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Salam Akuakultur,
Pakan ikan adalah komponen pembiayaan terbesar
dalam usaha perikanan budidaya. Dan karena bahan
baku pakan ikan masih diimpor, harga pakan pun selalu
tinggi, sehingga selalu dikeluhkan para pembudidaya.
Karena itulah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
(DJPB), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
mencanangkan Gerakan Pakan Ikan Mandiri atau
disingkat GERPARI.
GERPARI diluncurkan bertujuan untuk mengurangi
ketergantungan terhadap bahan baku pakan impor,
dengan lebih memanfaatkan bahan baku lokal. GERPARI
lebih ditekankan pada pakan ikan untuk komoditas air
tawar, seperti nila, lele, patin, mas dan gurame. Sebab,
komoditas air tawar dinilai sebagai komoditas yang
mendukung ketahanan pangan dan gizi masyarakat,
karena budidayanya sudah begitu memasyarakat.
GERPARI makin relevan seiring dengan penegasan
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang
bertekad menjadikan Indonesia bangsa yang mandiri,
khususnya dalam bidang perikanan budidaya. Hal ini
senafas dengan upaya Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si., untuk
mencapai kemandirian di bidang perikanan budidaya,

daftar
isi

dengan terus mendorong produksi perikanan budidaya
yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam kaitan ini
DJPB telah menggaungkan program Bisnis Akuakultur
yang Mandiri dan Tangguh.
Di tengah upaya memandirikan penyediaan pakan
ikan, Menteri Susi Pudjiastuti juga berhasil membuat
terobosan dengan membuat kesepakatan bersama
para produsen pakan ikan untuk menurunkan harga
pakan. Mulai Maret ini, harga pakan ikan disepakati
turun sebesar 11%. Sebagai kompensasinya, Kemen
terian Kelautan dan Perikanan akan berupaya men
jamin penyediaan bahan baku pakan dalam bentuk
tepung ikan.
Isu seputar pakan ini sengaja kami angkat sebagai
laporan utama, untuk lebih menyosialisasikan komit
men Menteri Susi Pudjiastuti dalam upaya mencapai
Indonesia mandiri dalam perikanan budidaya. Kami
mengajak semua keluarga besar DJPB untuk bersamasama menyukseskan program-program kita, dan
dalam konteks ini adalah program Gerakan Pakan Ikan
Mandiri.
Semoga sukses !!!
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Tanya : Yth Redaksi Akuakultur Indonesia, saya Tito
dari Jambi saat ini memiliki usaha budidaya ikan lele
di kolam terpal. Ukuran kolam terpal yang saya miliki
5 x 3 x 1 m sebanyak 2 unit. Saya ingin menanyakan
bagaimana cara budidaya maggot untuk pakan
alternatif ikan lele ?
Dari Tito (Jambi)
Jawab: Yth Tito dari Jambi, secara teknis budidaya
maggot ada dua teknik yaitu yang pertama dengan
menggunakan bekatul sebagai media budidaya dan
yang kedua dengan menggunakan bungkil kelapa sawit.
Media yang banyak dipilih di Jambi adalah bungkil
kelapa sawit, alasannya karena bahan ini mempunyai
kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan produk
limbah lainnya. Serta ketersediaannya cukup banyak
dan kontinyu di Jambi. Budidaya maggot bisa dilakukan
pada skala kecil dengan menggunakan drum/baskom
dan skala besar pada bak-bak yang berukuran besar
yang kedap air. Fermentasi bungkil kelapa sawit
menggunakan air dengan perbandingan 1 bagian
bungkil kelapa sawit dengan 2 bagian air. Bungkil yang
telah dicampur air dimasukan dalam tong/baskom
atau bak berukuran besar dan ditempatkan di ruangan
terbuka. Agar media tidak terkena air hujan, wadah
budidaya diberi atap sebagai pelindung. Disamping itu
untuk memudahkan lalat Black soldier menempelkan
telur maka di atas media fermentasi ditempatkan daun
kering. Setelah 2-4 minggu pemeliharaan, maggot
sudah bisa dipanen. Ukuran panen disesuaikan dengan
bukaan mulut ikan yang akan diberi pakan maggot
(jika maggot segar). Jika memang Anda berminat ingin
mendapatkan informasi tentang budidaya maggot
bisa langsung menghubungi Balai kami : Balai Besar
Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi, Jl. Lingkar
Selatan RT. 24 Kel. Paal Merah Kec. Jambi Selatan
Kota Jambi Telp/Fax (0741) 573532.

perikanan budidaya kkp
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Pakan sangat penting
dalam usaha perikanan
budidaya. Dengan Gerak
an Pakan Ikan Mandiri
diharapkan dapat me
nekan biaya pakan,
sehingga
keuntungan
pembudidaya ikan lebih
tinggi.

