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Abstrak: Untuk memenuhi syarat optimum kebutuhan oksigen dalam budidaya 
tambak udang  salah satunya menggunakan aerator yang dapat mentransfer 
oksigen ke dalam air. Selama ini budidaya udang di tambak menggunakan aerator 
yang digerakkan oleh tenaga listrik yang memerlukan biaya pembayaran listrik 
yang tinggi. Untuk memenuhi keperluan aerasi tambak udang sekaligus 
mendukung usaha pemerintah dalam diversifikasi energi, perlu di 
implementasikan Splash Aerator Energi Angin untuk menambah oksigen Bagi 
Petani Tambak Udang khususnya mitra program. Tujuan: (1) Untuk mengatasi 
kesulitan aerasi tambak udang yang dirasakan oleh masyarakat petani tambak 
udang di wilayah pantai utara, khususnya di Desa Paciran Kecamatan Paciran 
Lamongan melalui implementasi teknologi tepat guna (TTG) Splash Aerator 
Energi Angin, (2) Mendifusikan TTG Splash Aerator Energi Angin dengan cara 
memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang cara pembuatan, 
pengoperasian dan perawatan. Metode penerapan Ipteks yang dilakukan melalui 
tindakan dalam bentuk pembuatan, pengoperasian, dan perawatan instalasi 
Splash Aerator Energi Angin yang dapat dimanfaatkan bagi para petambak udang 
dengan memperhatikan masukan permasalahan dari mitra dilanjutkan dengan 
melakukan uji kinerja di lokasi tambak udang. Target luaran dan hasil kegiatan 
adalah: (1) adanya satu unit instalasi TTG Splash Aerator Energi Angin yang dapat 
membantu mengatasi kesulitan aerasi akibat tingginya biaya operasional jika 
digerakan dengan listrik, (2) adanya transfer teknologi dan pengetahuan 
khususnya tentang pembuatan, pengoperasian, dan perawatan instalasi, (3) 
perningkatan omzet usaha dan kualitas produk tambak udang, (4) artikel jurnal 
nasional, dan (6) perolehan HKI paten Splash Aerator Energi Angin. 
 
Kata kunci: Aerasi, energi angin, splash aerator, tambak udang 
 
Abstract: To meet the optimum requirements for oxygen demand in shrimp pond 
culture, one of which uses an aerator that can transfer oxygen into water. During 
this time shrimp farming in ponds using aerators that are driven by electricity 
which requires high electricity payment costs. To meet the needs of shrimp pond 
aeration while supporting government efforts in energy diversification, it is 
necessary to implement Splash Aerator Wind Energy to increase oxygen for 
Shrimp Pond Farmers, especially program partners. Objectives: (1) To overcome 
the difficulties of shrimp pond aeration felt by the shrimp pond farming 
community in the north coast region, especially in Paciran Village, Paciran 
Lamongan District through the implementation of appropriate technology (TTG) 
Wind Energy Splash Aerator, (2) Diffusing TTG Splash Aerator Wind Energy by 
providing knowledge and skills on how to manufacture, operate and maintain. The 
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method of applying science and technology that is carried out through actions in 
the form of manufacture, operation and maintenance of the Splash Aerator Wind 
Energy installation that can be utilized for shrimp farmers by taking into account 
the problem input from partners is continued by conducting performance tests at 
the shrimp pond location. Output targets and activity results are: (1) the existence 
of a TTG Splash Aerator Wind Energy installation unit that can help overcome 
aeration difficulties due to high operational costs if driven by electricity, (2) the 
transfer of technology and knowledge, especially regarding the manufacture, 
operation and maintenance installation, (3) improvement of business turnover and 
quality of shrimp pond products, (4) national journal articles, and (6) acquisition of 
IPR Splash Aerator patent. 
. 
Keywords: Aeration, shrimp ponds, splash aerator, wind energy 
 

