dibudidayakan 

 

Pengelolaan Air 

Sumber: Penerapan CBIB pada Unit Usaha Budidaya,(2010) 



Parameter Kualitas Air Kisaran Optimun Keterangan 

-  Suhu (oC) 

-  pH 

-  Salinitas (ppt) 

-  DO (ppm) 

-  Alkalinitas 

-  Kecerahan (cm) 

26 – 30 

7,5 - 8,5 

10 – 25 

> 4,0 

> 100 

30 - 40 

 Fluktuasi < 3 

Fluktuasi < 0,5 

Fluktuasi < 5,0 

Kondisi alami 

Menstabilkan pH  dan  Plankton 

Indikator Plankton 

Parameter kualitas air yang diamati selama pemeliharaan 



Parameter Toleransi/Optimal Pustaka 

DO (ppm) 

 

Temperatur (0C) 

Salinitas (ppt) 

 

pH 

 

Kecerahan (cm) 

 

Kedalaman (cm) 

NH3 (ppm) 

 

 

NO2 (ppm) 

 

NO3 (ppm) 

 

H2S (ppm) 

 

 

Alkalinitas (ppm) 

BOT (ppm) 

TSS (ppm) 

2 /  > 3  

16 – 36 / 28 – 31 

23 – 30  

1 – 40  

0,5 – 45 

7,5 – 8,5 

7,4 – 8,9/  8,0 

40 – 60 

30 – 60 

100 -120  

< 1 (Benur), 3 (Dewasa) 

0,4 – 2,3 

1,6 – 2,78 (LC 50) 

0,01 – 0,05 

< 1 

0,4 – 0,8 

0,2 – 0,9/ 0,1 – 4,5 (Algae) 

< 0,050 

< 0,005 / Maks 0,05 

0,002 

20 – 200 

<55 

25 - 500 

Clfford (1998) 

Anonim (2003) 

Wyban &Sweny (1991) 

Bray et al, 2004  

Mc Graw dan Scarpa 

Anonim (2003) 

Wyban &Sweny (1991) 

Adiwijaya et al (2003) 

Anonim (2003) 

Suprapto (2005) 

Buwono (1993) 

Samocha & Lawrence 1993 

Lin dan Chen (2001) 

Haliman & Adijaya (2005) 

Clifford (1994) 

Clifford (1994) 

Effendi (2000) 

Boyd (1991) 

Chien (1992) 

Effendie (2000) 

Liu (1989) 

Adiwijaya (2003) 

Soemardjati&suriawan (2007) 

Beberapa parameter kualitas air untuk budidaya udang vaname 



  Pemberian pakan setelah memasuki bulan II 

    dengan  dosis 2,5 - 5% dan frekuensi 2 kali 



Penggunaan Pakan Ikan /Udang 

1. Penggunaan pakan ikan pada proses produksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:  

a. mengandung nutrisi yang terdiri dari sumber kalori dan protein sesuai kebutuhan dari masing-

masing jenis dan umur ikan;  

b. meningkatkan pertumbuhan atau keindahan penampilan (eksotika) ikan secara optimal;  

c. tidak mengandung zat beracun, bahan pencemaran yang berbahaya bagi ikan dan/atau manusia, atau 

yang mengakibatkan penurunan produksi atau menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan;  

d. tidak mengandung antibiotik dan hormon;  

e. pakan telah terdaftar atau bersertifikat;  

f. masih layak digunakan melalui proses uji mutu;  

g. tidak mengalami perubahan fisik (tekstur, warna, dan bau);  

h. kemasan, wadah, atau pembungkusnya tidak rusak;  

i.  menggunakan bahan baku, pelengkap pakan, dan imbuhan pakan yang memenuhi persyaratan.  

 

2. Pemberian pakan tidak dicampur dengan antibiotik dan hormon.  

3. Bahan baku pakan, pelengkap pakan, dan imbuhan pakan, tidak membahayakan ikan, manusia, dan  

    lingkungan, serta harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan.  

4. Bahan baku pakan, pelengkap pakan, dan imbuhan pakan, sebelum digunakan harus dilakukan  

    pemeriksaan fisik dan laboratorium terhadap kandungan bahan asing, bahan kimia, mikro- 

    organisme, dan zat beracun.  

Sumber :  KepMen KP No. KEP.02/MEN/2007 tentang CBIB 



 Panen merupakan proses akhir dalam produksi hasil budidaya tambak udang vaname 

dengan teknologi ekstensif plus 

 Panen udang vaname pola ekstensif plus dilakukan setelah mencapai bobot konsumsi 

pasar  minimal 100 ekor/kg  yaitu dengan umur kurang lebih  ≥ 70 hari  

 Pemanenan udang vaname hasil budidaya ekstensif plus umumnya dilakukan dengan 

sistim panen total dengan bobot akhir individu memperlihatkan variasi yang relatif kecil 

yaitu 13-14 g/ekor 

 Peralatan panen yang disiapkan antara lain keranjang panen, jaring, jala lempar, 

stirofoam, ember dan baskom.   

