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DEFINISI 
 

Akuaponik Metode budidaya berkelanjutan yang mengkombinasikan akuakultur dan hidroponik 

dalam lingkungan yang bersifat simbiotik.  

Akuakultur Budi daya perairan atau bentuk pemeliharaan dan penangkaran berbagai macam 

hewan  

Input  Produk yang digunakan pada persiapan, produksi, panen hingga pengolahan hasil 

panen.  

Produk Produk hasil budidaya yang telah dipanen dan diproses 

Produksi Paralel Satu manajemen memproduksi tanaman / budidaya ikan yang sama untuk 

disertifikasi atau tidak disertifikasi dan tidak dapat dibedakan secara visual. 

Produksi Kegiatan budidaya tanaman/ perikanan dimulai dari persiapan, proses budidaya, 

panen hingga transportasi 

Operator Personil yang bertanggung jawab terhadap kegiatan produksi (budidaya, panen, 

proses pengolahan dan penjualan) 

Subkontrak Personil yang terikat untuk bertanggung jawab pada beberapa proses produksi, 

penanganan atau pengolahan 

GMO (Genetically 

Modified Organism) 

Organisme hidup, baik tanaman, hewan maupun mikroorganisme, yang berasal dari 

rekayasa genetika.  

Input Komersil Input pabrikan dan diproduksi untuk tujuan komersil. 

Kebun  Seluruh tanah pertanian/peternakan/perikanan yang berada di bawah manajemen 

yang sama. Termasuk juga lahan yang disewa dari petani lain untuk tujuan budidaya.  

Lahan Bagian dari tanah pertanian dengan batas pematang. Dapat juga disebut plot.  

 

 



  Rev2.0_061222 
5  

 

Issued date: 091121 5 Uncontrolled when printed 

 

 

 

I. PENGANTAR 

 

Budidaya pertanian yang menggunakan sistem produksi akuaponik dapat diklasifikasikan berdasarkan 

tempat produksi, teknik pengairan, dan sistem pemeliharaannya. Berdasarkan tempat produksi, 

budidaya akuaponik dapat dilakukan di area luar (outdoor), di dalam ruangan (indoor) dan di dalam 

green house (glass house atau hot house).  

Terdapat 10 jenis teknik pengairan yang umum digunakan di akuaponik: 

1. Wick (Sumbu) yaitu metode pengairan dimana tanaman ditempatkan pada sebuah wadah 

yang diletakkan tepat pada sebuah tempat penyimpanan air. Wadah penyimpanan air tersebut 

sebelumnya sudah diberikan larutan nutrisi. Sumbu yang digunakan biasanya terbuat dari tali 

yang berbahan dasar kain atau benang wool. Wadah penyimpanan biasanya terbuat dari 

plastik.  

2. Deep Water Culture yaitu metode pengairan dimana tanaman ditempatkan dalam suatu wadah 

yang berisikan air bernutrisi dan disangga oleh media tertentu. Akar tanaman diposisikan 

dibawah permukaan air untuk mendapatkan sistem air nutrisi dan aerasi.  

3. Aeroponik yaitu metode pengairan dimana tanaman ditempatkan dalam suatu wadah dalam 

posisi dan susunan tertentu dan sistem penyiramannya menggunakan air nutrisi yang sudah 

dikabutkan (mist) ke akar tanaman. 

4. Drip yaitu metode pengairan dimana tanaman dialirkan air bernutrisi dengan cara air nutrisi 

diteteskan pada akar tanaman dan batang secara berkala.  

5. EBB dan Flow (Flood and Drain) yaitu metode pengairan dimana tanaman dialirkan air 

bernutrisi pada waktu tertentu yang sudah diatur menggunakan timer.  Pada jadwal yang 

sudah ditentukan tanaman akan dialiri oleh air bernutrisi selama waktu tertentu sesuai 

kebutuhan (flood), kemudian air bernutrisi dikeluarkan kembali dari media tanaman (drain).   

6. Nutrient Film yaitu metode pengairan dimana tanaman secara berkala dialirkan air bernutrisi 

dengan menggunakan pipa di bawah tanaman. Tanaman tidak dibiarkan terendam, namun air 

bernutrisi hanya dibiarkan mengalir saja.  

7. Bubbleponic yaitu metode pengairan dimana tanaman ditempatkan dalam suatu wadah yang 

berisikan air bernutrisi dan disangga oleh media tertentu, diberikan aliran oksigen melalui 

gelembung (bubble) yang terdapat dalam wadah air bernutrisi tersebut. Akar tanaman 

diposisikan di bawah permukaan air untuk mendapatkan sistem air nutrisi dan mendapatkan 

oksigen.  

8. Fertigasi yaitu metode pengairan dimana pupuk (fertilizer) dialirkan melalui sistem irigasi tetes 

yang secara perlahan langsung pada akar tanaman.  