PENDAHULUAN 
 
Usaha budidaya udang mempunyai syarat optimum kandungan oksigen terlarut 
dalam air agar udang bisa hidup dan berkembang di dalam tambak/ tempat 
budidayanya. Menurut Mizar (1996), batas optimum kandungan oksigen terlarut 
dalam air dalam budidaya udang sebanyak 4,5 mg sampai dengan 7,5 mg dalam 
1 liter air. Untuk memenuhi syarat optimum kandungan oksigen tersebut 
diperlukan penggunaan aerator yang dapat mentransfer oksigen ke air dengan 
cara mempercepat proses difusi (Boyd,1979). Selama ini dalam budidaya udang 
di tambak menggunakan aerator yang digerakkan oleh tenaga listrik dengan 
daya listrik yang besar sehingga memerlukan biaya operasional untuk 
pembayaran listrik yang tinggi.  

Lokasi mitra PKM, kegiatan ini di fokuskan di Wilayah Desa Paciran 
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, karena wilayah ini mempunyai luas 
tambak untuk produksi udang lebih dari 70 hektar dengan jumlah petani tambak 
sebanyak lebih dari 30 orang. Pemasaran produk udang dipasok ke pabrik-
pabrik pengolahan udang, juga untuk mendukung kebutuhan pasar ekspor 
udang.  

Teknologi disuatu daerah seharusnya sangat perlu mendapatkan perhatian 
penanganan, pengisian dan pengecekan sehingga akan mampu menanggulangi 
permasalahan yang dihadapi daerah beserta masyarakatnya. Melalui proses dan 
tindakan yang demikian akan mampu mempersiapkan para usahawan 
masyarakat didaerah untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak, 
disamping untuk membina aktivitas dan kreativitas masyarakat Beratha (1984), 
melalui pengembangan dan penerapan teknologi dimaksudkan dapat mengatasi 
permasalahan proses produksi/usaha di suatu daerah khususnya di Kecamatan 
Brondong Lamongan.  
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Disisi lain, usaha pemerintah dalam diversivikasi energi dilakukan dengan 
memanfaatkan energi terbarukan seperti energi angin, surya, air,  biomassa, dan 
lain-lain melalui teknologi tepat guna (TTG). Dalam  hal ini diperlukan  pula  
metode  pemilihan yang paling baik ditinjau dari segi teknologi, sosial maupun 
ekonomi masyarakat. Oleh Kadir (1988),  dijelaskan  bahwa  dalam rangka 
mencari bentuk-bentuk  sumber energi yang  bersih dan terbarukan  tersebut, 
kembali energi angin mendapat perhatian yang besar. Angin merupakan suatu 
energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk 
keperluan hidup manusia. Indonesia pada  dasarnnya memiliki  potensi angin  
yang  dapat  dimanfaatkan sebagai sumber  tenaga,  walaupun  jumlah  energinya  
lebih  rendah dibanding negara angin lainnya. 

Di samping ketersediaan energi angin yang berkelanjutan, menurut  
analisis  Kawamura  (1986)  potensi energi ini sangat sesuai untuk teknologi  
pertanian  karena keberadaannya yang  mudah  untuk  diperoleh  di  mana-mana. 
Berkaitan dengan hal ini Indonesia juga  memiliki  potensi energi angin yang baik 
untuk dikembangkan, karena sebagian besar tambak udang maupun tambak-
tambak ikan banyak dikembangkan di daerah  pesisir pantai yang rata-rata 
memiliki energi angin cukup potensial untuk dimanfaatkan sebagai suplai 
energi,  dimana  angin dalam bentuk  aliran  udara  dapat diubah menjadi energi 
mekanis melalui turbin angin, maka penggunaan turbin angin  akan  layak  
dimanfaatkan  sebagai  penggerak Splash Aerator Energi Angin untuk aerasi 
tambak udang.  

Untuk memenuhi keperluan tersebut sekaligus mendukung usaha  
pemerintah dalam diversifikasi energi, perlu diimplementasikan Splash Aerator 
Energi Angin untuk aerasi air bagi petani tambak udang sesuai dengan kondisi 
masyarakat dan potensi di wilayah yang dimaksud. Hasil wawancara yang 
dilakukan oleh Tim pengabdian kepada masyarakat, bahwa implementasi 
Splash Aerator Energi Angin untuk aerasi (penambahan oksigen dalam air) 
diharapkan akan dapat mengatasi kesulitan tingginya biaya operasional dalam 
memberikan aerasi air tambak yang selama ini dirasakan oleh masyarakat petani 
tambak udang di wilayah pantai utara.  

