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Kata Pengantar
Saya pertama kali mengunjungi Panti Asuhan dan Pertanian Berkelanjutan Aloha House
yang dikelola oleh Mikkelson di Puerto Princesa, Filipina, pada tahun 2013. Saat itu ECHO
Asia menjadi tuan rumah bersama dalam sebuah Lokakarya Pertanian Berkelanjutan dan
sekaligus melakukan penelitian tentang efektivitas berkelanjutan dari Pusat Sumber Daya
Pertanian Skala Kecil.
Saat berada di lokasi Aloha House, saya terkagum-kagum menyaksikan kesungguhan
dan kehebatan mereka dalam perencanaan lokasi, menjalankan praktik-praktik organik
yang terbaik, siklus nutrisi, pemulihan air, dan dalam menggunakan energi surya secara
kreatif. Saya juga sangat terkesan melihat bagaimana mereka memadukan/mengintegrasikan ternak-ternak mereka ke dalam setiap segi sistem pertanian, serta cara mereka
memanfaatkan ternak untuk menjalankan berbagai fungsi. Saya juga sangat tertarik
pada cara pandang mereka terhadap ternak sebagai komponen integral yang bermanfaat dalam sebuah sistem, dan bukan hanya sekadar dianggap sebagai gudang protein
sebagaimana pandangan umum industri pertanian modern terhadap hewan ternak.
Pengalaman ini sungguh memberikan banyak inspirasi karena saya menyaksikan semua
yang ada di Aloha House dan bagaimana pertanian yang ukurannya lumayan kecil ini
ternyata dapat menghasilkan jumlah makanan dan pakan yang mengesankan, dengan
hanya mengandalkan sangat sedikit asupan yang berasal dari luar pertanian tersebut.
Buku ini lahir dari kebutuhan untuk membantu para petani kecil memadukan atau
mengintegrasikan kembali hewan ternak ke dalam sistem pertanian mereka dan
bagaimana dengan bijak menggunakan nutrisi dan energi untuk mengurangi asupan
dari luar pertanian, meningkatkan keberlanjutan, dan menambah keuntungan. Isi buku
ini didasarkan pada lima artikel Keith sebelumnya yang ditulis untuk Catatan ECHO Asia
(ECHO Asia Notes) yang meliputi Pakan Ikan AN#20, Pakan Babi AN #25, Pakan Ayam AN
#28, Pakan Ternak Ruminansia AN #31, dan Integrasi Ternak AN #35 .
Kami berharap buku ini dapat memberikan inspirasi dan bimbingan tentang bagaimana
mengintegrasikan ternak dan produk hasil pertanian lainnya untuk membuat pakan
ternak mandiri yang dapat mengurangi ketergantungan pada asupan dari luar (yang
seringkali mahal) guna meningkatkan keberlanjutan pertanian dan menambah keuntungan bagi petani.

Abram J. Bicksler, Ph.D.
Direktur, ECHO Asia Impact Center
Chiang Mai, 2018
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Biografi Penulis
Keith Mikkelson adalah Direktur Eksekutif Panti Asuhan dan Pertanian Berkelanjutan
Aloha House di Puerto Princesa, Palawan, Filipina. Bersama istrinya, Narcy, Keith telah
mempraktikkan pertanian berkelanjutan di Aloha House selama 15 tahun, menghasilkan produk pangan hasil pertanian yang kaya nutrisi, berkelanjutan, dan yang dikonsumsi baik di panti asuhan itu sendiri maupun oleh para pelanggan lokal.
Selain menulis untuk ECHO Asia Notes, Keith juga menulis buku Pertanian Berkelanjutan di Kawasan Tropis/Sustainable Agriculture In The Tropics, sebuah buku yang
mengemukakan berbagai teknik dan hal-hal yang dilakukan di Pertanian Berkelanjutan Aloha House. Tulisan-tulisan ini merupakan karya penting untuk pertanian tropis,
membahas praktik sehari-hari yang dilakukan di sebuah pertanian atau kebun. Buku
Pertanian Berkelanjutan ini sangat berguna dan memuat beragam materi perencanaan yang memperhitungkan logistik maupun penyusunan jadwal. Kedua buku Keith,
Pertanian Berkelanjutan dan Integrasi Ternak adalah karya yang hebat dan saling melengkapi. Keduanya dapat diakses dalam bentuk cetak di kantor ECHO Asia di Chiang
Mai, Thailand serta dalam bentuk PDF di ECHOcommunity.org dan lulu.com/mik.

Staf Aloha House, anak-anak dan ternak, April 2019
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Sapi dari jenis yang tahan kekeringan sedang menjenggut rumput Singgal
(Brachiaria humidicola) di bawah kerindangan pohon kelapa yang ditanam
dengan jarak tanam yang baik di Filipina. Memadukan sapi dengan cara
ini menghemat biaya pekerjaan memotong rumput dan biaya lainnya yang
umum dijumpai di industri ini.
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Bab 1:
Integrasi Ternak ke Dalam Pertanian Skala Kecil di
Kawasan Tropis