9. Vertical System yaitu metode pengairan dimana tanaman diletakkan dalam wadah yang 

disimpan secara vertikal dan air dialirkan secara vertikal. 

10. Media-filled bed system (sistem bedengan yang diisi media) atau bisa juga disebut sistem Flood 

and Drainage yaitu kegiatan budidaya khusus untuk akuaponik dimana tanaman ditanam di 

media tanam dan dialirkan air bernutrisi, kemudian air dialirkan kembali ke tempat budidaya 

ikan. 
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Standar ini disusun untuk produksi akuaponik, disajikan dalam tabel yang berisi 12 [dua belas] Kriteria 

dan Persyaratan.  

Berikut 12 kriteria standar produksi akuaponik: 

1. Sistem Desain Dan Komponen Akuaponik 

2. Bahan Untuk Sistem Komponen Utama Akuaponik Dan Media Pertumbuhan/Penyangga Akar 

3. Sumber Air 

4. Monitoring 

5. Input Untuk Pengaturan Ph  

6. Penggunaan Air Dan Pembuangan Air Limbah 

7. Manajemen Produksi Tanaman 

8. Manajemen Perikanan 

9. Lokasi Dan Area Penyangga 

10. Energi 

11. Penanganan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Pengemasan 

12. Persyaratan Manajemen 

13. Dokumentasi dan Ketelusuran Produk 

14. Penggunaan Tanda Kesesuaian. 

 

Terdapat Persyaratan Rekomendasi berarti praktek yang direkomendasikan untuk produksi akuaponik 

alami atau organik. Produsen direkomendasikan untuk menerapkan praktek tersebut, namun tidak 

mengikat menjadi persyaratan untuk sertifikasi.  
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II. STANDAR PRODUKSI AKUAPONIK 

 

1. SISTEM DESAIN DAN KOMPONEN AKUAPONIK 
 

No Persyaratan 

Metode budidaya akuaponik tidak dibatasi untuk menggunakan sistem tertentu, namun harus memiliki 

sistem desain dan komponen yang memiliki fungsi tertentu yang penting bagi sistem akuaponik: 

1.1 Sirkulasi Air 

1.1.1 Operator harus memastikan bahwa sistem akuaponik didesain untuk menyediakan sirkulasi air 

yang cukup, biasanya kecepatan mensirkulasi ulang volume air tangki ikan setiap jam. 

1.1.2 Operator harus memastikan sistem sirkulasi air terpisah dan tidak tercampur dengan sistem 

konvensional.  

1.1.3 Jika operator menggunakan sistem sirkulasi air yang menggunakan wadah penampung air 

bernutrisi dimana air bernutrisi diatur untuk mengalir dan kembali ke wadah penampung, 

operator harus memastikan bahwa air nutrisi tidak dialirkan ke produksi hidroponik 

konvensional.  

1.1.4 Rekomendasi. Operator didorong untuk merancang sistem yang memanfaatkan gravitasi, dan 

meminimalkan jumlah pompa dan energi yang dibutuhkan untuk mengedarkan air 

1.2 Aerasi. Operator harus memastikan sistem sirkulasi air dirancang untuk memberikan aerasi 

yang cukup untuk mendukung kesehatan ikan, tumbuhan, dan bakteri menguntungkan 

1.3 Pengeluaran gas (Degassing). Operator harus memastikan sistem akuaponik dirancang untuk 

memungkinkan pelepasan gas metana, karbon dioksida, dan nitrogen. Hal ini dapat terjadi 

dalam tangki pembuangan gas yang terpisah, melalui aerasi yang kuat, atau dalam proses aliran 

air. 

1.4 Filtrasi 

1.4.1 Tahapan filtrasi harus ada untuk mengurangi kadar amonia yang berasal dari limbah budidaya 

akuakultur sebelum air disirkulasikan ke tanaman atau dialirkan kembali ke tempat budidaya 

ikan. 

1.4.2 Biofiltrasi: Operator harus menyediakan area permukaan yang cukup untuk bakteri nitrifikasi 

untuk berkoloni. Populasi bakteri nitrifikasi cukup untuk menyamai amonia yang diproduksi 

oleh ikan.  

Permukaan tangki ikan atau komponen dari sistem akuaponik lainnya yang cukup lebar untuk 

mendukung populasi bakteri nitrifikasi yang memadai.  

1.5 Pembuangan limbah padat dari budidaya ikan 

1.5.1 Operator harus memastikan limbah padat ikan dikeluarkan dari sistem akuaponik melalui filter 

drum, tangki pengendapan, sedimentasi pusaran, atau filter statis. 