P

erikanan budidaya punya andil
penting terhadap perekonomian
bangsa. Terbukti, hasil perikanan
budidaya menjadi penyumbang
terbesar produksi perikanan nasional
dalam beberapa tahun terakhir. Selama
tahun 2010 – 2014, produksi perikanan
budidaya mengalami peningkatan pro
duksi 23,75 %, dari 6,3 juta ton menjadi
14,5 juta ton (data sementara). Komoditas
air tawar berkontribusi sebesar 60% dari
total produksi perikanan budidaya.
Berdasarkan hasil sensus pertanian
tahun 2013 oleh Badan Pusat Statistik,
pendapatan rumah tangga perikanan
untuk budidaya komoditas air tawar
adalah 29 juta – 34 juta per tahun.
Perikanan budidaya terbukti mampu
mengentaskan kemiskinan, menyerap
tenaga kerja, sekaligus jadi tumpuan
harapan penopang ketahanan pangan
nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan,
Susi Pudjiastuti, bertekad menjadikan

Indonesia bangsa yang mandiri,
khususnya dalam bidang perikanan
budidaya. Kemandirian yang dimaksud
Susi Pudjiastuti adalah bahwa selain untuk
mendukung ketahanan pangan dengan
swasembada ikan, juga mendukung
ketahanan ekonomi sehingga tidak
tergantung pada negara lain yang dapat
dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang.
Direktur Jenderal Perikanan Budi
daya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si.,
mengatakan, untuk mencapai keman
dirian di bidang perikanan budidaya,
produksi yang berkualitas dan ber
kelanjutan terus digenjot. Para pelaku
bisnis perikanan budidaya didorong
mengembangkan Bisnis Akuakultur
yang Mandiri dan Tangguh atau dikenal
dengan program BISA MATANG.

Menindaklanjuti tekad Menteri
Kelautan dan Perikanan, Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB),
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP), kini terus berupaya mewujudkan
perikanan budidaya yang mandiri, ramah
lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu
langkahnya melalui suatu gerakan yaitu
Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI).
Slamet Soebjakto mengatakan bahwa
pakan sangatlah penting dalam suatu
usaha budidaya perikanan, bahkan biaya
pakan merupakan biaya yang terbesar.
Pencanangan GERPARI, kata Slamet,
bertujuan untuk menekan biaya pakan,
sehingga keuntungan yang diperoleh
pembudidaya akan lebih tinggi. Hal itu
disampaikan Slamet di sela-sela kun
jungan kerja di wilayah Jawa Tengah,
yaitu di Kabupaten Kendal, Semarang
Empat Kemandirian
dan Boyolali, pada pekan ketiga Januari
Slamet Soebjakto memaparkan lalu.
bahwa program kemandirian Pem
budidaya Ikan di terjemahkan ke
Pakan Air Tawar
dalam empat kemandirian. Pertama
GERPARI lebih ditekankan pada pakan
adalah kemandirian pakan. Kedua, ikan untuk komoditas air tawar, seperti nila,
kemandirian induk dan benih. Ketiga, lele, patin, mas dan gurame. “Komoditas
kemandirian kelompok pembudidaya air tawar merupakan komoditas yang
ikan. Dan keempat, kemandirian wilayah. mendukung ketahananpangan dan gizi
”Melalui gerakan kemandirian ini, kita masyarakat, karena budidayanya sudah
yakin pembudidaya akan meningkat begitu memasyarakat,” ujar Slamet.
kesejahteraan dan pendapatannya dan Namun, ketersediaan pakan dari hari ke
sekaligus memberikan nilai tambah pada hari makin menjadi persoalan. Target
produk perikanan budidaya, yang kemu produksi perikanan budidaya pada tahun
dian meningkatkan daya saing produknya 2015 ini mencapai 16,9 juta ton, maka
di pasar global,” papar Slamet.
dibutuhkan pakan sebanyak 9,27 juta ton,
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dan 49 % di antaranya adalah kebutuhan
pakan ikan komoditas air tawar.
Karena itu, melalui GERPARI, DJPB
berupaya mengurangi ketergantungan
terhadap bahan baku pakan impor,
dengan lebih memanfaatkan bahan
baku lokal. Di wilayah sekitar Ambarawa
dan Boyolali, misalnya terdapat banyak
tumbuhan enceng gondok, yang ternyata
bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku
pakan ikan. DJPB akan mendorong
pembentukan Kelompok Pakan Mandiri
yang terpisah dengan Kelompok
Pembudidaya Ikan.
“Melalui kelompok tersendiri maka
pembinaan akan lebih fokus sehingga
menghasilkan produk pakan yang
berkualitas,” ujar Slamet Soebjakto.
Kelompok Pakan Mandiri nantinya bisa
dibagi dalam beberapa zona seperti
Zona I untuk sentra sumber bahan baku
pakan, Zona II untuk produksi pakan
mandiri dan Zona III untuk penyimpanan
pakan dan distribusi.
Dengan sistem zonasi ini, diharapkan
akan semakin banyak menyerap tenaga
kerja, dan akan dapat diproduksi
pakan sesuai dengan Standar Nasional
Indonesia (SNI) untuk memenuhi
kebutuhan pakan ikan secara kontinyu.
Dengan tersedianya pakan berkualitas
buatan sendiri, maka diharapkan ongkos
budidaya akan bisa ditekan, sehingga
keuntungan pembudidaya bertambah,
dan produksi bisa terus ditingkatkan.
nred
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Harga Pakan Ikan Budidaya Turun!
Mulai Maret ini harga pakan ikan budidaya air tawar
turun 11%. Menteri Perikanan dan Kelautan menjamin
ketersediaan tepung ikan untuk produsen pakan.

