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APA SIH HIDROPONIK??

Hidroponik adalah salah satu sistem bercocok 

tanam, tanpa tanah, di lahan yang sempit.
Dengan hidroponik, kita dapat menghilangkan 

penggunaan media tanah dan menggantinya 

dengan media lain, bahkan bisa jadi tidak perlu 

media apapun lagi selain air bernutrisi. 
Yup, dalam hidroponik, sesuai dengan kata 

dasarnya –”hydro” dan “ponos”- bahan utamanya 

adalah air.
Unsur2 hara yang di perlukan tanaman dilarutkan 

dalam air yang kemudian di serap oleh tanaman. 
Dengan sistem ini kita bisa menghemat 

penggunaan air dan nutrisi (pupuk)



BAGAIMANA CARA MENANAMNYA??

Hidroponik sendiri di bagi-bagi lagi berdasarkan 

metode/cara budidayanya.. Antara lain:

1. Wick System (sistem sumbu)

2. NTF (Nutrient Film Technique)

3. Rakit Apung

4. Drip Irigation / Fertigasi / Sistem Tetes

5. Ebb and Flow

6. Aeroponik

7. …

Saya hanya akan membahas 3 metode yg pernah 

saya coba



WICK SYSTEM (SUMBU)

Merupakan metode hidroponik yang paling mudah 

dan sederhana. 

Prinsipnya menggunakan sifat kapilaritas air.

Media yang berisi tanaman di hubungkan dengan 

tempat air nutrisi yang diletakkan di bawahnya 

dengan menggunakan sumbu

Nutrisi disini tidak mengalir (menggenang), untuk 

tempat yang cukup luas sebaiknya di tambah 

aerator untuk menghindari busuk akar

Contoh sederhana dengan memanfaatkan botol 

bekas air mineral..

Untuk lebih jelasnya, chek it out….



Gunting, 

di bagi 2

Botol air 

mineral

Beri sumbu, 

biasanya menggunakan 

kain flanel.

Cat: *botol sebaiknya di cat agar sinar matahari tidak mengenai

nurtisi di tandon; jika tidak air nutrisi bisa berlumut sehingga nutrisi

tidak terserap maksimal oleh tanaman - berbagi dengan lumut.

**tanaman disemai terlebih dulu, hingga berdaun 4 baru dipindah ke

tempat yang telah dibuat.



Masukkan media tanam

misalnya sekam

Air Nutrisi

Cat: * Warna tidak perlu diperhatikan.

**Jika menggunakan media rockwool, 

setelah semai tanaman beserta 

rockwollnya bisa langsung dipindah 

tanpa tambahan media lain lagi.



NTF (Nutrient Film Technique)

Di daerah asalnya, NTF menggunakan gully (seperti 
talang air tapi pendek dan bertutup). Air nutrisi 
mengalir tipis (+5mm) di dasar gully sehingga akar 
mendapat cukup air, nutrisi dan oksigen.

Di Indonesia sudah di modifikasi dengan 
menggunakan pipa yang di lubangi untuk tempat 
netpot (pot kecil khusus hidroponik), atau 
menggunakan talang air..

Beberapa juga mengakalinya agar ketika listrik mati, 
masih tersisa air nutrisi yang menggenang di dasar 
pipa/talang, sehingga perlu diberi sumbu seperti 
pada sistem wick.

Contoh,,,:



Netpot
atau

Air nutrisi mengalir terus menerus di 

dasar pipa, di malam hari pompa 

dimatikan-air nutrisi tergenang (tinggi 

air + 2 cm)

Pipa pcv 3’ di lubangi 

seukuran netpot 

menggunakan bor

Tandon Air Nutrisi

Pompa Aquarium



Pipa dapat di buat 

bertingkat saling 

sambung menyambung 

(vertikultur)

Untuk sistem 

vertikultur seperti ini 

sangat penting 

mengatur kedudukan 

pipa agar intensitas 

matahari yang di terima 

tanaman tersebar sama 

rata.

Pompa 

Aquarium



Sistem Tetes (Drip Irrigation/Fertigasi)

 Prinsipnya hanya memberikan air dan nutrisi dalam 
bentuk tetesan yang menetes secara berkala sepanjang 
waktu.

 Tetesan di arahkan tepat pada daerah perakaran 
tanaman agar tanaman dapat langsung menyerap air 
dan nutrisi yang diberikan.

 Pemberian nutrisi di sesuaikan dengan kebutuhan 
tanaman. Misalnya untuk tanaman tomat dewasa, air 
nutrisi menetes setiap satu detik sekali sebanyak 1ml. 
Sehingga tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup dan 
air nutrisi tidak menggenangi tanaman.