1.5.2 Limbah padat ikan tidak boleh dikonsumsi hewan/organisme yang memang dikhususkan untuk 

menghilangkan limbah tersebut.  
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2. BAHAN UNTUK SISTEM KOMPONEN UTAMA AKUAPONIK DAN MEDIA 

PERTUMBUHAN/PENYANGGA AKAR 

No Persyaratan 

2.1 Bahan yang digunakan sebagai media pertumbuhan dan atau penyangga akar hanya 

diperbolehkan untuk menggunakan bahan yang diizinkan, seperti: 

 i. Menggunakan tanah dan kompos sebagai media tanam sesuai persyaratan SNI 6729:2016 

mengenai lahan organik dan kompos. 

 ii. Media tanam tambahan berikut dapat digunakan: 

  Kerikil 

 Batuan Silika 

 Agregat Tanah Liat 

 Perlite 

 Vermikulit alami 

 Pasir 

 Gambut 

 Coir 

 Rockwool 

 Plugs (Penyumbat) yang terbuat dari sabut 

kelapa   

 PVC rigid (untuk air minum) 

 ABS (Akrilonitril butaniena styrene) 

 HDPE 

 MDPE 

 LDPE 

 Fiberglass 

 Film Polietilena 

 Tabung/ Selang Polietilena  

 Akrilik 

 IBC (Intermediate Bulk Container) – Tangki 

air 

 Selang dan pembatas tambak vinil 

 Selang dan pembatas tambah EPDM 

(karet) 

2.2 

 

Bahan dan komponen yang dilarang untuk digunakan antara lain: 

 Bahan atap yang mengandung penghambat api 

 Bahan media semai (Rockwool, Compressed plug, compressed coir)  yang mengandung pupuk 

sintetis 

 Plastik yang mengandung BPA (Bisphenol A) 

 Plastik yang telah didaur ulang 

 Jika operator sudah tersertifikasi untuk menambahkan unit baru IBC totes (Intermediate Bulk 

Container)  atau kontainer penampung air (jerigen). 

 IBC totes daur ulang tidak dapat digunakan jika tidak dapat diverifikasi bahwa sebelumnya 

digunakan untuk bahan food grade.   

2.3 Rekomendasi. Polistiren tidak boleh mengandung hexabromo cyclodecane (HBCD), dipastikan 

masa gunanya lama dengan penggunaan yang hati-hati, penggunaan untuk ukuran yang sesuai, 

cat yang digunakan tidak beracun bagi ikan dan terlindungi dari sinar UV 

 

 

3. SUMBER AIR 

No Persyaratan 

Air yang digunakan dalam produksi akuaponik harus dalam kondisi bersih dan aman. Sebelum 

menggunakan air, operator melakukan konsultasi dengan ahli terkait atau pengujian kualitas air untuk 

memastikan risiko asal air.   

3.1 Umum.  

Air yang digunakan dalam produksi akuaponik memenuhi Persyaratan Air Bersih dan 

kandungan logam berat (timbal (Pb), Cadmium (Cd), Raksa (Hg), dan Seng (Sn) memenuhi 

persyaratan Permenkes Nomor: 416/MEN.KES/PER/IX/1990 Tentang Syarat-syarat Dan 

Pengawasan Kualitas Air. 

3.2 Air PAM 

3.2.1 Operator dapat menggunakan air PAM dan dilakukan metode untuk menghilangkan klorin 

dan / atau kloramin seperti melalui pembuangan gas keluar, filter karbon aktif, osmosis balik, 



  Rev2.0_061222 
9  

 

Issued date: 091121 9 Uncontrolled when printed 

 

 

No Persyaratan 

perawatan UV, ozon, dan teknik oksidasi lain yang sesuai. 

3.2.2 Penggunaan deklorinator kimia sintetis dan penghilang kloramin dilarang.  

3.3 Air Sumur  

3.3.1 Operator berkonsultasi dengan ahli untuk menentukan pestisida dan logam berat yang 

menjadi masalah kontaminan paling umum di wilayah dimana air sumur digunakan atau 

melakukan pengujian kualitas air sumur terhadap persyaratan kualitas air bersih: 

 Konsultasi dilakukan sebelum penggunaan air sumur untuk kegiatan akuaponik.  

 Produsen harus menyimpan catatan tanggal dan hasil konsultasi, termasuk nama ahli 

dikonsultasikan, daftar kontaminan, atau hasil pengujian kualitas air sumur. 

3.3.2 Dilarang menggunakan air yang mengandung pestisida, pupuk sintetis, atau kontaminan lain 

yang menjadi perhatian 

3.3.3 Rekomendasi: Air sumur harus diuji setiap tahun. 

3.3.4 Rekomendasi: Selain pengujian tahunan, air sumur harus diuji setelah adanya aktivitas 

geologi yang dapat berdampak pada air tanah (misalnya, banjir, pengeboran, gempa bumi, 

atau rekahan hidrolik di wilayah tersebut). 

3.3.5 Operator harus menggunakan filtrasi atau metode pengolahan yang disesuaikan dengan 

kontaminan yang teridentifikasi pada pengujian tahunan, seperti UV, filter karbon aktif dalam 

kasus injeksi klorin, ozon, oksidasi, dan osmosis balik. 