Susi Pudjiastuti

M

enteri
Kelautan
dan
Perikanan, Susi Pudjiastuti
bertemu dengan 15 peng
usaha anggota Gabungan
Asosiasi Pakan Ternak Indonesia dan
Budidaya Aqua Culture, di Gedung
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jakarta, pada 13 Februari lalu. Hasil
pertemuan itu memberi kabar gembira
untuk para pembudidaya ikan air tawar.
Menteri Susi dan para pengusaha setuju
untuk menurunkan harga pakan ikan
budidaya air tawar sebesar Rp 1.000 per
kg, atau 11% dari harga semula. Harga
pakan yang semula Rp 9.000 turun jadi
Rp 8.000 per kilogram. Penurunan harga
pakan ini akan mulai diberlakukan pada
Maret ini.
Menurut Susi, penurunan harga yang
sebesar 11% itu merupakan insentif yang
diberikan pengusaha produsen ikan
sebagai bagian dari program corporate
social responsibility mereka. ”Setelah
harga pakan turun, kita yakin usaha
budidaya akan meningkat, produksi ikan
budidaya akan naik, sehingga Indonesia

mampu memenuhi seluruh kebutuhan
protein dalam negeri terutama dari
ikan budidaya air tawar,” ujar Susi.
Menteri menyatakan bahwa ia juga
siap membantu memberikan insentif
dari kucuran dana anggaran bagi sektor
budidaya ikan sebesar Rp 400 miliar.
Untuk membantu produsen pakan,
Susi menjamin ketersediaan bahan
baku berupa ikan lemuru yang dijadikan
fish meal (tepung ikan), sebagai bahan
dasar pembuatan tepung ikan. Dengan
ketersediaan bahan baku di dalam negeri
yang terjamin, Susi yakin biaya produksi
pakan ikan akan bisa ditekan, sehingga
harga pakan bisa terus diturunkan. ”Kita
targetkan 3 bulan ke depan pakan ikan
turun Rp 3.000 per kg,” kata Susi.
Ketua Divisi Pakan Aqua Culture

Denny Indrajaja mengaku senang
dengan komitmen Menteri Susi
Pudjiastuti membantu produsen pakan
ikan dalam penyediaan bahan baku.
”Kami tidak keberatan bila harga
pakan ikan diturunkan, asalkan para
pengusaha dipermudah mendapatkan
bahan baku pakan ikan,” katanya. Denny
memahami bahwa pakan merupakan
komponen biaya terbesar dalam usaha
budidaya. Karena itu, ia berharap para
pembudidaya ikan bisa lebih mampu
menerapkan teknologi budidaya, bisa
memproduksi benih ikan yang unggul,
serta lebih efisien dalam penggunaan
pakan.
Menteri Susi Pudjiastuti senang atas
kesepakatan dengan para produsen
pakan ikan. Menurut dia, penurunan
harga pakan ikan ini dilakukan untuk
membantu marjin pembudidaya agar
tidak lagi tipis. Dengan demikian, usaha
budidaya ikan bisa lebih memberi
keuntungan, dan kebutuhan masyarakat
akan protein hewani bisa terpenuhi
secara berkelanjutan.nred

Berpaling ke Bahan Lokal
Melalui GERPARI biaya pakan akan ditekan hingga
di bawah 60%. Para pengusaha pakan pun dihimbau
lebih banyak memanfaatkan bahan baku lokal.

Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si.

D

irektorat Jenderal Perikanan
Budidaya (DJPB), KKP, terus
meningkatkan produksi per
ikanan budidaya dari tahun ke
tahun. Target produksi tahun 2015 ini
adalah sebesar 17,9 juta ton. Sedangkan
empat tahun ke depan, yakni pada 2019,
produksi perikanan budidaya ditargetkan
mencapai 31,32 juta ton. Rinciannya: 9,15
juta ton (29,22 %) berasal dari ikan/udang
dan 70,78 % berasal dari rumput laut.
Direktur Jenderal Perikanan Budi
daya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si.,
mengatakan bahwa untuk mencapai
target itu, Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya (DJPB), akan mendorong
penerapan Total Akuakultur yaitu pene
rapan teknologi di semua rantai nilai
produksi budidaya mulai hulu sampai
hilir, seperti benih, induk, pakan, sarana
dan prasarana, dan lain-lain. Tujuannya

