Persiapan untuk mengadopsi Ikan Maskoki
Ikan Maskoki adalah hewan yang hidup di dalam air.
Untuk memeliharanya, Anda tentu membutuhkan
sebuah wadah untuk tempat pemeliharaan; serta air
sebagai medium kehidupannya. Tempat pemeliharaan
yang nyaman adalah salah satu syarat utama yang
dibutuhkan Ikan Maskoki agar dapat hidup dengan
baik. Makanya Anda perlu menyediakan tempat
tinggal dan fasilitas yang memenuhi standar di rumah
atau tempat tinggal Anda. Di samping itu, apakah
semua anggota keluarga Anda dapat menerima
kehadiran Ikan Maskoki di rumah Anda? Jika
kehadiran Ikan Maskoki dapat diterima oleh anggota
keluarga, maka Anda akan memiliki akses lebih
untuk mengoptimalkan kesejahteraan hidupnya.
Semua makhluk hidup pasti menginginkan
kebahagiaan dan kehidupan yang nyaman. Dengan
memiliki pemikiran seperti ini, kita seharusnya
mengupayakan agar Ikan Maskoki dapat hidup
berbahagia. Anda perlu membekali diri Anda dengan
berbagai pengetahuan dan keterampilan dalam
memelihara Ikan Maskoki. Dan bila semua anggota
keluarga Anda menerima kehadiran Ikan Maskoki,
mereka dapat membantu Anda. Ikan Maskoki pun
akan merasa bahagia bila ia dirawat oleh keluarga
yang menyayanginya.
Harga tiap varietas dan ukuran Ikan Maskoki
berbeda-beda. Namun yang paling menentukan

sebuah harga pada Ikan Maskoki adalah kualitasnya.
Para peternak atau penjual Ikan Maskoki yang baik
akan memberikan harga yang sebanding dengan
kualitas Ikan Maskoki yang dijualnya. Pada
umumnya, Ikan Maskoki dengan kualitas standar
dihargai dengan harga yang cukup murah, sehingga
banyak orang dari berbagai kalangan yang bisa
mengadopsinya. Ikan Maskoki dengan kualitas
menengah dan bagus dihargai dengan harga cukup
terjangkau. Sedangkan Ikan Maskoki dengan kualitas
premium dan super dihargai dengan harga yang
cukup mahal, namun tentunya sebanding dengan
kualitas, kelangkaan maupun keindahannya.
Ikan Maskoki yang baru saja diadopsi atau dibeli dari
toko atau peternakan tentu akan diangkut ke rumah
Anda. Ada baiknya proses transportasi ini dilakukan
dalam waktu yang cepat, sebab daya tahan Ikan
Maskoki bergantung pada ketersediaan oksigen
terbatas di dalam kantung.
Setelah sampai di rumah Anda, Ikan Maskoki
bersama kantungnya perlu dibenamkan ke dalam air
tempat pemeliharaan Anda, dengan tujuan untuk
menyamakan suhu air supaya Ikan Maskoki dapat
beradaptasi. Bukalah kantung dan tambahkan dengan
air dari aquarium maupun kolam Anda ke dalam
kantung secukupnya, kemudian ikat kembali dan
benamkan selama 10-15 menit. Setelah itu, angkat
Ikan Maskoki dari kantung dan pindahkan ke dalam
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aquarium maupun kolam, sedangkan air di kantung
plastik dibuang.
Ada tiga alasan mengapa sebaiknya Ikan Maskoki
yang hendak dipindahkan ke tempat yang baru perlu
dikenalkan dengan air baru sejak dalam kantung
plastik, yakni:
1. Ikan Maskoki adalah makhluk berdarah
dingin (ektoterm). Suhu tubuh Ikan Maskoki
berdaptasi terhadap suhu lingkungannya
dengan cara penyesuaian langsung. Ini artinya
perubahan suhu lingkungan yang cukup
drastis secara tiba-tiba dapat mengakibatkan
Ikan Maskoki gagal beradaptasi. Untuk
menyikapinya, maka kita perlu mengenalkan
air baru (air dari aquarium maupun kolam
sebagai tempat tinggal baru) ke Ikan Maskoki
sebelum dipindahkan.
2. Air adalah sebuah zat yang dibutuhkan oleh
hampir semua bentuk kehidupan di muka
bumi. Bahkan menurut penelitian ilmiah,
diyakini bahwa kehidupan mula-mula di
Bumi berasal dari air. Air juga merupakan
lingkungan hidup bagi Ikan Maskoki, dan
uniknya setiap air dan sumbernya memiliki
tingkat parameter yang tidak serupa persis.
Mengenalkan air baru ke Ikan Maskoki
sebelum dipindahkan adalah cara penting bagi
kita untuk memancing berkembangnya
kemampuan adaptasi Ikan Maskoki terhadap
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berbagai jenis dan parameter air yang
berbeda.
3. Sembari mengistirahatkan Ikan Maskoki
sejenak sebelum dipindahkan ke aquarium
maupun kolam, mengenalkan air baru ke
dalam kantung plastik bisa kembali
menyegarkan fisik Ikan Maskoki. Dalam
perjalanan selama di kantung plastik, Ikan
Maskoki akan mengeluarkan banyak kotoran
melalui sistem ekskresi. Feses, urin dan lendir
akan membuat polusi air di dalam kantung.
Air baru yang bersih mampu sedikit
menetralisir efek negatif dari kadar polusi
yang ada di dalam kantung.
Memelihara Ikan Maskoki di dalam aquarium
maupun kolam adalah sebuah hobi yang
menakjubkan dan indah. Hobi ini menyediakan
aktivitas yang menenangkan selama berjam-jam,
melepaskan diri dari ketegangan akibat tekanan
dalam kehidupan sehari-hari. Hobi ini juga
membantu anak-anak kita untuk belajar tentang
ekosistem kehidupan air.
Tentunya ada banyak persiapan yang harus ditata
pada tempat pemeliharaan Ikan Maskoki kita di
rumah agar mereka dapat hidup sehat dan panjang
umur. Meski pada awalnya kelihatan rumit dan
melelahkan
untuk
mempersiapkan
tempat
pemeliharaan Ikan Maskoki, namun sebenarnya
memelihara Ikan Maskoki dengan sistem pendukung
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kehidupan yang tepat di aquarium maupun kolam
jauh lebih mudah daripada memelihara Ikan Maskoki
di aquarium bundar ataupun tempat pemeliharaan
sederhana lainnya.