3.4 Air Hujan 

3.4.1 Air hujan disimpan dalam wadah food-grade tertutup. 

3.4.2 Alat rainwater diverter (talang air) pertama harus memiliki ukuran yang tepat untuk area 

tangkapan air hujan dengan kapasitas alat minimal 1 liter per 1 meter persegi daerah 

tangkapan. 

3.4.3 Air hujan yang disimpan harus diuji kandungan logam berat dan residu pestisida sebelum 

digunakan pertama kali. 

3.4.4 Filtrasi atau perawatan melalui UV, filter karbon aktif, ozon, oksidasi, dan reverse osmosis, yang 

sesuai diizinkan. 

3.4.5 Area permukaan penampung air hujan yang diizinkan: bahan rumah kaca polikarbonat, film 

rumah kaca poli lainnya, atau logam yang dilapisi dengan cat food grade.  

Bahan lain akan dipertimbangkan kasus per kasus dan dievaluasi potensi pelindiannya. 

3.4.6 Bahan tangki penyimpanan: fiberglass dengan lapisan resin food-grade, virgin polyethylene 

(tidak didaur ulang atau digunakan kembali). 

3.4.7 Air hujan yang jatuh langsung ke dalam sistem akuaponik luar ruangan (outdoor) diizinkan 

untuk digunakan.   

3.4.8 Permukaan penampung tidak boleh terbuat dari ubin asbes-semen, aspal, tar, ubin terakota 

berlapis, cat akrilik timbal atau cat berbasis bitumen (aspal), kayu yang diberi tekanan, atau 

atap seng (kecuali dicat dengan cat aman untuk makanan) 

3.4.9 Bahan tangki penyimpanan tidak boleh terbuat dari plastik bekas atau daur ulang, BPA, atau 

vinil 

3.4.10 Tidak boleh menyimpan air hujan lebih dari tiga hari tanpa menggunakan klorin atau 

pengujian kontaminan.  

3.4.11 Operator melakukan pengujian kadar klorin dan kadar klorin max 4 pm.  

3.5 Air Permukaan (Air sungai/danau) 

3.5.1 Air yang mengandung pestisida, pupuk, logam berat, atau kontaminan lain dan bakteri 

patogen dilarang untuk digunakan.  
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4. MONITORING 

No Persyaratan 

4.1 Operator bertanggung jawab memantau secara regular berbagai indikator suhu air, pH, kadar 

amonia, nitrit, nitrat, dan oksigen terlarut. 

4.2 Operator wajib menyimpan catatan pemantauan indikator dalam persyaratan 4.2.  

4.3 Operator wajib melakukan pemantauan suhu dan pH minimal seminggu sekali 

4.4 Operator wajib melakukan pemantauan oksigen terlarut, amonia, nitrit, dan nitrat setidaknya 

setiap bulan 

4.5 Rekomendasi. Pemantauan harian suhu dan pH 

4.6 Rekomendasi. Pemantauan mingguan oksigen terlarut, amonia, nitrit, dan nitrat 

 

 

5. INPUT UNTUK PENGATURAN pH  

No Persyaratan 

5.1 Operator dapat melakukan penyesuaian kandungan pH air. Bahan-bahan sintetis berikut dapat 

digunakan pengaturan pH air dalam jumlah sedikit yaitu:  

 kalsium karbonat (kapur) dari kapur dolomit, tepung tiram, dll. Ditambang / dihancurkan - 

tidak diproses. 

 kalsium hidroksida (kapur terhidrasi) 

 kalium hidroksida (pearlash atau kalium) 

 kalium karbonat 

 kalium bikarbonat 

 asam nitrat 

 asam fosfat 

 asam muriatic 

 asam asetat 

 
 asam sulfat. 

 

 

6. PENGGUNAAN AIR DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH 

No Persyaratan 

6.1 Operator memiliki rencana untuk meminimalkan limbah, mengambil kembali nutrisi, dan 

menggunakan kembali atau mendaur ulang bahan jika memungkinkan. Setiap tindakan untuk 

menggunakan kembali, mendaur ulang, membuat kompos, atau membuang limbah harus 

mematuhi regulasi. 

6.2 Limbah Padat Ikan 

6.2.1 Padatan dapat dibuat kompos dan digunakan atau dijual sebagai bahan pengganti tanah. 

6.2.2 Rekomendasi. Digester aerobik yang dilakukan di luar sistem akuaponik [offline) dapat 

digunakan untuk memberikan mineralisasi limbah padat ikan, yang kemudian dapat 

dimasukkan kembali ke sistem akuaponik 

6.2.3 Menghindari pembuangan padatan di sistem pembuangan limbah kota atau sistem septik tank. 

6.3 Air Kaya Nutrisi 

6.3.1 Jika sistem dikelola dan dipelihara dengan baik, pembuangan air akan jarang terjadi. Jika 

membuang air yang kaya nutrisi ke lingkungan diperlukan, operator harus mengelola 

sedemikian rupa agar sedapat mungkin menangkap kembali nutrisi dan mencegah kelebihan 
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nutrisi dari aliran air alami. 