Pengantar
Salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan untuk mencapai keberlanjutan
pertanian atau kebun Anda adalah menyeimbangkannya dengan unit ternak
ukuran kecil. Integrasi ternak sangat penting, anda bisa menemukannya dalam urutan #10 dalam buku saya Pertanian Berkelanjutan di Kawasan Tropis
(Sustainable Agriculture in the Tropics). Jika Anda membaca Catatan ECHO Asia/
ECHO Asia Notes, maka kemungkinan besar Anda tentunya terlibat dalam kegiatan bertani atau berkebun. Selain menghasilkan pangan untuk dikonsumsi atau bahan pakaian untuk dipakai, ternak juga menghasilkan pupuk yang
murah dan berkualitas tinggi. Meskipun para ilmuwan telah mencoba meniru
manfaat dari sistem tradisional yang mengintegrasikan ternak dengan sistem
pertanian namun secara angka, hasil-hasilnya tidak selalu mudah ditunjukkan
dalam uji coba lapangan.
Di Pertanian Aloha di Puerto Princesa, Filipina, kami sudah melakukan perhitungan bahwa ternak babi biasanya menghasilkan laba bersih sekitar Rp.
420.000-560.000 per ekor. Dengan babi sejumlah 12 sampai 15 ekor, dan panen
yang dilakukan secara tak serentak, potensi laba yang dihasilkan adalah Rp
2.800.000 – 4.200.000 per triwulan. Selain itu, kami mulai menggunakan ember berukuran 20 liter untuk mengukur volume kotoran babi, dan mendapati
bahwa produksi pupuk kandang yang dihasilkan ternyata lebih dari 25 m3/
triwulan untuk satu kelompok12 hingga 15 ekor babi di atas. Hasil komposnya
mencapai setidaknya 10 m3/triwulan, yang cukup untuk menyuburkan satu
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hektar lahan jagung manis — menghasilkan laba sekitar Rp.4.200.000.
Di luar itu, kami menemukan bahwa sisa tanaman dari brangkasan jagung
dapat dibuat menjadi biochar, dijadikan pakan kambing, atau dikomposkan
bersama kotoran babi dalam jumlah besar untuk melanjutkan siklusnya. Pertanian kami memiliki keragaman yang lebih besar ketimbang kebanyakan pertanian pada umumnya, tetapi saya berharap contoh-contoh dalam buku ini akan
menolong Anda untuk mulai melirik nilai keuntungan dari model pertanian
yang memadukan tanaman dan ternak.Hewan-hewan di peternakan Anda
memiliki potensi luar biasa untuk meningkatkan kesuburan seluruh sistem
pertanian tanpa memerlukan asupandari luar yangbiasanya mahal
Sistem Terpadu Tradisional
Menurut Pusat Teknologi Pangan dan Pupuk/Food and Fertilizer Technology
Center (1999): “Para petani biasanya lebih pintar memadukan produksi ternak
dan tanaman dalam cara yang lebih baik ketimbang kebanyakan ilmuwan!”
Kita dapat belajar banyak dari sistem yang sekarang sudah ada dan dari masa
bertahun-tahun yang telah dilalui oleh para petani untuk melakukan berbagai
uji-coba dan menjumpai berbagai kegagalan (FFTC 1999). Sajise menunjukkan bahwa “Sistem tradisional sudah menggabungkan berbagai campuran
spesies ternak dan tanaman. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan
produktivitas sistem tradisional tersebut hingga dapat menghasilkan [jumlah]
biomassa yang lebih banyak sekaligus melestarikan sumber daya alam yang
menjadi sandaran bagi seluruh sistem pertanian”(FFTC 1999). Menurut Institut
Penelitian Padi Internasional (IRRI), di wilayah seperti Asia, sistem pencampuran tanaman-ternak mungkin dapat dianggap sebagai dasar untuk peningkatan produksi yang menambah ketahanan pangan dan membantu mengurangikemiskinan (Sombilla dan Hardy 2005).
Paris (1992), merangkumkan hasil-hasil penelitian sistem pertanian tanaman-ternak berbasis padi di Filipina dan di negara-negara Asia lainnya. Dia
juga menyampaikan interaksi tanaman-ternak sebagai berikut:
1. Tenaga ternak digunakan dalam produksi tanaman, transportasi, dan pemrosesan; dan hasil sampingan tanaman (jerami, dedak, dan residu atau sisa-sisa tanaman) digunakan oleh ternak dan ayam.
2. Kotoran ternak dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas tanah
dan memangkas biaya asupan.
3. Meminimalkan risiko produksi dengan menggabungkan usaha tanaman
dan ternak.
4. Konsumsi susu, daging, dan telur oleh rumah tangga pertanian skala kecil
pada hakekatnya meningkatkan nutrisi dan kesehatan manusia.
5. Ternak dan ayam dan produk-produknya dijual untuk meningkatkan
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dan menstabilkan pendapatan petani guna membeli asupan tunai dan
untuk mengimbangi pengeluaran rumah tangga, seperti biaya sekolah,
beragam kewajiban sosial, dan perawatan kesehatan.
Masalah utama dalam interaksi tanaman-ternak adalah kurangnya metodologi untuk mengukur manfaat-manfaat yang kita peroleh dari interaksi tersebut.
Berkreasi dengan Pilihan Integrasi Tanaman-Ternak
Bagi petani di kawasan tropis, ternak yang dikelola dengan benar akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi ketimbang sebagian dari sayuran dan
biji-bijian yang mereka jual di pasar. Dalam teknik permakultur, kami mempunyai semboyan “lebih baik memadukan ketimbang memisahkan!” Contohnya
adalah cara para petani memadukan ternak gembalaan mereka ke dalam pola
tanam musiman. Dalam sistem lahan pertanian tradisional di dataran tinggi,
selama musim tanam, sapi dan kambing dibiarkan merumput di hutan atau
dibawa ke tempat yang lebih tinggi, menjauh dari lahan pertanian. Ketika
panen berakhir, ternak tersebut digiring kembali ke desa untuk merumput
di lahan pertanian yang menunggu ditanami, selama musim kemarau (FFTC
1999). Di pertanian Aloha House, kami memelihara dan memadukan produksi
kambing, ayam, bebek, sapi, dan babi (Gambar 1.1).
Sebagai contoh, kambing di pertanian kami merumput di padang rumput dan
mencari serta menjenggut semak kacang-kacangan. Selain itu kami memberikan sebagian sisa tanaman ke kambing (Gambar 1.2). Dengan sistem terpadu,
kami dapat menghapus banyak biaya pakan dan (dengan pupuk kandang yang
kami kumpulkan) sekaligus menghapus banyak biaya pupuk. Kami memotong dan mengangkut
stok pakan segar untuk
kambing, sapi, ayam,
dan babi; semua ini
memang membutuhkan tenaga, tetapi kami
berhasil meminimalkan
biaya untuk asupan dari
luar.