Sepuluh prinsip pemeliharaan Ikan Maskoki
Pada hakikatnya, kunci pemeliharaan Ikan Maskoki
adalah menyediakan segala hal yang dibutuhkan
sesuai dengan standar hidup Ikan Maskoki dan
menghindari hal-hal yang dapat mengganggu
kelangsungan hidup Ikan Maskoki tersebut. Kunci
pemeliharaan ini dapat diringkas ke dalam lima poin
berikut ini:
1. Berikan pakan secukupnya namun jangan
sampai Ikan Maskoki makan terlalu
berlebihan. Ikan Maskoki adalah ikan yang
selalu lapar, oleh karena itu lebih baik untuk
memberikan pakan dalam jumlah sedikit
namun cukup sering; daripada memberikan
pakan dalam jumlah banyak namun jarangjarang.
2. Pakailah sistem filterasi, aerasi, maupun
heater (jika diperlukan) yang baik untuk
menjaga kualitas air dan memastikan
kenyamanan hidup Ikan Maskoki.
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3. Pastikan Ikan Maskoki hidup di tempat yang
cukup luas sehingga tidak kekurangan
oksigen dan tubuhnya leluasa untuk bergerak
dan bertumbuh.
4. Untuk merawat Ikan Maskoki dengan baik,
Anda perlu memerhatikan gelagat ikan Anda,
agar dapat melakukan keperluan Anda sesuai
dengan gelagat Ikan Maskoki tersebut.
5. Bersihkan tempat pemeliharaan Ikan Maskoki
secara rutin, namun jangan merusak sistem
filterasi yang sudah ada; terutama merusak
sistem filterasi rumah bakteri.
Lima poin ringkasan di atas dapat dijabarkan lebih
spesifik lagi ke dalam sepuluh prinsip pemeliharaan
Ikan Maskoki. Untuk memiliki Ikan Maskoki yang
berkualitas tinggi, sehat dan berumur panjang,
sepuluh prinsip ini adalah daftar yang perlu Anda
pegang dan jalankan secara disiplin.
I. Prinsip pertama adalah jangan memberikan pakan
secara berlebihan. Pakan yang berlebihan
seringkali menjadi penyebab kegagalan para
penghobi dalam memelihara Ikan Maskoki.
Dalam
pemberian
pakan,
kita
patut
mempertimbangkan jumlah kepadatan ikan dan
volume isi air. Populasi Ikan Maskoki harus
diseimbangi dengan porsi pakan yang pas. Selain
itu, bila pakan diberikan secara berlebihan dan
tidak segera habis dikonsumsi Ikan Maskoki, sisa
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pakan ini bisa menyebabkan pencemaran air.
Beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan, yaitu:


Ikan Maskoki yang kelebihan makan bisa
mendapat berbagai gangguan maupun
mudah mengalami stress dan terserang
penyakit.



Jika Ikan Maskoki yang kelebihan makan
terlihat kembung atau tidak memiliki
nafsu makan, puasakan sekitar 1-3 hari
sampai kembali normal.



Untuk selanjutnya, berilah pakan dalam
porsi terbatas secara sedikit demi sedikit
terlebih dahulu.