untuk meningkatkan efisiensi dan mem
pertahankan keberlanjutan usaha per
ikanan budidaya.
Khusus di bidang pakan ikan,
DJPB akan terus mendorong Gerakan
Pakan Ikan Mandiri (GERPARI), demi
mengurangi ongkos produksi. “Melalui
GERPARI para pembudidaya dituntut
untuk memanfaatkan bahan baku lokal
untuk memproduksi pakan ikan,” papar
Slamet. Ia memberi contoh peman
faatan belatung maggot. Dengan kan
dungan protein 45% dan kadar lemak
15%, maggot bisa digunakan sebagai
pengganti tepung ikan impor. Maggot
bisa diternakan terutama di daerah yang
banyak memiliki limbah bungkil kelapa.
Selain maggot, juga bisa memanfaatkan
tumbuhan eceng gondok dan limbah
biogas untuk bahan baku pakan mandiri.
Eceng gondok banyak terdapat di seluruh
daerah di Indonesia.
Penggunaan bahan baku lokal juga
diharapkan mendorong perusahaan
pakan ikan untuk mengurangi pemakaian
bahan baku impor. “Bahan impor akan
menyebabkan harga pakan mahal,
sehingga memberatkan pembudidaya,”
ujar Slamet Soebjakto. Menurut
Slamet, GERPARI muncul sebagai solusi.
”Nantinya pengelola pakan mandiri ini

adalah kelompok-kelompok pakan di
luar pembudidaya, sehingga diharapkan
akan muncul lapangan kerja baru di
sentra-sentra perikanan budidaya. Ada
yang mengurusi bahan baku, produksi
pakan dan juga pemasaran. Efeknya
bagi perekonomian daerah akan cukup
besar,” papar Slamet.
Penggunaan bahan lokal untuk
memproduksi pakan diharapkan akan
meningkatkan keuntungan dan kesejah
teraan pembudidaya ikan. “Melalui
GERPARI, biaya pakan akan kita tekan
hingga di bawah 60 %, sehingga pem
budidaya dapat melakukan usaha
nya dengan lebih optimal dan meng
untungkan,” jelas Slamet.
Induk dan Benih Ikan
Di samping mandiri dalam hal
pakan, kemandirian juga di dorong oleh
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi
Pudjiastuti, dalam hal penyediaan induk
dan benih unggul. “Beberapa komoditas
budidaya air tawar saat ini sudah dapat
menyediakan induk unggul, seperti ikan
nila dan lele. Ke depan, kita akan dorong
kemandirian induk dan benih unggul
untuk komoditas lain seperti udang
vaname, dan juga komoditas lainnya,”
ujar Slamet Soebjakto.
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Kemandirian yang dimaksud di sini
adalah bahwa dalam satu wilayah atau
kawasan dapat memenuhi kebutuhan
benih dan induk unggul secara cukup
dan berkelanjutan, sehingga tidak
mendatangkan induk atau benih dari
daerah lain. “Ketersediaan induk dan
benih mandiri akan mendorong per
cepatan peningkatan produksi, karena
induk dan benih dari daerah sendiri sudah
mampu beradaptasi dengan lingkungan
sekitarnya sehingga pertumbuhannya
akan lebih cepat dan penggunaan pakan
nya akan lebih efisien,” papar Slamet.
Slamet mengungkapkan bahwa
kemandirian akan menjadi kunci
utama dalam peningkatan produksi
perikanan budidaya dan peningkatan
perekonomian suatu daerah. “Perikanan
Budidaya yang mandiri, berdaya saing
dan berkelanjutan, akan mendorong
pembudidaya untuk lebih kreatif dan
inovatif memanfaatkan sumberdaya
alam dan menghasilkan produk yang
mampu bersaing di pasar bebas serta
memperhatikan lingkungan dalam
melakukan usaha perikanan budidaya,”
papar Slamet.
Kemandirian di bidang perikanan
budidaya
terasa
makin
penting
ketika Indonesia menghadapi pasar
bebas ASEAN akhir tahun ini. Dengan
kemandirian, kegiatan usaha perikanan
budidaya diharapkan makin efektif dan
efisien, sehingga produk perikanan
budidaya Indonesia akan mampu ber
saing dengan produk sejenis dari negaranegara ASEAN lain.nred
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Bahan baku pakan ikan dapat berasal dari nabati
maupun hewani. Bahan nabati antara lain: jagung,
dedak halus, bungkil kacang tanah, sawit dan
jagung, dan eceng gondok. Bahan hewani antara
lain: tepung ikan, tepung darah ternak.