 Cara panen dapat dilakukan melalui pintu panen menggunakan jaring kantong  atau 

dengan jala buang dan jaring arak 

 Penanganan hasil panen udang vaname dilakukan dengan membersihkan udang dari 

tambak dengan air bersih, kemudian diberikan es, dan sebaiknya udang mati pada saat 

didalam bongkahan es.  

  Pemberian es disusun secara berlapis  yakni bongkahan es curah, kemudian udang 

vaname selanjutnya diberikan es kembali. 

  

 

    Panen dan Penanganan Hasil  Panen 



Keamanan  Pangan Pada Saat Panen  (KepMen KP No. KEP.02/MEN/2007 tentang CBIB) 

1. Kegiatan pembudidayaan ikan diterapkan pada saat panen, penanganan, dan pendistribusian  hasil.  

2. Panen meliputi peralatan dan cara panen.  

3. Peralatan panen harus menggunakan bahan yang tidak merusak fisik, tidak terbuat dari bahan yang  

    beracun dan berbahaya serta berpotensi mencemari produk, tidak mudah korosif, dan mudah  

     dibersihkan.  

4. Cara panen dilakukan dengan cepat dan cermat.  

KEAMANAN PANGAN PADA SAAT PANEN  DAN  PENANGANAN HASIL 



Judul  Kaji Terap Tahun Lokasi Hasil 

Budidaya udang vaname 

tradisional plus (Padat 

Penebaran optimal) 

2005 Maros Pada kepadatan 8 ekor/m2 menghasilkan sintasan yang 

tinggi dengan FCR yang rendah yaitu 60,97% dan 1,79 

berbeda dengan kepadatan 4 ekor/m2 dan 6 ekor/m2 

(dengan sintasan masing-masing 55,35% dan 5244% dan 

FCR masing-masing 2,49 dan 2,24. Produksi berkisar 

35,96-70,09 kg/1000 m2 

Riset Pengembangan 

Budidaya udang vaname 

Tradisional Plus  

(Peningkatan padat 

tebar) 

2006 Barru Hasil panen udang vaname 1050,6 kg/ha, dengan bobot 

rata rata 11,02 g/ekor, sintasan 96,14% dan konversi 

pakan 1,33 

Riset Pengembangan 

Budidaya udang vaname 

Tradisional Plus 

(Perbandingan 

Penggunaan Tokolan dan 

Benur  vaname) 

2007 Selayar Pemeliharaan menggunakan benur vaname Pl-12 selama 

110 hari, menghasilkan panen udang vaname 1008 kg/ha, 

dengan bobot rata rata 12,6 g/ekor, sintasan 100% dan 

konversi pakan 1,15. Sedangkan pemeliharaan  

menggunakan benih tokolan (Pl-27) vaname selama 90 

hari pemeliharaan, menghasilkan panen udang vaname 

1100 kg/ha, dengan bobot rata rata 13,7 g/ekor, sintasan 

100% dan konversi pakan 1,14 

Hasil  Kaji terap budidaya udang vaname  ekstensif  plus di Beberapa Daerah  



Judul  Kaji Terap Tahun Lokasi Hasil 

Dempond DKP Sulsel 

untuk Budidaya udang 

vaname Tradisional Plus  

(Penggunaan tokolan dan 

padat tebar optimal) 

2008 Maros Selama 90 hari pemeliharaan, menghasilkan panen 

udang vaname 850 kg/ha, dengan bobot rata rata 12,4 

g/ekor, dan sintasan 85,55% 

Ukuran tokolan yang 

optimal untuk Budidaya  

udang  tradisional plus 

2009 Maros Hasil yang diperoleh Bobot akhir udang vaname pada 

ukuran benih yang berbeda yakni  benur (PL 12), 

Tokolan 15 hari (PL 27), dan Tokolan 30 hari (PL 42) 

masing-masing 12,08, 14,88 dan 14,35 g dengan 

produksi 26,78; 36,65 dan 31,40 kg/500 m2 dengan 

Sintasan berkisar 66,70-82,09%  dan FCR 1,06-1,31. 

Wadah tokolan yang 

optimal untuk budidaya 

udang vannamei 

tradisional plus 

2009 Maros Produksi  udang   vaname  dengan wadah  pentokolan 

berbeda  dari  Hapa , bak terkontrol dan tebar 

langsung  (PL12)   masing-masing  sebesar 50,29;  

51,68 dan 43,96 kg/500 m2,  SR berkisar  78,72-

90,51%,  Bobot akhir  13,96-14,64 g/ekor dan FCR  

1,09-1,28 

Lanjutan ..... 