Gambar 1.1. Sistem potong-angkut tanaman kacang-kacangan yang dilakukan setiap hari untuk digunakan
sebagai pakan kambing, sapi, dan babi akan mengurangi
biaya pakan

Di Pertanian Aloha
House kami membiarkan hewan merumput, jika ruangnya
memungkinkan.
Namun praktik ini tidak
selalu bisa dilakukan di
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lingkungan pertanian
yang berlahan sempit atau di lingkungan
perkotaan. Jika lahan
jenggutan bukan merupakan pilihan yang
memungkinkan, Anda
bisa
menggunakan
biji-bijian sebagai pakan tambahan. Guna
meningkatkan
nilai
konversi pakan maka
pertimbangkanlah untuk memfermentasi biGambar 1.2: Sejenis gamal/Gliricidia dan lamtoro/leucaena dijadikan pakan yang diletakkan di rak pakan bagi ji-bijian dengan mikroba
yang bermanfaat. Kami
kambing
mendapati bahwa biji-bijian terfermentasi juga dapat bertindak sebagai probiotik sehingga meminimalkan kebutuhan akan obat-obatan.
Omnivora seperti babi, ayam, dan bebek juga menyukai beberapa sumber
silase (kami menggunakan Mikroorganisme Efektif (EM) untuk memulai fermentasi pakan yang kami buat sendiri). Mikroorganisme hidup yang ada di
dalam EM akan membentuk vitamin alami dan menyediakan komponen yang
meningkatkan kesehatan sehingga dapat melindungi hidup ternak. Bagi kami,
biaya EM jauh lebih murah ketimbang suntikan antibiotik dan suntikan vitamin; dan bahkan membuat kami tidak lagi membutuhkan antibiotik di dalam
sistem pertanian kami. Setiap minggu, kami menyemprot semua kandang binatang dan gudang dengan EM untuk meminimalkan bau tidak sedap dan
lalat. Tingginya jumlah bakteri menguntungkan akhirnya mulai menggeser
kedudukan patogen melalui proses kompetisi. Menurut Higa dan Parr (1994)
EM-1 adalah campuran yang tersedia secara komersial, yang mengandung
tiga jenis mikroorganisme, yaitu:
1. Bakteri Asam Laktat–Famili bakteri ini juga digunakan untuk membuat
yogurt dan keju. Bakteri ini mengubah gula menjadi asam laktat. Dalam
proses ini, bakteri-bakteri tersebut menurunkan pH, menghambat pertumbuhan mikroba patogen dan mematikan mikroorganisme penghasil
metana.
2. Ragi - adalah jamur bersel tunggal seperti yang biasa digunakan untuk membuat roti dan alkohol. Jamur ini berfungsi untuk memantik
dimulainya proses fermentasi.
3. Bakteri Fotosintetik - Bakteri ini memungkinkan mikroba lain dapat hidup berdampingan di dalam sebuah campuran. Mereka menggunakan
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foton untuk memetabolisme zat organik dan anorganik. Menurut Drs Higa
dan Parr, (1994) bakteri fotosintetik “melakukan fotosintesis tidak lengkap
secara anaerob (tanpa kehadiran oksigen)”. Proses fotosintesis menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan, maka bakteri-bakteri ini membantu menyediakan oksigen bagi akar tanaman. Bakteri fotosintetik juga
bermanfaat karena kemampuannya mendetoksifikasi tanah, misalnya
dengan mengubah zat hidrogen sulfida menjadi senyawa yang berguna,
dan kemampuannya untuk memperbaiki nitrogen.
Sebagai bagian dari sistem pemberian pakan bagi ternak, kami memotong
dan mengangkut hijauan pakan setiap hari. Kambing-kambing diberi makan
di dalam kandang mereka sampai sinar matahari telah mengeringkan embun
pagi dari rerumputan sehingga kambing bisa merumput dengan lebih aman.
Di daerah kami, ketika kambing merumput di rumput yang masih basah maka
ada kemungkinan berbagai parasit akan menginfeksi rumen. Kami memberi
makan anak-anak kambing jantan maupun betina dengan pakan hijauan dari
bank pakan ternak yang sudah kami buat dan dari pagar tanaman sejenis
lamtoro mini (Desmodium rensonii), malabalatong (Flemingia congesta), (Indigofera), kakawate atau Madre de Cacao (Gliricidia sepium), ipil-ipil (Leucaena
leucocephala), dan akasia (Mangium acacia). Adakalanya kambing-kambing
bahkan makan sebagian dari kulit pohon dari tanaman-tanaman tersebut. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak silahkan menyimak Bab 5.
Saat makan, sekelompok kecil kambing dapat menyisakan setumpukan besar ranting dan dahan-dahan sisa yang bisa dikeringkan dan digunakan untuk bahan bakar memasak. Praktik potong-angkut hijauan pakan ini menggabungkan tindakan mengumpulkan pakan untuk kambing dengan melakukan
tugas sehari-hari mencari kayu bakar. Ini adalah manfaat besar lainnya dari
upaya memadukan ternak dan tanaman. Meskipun sulit untuk mengukur nilai
ekonomis dari pakan dan bahan bakar, Anda akan mendapati bahwa jika Anda
dengan sengaja melakukan hal ini maka waktu kerja Anda akan menjadi lebih
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singkat.
Dengan
membuat
kompos biomassa di
lahan dengan cara yang
benar, kami berhasil
meningkatkan produksi
biji-bijian, sayuran, dan
herbal, mengurangi biaya pupuk dan meningkatkan hasil panen. Ini
adalah manfaat utama
dari sistem yang kami
jalankan di Filipina,
tetapi kami juga ingin
menggali manfaat lain,
termasuk produksi biochar yang dibuat dari
limbah.