K

etersediaan bahan baku lokal
yang memenuhi kebutuhan
industri pakan ikan komersial
masih sangat terbatas. Hal
inilah yang mendorong produsen pakan
mengimpor bahan baku pakan. Total
impor bahan baku pakan selama tahun
2014 mencapai 276.950 ton dengan
nilai US$ 196.734.000. Akibatnya, harga
pakan tinggi.
Faktor lain penyebab tingginya harga
pakan adalah belum adanya industri pakan
pada sentra-sentra perikanan budidaya.
Sehingga pakan harus didatangkan dari
daerah lain yang menyebabkan tingginya
biaya transportasi. Yang sekarang
sedang digalakkan adalah mendorong
pembuatan pakan ikan secara mandiri.
Pakan dapat diperoleh baik dari
produsen pakan maupun diproduksi oleh
pembudidaya secara mandiri.
Kebijakan
untuk
mendorong
pembuatan pakan ikan secara mandiri
mempunyai kelebihan juga kekurangan.
Pembuatan pakan ikan secara mandiri
mempunyai
beberapa
kelebihan,
antara lain dengan kekayaan hasil
alam dan limbah industri di Indonesia,
banyak bahan yang berpotensi untuk
dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan
ikan. Kelebihan lainnya kemandirian
pembudidaya akan meningkat karena
tidak lagi tergantung pada pakan
pabrikan.
Keunggulan yang paling utama yaitu
dapat menekan biaya produksi karena
pembudidaya dapat mengatur bahan
baku yang digunakan sesuai ketersediaan
serta harga yang berlaku di daerahnya.
Beberapa kelemahan dan tantangan
yang sering ditemukan antara lain :
terbatasnya pengetahuan pembudidaya
mengenai teknologi produksi pakan
mandiri, rendahnya kuantitas, kualitas
serta kontinuitas bahan baku lokal
alternatif yang digunakan, tidak

tersedianya sarana dan prasarana yang
diperlukan, serta efisiensi produksi
yang berimplikasi pada efisiensi biaya
produksi serta rendahnya kualitas pakan
yang dihasilkan.
Untuk itu pembuatan pakan ikan
mandiri diarahkan untuk memanfaatkan
berbagai alternatif bahan baku lokal
yang tersedia di sekitar pembudidaya.
Bahan baku yang tersedia melimpah
sepanjang waktu akan mampu menjaga
stabilitas pasokan dan harga murah,
sehingga menekan biaya. Pertimbangan
lainnya adalah tidak bersaing dengan
bahan pangan bagi manusia sehingga
membahayakan ketahanan pangan
masyarakat sekitar, serta bukan bahan
baku atau dimanfaatkan industri atau
sektor lain, misalnya bahan baku pakan
ternak.
Bahan baku lokal dapat berasal dari
nabati maupun hewani. Bahan baku
nabati antara lain : jagung, dedak halus,
bungkil kacang tanah, minyak nabati
(kelapa sawit dan jagung), hijauan (
azola, turi, lamtoro, talas, singkong,
kacang dan eceng gondok. Sedangkan
bahan baku hewani antara lain tepung
ikan (berasal dari ikan rucah atau limbah
industri pengolahan ikan), tepung darah
(berasal dari limbah pemotongan hewan
dengan kandungan protein kasar yang
tinggi, namun miskin isoleusin, kalsium
dan fosfor; pemakaian maksimum 5%),
tepung keong mas, kadar protein sekitar
57,58% dengan kandungan asam amino
tinggi dan merupakan laternatif terbaik
pengganti tepung ikan, protein sel
tunggal (algae) mempunyai kandungan
protein 30-80% sehingga dapat dijadikan
alternatif pengganti sumber protein
tepung ikan.
Saat
ini
beberapa
alternatif
bahan baku lokal masih dalam taraf
pengembangan antara lain : magot atau
larva dari serangga yang dapat diproduksi

dari berbagai limbah (kelapa sawit, atau
limbah pertanian dan peternakan lain)
serta cacing tanah, sebagai sumber
protein dengan kandungan yang relatif
tinggi. Kedua bahan tersebut terkendala
persaingan bahan mentah yang saat
ini banyak dimanfaatkan untuk pakan
ternak (limbah kelapa sawit) ataupun
untuk bahan obat thypus (cacing tanah).
Limbah lain yang mempunyai potensi
untuk dimanfaatkan adalah bulu ayam
yang mengandung protein cukup tinggi
(± 60%) namun perlu difermentasi
terlebih dahulu dan serta dibatasi
penggunaannya karena mempunyai
kadar serat kasar tinggi.
Pembuatan pakan ikan mandiri oleh
pembudidaya perlu memperhatikan
kualitas pakan yang diproduksi agar
memenuhi persyaratan pakan ikan yang
baik, antara lain yang tidak mudah hancur,
tidak cepat tenggelam serta mempunyai
aroma yang dapat merangsang nafsu
makan ikan. Mutunya harus memenuhi
kebutuhan nutrisi sesuai jenis dan
tingkat tahapan pertumbuhan ikan
melalui penyusunan formulasi pakan
sesuai kebutuhan pertumbuhan dan
perkembangan ikan secara optimal.
Pembuatan pakan ikan harus