Berdasarkan analisis situasi dan observai, permasalahan prioritas mitra 
dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Diperlukan upaya untuk mengatasi kesulitan aerasi tambak udang akibat 
tingginya biaya operasional jika menggunakan tenaga listrik yang selama 
ini dirasakan oleh masyarakat petani tambak udang di wilayah pantai 
utara, khususnya mitra program di Desa Paciran Kecamatan Paciran 
melalui implementasi teknologi tepat guna (TTG) Splash Aerator Energi 
Angin. 
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2. Diperlukan difusi teknologi tepat guna (TTG) Splash Aerator Energi Angin 
dengan cara memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang cara 
pembuatan, pengoperasian dan perawatan instalasi Splash Aerator Energi 
Angin yang dapat dimanfaatkan untuk aerasi air tambak udang di Paciran 
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. 
  

METODE 
 

Metode penerapan Ipteks yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah di 
kelompok sasaran mitra, perlu diselesaikan melalui tidakan dalam bentuk 
pembuatan, pengoperasian, dan perawatan instalasi Splash Aerator Energi 
Angin yang dapat dimanfaatkan bagi para petambak udang dengan 
memperhatikan masukan permasalahan dari mitra dilanjutkan dengan 
melakukan uji kinerja instalasi Splash Aerator Energi Angin. Adapun 
metodologi dan strategi yang diterapkan bersifat aplikatif, secara rinci dapat 
dilihat Pada Tabel 1. 
Tabel 1. Tabel Metodologi dan Strategi yang Diterapkan 

No Kegiatan Metode Bahan/alat 

1. 
 

Kordinasi dan penyusunan 
rencana pelaksanaan kegiatan 
bersama mitra sasaran. 

diskusi, tanya-jawab.  Proposal kegiatan 
PKM 

2.  Pengadaan bahan dan peralatan 
pendukung pembuatan Splash 
Aerator Energi Angin. 

diskusi, tanya-jawab. 
 

Gambar instalasi 
Splash Aerator Energi 
Angin. 

3. Pelatihan dan sosialisasi sistem 
instalasi Splash Aerator Energi 
Angin dan manfaatnya. 

diskusi, tanya-jawab. Alat-alat, bahan, dan 
gambar. 

4. Orientasi dan pengenalan alat 
serta bahan yang digunakan. 

Demonstrasi, praktik, 
tanya-jawab. 

Komponen, dan 
Splash Aerator Energi 
Angin 

5. Proses pembuatan instalasi Splash 
Aerator Energi Angin dan 
bimbingan pembuatannya. 

Demonstrasi, praktik, 
tanya-jawab. 

Sda. 

6. Perakitan komponen instalasi 
Splash Aerator Energi Angin. 

Demonstrasi, praktik, 
tanya-jawab. 

Sda. 

7. Pemeriksaan dan uji kinerja 
instalasi Splash Aerator Energi 
Angin. 
 
 

Demonstrasi, praktik, 
tanya-jawab. 

Instalasi Splash 
Aerator Energi Angin 
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No Kegiatan Metode Bahan/alat 

8. Penerapan instalasi Splash 
Aerator Energi Angin untuk 
dimanfaatkan Petani tambak dan 
Kelompok masyarakat setempat. 

Pemasangan instalasi 
Splash Aerator Energi 
Angin, diskusi,praktik, 
demontrasi, tanya-
jawab 

Sda. 

9. Sosialisasi hasil Kegiatan diskusi,  praktik, 
demontrasi tanya-
jawab. 

Petunjuk pelaksanaan 

10. Monitoring dan Evaluasi hasil 
kegiatan. 

 Sda. 