Gambar 1.3. Dalam sistem aquaponik ini, ikan dan tanaman dipelihara secara terpisah tetapi dihubungkan satu
sama lain dalam sebuah sistem air yang disirkulasi ulang
secara tertutup. Dengan bantuan mikroorganisme yang
bermanfaat dan desain yang tepat, ikan yang dipelihara
akan menyuburkan tanaman, sedangkan tanaman akan
menyaring air untuk keperluan ikan

Aquakultur dan Tanaman Terpadu
Selain sistem potong-angkut yang kami gunakan untuk ternak yang berukuran lebih besar, kami telah banyak melakukan uji-coba dengan sistem produksi
ikan monogastrik dalam skala yang lebih kecil, yang diadaptasi untuk aquaponik ikan nila. Dalam sistem akuatik ini, bebek menjalankan perannya dengan berenang, mencari pakan hijauan, dan mandi di kolam yang dihubungkan melalui pipa dan airnyadi sirkulasi-ulang. Ikan tidak dipelihara di air ini
(Gambar 1.3). Pada saat yang sama, kami juga menggunakan air limbah guna
memproduksi sayuran. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menyimak Bab 2.
Tikak semua petani berhasil menjalankan sistem semacam ini, jadi jika Anda
mau mencoba, mulailah dengan hati-hati dan dalam skala kecil saja. Sebagai
contoh, Little dan Edwards (2003) memperingatkan tentang kegagalan usaha
dalam memperkecil sebuah sistem modern yang dipadukan dengan akuakultur. “ Di lahan yang dikelola oleh para peneliti, sistem pemberian pakan ikan
monogastrik- skala kecil telah terbukti layak secara teknis. Namun adopsi
sistem ini secara berkelanjutan oleh petani, ternyata jarang ditemukan” (Little
dan Edwards 2003). Sistem peternakan apa pun yang memakai tempat tertentu dan hampir semuanya bergantung pada asupan yang dibeli dari luar
bisa dianggap sebagai sebuah sistem “penggemukan/feedlot,” terlepas dari
ukuran besar/kecilnya. Jika kita menggunakan skala ekonomis maka operasi pertanian yang berskala kecil menjadi tidak mampu berkelanjutan karena
margin keuntungan yang diperoleh sangat rendah, sedangkan petani harus
mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli asupan dari luar.
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Produksi Vermikompos (Kascing)
Dalam upaya menggunakan pupuk kandang
yang dihasilkan oleh
ternak, kami memadukan produksi kompos
cacing (kascing) ke dalam sistem pertanian
(Gambar 1.4). Cacingcacing ini diberi makan
pupuk kandang murni
dari ternak, kambing,
dan babi yang sudah
Gambar 1.4 Panen Lapisan Permukaan Kascing – permukaan kascing dipanen sampai ½-nya. Kemudian, sebagai dikomposkan. Kascing
gantinya ditambahkan kotoran ternak yang sudah dikom- yang dihasilkan kemuposkan dengan EM dan yang sudah berumur dua minggu dian dicampur ke tanah
ke dalam bedengan Kascing tersebut
pot untuk digunakan di
bedengan pembibitan (tanah untuk pot-pot kami tersusun dari 20-25% kascing murni). Kascing merupakan bagian penting dalam produksi herbal dan
sayuran kami dan selalu memberikan keuntungan sehingga cukup pantas jika
kami memberikan perhatian tambahan dalam mengelolanya.
Kami dapat memanen 6-10 liter kascing per m2 menggunakan jenis cacing African night crawler (ANC) (Mikkelson 2015). Ada proyek-proyek lain di kawasan
tropis yang juga telah memadukan pendekatan kascing-pupuk kandang ini,
misalnya Mindanao Baptist Rural Life Center di Filipina (Tacio 2014; Capuno
2010).
Mengelola Siklus Hara
Ketika petani mulai memadukan ternak dengan produksi tanaman, limbah
hewan akan menjadi faktor yang paling banyak meningkatkan hasil panen
(Gambar 1.5). Dalam sistem kami, hanya kotoran ternak di kandang dan kandang malam yang dikumpulkan dan dicampur dengan bahan lain untuk kompos sebab kotoran dari hewan yang dikandangkan, mudah dikumpulkan. Sedangkan untuk ternak yang digembalakan, kotoran apa pun yang dikeluarkan
di dalam sistem rotasi penggembalaan akan tetap tinggal di lokasi jatuhnya
kotoran tersebut untuk menyuburkan padang rumput dan menyumbang
pada stabilitas ekosistem. Kotoran ternak tersebut akan diuraikan oleh mikroorganisme, kumbang-kumbang, cacing-cacing tanah dll tanpa campur tangan manusia. Kami mempunyai banyak stok kotoran ternak yang tersimpan
di lumbung sehingga tidak perlu menghabiskan waktu dan upaya tambahan
untuk mencari dan mengumpulkan kotoran yang dikeluarkan dan dijatuhkan
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di ladang. Jika Anda baru memulai,
dan membutuhkan kotoran untuk
pengomposan, maka Anda mungkin
akan memutuskan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin yang bisa
Anda kumpulkan. Namun, di masa
depan, Anda perlu menemukan cara
agar pupuk kandang bisa mudah dikumpulkan di sekitar lokasi kandang
ternak supaya bisa menghemat waktu dan tenaga.
Jika sebelumnya jenis usaha Anda Gambar 1.5 Di Thailand, anggota koperasi
adalah tipe penggemukan (feedlot) sapi perah berbagi sumber daya dan menarumput gajah dan kacang-kacangan