BUDIDAYA UDANG 

VANAME TRADISIONAL 

PLUS 

Pertumbuhan udang vannamei selama 100 hari 

pemeliharaan
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Parameter Perlakuan (Treatmen) 

A B C 

Kepadatan  (ekor/ptk) 

Waktu pemeliharaan (hari) 

Berat awal (g/ekor) 

Berat akhir (g/ekor) 

Sintasan (%) 

Produksi (kg/ptk) 

RKP 

4000 

100 

0,001 

            16,24 

55.35 

35.96  

2.49  

6000 

100 

0,001 

           15,53 

52.44  

48,l8 

2.24  

8000 

100 

0,001 

14.37 

60.97 

70.09 

1.79 



PERKEMBANGAN RISET BUDIDAYA  UDANG TRADISIONAL PLUS 

 2005: Optimalisasi padat tebar  8 ekor/m2 (uji coba 

kepadatan 4, 6 , dan 8 ekor/m2)  

  2006 : Riset pengembangan di kab Barru : ujicoba 

kepadatan 10 ekor/m2 DO rendah 2 minggu 

sebelum panen, shg memerlukan suplai oksigen (Pompa  

modifikasi  Produksi : 1260 kg/1,2 ha 

Parameter Kepadatan 10 ekor/m2 

- Luas petakan   (Ha) 

- Jumlah petakan (petak) 

- Waktu pemeliharaan (hari) 

- Berat awal (g/ekor) 

- Berat akhir (g/ekor) 

- Sintasan (%) 

- Produksi (Kg/petak) 

- RKP 

1,2 

1 

100 

0,001 

11,02 

96,14 

1.260,8 

1,329 



 Petumbuhan UV setelah 

pembesaran di tambak dengan 

teknologi tradisional plus 

 

Variabel  

Tebar Benur  

(PL 12)  

Tokolan dari 

Hapa  

Tokolan  dari 

Bak terkontrol  

Luas petakan (m2/petak)  

Padat tebar (ekor/petak)  

Berat awal rata-rata (g/ekor)  

Berat akhir rata-rata (g/ekor)  

Pertumbuhan mutlak (g/ekor)  

Survival rate (%)  

Produksi (kg/petak)  

Rasio Konversi Pakan (RKP)  

500  

4000  

0.004  

13.961+0.564a 

13.957+0.564a 

78.72+2.348a 

43.960+0.301a 

1.285+0.021a 

500  

4000  

0.224  

14.87+2.729a 

14.646+2.729a 

84.56+8.570 

50.296+11.708a 

1,125+0.212a 

500  

4000  

0.09  

14.276+0.193a 

14.186+0.193a 

90.51+4.412a 

51.685+2.957a 

1,090+0.028a 



1. Keunggulan BUV Ekstensif  Plus : meningkatkan produktivitas tambak  yg berdaya dukung 

rendah, menguntungkan & ramah lingkungan. Budidaya udang vaname ekstensif-plus dapat 

meningkatkan  produktivitas tambak ekstensif mencapai 760 – 1050 kg, dengan keuntungan 

Rp. 33.281.000 /ha/tahun  

 

2. Uraian tentang keberhasilan teknologi :  ditentukan oleh 

    -  Kualitas dan ukuran benur vaname. Benur yang bebas virus hasil analisis   

       PCR (polimerase chain reaction) dan benih tokolan (PL-27), 

    -  Penggunaan probiotik yang dapat menghambat berkembangnya patogen dalam tambak 

    -  Lebih Efisiensi  dalam pemanfaatan  pakan komersial dengan Rasio Konversi Pakan yang 

rendah (1,1-1,3)  

 

3. Mudah diterapkan oleh pembudidaya ekstensif  : tidak memerlukan peralatan yang 

rumit, ukuran luas tambak disesuaikan dengan kondisi yang ada, komoditinya tersedia , sarana 

yang dibutuhkan berupa pakan protein rendah.  Peralatan tambahan berupa pompa rakitan 

dapat menggunakan pompa dorong yang harganya relatif murah.  

 

4. Ramah  lingkungan : Teknologi budidaya udang vaname  ekstensif plus  menghasilkan beban 

limbah budidaya yang masih dapat ditolerir oleh kemampuan lingkungan sehingga tidak 

berdampak negatif bagi  ekosistem pesisir.  

KEUNGGULAN TEKNOLOGI  



PETUNJUK TEKNIS BPPBAP  (2014) 



2015 (BPPBAP) 
1.BUDIDAYA UDANG 

VANAME Litopenaeus 

vannamei EKSTENSIF 

PLUS DI TAMBAK 

MARGINAL 

 

2015=  Dari 31 Pengusul yang dinyatakan 

lolos seleksi sebanyak 22 judul. 