 
Dalam mendukung keberhasilan kegiatan ini, digunakan beberapa metode 

antara lain: (1) metode Observasi; metode ini terutama dipergunakan dalam 
rangka menyamakan persepsi tentang informasi yang ada dalam konsep dan 
gambar kerja untuk dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk 
komponen/material komponen Splash Aerator Energi Angin, (2) metode tanya 
jawab digunakan untuk membantu penyelesaian masalah yang timbul selama 
persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, bahkan apabila diperlukan 
untuk pengembangan instalasi Splash Aerator Energi Angin,(3) metode diskusi, 
metode ini dipergunakan untuk memperoleh dukungan keyakinan dalam 
rangka memahami dan menyelesaikan suatu problem yang ada dalam Splash 
Aerator Energi Angin dan pengembangannya, (4) metode praktek, metode ini 
melibatkan aktifitas diantara Tim pelaksana dengan kelompok sasaran mitra 
(para petani tambak udang) tukang konstruksi di Kecamatan Paciran Lamongan 
untuk bersama-sama menyusun/ merakit komponen secara benar sehingga 
mewujudkan suatu konstruksi Splash Aerator Energi Angin yang dapat 
beroperasi sesuai fungsinya, (5) metode demontrasi, untuk memberikan 
kejelasan konkret tentang langkah-langkah persiapan, pasca operasional dan 
perawatannya agar diperoleh tindakan teknik yang tepat. 

Rancangan evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan 
kegiatan penerapan Program Kemitraan Masyarakat (PKM), untuk keperluan 
evaluasi tersebut ditetapkan beberapa indikator penilaian, sebagai berikut: (1) 
Mitra sasaran aktif hadir (>80%) dalam mengikuti program dan dapat 
memperoleh pengetahuan tentang cara pembuatan, pengoperasian, dan 
perawatan instalasi Splash Aerator Energi Angin, dan manajemen usaha tambak, 
(3) terwujudnya satu unit konstruksi instalasi Splash Aerator Energi Angin, (4) 
melakukan uji kinerja instalasi Splash Aerator Energi Angin  sampai berfungsinya 
instalasi dan dapat dimanfaatkan oleh sasaran mitra untuk aerasi air tambak 
udang di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. 
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HASIL & PEMBAHASAN 
 

Untuk mengatasi kesulitan aerasi tambak udang akibat tingginya biaya 
operasional jika menggunakan tenaga listrik yang selama ini dirasakan oleh 
masyarakat petani tambak udang khususnya mitra di Desa Paciran Kecamatan 
Paciran Kabupaten Lamongan, dilakukan kegiatan bersama mitra sasaran 
sebagai berikut:  

1. Koordinasi dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan bersama mitra 
sasaran. 

2. Penjelasan konstruksi dan sistem aerator energi angin 
3. Orientasi dan pengenalan alat bahan yang digunakan  
4. Proses pembuatan sistem sistem aerator energi angin 
5. Pemeriksaan dan uji kinerja 
6. Pelatihan, sosialisasi dan pemanfaatan sistem aerator energi angin  
7. Penerapan (pemasangan dan pengoperasian) sistem aerator energi angin 

untuk dimanfaatkan oleh mitra 
8. Pengoperasian, dan perawatan sistem aerator energi angin 
9. Penulisan artikel jurnal pengabdian kepada masyarakat  
10. Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan, dan pelaporan 

 
Hasil kegiatan menghasilkan:  

1. Terwujudnya satu unit instalasi TTG Splash Aerator Energi Angin dengan 
spesifikasi terlampir yang diharapkan dapat membantu mengatasi 
kesulitan aerasi akibat tingginya biaya operasional jika digerakan dengan 
listrik dalam rangka peningkatan produktivitas tambak udang  di Desa 
Paciran Kecamatan Paciran Lamongan.  

2. Terjadinya transfer teknologi (transfer of technology) dan pengetahuan 
(transfer of knowledge) khususnya tentang pembuatan, pengoperasian, dan 
perawatan instalasi Splash Aerator Energi Angin yang dapat dimanfaatkan 
untuk aerasi tambak udang di Desa Paciran Kecamatan Paciran Lamongan. 