dan Anda ingin mengubahnya men- nam
dan saling menjual silase kepada satu sama
jadi jenis usaha yang lebih berkelan- lain. Kotoran ternak digunakan untuk pujutan serta bisa menggunakan lebih puk.
banyak sumber daya yang tersedia
di pertanian, Anda perlu menemukan cara untuk menggunakan aliran
limbah di pertanian Anda. Berikut
ini disampaikan beberapa perkiraan
produksi kotoran ternak untuk beberapa jenis sistem. Heifer Thailand
memiliki unit biogas yang dirancang
dengan baik. Unit ini memproses
kotoran cair yang menghasilkan gas
metana untuk pemanasan/memasak
(Meyers 2012; Gambar 1.6). ECHO
memiliki opsi lain untuk mesin pem- Gambar 1.6. Unit biogas Heifer Thailand di
roses biogas. Anda bisa melihatnya di Aloha House, Filipina adalah sebuah drum
pemroses yang mengapung.
www.echocommunity.org. Sebagai
contoh, lihat presentasi oleh Wilkie (2016) dan sumber daya lainnya di https://
www.echocommunity.org/en/search?q=biodigesters.
Di pertanian, kami selalu membuat kompos kotoran hewan secara aerobik untuk menghasilkan panas yang mampu memusnahkan patogen dan penyakit.
Pengomposan aerobik, atau “pengomposan panas,” memungkinkan mikroorganisme termofilik universal tertentu dapat memecah sampah organik menjadi kompos yang stabil dan dapat digunakan. Suhu di atas 60ºC di tumpukan
kompos tersebut akan mampu membunuh benih-benih gulma dan patogen
(Richard 1992). Pantau suhu setiap hari sampai Anda mampu memperkirakan
suhu meskipun tanpa mengukurnya! Tusukkan sebuah parang atau batang
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logam (Gambar 1.7A) ke dalam pusat tumpukan kompos
selama 10 menit. Setelah Anda
menariknya keluar, gunakan
termometer inframerah untuk
membaca suhu logam parang
tersebut (jika Anda menggunakan sentuhan tangan, maka
rasanya harus terlalu hangat untuk tangan saat Anda
menyentuhnya) (Gambar 1.7B).
Kami membalik-balik tumpuGambar 1.7A. Saat mengkompos-panaskan pupuk
kandang, serasah tanaman dan gulma di kawasan kan kompos seminggu sekali
tropis-- di awal siklus pengomposan, suhu harus selama tiga minggu. Anda bisa
naik dari 25-30 º C menjadi > 60 º C, supaya bisa membaca lebih banyak mendengan aman memusnahkan patogen dan penyagenai kompos ini dalam buku
kit lainnya.
saya yang membahas tentang Dasar #4: Pengomposan.
Langkah Tambahan untuk Produksi Biochar
Guna memajukan tingkat pengelolaan lahan
tanah, pertimbangkan untuk menggunakan
bahan limbah kayu dan sekam untuk produksi biochar. Melalui proses terkontrol yang
disebut pirolisasi (dari bahasa Yunani, yang
berarti api dipisahkan) Anda dapat menguGambar 1.7B. Mengukur suhu tum- bah bahan karbon yang ada di dalam kayu
pukan kompos
(lignin) menjadi pembangkit tenaga listrik
biologis dan kondisioner tanah yang sangat
berpori dan mampu menangkap nutrisi. Kami mengeringkan ranting-ranting
dan dahan-dahan dari pakan potong-angkut dan mengusung limbah pakan
kambing, kemudian menumpuknya secara renggang dalam lingkaran di sekitar satu lubang yang mempunyai titik pusat (Gambar 1.8). Ketika ranting-ranting sudah cukup kering dari kandungan air, kami menyulut bagian atas tumpukan ranting atau rumput kering tersebut. Aliran udara pun akan tertarik ke
dalam dan mulai bergerak dari bagian bawah tumpukan, kemudian saat naik
ke atas udara itu mulai dipanaskan melewati biochar saat pembakaran bergerak dari atas ke arah bawah. Hal ini meningkatkan efisiensi dan menghasilkan
jumlah biochar yang lebih banyak, jika ranting-ranting itu ditaruh terlalu padat dan mampat satu sama lain maka udara tidak akan mampu bergerak dari
bagian bawah lubang, bahkan aliran udara dari bawah akan terhalang. Kami
menggunakan rumput sejenis alang-alang/Cogon imperica kering untuk
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mempercepat terbakarnya bagian
atas tumpukan sehingga menyulut
bagian atas dari sistem arang Top Lift
Up Draft/TLUD yang ada di lubang
itu. Proses TLUD membakar minyak
dan gas yang mudah terbakar sambil
meminimalkan asap dan menghasilkan pembakaran yang bersih. Bagian
depan pirolitik yang dapat dipindahkan akan membuka jalan ke bawah
tumpukan secara efisien dan menyiramkan air ke dalam api sehingga
kita bisa memanen biochar sebelum
biochar itu menjadi abu (Gambar 1.9).
Diperlukan beberapa uji-coba sebelum Anda tahu kapan tepatnya Anda
harus menghentikan pembakaran —
Anda perlu menghentikannya sebelum semua kayu menjadi biochar dan
tidak membiarkannya terbakar habis
menjadi abu. Kami memiliki sebuah
lubang permanen yang dikelilingi oleh berbagai tumpukan ranting
yang mengering di tahapan yang berbeda (sisa-sisa dari pakan potong-angkut untuk kambing kami; Gambar
1.10). Kami juga menemukan bahwa
kami tidak memerlukan tungku logam yang berkelontangan dan bisa
berkarat.atau mesin pembakar.