6.3.2 Membuang air yang kaya nutrisi ke padang rumput, tanaman berbasis tanah, atau lahan basah 

dapat dilakukan dengan memaksimalkan pengambilan kembali nutrisi. 

6.3.3 Tidak boleh membuang air yang kaya nutrisi dalam jarak 15 meter dari badan air alami 

termasuk sungai, sungai, danau, atau lahan basah alami. 
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7. MANAJEMEN PRODUKSI TANAMAN 

No Persyaratan 

7.1 Sumber Benih dan Bibit  

7.1.1 Benih atau bibit tanaman yang dibesarkan dengan pupuk sintetis, pestisida sintetis, fungisida 

sintetis, atau bahan pembasah sintetis dilarang untuk digunakan. 

Bila benih atau bibit tanaman yang dibutuhkan tidak tersedia secara komersial, operator dapat 

menggunakan benih yang mendapatkan perlakuan kimia. Namun benih dilakukan perlakuan 

khusus sebelumnya untuk mengurangi bahan kimia sebelum disemai atau ditanam. 

7.1.2 Jika menggunakan benih/bibit yang memperoleh perlakukan kimia seperti diatur dalam 7.1.1, 

operator harus memastikan telah mencari sedikitnya ke 3 supplier benih/bibit dan menunjukan 

bahwa supplier tersebut tidak menyediakan varietas benih/bibit yang akan ditanam  

Bukti komunikasi kepada 3 suplier tersebut harus tersedia 

7.1.3 Operator mengikuti persyaratan benih/bibit sesuai SNI 6729:2016.  

7.1.4 Jika menggunakan benih/bibit non organik atau non organik dengan perlakukan kimia seperti 

diatur dalam 7.1.2, operator harus memastikan telah mencari sedikitnya ke 3 supplier benih/bibit 

dan menunjukan bahwa supplier tersebut tidak menyediakan varietas benih/bibit yang akan 

ditanam  

Bukti komunikasi kepada 3 suplier tersebut harus tersedia 

7.1.5 Benih yang dimodifikasi secara genetik dilarang untuk digunakan. 

7.1.6 Benih dan bibit tanaman tahunan yang berasal dari benih/bibit tidak tersertifikasi dapat dijual dan 

dilabel sebagai benih/bibit yang tersertifikasi bila bahan tanam tersebut dipelihara dengan sistem 

akuaponik berdasarkan standar ini dalam waktu minimal 1 tahun.  

7.2 Nutrisi Tanaman 

7.2.1 Penggunaan nutrisi tanaman hanya diperbolehkan menggunakan bahan yang diizinkan: 

 Kalsium dan kalium, umumnya ditambahkan untuk penyesuaian pH 

 Larutan nutrisi yang disetujui OMRI [Organic Materials Review Institute, www.omri.org], jika 

sesuai untuk sistem aquaponik 

 Input yang sudah tersertifikasi organik.  

 Cacing, diperbolehkan hanya jika dibilas sekali setelah diterima; dibiarkan memakan tepung 

jagung basah atau krim gandum non GMO selama 24 jam untuk membersihkan sistemnya; dan 

kemudian dibilas untuk kedua kalinya segera sebelum dimasukkan ke sistem 

7.2.2 Input nitrogen, magnesium, sulfur, boron, mangan, seng, tembaga, molibdenum, nikel sintetis 

dilarang untuk digunakan 

7.2.3 Input yang dilarang oleh standar SNI 6729:2016 dilarang untuk digunakan untuk produksi 

akuaponik organik.  

7.2.4 Rekomendasi. Operator harus merancang dan mengelola sistem akuaponik untuk menyesuaikan 

kepadatan tebar ikan dengan produksi tanaman untuk meminimalkan kebutuhan nutrisi 

tambahan. 
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8. MANAJEMEN PERIKANAN 

No Persyaratan 

8.1 Spesies Ikan 

8.1.1 Spesies ikan yang dibatasi atau dilarang berdasarkan Permen KKP No. 41 Tahun 2014 tidak 

digunakan dalam produksi akuaponik. 

8.1.2 Tidak diperkenankan melakukan pembalikan jenis kelamin secara hormonal sistem akuaponik. 

8.2 Sumber Ikan 

8.2.1 Pembiakan ikan di tempat. Saat memperoleh bibit ikan baru, operator harus menghindari 

masuknya penyakit dan parasit dengan mengikuti praktik biosekuriti dan membeli dari 

sumber terpercaya. 