Contoh penggunaan yang sederhana adalah dengan 
menggunakan bekas infus, atau botol aqua bekas yang 
di lubangi kecil.



Tempat air nutrisi

Selang  5 ml

Dripper, untuk mengatur debit air yang 

menetes ke media. Penempatan dripper  

diatur, agar air+nutrisi langsung menuju 

perakaran tanaman.

Pompa 

Aquarium



Nutrisinya Apa??

Seperti yg sudah dijelaskan sebelumnya, tanaman

mendapatkan makanan untuk hidup, tumbuh dan

berkembang dari nutrisi (pupuk) yang dilarutkan ke air.

Pupuk dalam hidroponik berbeda dengan pupuk biasa

digunakan di tanah. Pupuk hidroponik harus menyediakan

semua unsur yang di perlukan tanaman, termasuk unsur2

hara yang terkandung dalam tanah (unsur makro dan mikro)

Selain harus dipastikan bahwa semua unsur yang

dibutuhkan tanaman terpenuhi, dalam memilih pupuk juga

perlu di perhatikan jenis tanamannya. Misalnya tanaman

buah dan tanaman sayur, berbeda fase vegetatif dan

generatifnya; hingga komposisi unsur yang diperlukan

dalam nutrisinya pun berbeda.



 Pemberian nutrisi memegang peranan sangat penting dalam 

hidroponik, usahakan tanaman tidak kekurangan nutrisi. Sama 

seperti tubuh manusia, semakin besar tanaman membutuhkan 

lebih banyak makanan, maka nutrisi yang diberikanpun harus 

semakin banyak/pekat. 

 Sebagai share saja, ada 3 jenis pupuk yang pernah saya gunakan 

dalam berhidroponik, yaitu:

 Pupuk ABmix

Jenis pupuk yang dewasa ini banyak dikenal dan dipakai 

peHidroponik di Indonesia. Hasilnya sangat baik, karena 

memang diramu khusus untuk kebutuhan hidroponik. Adalah 

benar ini berbentuk kimia, tapi tidak akan mencemari 

lingkungan karena bahan2nya diramu “pas” sesuai kebutuhan 

tanaman, hingga tidak akan meninggalkan residu. Selain itu, 

unsur2 yang diserap tanaman juga berbentuk ion2 yang sama 

bentuknya seperti yang diserap tumbuhan dari tanah.



 Pupuk Organik Cair (POC)

Salah satu jenis poc yang pernah dan masih saya pakai adalah 

fermentasi kipahit (Tithonia diversifolia). Kipahit mengandung unsur 

N yang tinggi, jadi sangat baik untuk tanaman daun. Khusus pupuk 

Ini sangat menarik minat saya, karena tanaman kipahit merupakan 

gulma yang dapat ditemukan dimana saja, hingga jika dihitung 

berdasarkan cost, pupuk ini paling menguntungkan.

 Pupuk Pertanian: NPK + Gandasil

NPK untuk memenuhi unsur makro, dan gandasil unsur mikronya. 

Ini saya gunakan diwaktu pertama2 belajar behidroponik dulu, 

dimana pupuk khusus hidroponik masih sulit didapat. Sampai 

sekarang juga  kadang masih saya gunakan untuk menambah 

nutrisi tanaman yg besar2. Tapi tidak direkomendasikan, sifatnya 

yang slow realease juga tidak semua unsur dapat terpenuhi 

menjadikan hasilnya hanya akan seadanya saja.



SETELAH NUTRISI TERPENUHI APAKAH

TUMBUHAN PASTI AKAN TUMBUH BAGUS??

Banyak Faktor yang di butuhkan tanaman untuk 

dapat tumbuh dengan baik, selain nutrisi, cahaya 

matahari juga memegang peranan yang sangat 

penting. Tanpa sinar matahari yang cukup, tanaman 

tidak akan berkembah dengan baik, cenderung 

kerdil, lemah dan mudah terserang hama penyakit.

 Hama/penyakit seringkali menjadi masalah yang 

memusingkan, tapi sebaiknya usahakan 

menggunakan pestisida nabati yang tidak 

mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi 

tubuh manusia dan lingkungan.



Disusun  oleh:

Novina Karya Dewi
Ivonny_1m03t@yahoo.com

…

Dari berbagai sumber

Tidak untuk diperjual belikan

Silahkan disebarluaskan untuk kebaikan

Jika ada kekurangan/kesalahan harap dimaklumi dan 

mohon diperbaiki.

 KEEP LEARNING!! 