Setelah 1-2 hari atau lebih, jika Ikan
Maskoki tersebut menunjukkan tanda
pemulihan, maka Anda perlahan-lahan
dapat meningkatkan porsi pemberian
pakan seperti sedia kala.



Anda dapat membeli detektor nitrit (NO2
tester) yang berfungsi untuk melakukan
pengujian berkala bila ada pencemaran di
dalam air akibat limbah pakan. Ini baik
bagi Anda agar bisa memahami kualitas
air.

II. Prinsip kedua adalah jangan memberikan
pergantian air dalam jumlah yang besar. Bila
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suplai pergantian air terlalu besar, hal ini bisa
menyebabkan adanya perubahan parameter air
secara signifikan. Efek samping dari hal ini bisa
saja mendatangkan stress atau penyakit pada Ikan
Maskoki. Bila ada pergantian air dalam jumlah
yang besar, maka ada juga beberapa hal yang
harus diperhatikan, yaitu:
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Terkadang adanya pergantian air dalam
jumlah yang besar bisa membuat tingkat
pH berubah. Perubahan tingkat pH ini
juga bisa mengakibatkan rusaknya sistem
nitrifikasi. Dengan rusaknya sistem
nitrifikasi, maka bakteri penyakit yang
lolos dari sistem nitrifikasi bisa saja
menyerang Ikan Maskoki.



Jangan menggunakan air dari sumbernya
langsung dalam jumlah yang besar dan
mencampurnya dengan air di mana Ikan
Maskoki dipelihara. Contoh sumber air
yang biasa digunakan secara langsung ini
adalah air keran dan air sumur.
Penggunaan air secara langsung dari
sumber ini juga bisa membuat tingkat pH
dan parameter lainnya berubah. Air yang
direkomendasikan untuk pemeliharaan
Ikan Maskoki adalah air yang sudah
diendapkan terlebih dahulu di bak
penampungan (tandon).



Pertahankan tingkat pH air di tempat
pemeliharaan pada kisaran 7-7,5 secara
konstan. Jika lebih rendah atau lebih
tinggi, maka hal ini bisa menjadi celah
bagi parasit, bakteri dan penyakit lainnya
untuk menyerang Ikan Maskoki.



Untuk mendapatkan kualitas air yang baik
di tempat pemeliharaaan yang baru, bisa
dibantu dengan metode pemberian pakan.
Berikan pakan dalam porsi sedikit selama
minggu awal, dan pastikan Ikan Maskoki
bisa segera menghabiskan makanan
tersebut. Dalam jangka waktu ini, kualitas
air akan berkembang menjadi semakin
kondusif. Bila langkah ini sukses
dilakukan, air di tempat pemeliharaan
akan berwarna bening kehijauan (tanda
tumbuhnya alga hijau) atau bening
kekuningan (tanda suburnya populasi
plankton). Bila hal ini sudah dilakukan,
sistem filterasi di tempat Anda pasti
berjalan sukses. Selanjutnya Anda bisa
mempertahankan kualitas air dengan
menjaga kualitas sistem filterasi.



Jangan mengganti sistem filterasi ketika
sedang membersihkan air. Bersihkan
sistem filterasi hanya saat Anda tidak
sedang membersihkan air. Anda bisa
membersihkan sistem filterasi di waktu
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dan tempat yang terpisah agar tidak
menggangu kualitasnya satu sama lain.


Jika Anda memberikan ornamen pasir ke
dalam aquarium maupun kolam, pasir
juga harus diangkat dan dibersihkan.
Matikan sistem filterasi untuk sementara
waktu dan pastikan bahwa tidak ada pasir
yang masuk ke dalam sistem filterasi
selama proses pembersihan ini.

III. Prinsip ketiga adalah jaga suhu air agar tidak
terjadi fluktuasi yang terlalu drastis. Penurunan
suhu air yang drastis bisa mengakibatkan
datangnya penyakit. Dalam memelihara Ikan
Maskoki, penggunaan alat pemanas (heater)
untuk menjaga suhu air bisa sangat berguna pada
musim dingin. Namun penggunaan heater ini
bukanlah sebuah keharusan. Jika Anda mampu
menjaga suhu air di aquarium maupun kolam
tetap stabil, maka heater ini bisa Anda simpan;
dan dapat digunakan jika memang Anda sangat
membutuhkannya.
Sedangkan peningkatan suhu air biasanya terjadi
pada aquarium maupun kolam outdoor karena
efek penyinaran sinar matahari. Untuk
menanggulanginya, Anda bisa memaksimalkan
kerja pompa pada aquarium maupun kolam Anda.
Air yang bersirkulasi karena pompa akan lebih
cepat melepaskan kalor (panas) yang diserap dari
sinar matahari, sehingga suhu air relatif tetap
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