8.2.2 Rekomendasi. Bibit ikan yang dibeli harus memiliki sertifikat kesehatan. 

8.3 Pakan Ikan 

8.3.1 a. Menggunakan pakan bersumber dari produksi yang telah tersertifikasi organik. 

b. Bila a tidak tersedia, dapat menggunakan pakan bersumber dari lahan yang dibudidayakan 

secara organik. 

c. Bila a & b tidak tersedia, dapat menggunakan pakan bersumber dari lahan non organik 

tetapi operator harus melakukan pengujian logam berat pada air di kolam ikan minimal 

1x/tahun. 

8.3.2 Dilarang memberikan pakan ikan yang mengandung: 

 Antibiotik. 

 Hormon 

 Kotoran manusia atau hewan lainnya 

8.3.2 Penggunaan pakan tambahan seperti duckweed, azola dapat digunakan bila berasal dari 

budidaya bukan dari perairan tercemar. 

Penggunaan larva lalat tentara hitam atau Manggot [Hermetia illucens] dapat digunakan bila 

dibudidayakan dari pengomposan bahan-bahan organik yang tidak mengandung logam 

berat. 

8.3.3 Rekomendasi. Pakan ikan yang digunakan tidak mengandung tepung ikan dari spesies yang 

sama (kanibal). 

8.3.4 Rekomendasi. Pakan ikan yang dibudidayakan secara organik. 

8.4 Kesehatan Ikan 

8.4.1 Operator harus menerapkan praktik manajemen yang baik yang memastikan kondisi 

lingkungan yang stabil dan praktik biosekuriti untuk mencegah masuknya patogen untuk 

meningkatkan kesehatan ikan dan mencegah penyakit ikan. 

8.4.2 Jika pengobatan diperlukan, penggunaan antibiotik khusus untuk pakan ikan diperbolehkan 

hanya jika pengobatan dilakukan secara terpisah pada tangki yang dipisahkan dari sistem 

akuaponik. 

8.4.3 Ikan yang diobati dengan antibiotik harus dikarantina di luar sistem akuaponik untuk waktu 

yang sama atau lebih besar dari waktu penarikan yang ditunjukkan oleh Pedoman 

Kementerian KKP tentang obat akuakultur.  

8.4.4 Limbah ikan yang dihasilkan selama masa karantina tidak dapat digunakan dalam sistem 

sirkulasi ulang. 

8.4.5 Ketika antibiotik digunakan, operator harus mencatat tanggal, obat, dosis, dan jumlah ikan 

yang dirawat. Catatan ini harus tersedia saat diinspeksi.  

Penggunaan antibiotika lebih dari 3 kali per tahun dilarang.  

8.4.6 Rekomendasi. Operator harus memiliki cara untuk mengkarantina dan merawat ikan yang 

sakit secara offline (sistem terpisah) bila diperlukan. 

8.4.7 Rekomendasi. Ketika terjadi serangan penyakit, disarankan melakukan perawatan yang sesuai 

untuk penyakit dan spesies ikan dan tidak menggunakan obat-obatan konvensional (misalnya 
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perawatan garam atau suhu dalam sistem terpisah). 

 

 

9. LOKASI DAN AREA PENYANGGA 

No Persyaratan 

9.1 Umum 

9.1.1 Operator harus memastikan kegiatan produksi akuaponik terlindungi dari potensi sumber 

kontaminasi, yang sangat bervariasi menurut lokasi dan penggunaan lahan di sekitarnya. 

Operator memiliki manajemen resiko yang terdokumentasi. 

9.1.2 Di wilayah pertanian, operator harus dapat menentukan pengendalian dari sumber 

kontaminasi dapat mencakup aliran pestisida, herbisida, serbuk sari hasil rekayasa genetika, 

dan zat terlarang lainnya. 

9.1.3 Di kawasan perkotaan atau industri, operator harus mengendalikan sumber kontaminasi dari 

herbisida, atau polusi dari industri atau rumah tangga termasuk limbah rumah tangga. 

9.1.4 Rekomendasi. Operator harus menghubungi tetangga untuk mendiskusikan penggunaan 

lahan dan kegiatan yang berdekatan untuk mendapatkan informasi tentang potensi risiko 

kontaminasi. 

9.2 Untuk operator luar ruangan 

9.2.1 Untuk produksi akuaponik di luar ruangan harus mengambil tindakan untuk memastikan 

adanya area penyangga yang memadai untuk mencegah kontaminasi. 

9.2.2 Ukuran penyangga yang diperlukan bervariasi berdasarkan aktivitas di sekitarnya, bahan apa 

yang digunakan, bagaimana penerapannya, pola angin yang berlaku, dan penghalang fisik apa 

antara sumber risiko potensial dengan sistem akuaponik. 