Gambar 1.8. Ranting dan cabang dari hasil
potong-angkut dikeringkan setelah kambing memakan daun-daunnya. Setelah
kering, bahan kayu secara efisien dikonversi
menjadi biochar dengan menyalakan tumpukan bagian atas

Garmbar 1.9. Untuk meminimalkan
konsumsi air selama musim kemarau, air
sudah diletakkan di dekat lubang, dalam
posisi siap dipakai memadamkan dan
“mengaktifkan” brangkasan jagung yang
diletakkan dalam sangkar pirolisasi yang
menutupi lubang di tanah

Biochar juga dapat dibuat dari sisa
pakan hijauan lainnya, seperti brangkasan jagung atau rumput gajah/
Pennisetum purpureum, tetapi sulit
menumpuk semua itu tanpa adanya
semacam bronjong/sangkar. Kami menggunakan anyaman baja yang dibentuk menjadi sebuah silinder untuk membentuk sangkar pirolisasi TLUD. Kami
juga mempirolisasikan sekam kelapa yang sudah tua menjadi biochar rapuh,
yang sangat baik untuk bedengan-bedengan herbal dan sayuran kami.
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Mengaktifkan dan Mengisi Daya
Biochar
Biochar dapat dibuat melalui berbagai metode, namun dalam proses
pembuatannya, yang paling penting
bagi para petani yang bekerja sama
dengan kami adalah hal kemudahan
operasi dan efisiensinya. Cara apapun
yang Anda pakai untuk membuatnya, Anda masih harus “mengaktifkan”
biochar dan mengisinya dengan nuGambar 1.10. Ranting-ranting ditumpuk trisi dan mikroba. Kami mengaktifkan
mingguan untuk memastikan agar saat biochar lewat cara membasahinya
dikeringkan, pengeringannya akan serag- dengan air, di akhir produksi. Tindaam. Ranting-ranting ini dipirolisasi dengan
TLUD ketika kadar airnya 20-30%. Saat kadar kan ini mengaktifkan biochar karena
air ada pada nilai tersebut, cabang-cabang mengikatkan elektron-elektron guna
itu akan rapuh atau garing. Saat ditekuk, mencegah biochar itu mengikat hara
ranting-ranting ini akan retak dan terlihat
kering tanpa mempunyai lapisan yang ber- tanah. Menurut Craggs (2017), agar
warna hijau. Jika Anda melihat kulit batan- biochar memiliki efek menguntunggnya melepuh dan ujungnya mengeluarkan kan yang sifatnya segera, pertama-tagelembung-gelembung saat pirolisasi, art- ma biochar itu harus mengalami
inya cabang-cabang itu mempunyai kandungan air yang terlalu tinggi. Pada kadar proses “aktivasi” (juga disebut inokuair 20-30% kelembaban sisa yang ada pada lasi atau pengisian daya). Setelah
ranting terutama terdiri dari minyak; bukan diaktifkan, dan kemudian diisi denair. Hal ini akan membantu konversi lignin,
selulosa, dan hemiselulosa dari bahan kayu gan nitrogen dan fosfor esensial tingkat tinggi, banyak mikro-fauna alami
menjadi biochar, tanpa menjadi abu
yang kemudian melekat ke biochar .
Mereka akan berkembang dan bertumbuh di dalam senyawa biochar yang
dibiarkan menjalani proses untuk semakin matang.
Kami juga menambahkan asupan biologis dan nutrisi, sehingga pada saat
kami memberikan biochar pada tanah maka biochar tersebut tidak justru
menghambat unsur hara tanah. Kami mengisi biochar dengan EM, cairan kompos, air kolam yang mengandung berbagai kekayaan, atau silase ikan. Saat
dibutuhkan, kami juga menambahkan bubuk batuan mineral untuk memasok
nutrisi-mikro dan menambahkan kapur guna menyediakan kalsium. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat McLaughlin (2016).
Ada beberapa perdebatan tentang berapa lama Anda harus membiarkan biochar menua sebelum digunakan. Ada banyak pendapat tentang berapa lama
kita harus membiarkan biochar menua, mulai pendapat yang menyatakan
kisaran waktu berhari-hari sampai ke kisaran bertahun-tahun. Namun yang

21

jelas, dibutuhkan adanya penelitian lebih lanjut. Ada satu peneliti yang benar-benar menguji sampel dalam rentang 15 bulan dan menemukan bahwa
biochar yang dihasilkan mempunyai KTK (Kapasitas Pertukaran Kation) yang
lebih tinggi. Secara keseluruhan, penuaan selama 15 bulan hanya memiliki
efek signifikan pada menurunnya pH biochar dan menurunnya luas permukaan nanopore, sedangkan KTK-nya meningkat (Mukherjee dkk. 2014). Kami
mendapati bahwa, setelah mengaktifkan dan mengisi daya yang dihasilkan
maka Anda dapat langsung menggunakannya setelah beberapa hari, namun
Anda juga dapat memasukkannya ke dalam karung dan menumpuknya untuk digunakan di masa mendatang; biochar ini dapat disimpan selama bertahun-tahun. Jangan khawatir jika Anda menemukan berbagai koloni berwarna putih di permukaan biochar. Jika Anda menggunakan kompos berkualitas
baik atau EM-1 untuk mengisi daya biochar Anda, maka semuanya akan memberikan manfaat. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, silahkan melihat
tayangan slide saya di dalam Opsi Biochar (Mikkelson 2010).
Memanfaatkan Limbah Produk Sampingan yang Tersedia Secara Lokal
Guna membuat sistem pertanian Anda menjadi sepenuhnya terpadu dan untuk meningkatkan produksi serta menurunkan biaya membeli asupan, carilah
cara untuk mengubah produk limbah menjadi produk sampingan yang dapat
digunakan. Untuk menggemukkan babi, kami memberinya bekatul, tepung
ikan, dan bungkil kopra yang difermentasi dalam EM. Memberikan sisa-sisa
tanaman kepada babi akan menurunkan biaya pakan — manfaat besar dari
integrasi ternak. Kami menggunakan serbuk gergaji untuk membuat alas tidur, meminimalkan stres dan memungkinkan babi menjalankan naluri alaminya yang selalu ingin mendorong-dorongkan moncongnya ke tanah. Hal
ini tidak akan bisa dilakukan
jika alas tidurnya adalah lantai yang terbuat dari semen.
Tempat tidur serbuk gergaji yang dirawat dengan EM
juga membantu meminimalkan bau tidak sedap dan lalat
(Gambar 1.11).
Sistem kandang babi kami
adalah sistem tanpa-dicuci;
babi akan menjaga kebersihan sendiri bila di tahap
akhir ( berat badan 50 kg ke
atas) mereka diberi ruang
masing-masing sekitar 2
m2. Kami tidak perlu mem-
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Gambar 1.11. Para turis-lingkungan (eco-tourists)
selalu heran dan kagum ketika mengunjungi kandang-kandang babi kami yang tidak dicuci namun tidak berbau. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa produksi babi dapat menjadi praktik yang menyenangkan
dan dilakukan di lingkungan yang sehat