3. Publikasi jurnal nasional  
4. Peningkatan omzet 10% pada mitra dan kualitas produk 
5. Prototype 
6. Hak Kekayaan intelektual (HKI) berupa paten produk Splash Aerator 

Energi Angin. 
Untuk memenuhi target luaran tahapan kerja dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Tabel Luaran 
No Kegiatan  Waktu 

Pelaksanaan 
Tempat 

Pelaksanaan 
Ket.  

1. 
 

Persiapan 
1. Rencana Kegiatan Operasional 
2. Kordinasi dg Mitra program PKM (Petani 

tambak udang, kelompok masyarakat). 

 
April 
Mei 

 
LP2M – UM dan 
Kec. Brondong  
(2 kali kegiatan) 

 
 

2. 
 

Pelaksanaan  
1. Pengadaan bahan dan peralatan 

pendukung pembuatan Splash Aerator 
Energi Angin. 

2. Pelatihan dan sosialisasi sistem instalasi 
Splash Aerator Energi Angin dan 
manfaatnya. 

3. Orientasi dan pengenalan alat serta 
bahan yang digunakan. 

4. Proses pembuatan instalasi Splash 
Aerator Energi Angin dan bimbingan 
pembuatannya. 

5. Perakitan komponen instalasi Splash 
Aerator Energi Angin. 

6. Pemeriksaan dan uji kinerja instalasi 
Splash Aerator Energi Angin  

7. Penerapan instalasi Splash Aerator Energi 
Angin untuk dimanfaatkan oleh Petani 
tambak dan Kelompok masyarakat 
setempat. 

8. Sosialisasi hasil Kegiatan 
9. Monitoring dan Evaluasi hasil kegiatan. 

 
Juni   
 
Juni   
 
Juni   
 
Juni s/d Juli   
 
Agustus   
 
Agustus   
 
Agustus 
s/d 
September   
 
September 
s/d 
Oktober 
  

 
Univ. Neg. Malang 
& Kec. Brondong 

--Sda— 
 

--Sda— 
 

--Sda— 
 

Areal Tambak  
Udang Mitra PKM 

--Sda— 
 

--Sda— 
--Sda— 

 
Lokasi Mitra 

--Sda— 
 

 
 

3. Pelaporan  November LP2M UM  

 
Proses Pembuatan, Pemasangan, dan uji kinerja Sistem Aerator Energi 

Angin untuk tambak ikan adalah sebagai berikut. 

  
Gambar 1. Proses Pembuatan 
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Gambar 2. Proses Pemeriksaan 

 

 
Gambar 3. Proses Uji coba putaran 

 

 
Gambar 4. Proses Pemasangan di tempat  Mitra 
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Gambar 5. Pemasangan dan Uji Kinerja Kincir Angin Penggerak Aerator 

 
SIMPULAN 

 
Untuk mengatasi kesulitan aerasi tambak udang akibat tingginya biaya 
operasional jika menggunakan tenaga listrik yang selama ini dirasakan oleh 
masyarakat petani tambak udang di wilayah pantai utara, khususnya mitra PKM 
di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan diselesaikan melalui 
implementasi teknologi tepat guna (TTG) Splash Aerator Energi Angin guna 
meningkatkan efisiensi produksi, untuk itu dilakukan hal-hal sebagai berikut: (1) 
Terwujudnya satu unit instalasi TTG Splash Aerator Energi Angin dengan 
spesifikasi terlampir yang diharapkan dapat membantu mengatasi kesulitan 
aerasi akibat tingginya biaya operasional jika digerakan dengan listrik dalam 
rangka peningkatan produktivitas tambak udang  di Desa Paciran Kecamatan 
Paciran Lamongan; (2) Terjadinya transfer teknologi (transfer of technology) dan 
pengetahuan (transfer of knowledge) khususnya tentang pembuatan, 
pengoperasian, dan perawatan instalasi Splash Aerator Energi Angin yang dapat 
dimanfaatkan untuk aerasi tambak udang di Desa Paciran Kecamatan Paciran 
Lamongan; (3) Peningkatan omzet 10% pada mitra dan kualitas produk; (4) Hak 
Kekayaan intelektual (HKI) berupa paten produk Splash Aerator Energi Angin; 
dan (5) Publikasi jurnal nasional.  
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