BUKU REKOMENDASI TEKNOLOGI  KP 2015 



• Tingkat teknologi budi daya udang vaname di tambak ditentukan oleh 

padat penebaran dan akuainput lainnya, ketersediaan sarana dan prasarana 

produksi.  

•Teknologi budi daya udang vaname terdiri dari teknologi ekstensif, 

teknologi ekstensif-plus, teknologi semi-intensif, teknologi intensif, dan 

teknologi super intensif 

• Budidaya udang vaname  di tambak dikerjakan secara teliti  dan cermat  

di antaranya dalam hal persiapan tambak, pemilihan dan penanganan 

benur, pemeliharaan  (pengelolaan pakan, air, monitoring penyakit), panen 

dan penanganan hasil panen. 

    KESIMPULAN  





No Tingkat teknologi Kepadatan (ekor/m2 ) 

1 Tradisional  1-2  

2 Tradisional Plus 3-6 

3 Semi Intensif 7-19 

4 Intensif 20-40 

Tingkat Teknologi Budidaya Udang Windu 

Sumber : CP Prima (1993) 



Pembesaran  udang windu Hasil Pentokolan 

Perlakuan Bobot (gr) SR (%) Produksi 

Lama 

Pemeliharaan 

(hari) 

Tokolan 2 

bulan 

32,28 92,70 29,93 kg/250 m2 (1.197,2  

kg/ha),  

85 

Tokolan 1 

bulan 

31,14 86,20 26,83 kg/250 m2 (1.073,2 

kg/ha),  

85 

Tdk di 

Tokolkan 

27,33 61,97 16,93 kg/250 m2 (677,2 kg/ha) 85 

 Penggunaan benur yang ditokolkan lebih baik dibandingkan dengan tanpa ditokolkan. 



LITBANG PEMBESARAN 

 Dilakukan pada tambak 250m2; kepadatan  PL-45 yang digunakan 4, 6, dan 8 

ekor/m2; pemeliharaan 4 bulan dengan sistem modular pada umur 2 bulan. 

 Disarankan penggunaan 4 ekor/m2 dengan bobot akhir, SR dan produksi adalah 

berturut-turut  21,61 g/ekor; 72,43%; dan 15,73 kg/250m2 (setara 629,2 

kg/ha)  

 

Budidaya sistem modular 



Budidaya Udang Windu Ekstensif Plus 

Lokasi = ITP Punaga   

                Takalar 

 

Luas petak = 4000 m2   
 

Padat Tebar = 
  5 ekor/m2   

 

 SR = 51,04 % 
 

Bobot= 22,44-25,0 g/ekor 

  



Tabel 1. Kategori daya dukung lahan pantai untuk pertambakan 

 No Tolok ukur 
Kategori daya dukung 

Tinggi Sedang Rendah 

1 Tipe pantai Terjal, karang, berpasir Terjal, karang, berpasir, 

sedikit berlumpur terbuka 

Sangat landai, 

berlumpur, siltasi,tinggi 

2 Tipe garis pantai Konsisitensi tanah labil, bukan teluk/ 

laguna 

Konsisitensi tanah labil, 

bukan laguna/teluk 

Konsisitensi tanah 

sangat labil, teluk/ 

laguna 

3 Arus perairan Tinggi Sedang Lemah 

4 
Amplitudo pasang 

surut 
> 15 dm 12-15 dm < 12 dm 

5 Elevasi Dapat diairi cukup  saat pasang 

tinggi rataan dan dikeringkan total 

pada saat surut rataan 

Dapat diairi cukup saat 

pasang tinggi rataan, dan 

dapat dikeringkan total pada 

saat air rendah rataan 

Dasar tambak pada 

surut rata rata, 

sehingga  dapat diairi 

secara gravitasi pada 

saat pasang. 

6 Mutu tanah Tekstur tanah sandy clay, sandy clay 

loam, tidak bergambut, tidak berpirit, 

kandungan logam berat rendah 

Tekstur tanah sandy clay, 

sandy clay loam, tidak 

bergambut, kandungan pirit 

rendah 

Tekstur lumpur atau 

lumpur berpasir, 

bergambut, kandungan 

pirit tinggi, kandungan 

logam berat rendah 

7 Air tawar 
Dekat sungai dengan mutu dan 

jumlah memadai 

Dekat sungai dengan mutu 

dan jumlah yang memadai 

Dekat sungai tetapi 

siltasi tinggi atau air 

gambut 

8 Jalur hijau Memadai Memadai Tipis/ tanpa jalur hijau 

9 Curah hujan < 2.000 mm/th 2.000– 2.500 mm/th > 2.500 mm/th 

10 Tata ruang Tidak ada pencemaran 
Jauh dari sumber 

pencemaran 

Jauh dari sumber 

pencemaran 

Sumber : Poernomo, 1989 