memperhatikan
aspek
keamanan
pangan yakni tidak mengandung
bahan berbahaya bagi kesehatan
manusia seperti hormon dan antibiotik.
Pemilihan bahan baku juga perlu
mempertimbangkan kualitas serta
efisiensi biaya produksi sehingga
pembudidaya dapat menghasilkan
pakan yang murah dan bermutu,
sehingga produksi ikan lebih maksimal
serta margin keuntungan pembudidaya
meningkat.
Melihat besarnya kebutuhan pakan
ikan dan mahalnya harga pakan ikan
pabrikan membuat usaha pembuatan
pakan ikan mandiri skala industri
rumahan (home industry) dinilai
cukup menjanjikan dan dijadikan
sebagai solusi para pembudidaya
untuk mengurangi biaya pakan yang
sangat tinggi. Pembudidaya ikan
dapat mengembangkan pembuatan
pakan ikan mandiri menjadi usaha
kelompok maupun komersial, dengan
memperhatikan peraturan Peredaran
Pakan Ikan dari Direktorat Jenderal
Perikanan
Budidaya,
Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Usaha pakan
skala industri rumahan cukup prospektif,
selama mampu menjamin ketersediaan
bahan baku lokal berkualitas secara
berkesinambungan, sehingga tidak ter
gantung pada pakan pabrikan yang masih
menggunakan bahan pakan impor.
Melalui berbagai pilihan kebijakan
tersebut diatas, pakan ikan bukan lagi
menjadi momok yang menakutkan
dalam
mengembangkan
produksi
perikanan budidaya. Justru melalui
kemandirian pakan yang efektif dapat
menjamin terlaksananya kelestarian
lingkungan sehingga pembangunan
perikanan budidaya dapat dilakukan
secara
berkelanjutan
(sustainable
aquaculture).
nDebora Prihatmajayanti/Staf Ditjen
Perikanan Budidaya
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Produksi

Pakan Ikan dari Eceng Gondok

Di Ambarawa dan Boyolali pakan ikan dibuat
dari eceng gondok. Ikut mengatasi masalah
melimpahnya gulma air itu.

P

ada 16 Januari 2015, Dirjen
Perikanan Budidaya, Dr. Ir.
Slamet Soebjakto mengunjungi
3 lokasi pengembangan pakan
ikan mandiri di Jawa Tengah. Ketiganya
adalah: Kelompok Sido Makmur di
Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari
Kabupaten Kendal, UPTD PBIAT
Ambarawa Kabupaten Semarang, dan
perusahaan swasta di Desa Guwokajen,
Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali.
Di daerah Ambarawa dan Boyolali,
tersedia sumberdaya alam berupa
enceng gondok yang dapat dimanfaatkan
sebagai bahan baku pakan mandiri.
Pemanfaatan enceng gondok ini juga
membantu mengurangi melimpahnya
eceng gondok khususnya di Rawa Pening
yang selama ini jadi masalah.
Cara pembuatan pakan dari eceng
gondok cukup sederhana. Eceng gondok
diambil daun dan pelepahnya 5 cm dari
bawah daun. Selanjutnya dipotongpotong dan dikeringkan. Setelah kering
digiling untuk dijadikan tepung, ditambah
dengan tepung ikan sebagai suplemen
hewani, dan berbagai vitamin.
Dengan banyaknya bahan baku
pembuatan pakan ikan, Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
terus
mendorong
terbentuknya

Kelompok Produsen Pakan Ikan Mandiri
yang secara kelembagaan yang terpisah
dari Kelompok Pembudidaya Ikan
(Pokdakan). Kelompok produsen pakan
ikan mandiri ini dapat dibagi dalam
beberapa zona, yaitu : zona I sebagai
sentra sumber bahan baku pakan, zona
II sebagai sentra produksi pakan ikan
mandiri dan zona III sebagai sentra lokasi
penyimpanan pakan dan distribusi pakan
ikan mandiri. Melalui sistem zona ini,
maka dapat menyerap tenaga kerja lebih
banyak, berkembangnya profesionalitas
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usaha budidaya, tersedianya bahan baku
pakan ikan mandiri berbasis bahan baku
lokal secara kontinyu (berkelanjutan),
produksi pakan ikan mandiri sesuai
Standar Nasional Indonesia (SNI) pakan
serta semakin lancarnya distribusi
pakan ikan guna memenuhi kebutuhan
pembudidaya ikan.
Pengembangan pakan ikan mandiri
3 (tiga) zona di Provinsi Jawa Tengah ini
diharapkan dapat mendorong daerahdaerah lainnya untuk dapat membentuk
kelompok produsen pakan mandiri
lainnya. Hal ini membawa dampak positif
untuk mengurangi ketergantungan bahan
baku pakan impor dan peningkatan
produksi perikanan budidaya yang
menguntungkan. (mro)