9.2.3 Jika terdapat pertanian konvensional di sekitar area produksi akuaponik, harus terdapat area 

penyangga berupa jarak minimal dari sistem akuaponik sejauh 6 meter, atau bangunan fisik 

dengan tinggi minimal 1 meter dari ketinggian tanaman.   

9.2.4 Jika tidak terdapat area penyangga atau bangunan fisik yang membatasi kebun akuaponik 

maka harus ada tanaman penyangga berupa tanaman keras yang sudah tumbuh dengan 

ketinggian minimal 1 meter dari ketinggian tanaman.  

9.3 Lingkungan lahan pertanian 

9.3.1 Di area perkotaan/pemukiman di mana rumah tetangga menyemprot herbisida sintetis, 

pestisida, atau pupuk (diterapkan dengan tangan, rendah ke tanah) memerlukan area 

penyangga minimal 6 meter.  

9.3.2 Tanaman konvensional, di mana bahan kimia sintetis disemprotkan rendah ke tanah 

memerlukan area penyangga minimal 6 meter atau bangunan fisik dengan tinggi minimal 1 

meter dari ketinggian tanaman.   

9.3.3 Kebun buah atau pertanian konvensional, di mana aplikasi penyemprotan dilakukan miring ke 

atas dan dimaksudkan untuk menutupi vegetasi/pepohonan memerlukan area penyangga 

minimal selebar 30 meter. 

9.3.4 Tanaman, kebun buah, atau perkebunan dimana melakukan penyemprotan di udara 

menggunakan helikopter atau pesawat pembersih tanaman  memerlukan area penyangga 

minimal selebar 60 meter 

9.4 Untuk operator dalam ruangan 

9.4.1 Operator yang menggunakan rumah kaca ataupun ruangan indoor, harus memastikan ada 

penghalang fisik dengan produksi konvensional berupa pemisahan ruangan, pemisahan oleh 

benda fisik (tembok, sekat) dengan ketinggian minimal 1 meter dari ketinggian tanaman.  

9.4.1 Operator yang menggunakan rumah kaca ataupun ruangan indoor, tidak melakukan 

penyemprotan pestisida di dalam ruangan meskipun untuk produksi konvensional. 
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10. ENERGI 

No Persyaratan 

10.1 Rekomendasi. Operator memiliki rencana untuk mengevaluasi penggunaan energi dalam 

praktik produksinya: penggunaan energi berkurang, lebih efisien, dan/atau ditambah atau 

diganti dengan energi terbarukan. 

10.2 Rekomendasi. Operator meminimalkan penggunaan energi saat membuat keputusan desain 

sistem akuaponik: tapak, perumahan; ventilasi; isolasi; sirkulasi air dengan bantuan gravitasi; 

pompa, aerator, dan penerangan hemat energi; dan aspek lain dari operasi mereka. 

10.3 Rekomendasi. Operator harus mempertimbangkan peluang untuk menggunakan energi 

terbarukan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. 

 

 

11. PENANGANAN, PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN DAN PENGEMASAN. 

No Persyaratan 

11.1 
Integritas produk akuaponik harus tetap dijaga selama tahapan panen sampai pengemasan. 

Penanganan paska panen, pengangkutan, penyimpanan dan pengemasan produk akuaponik. 

 

 

12. PERSYARATAN MANAJEMEN 

No Persyaratan 

12.1 
Operator memiliki struktur organisasi, kecukupan personil [jumlah, kompetensi] dan kejelasan 

tugas dan tanggung jawab personil yang menjalankan sistem produksi akuaponik. 

12.2 Operator memiliki pedoman sistem produksi akuaponik yang dilakukan. Pedoman tersebut 

terdokumentasi dan sedikitnya berisi persyaratan teknis produksi akuaponik, produksi tanaman, 

penanganan paska panen dan pelabelan.  

12.3 Bila terdapat kegiatan sub kontrak, terdapat kontrak yang ditandatangani oleh sub kontraktor 

yang menjalankan kegiatan produksi akuaponik. Kontrak mencakup kewajiban untuk memenuhi 

persyaratan standar dan sertifikasi akuaponik. 

12.4 Operator memiliki kebijakan dan prosedur pencegahan dan perbaikan dari praktek yang tidak 

sesuai dengan pedoman sistem produksi organik dan standar ini. Tindakan perbaikan 

didokumentasikan. 

12.5 Operator harus mempunyai kebijakan dan prosedur untuk menyelesaikan pengaduan dari 

pelanggan atau semua pihak terkait. Rekaman/catatan semua pengaduan dan penyelidikan serta 

tindakan perbaikan yang dilakukan oleh operator harus dipelihara. 

