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Latar Belakang 
*Pengelolaan budidaya tambak di Indonesia telah dilakukan  

    sejak lama.  

* Potensi lahan tambak di Indonesia cukup besar 

*Budidaya udang di tambak dpt di kelompokkan sbb: 

 a. Teknologi ekstensif 
 b. Teknologi semi intensif 
 c.  Teknologi intensif 
 d. Teknologi superintensif 
 * Semua teknologi di atas memiliki karakteristik tersendiri   
  
 
 



 

   
 lanjutan 
*Beberapa tahun terakhir budidaya udang super intensif 

   berkembang cukup pesat, shg memberi dampak  terhadap 

   peningkatkan produksi udang  Indonesia dari hasil budidaya 

   tambak.  

*Inovasi teknologi budidaya dg sistem superintensif 

    Nyata meningkatkan produksi udang di tambak. 

 

*Budidaya udang super intensif pada dasarnya adalah 

   budidaya udang yang terintegrasi mutlak hrs didukung: 

 a. Ketersediaan benih unggul 

 b. Sarana dan Prasarana yg handal 

 c.  Kesehatan lingkungan 

 d. Teknologi budidaya 

 e. Managmen usaha berkelanjutan 

 

 



Tujuan: 
   
•Menyebarluaskan informasi ttg  
 
 disain tataletak dan konstruksi tambak 
 

 * Membagi pengalaman kepada para  calon pengguna ttg 

   Desain tata letak dan konstruksi tambak  

Manfaat yg diharapkan 

  * Budidaya udang  dapat berkembang secara baik dan  

     berkelanjutan 

 

Dampak yang diperoleh 

   * Peningkatan produksi udang  secara cepat, tepat dan efisien 

 

  



 
Desain dan tata letak konstruksi  
   
 * DTK tambak merupakan faktor dominan dlm  

    menentukan keberhasilan budidaya tambak 

 * DTK tambak diharapkan dapat mengefektifkan 

    pengelolaan budidaya, kualitas air, limbah  dan 

    pemanenan udang 

 

BAGIAN -BAGIAN DTK  TAMBAK  

 * Petakan tambak 

 * Pematang 

 * Saluran & pintu air 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



Tata letak tambak harus memenuhi : 
 



Aspek tata letak tambak 

• Konstruksi tambak dan pintu air tergantung teknologi 

• Sistem irigasi saluran pemasukan dan saluran buang terpisah 

• Tandon air sumber air bersih dan air buang sistem paralel bukan seri 

• Sempadan pantai (min 130 x nilai rata2 perbedaan  ps tertinggi dan terndah. 

• Sempadan sungai 100m kir dan kanan sungai besar dan 50 m sungai kecil  



Bagian desain tata letak tambak 
 

Petakan tambak Pematang 
Saluran dan 

pintu air 



Konstruksi Pematang dengan Pengapuran Berlapis pada Tambak 
Tanah Sulfat Masam 



PERSIAPAN TANAH DASAR (PETAKAN) TAMBAK CBIB 

 Pola tanam I (Februari s/d Juli) 

 Pola tanam II (Agustus s/d Januari) 

Perbaikan Pematang Pengeringan Tambak 

Pengolahan/pembalikan tanah  Pengeringan Tambak 





 Lanjutan 
 

1. Sal masuk 

2. Sal. Buang 

3. Jemb. Anco 

4. Jemb. Pakan 

5. Pipa air masuk 

6. Pintu panen  

7. Caren 

8. Sal drainase 

Gbr. Prototipe tambak skala super intensif 
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Pematang  
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Pipa PVC 
Sentral 

drainase 

Keterangan 

L 1 : lebar tanggul sisi pembuangan 

L2  : Lebar tanggul sisi pemasukan 

L3  : dan L4Lebar dasar saluran sesuai jlh air yg mengalir 

t1   : tinggi air bg pinggir tambak (1,1 m) 

t2   : tinggi air bg tengah tambak (1,5-1,75 m) 

T3  : tinggi jagaan air 0,4 m 

A    : sudut kemiringan 45 – 60 0 C 

Saluran 

masuk 

Saluran 

buang 

Sketsa potongan melintang  tambak dengan  insert sentral drainase 
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Pipa udara 

Tabung udara 

Pipa pengisap 

























KESIMPULAN 
 

  

 

 

 

 

 

Dari  uraian ini dapat disimpulkan bahwa disain tata 

letak dan konsrtuksi tambak  sangat menentukan 

kesuksesan, kelancaran dan kesinambungan  

budidaya udang. 

Oleh karena itu disarankan agar sebelum melakukan 

kegiatan pembuatan tambak, terlebih dahulu 

mempertimbangkan aspek DTK tambak. 