Kandungan Nutrisi Enceng Gondok
1. Bahan Kering (BK)
: 83,34
2. Protein Kasar (PK)
: 40 %
3. Serat Kasar (SK)
: 15,25
4. Lemak Kasar (LK)
: 3,67
5. Bahan Ekstak Tanpa
Nitrogen (BETN)
: 31,53
6. Kalsium (Ca)
: 1,81
7. Posfor (P)
: 0,52
8. Abu
: 16,46
9. Energi kasar (GE)
: 33,84 Kal/gr
Sumber : 1) Lab. Balitnak Bogor (komunikasi pribadi,
2001)

Pengembangan Pakan Mandiri di Provinsi Jawa Tengah

Mendorong Kedaulatan Pakan Ikan

Beberapa strategi kemandirian pakan untuk
peningkatan produksi perikanan budidaya telah
disusun melalui beberapa executive summary
dengan Unit Eseon I KKP lainnya dan instansi
terkait.

P

rogram Gerakan Pakan Ikan
Mandiri
(GERPARI)
adalah
gerakan untuk meningkatkan
kemandirian perikanan budidaya
dalam penggunaan pakan. Total
penggunaan pakan ikan pada tahun 2013
mencapai 2,8 juta ton dimana 1,3 juta
ton nya digunakan untuk usaha budidaya

ikan air tawar. Namun, penggunaan pakan
mandirinya baru 35.000 ton. Padahal,
produksi ikan air tawar mencapai 60%
dari total produksi perikanan budidaya.
Pada 2014, penggunaan pakan ikan
untuk budidaya air tawar mencapai Rp
8,5 triliun, pakan mandiri Rp 140 milyar
dan pakan pabrikan Rp 6,6 triliun.

Saat ini, Indonesia masih mengimpor
beberapa bahan baku pakan ikan seperti
: tepung ikan, tepung jagung, tepung
kedelai, tepung ragi dan tepung gandum
dengan nilai Rp 2,7 triliun. Khusus tepung
ikan impornya 70.000 ton senilai Rp 1,17
triliun. Penggunaan tepung ikan nasional
baru 30.000 ton.
Beberapa
strategi
mengenai
kedaulatan pakan untuk peningkatan
produksi perikanan budidaya telah
disusun melalui beberapa executive
summary dengan Unit Eseon I KKP
lainnya dan instansi terkait. Ditjen
Perikanan Budidaya bersama Ditjen
P2HP, akan melakukan beberapa langkah.
Antara lain: penguatan prasarana dan
sarana, pembentukan kelembagaan
kelompok produsen pakan ikan mandiri,
bimbingan teknis dan manajemen
pakan ikan mandiri, dan banyak lagi.
Sedangkan Balitbang KP akan melakukan
penelitian dan pengembangan bahan
baku pakan, formulasi pakan, penguatan
kelembagaan sosial ekonomi pakan
ikan mandiri, pendampingan serta
pengawalannya. BPSDM Kelautan dan
Perikanan akan melakukan pelatihan,
pendidikaan serta penyuluhan terkait
pengembangan pakan ikan mandiri di
masyarakat.
Pengembangan pakan ikan mandiri di
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Indonesia masih belum banyak, namun
sudah
membentuk
kluster-kluster
di berbagai daerah. Sebagai contoh,
kluster pakan mandiri di Kabupaten
Gunung Kidul, Provinsi DI Yogyakarta.
Dalam pengembangannya, kluster ini
melibatkan berbagai instansi seperti :
DJPB, Litbang, P2HP, UGM, Pemda dan
Koperasi. Kluster pembuatan pakannya
terdapat di Kecamatan Nglipar, Kluster
pemasaran dan distribusi pakan ada
di Kecamatan Ponjong dan Kluster
penepung di Kecamatan Rongkop.
Pengembangan pakan ikan mandiri
dapat menggunakan bahan baku
tepung ikan maupun non tepung ikan.
Pengembangan bahan baku pakan
ikan yang berasal dari non tepung
ikan dapat berupa : magot, enceng
gondok, dan lainnya. Bahan baku
maggot menggunakan bungkil kelapa
sawit (PKM) sebagai media hidupnya.
Produksinya mencapai 3 juta ton/tahun.
Pengembangan pakan mandiri berbahan
baku magot ini terdapat di beberapa
daerah seperti : Lampung, Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur dan Kalimantan
Tengah. Sebagai informasi, kandungan
nutrisi nya yaitu protein 45%, lipid 25%,
serat kasar 5,62%, abu12,36% dan BETN
6,8%.nmro
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Ujicoba Budidaya Kakap di Batam

Sistem resirkulasi (kiri) dan aplikasi heat shock water treatment (kanan) sebagai bagian perbaikan manajemen produksi benih Kakap Putih di BPBL Batam

Usaha budidaya ikan
kakap putih kini mulai
banyak
peminatnya.
Daya tarik utamanya
adalah harganya yang
tinggi, dan waktu panen
yang lebih cepat.