 

 

 

 

 

 



  Rev2.0_061222 
16  

 

Issued date: 091121 16 Uncontrolled when printed 

 

 

13. DOKUMENTASI DAN KETELUSURAN PRODUK 

No Persyaratan 

13.1 Operator harus menyimpan catatan yang mencakup informasi berikut: 

 Temperatur, setidaknya setiap minggu 

 pH, setidaknya setiap minggu 

 Oksigen terlarut, minimal sebulan sekali 

 Amonia, minimal sebulan sekali 

 Nitrit, setidaknya setiap bulan 

 Nitrat, setidaknya setiap bulan 

 Tanggal, jumlah, dan nama bahan pengendalian hama tanaman yang digunakan 

 Tanggal, jumlah, dan nama bahan pengontrol penyakit tanaman yang digunakan 

 Tanggal, perawatan, dosis (jika ada), dan waktu penghentian untuk perawatan medis yang 

diberikan untuk ikan. 

 Tanggal dan hasil tes air. 

13.2 Operator harus menyimpan kuitansi dan dokumentasi benih dan sumber bahan tanam yang 

digunakan termasuk daftar tiga pemasok benih yang dikonsultasikan untuk menentukan bahwa 

varietas benih yang tersertifikasi akuaponik alami atau tersertifikasi organik tidak tersedia untuk 

setiap varietas dari benih konvensional yang ditanam. 

13.3 Operator harus menyimpan catatan konsultasi mengenai kemungkinan kontaminan di pasokan 

air lokal yang digunakan [tanggal, nama ahli, daftar kontaminan yang dicatat oleh ahli tersebut], 

atau dokumentasi pengujian kualitas air. 

13.4 Operator harus memiliki sistem untuk memastikan ketelusuran produk akuaponik organik 

sehingga produk hasil produksi akuaponik dapat diidentifikasi dan ditelusuri dari sumber unit 

produksi akuaponik yang telah disertifikasi organik.  

13.5 Rekaman atau dokumentasi produksi, pemanenan, hasil sortir, stok dan penjualan hasil produksi 

akuaponik tersedia dan disimpan sedikitnya selama 4 tahun untuk dapat ditelusuri. 
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14. PELABELAN DAN PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN 

No Persyaratan 

Penggunaan label AQUAPONIC ICERT pada label produk membantu konsumen mengenali produk 

yang disertifikasi oleh ICERT. Oleh karena itu, pelabelan harus jelas dan benar-benar mematuhi 

persyaratan berikut agar tidak membingungkan dan menyesatkan konsumen. 

14.1 Operator harus menandatangani kontrak penggunaan tanda kesesuaian AQUAPONIC ICERT 

agar memiliki hak untuk menggunakan tanda kesesuaian AQUAPONIC ICERT pada kemasan 

produk, literatur promosi, dan iklan. 

14.2 Sebelum mencetak label AQUAPONIC ICERT pada produk, operator harus mengirimkan file 

desain label pada kemasan produk yang masuk lingkup sertifikasi. 

14.3 Penggunaan label AQUAPONIK ICERT hanya untuk produk yang dihasilkan dari lingkup produksi 

akuaponik yang telah tersertifikasi akuaponik oleh ICERT. 

14.4 Kemasan produk harus menyatakan nama operator dan lokasi produksi, tanggal produksi, 

nomor lot dan berat bersih. 

Gambar 1. Tanda Kesesuaian AQUAPONIC ICERT. 
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RIWAYAT REVISI 

No Detail Made by Revision Date Approved by Approved date 

1.2 7.2.1 Ketentuan mengenai besi chelated 
8.3.1-8.3.2 Ketenguan Pakan Ikan 
12. Persyaratan Manajemen 
13. Pelabelan dan Penggunaan Logo 

APR/ DE 091120 APR / DE 091120 

1.3 13. Dokumentasi dan ketelusuran produk 
14. Pelabelan dan Penggunaan Logo 

APR/ DE 091121 APR / DE 091121 

1.4 2.1.a, Media tanam untuk akuaponik alami. 
Sebelumnya tidak ada penomoran. 
2.1..b. Media tanam untuk akuaponik organik.  

 Sebelumnya tidak ada penomoran. Hanya 
menyebutkan  

 bahan-bahan yang diperkenankan sebagai media 
tanan akuaponik organik. 

2.1.b.i. Menggunakan tanah dan kompos sebagai 
media tanam sesuai persyaratan SNI 6729:2016 
mengenai lahan organik dan kompos. 

 Sebelumnya tanah dan kompos menjadi bagian 
dari bahan-bahan yang diperkenankan sebagai 
media tanam akuaponik organik. 

2.1.b.ii. Media tanam tambahan yang dapat 
digunakan untuk akuaponik organik. 

APR/ DE 090722 APR / DE 090722 

2.0 Judul direvisi menjadi: Standar Sistem Produksi 
Akuaponik.  

7.2.1 Ketentuan mengenai besi chelated 8.3.1-8.3.2 
Ketentuan Pakan Ikan 

Persyaratan Manajemen 

Pelabelan dan Penggunaan Logo 

APR/ DE 061222 
 

APR / DE 061222 

 

 