buang-buang air dan tenaga untuk menyemprot babi sebanyak dua kali sehari. Dengan cara ini kami juga mencegah timbulnya kubangan-kubangan
yang berbau tak sedap.
Babi sangat banyak memproduksi kotoran. Kotoran ini akan menghasilkan
pupuk yang luar biasa bila dikomposkan dengan benar. Kami memanen kotoran tersebut setiap hari dan tidak pernah mengganti alas tidurnya sehingga
alas tidur menjadi lebih stabil dari waktu ke waktu karena mikroba yang menguntungkan akan berkoloni di alas tidur tersebut. Dari waktu ke waktu, kami
memang perlu menambah alas tidur itu karena sejumlah kecil alasnya akan
meluruh atau terbawa saat kami memanen kotorannya. Penggemukan babi
telah menjadi hal yang paling menguntungkan dari semua unit ternak kami,
meskipun demikian kami masih memelihara keanekaragaman hayati dengan
tetap memelihara unit-unit ternak lainnya (Gambar 1.12).
Ayam kampung di pertanian kami memakan jagung, sorgum, bekatul, bungkil kopra, azolla, dan kiambang, semuanya difermentasi dengan EM-1. Kami
memberikan hancuran kapur serta suplemen kalsium untuk ayam petelur.
Kami memberikan banyak ruang bagi ayam-ayam untuk berkeliaran dan mengais-ngais, air minum juga selalu tersedia (Gambar 1.13 dan 1.14). Kandang
ayam memiliki ruang untuk tidur yang terbuat dari komponen alami, mirip dengan tempat tidur serbuk gergaji yang dibuat untuk babi. Namun, kami menggunakan hingga 50% sekam padi dan sekitar 5% arang untuk menstabilkan
kotoran dengan mengikat amonia dan mengubahnya secara mikro menjadi
bentuk non-gas seperti nitrit dan nitrat. Kami menyemprot alas tidur itu dengan EM-1; mikroorganisme yang bermanfaat menjaga lingkungan tetap sehat
untuk ternak, mengurangi bau dan meminimalkan jumlah lalat. Kami tidak
pernah benar-benar mengosongkan tempat tidur itu dari ayam. Paling-paling
kami memanen 50% dari alas tidur kemudian mencampurkan lebih banyak bahan segar untuk menggantinya. Alas tidur yang sudah
lama akan stabil secara biologis dan jika diurus dengan benar akan memberikan habitat dalam ruangan
yang aman untuk waktu
yang tak terbatas. Jika kita
menyingkirkan
semua
lapisannya maka populasi
mikroorganisme yang menguntungkan harus mulai
Gambar 1.12. Air kolam dari sistem bebek-ponik (duck- mengisi lapisan tersebut
ponic) kami digunakan untuk menumbuhkan pakan mulai dari awal lagi. Kami
bagi ternak-ternak lainnya
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Gambar 1.13. Ayam-ayam berteduh sambil Gambar 1.14. Ayam-ayam bersemangat
mengais-ngais dan mematuk-matuk re- mencari-cari tempayak yang berjatuhan
dari buah-buah naga yang sudah terlalu
rumputan di kebun pepaya
masak, sehingga menghilangkan masalah
lalat!

telah menemukan bahwa alas tidur yang masih benar-benar baru itu tidak stabil dan saat masih baru akan akan menimbulkan berbagai sakit-penyakit.

Kesimpulan
Sistem peternakan terpadu memberikan banyak manfaat (Tabel 1.2 dan 1.3).
Dengan perencanaan yang matang dan dengan memulai dari skala kecil,
sebagian besar petani akan dapat memadukan sapi, kambing, ayam, atau
babi dan meningkatkan stabilitas pertanian mereka. Residu tanaman dapat
mengurangi biaya pakan, sedangkan kotoran ternak dapat mengurangi biaya pupuk. Kotoran juga dapat digunakan untuk menghasilkan biogas guna
memasak atau memanaskan dan mengurangi biaya di pertanian. Ternak yang
merumput dapat membantu mengelola gulma dan meningkatkan kesehatan
tanah. Dengan manajemen yang efisien, Anda bahkan dapat mengubah aliran limbah dari sistem potong-angkut dan mengubahnya menjadi arang yang
bermanfaat. Kuncinya adalah menggunakan satu teknologi yang tepat dan
mencari cara untuk meminimalkan tenaga kerja. Tidak lama sesudah itu, Anda
akan dapat mengembangkan pertanian Anda dengan aman ketika Anda telah beradaptasi dan menerapkan pelajaran-pelajaran yang berhasil dipetik.
Kemudian Anda akan dapat berbagi dengan petani lain di daerah Anda!
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Ternak hidup damai dan harmonis di Aloha House

27

Pusat Akuaponik di Pertanian Aloha House
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Bab 2:
Integrasi Ikan dan Pembuatan Pakan Ikan ke Dalam
Pertanian Skala Kecil