B

erbagai ujicoba dan penerapan
perbaikan manajemen pemeliharaan untuk peningkatan
produksi benih kakap putih
(Lates calcarifer) telah dilakukan di
Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL)
Batam, Kepulauan Riau. Di antaranya
adalah dengan menerapkan sistem
resirkulasi untuk optimalisasi kualitas air
media pemeliharaan, heat shock water
treatment dan klorinasi yang terintegrasi
dalam satu sistem pengelolaan.
Perbaikan manajemen pemeliharaan
dimulai dengan sistem sterilisasi untuk
media dan alat pemeliharaan. Sterilisasi
media awal pemeliharan dilakukan
dengan menggunakan klorin 25 pm
selama 12 jam untuk menghasilkan air laut

yang steril dan bebas kontaminan. Proses
sterilisasi kemudian dilanjutkan dengan
dengan penambahan larutan Natrium
thiosulfat (Na2S2O3) dengan dosis yang
sama (25 ppm) untuk menetralisir residu
zat klorin yang mungkin masih tersisa
dalam media pemeliharaan.
Penebaran larva pada media air
yang bebas kontaminan dilakukan
dengan kepadatan 10-20 ekor per
liter dan volume air pada masa awal
pemeliharaan adalah 8 m3. Selama masa
pemeliharaan, larva diberikan pakan
alami dan pakan buatan. Pakan alami
yang digunakan adalah fitoplankton jenis
Nannochloropsis oculata, zooplankton
jenis Brachionus plicatilis/rotifera, dan
naupli artemia. Skema pemberian pakan
yang dilakukan oleh BPBL Batam untuk
peningkatan produksi Kakap putih tersaji
pada gambar berikut:
Pemberian pakan dengan jumlah
dan kualitas yang baik akan sangat
berpengaruh terhadap ketahanan dan
perkembangan larva. Karena itu, BPBL
batam menerapkan strategi pemberian
pakan pada masa awal pemeliharaan
dengan menggunakan Nannochloropsis
oculata pada saat larva berumur D2D15 dengan kepadatan 35 x 105 sel/ml.
Pemberian Rotifera dilakukan pada saat

larva berada pada fase D3-D20.
Jumlah awal Rotifera yang diberikan
sebanyak 510 indvidu/ml dengan jumlah
yang semakin meningkat seiring dengan
pertambahan umur larva. Pemberian
Artemia dapat diberikan pada larva
mulai umur D15. Jumlah awal Artemia
yang diberikan adalah sebanyak 1
indvidu/ml dengan jumlah yang semakin
meningkat seiring dengan pertambahan
umur larva. Pakan buatan berupa pelet
mulai diperkenalkan ke larva pada umur
D14. Ukuran pakan pelet untuk larva
ikan bervariasi mulai dari 200-800 µm
disesuaikan dengan bukaan mulut ikan.
Pakan pelet dapat diberikan secara

manual yaitu dengan menebarkannya
sedikit demi sedikit dan secara langsung
pada media pemeliharaan atau juga
dapat dilakukan dengan menggunakan
automatic feeder.
Secara ekonomis, aplikasi berbagai
perbaikan manajemen pemeliharaan ini
sangat ekonomis karena secara nyata
mampu meningkatkan tingkat kelulus
hidupan larva. Dengan perhitungan kasar
mampu memberikan keuntungan 60 juta
dengan pay back period dapat diperoleh
setelah 10 bulan masa produksi.
nTinggal Hermawan, Romi Novriadi,
Dikrurahman, Sal Sal Purba, Arik Hari
Wibowo – Balai Budidaya Laut Batam)

Modal usaha
Modal usaha untuk hatcheri pendederan meliputi komponen sebagai berikut :
Modal Investasi
Rp.
Bak pemeliharaan + filter beratap
24.000.000
Pompa air laut
4.000.000
Pompa celup
1.500.000
Blower
2.500.000
Generator
15.000.000
Sistem air
1.000.000
Lainnya
2.000.000
Total Biaya
50.000.000
Keuntungan dan kehilangan
Komponen ini merupakan pendapatan dari penjualan benih kakap putih dikurangi
dengan semua biaya operasional dan bukan operasional.
Biaya operasional
Rp.
Benih 10.000 ekor X 4 siklus X Rp. 1.000
40.000.000
Pakan buatan
10.000.000
Listrik
5.000.000
Tenaga kerja
12.000.000
Lainnya
3.000.000
Biaya non operasional
Depresi (Modal Usaha X 10%)
5.000.000
Bunga Bank 10%
5.000.000
Total Biaya
80.000.000
Pendapatan
28.000 benih X Rp. 5.000
140.000.000
Keuntungan
Pendapatan-Total Biaya
60.000.000

Benih ikan kakap

Edisi No.13 Th 2 Januari - Februari 2015