Pendahuluan
Kesuburan lahan pertanian yang dijaga dan dikembangkan sendiri akan
menyangga kegiatan pertanian menjadi lebih berkelanjutan. Residu tanaman
dan pupuk kandang yang dihasilkan merupakan bagian dari siklus hara dan
dapat mengurangi biaya pembelian asupan dari luar melalui pembuatan
kompos termofilik, usaha pengembangbiakan cacing untuk kascing, dan
produksi bokashi atau pupuk hijau. Pakan yang dihasilkan sendiri dari lahan
pertanian juga dapat mengurangi biaya pengeluaran karena petani mengelola
dan menggunakan sumber daya yang memang telah tersedia bagi mereka.
Misalnya, para petani dapat mengembangkan lahan penggembalaan dengan
menggunakan
sistem penggembalaan terencana bagi
ternak;
membuat
makanan babi dari
sisa-sisa
tanaman
dan
produk-sampingan (seperti air
dadih susu/whey dan
susu skim); menanam
perdu
kacang-kacangan (legum) yang Gambar 2.1. Strategi pemberian pakan ikan, mulai dari yang
digunakan dengan paling ekstensif ke intensif
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sistem potong-angkut untuk pakan kambing; serta menumbuhkan paku-pakuan/pakis yang mengapung di air dan tanaman air lainnya untuk ikan dan
ayam.
Dengan bertambahnya kepadatan populasi ternak, petani yang rajin akan
menemukan cara-cara dan sarana untuk meningkatkan aliran hara di lahan
pertaniannya yang dapat memberikan sejumlah keuntungan pada sistem
yang dijalankannya. Artikel ini meneliti berbagai metode dan teknik yang
diperlukan oleh petani skala kecil agar dapat menghasilkan pakan ikan di
lahan pertaniannya sendiri. Seorang petani pertama-tama harus benar-benar
memanfaatkan sistem pertanian (yang lebih pasif ) yang sudah ada secara
ekstensif, baru kemudian mempertimbangkan untuk mengintensifkan seluruh
operasinya (Gambar 2.1).
Penting: Mohon diperhatikan bahwa dalam hal memproduksi pakan, banyak
jurnal, makalah dan panduan yang memberikan peringatan tentang adanya
kecenderungan untuk membuang metode-metode yang sudah mapan demi
mencapai sistem yang lebih intensif tanpa didahului adanya penilaian yang
seksama; dan tanpa disertai periode peralihan (transisi) saat menerapkan
teknologi-teknologi baru yang direncanakan dengan matang, dan tanpa
pemodalan yang baik dan realistis.
Tinjauan Sistem Aloha
Langkah perencanaan perlu mencakup tindakan untuk mengamankan dua
sumber pakan, yaitu sumber dari dalam maupun dari luar sistem pertanian
guna menjaga berbagai kemungkinan yang bisa muncul. “Sebagian besar
petani tidak menjaga tersedianya semua bahan yang dibutuhkan untuk menyiapkan pakan di tempat, atau tersedianya peralatan untuk mencampur dan
membuat pakan dalam bentuk butiran/pelet. Akibatnya mereka harus selalu
bergantung pada pasar utama maupun pasar alternatif yang terpercaya, dan
ini bukanlah aktivitas manajemen yang sederhana,” (Skillicorn dkk., 1993). Kami
berpengalaman memelihara ikan nila varietas GIFT, varietas Improved Excel, dan
nila merah dari Biro Perikanan dan Sumber Daya Perairan di Filipina. Kami juga
memiliki pengalaman
memelihara ikan koi
Jepang yang kami
peroleh
dari
para
pemijah ikan komersial di Filipina (Gambar
2.2). Dalam sistem
aquaponik kami yang
bersikulasi-ulang dalam
perputaran
tertutup,
Gambar 2.2. Keith Mikkelson sedang memegang Ikan Nila di
kami juga memelihara Aloha House
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lele dan ikan gabus yang kami letakkan di luar jaring budidaya ikan nila. Lele
dan gabus makan apa saja yang ada di dasar kolam; mereka memakan sisasisa pakan, meminimalkan limbah serta mendorong padatan-padatan yang
mengendap dan bergerak ke arah saluran pembuangan (yaitu sebuah area
yang menahan air sebelum pompa mendaur ulang air tersebut ke dalam
sistem). Dari sini padatan-padatan tersebut bergerak melalui pompa dan naik
ke bedengan kerikil atau filter yang menyaring dan menyisihkan padatan. Lele
dan gabus juga membantu mengendalikan jumlah anakan ikan dengan cara
memakan anakan-anakan yang berkeliaran mengembara.
Sumber-sumber Pakan
Ledakan Populasi Ganggang
Ganggang adalah pakan yang perlu pertama-tama diperhitungkan saat kita
ingin melakukan budidaya nila kolam. Ini benar, baik untuk nila yang dibiarkan berkeliaran bebas maupun nila yang dipelihara dalam karamba. Kolam
yang memiliki kapasitas 3 kg ikan/meter persegi akan sangat diuntungkan
oleh pemberian pupuk. Pupuk akan meningkatkan pertumbuhan populasi
ganggang dan menurunkan biaya asupan. Sistem kami menggunakan pupuk
alami, namun Anda dapat juga menggunakan pupuk komersial, kascing
maupun kompos. Namun rencanakanlah untuk memanfaatkan kesuburan
yang tersedia dari lahan pertanian sendiri, sebelum membeli dan menggunakan asupan-asupan dari luar.

Gambar 2. 3. Diagram Cakram
Secchi menunjukkan bidang
berwarna hitam dan putih dan
kedalaman kekeruhan optimum air kolam

Gambar 2.4. Pengamatan menggunakan Cakram Secchi—perhatikan sejauh mana mata kita mampu melihat bidang hitam dan putih pada cakram itu. Tabel
menunjukkan pertumbuhan ganggang sebagai respon
terhadap penambahan jumlah pupuk (dalam kg)
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Ledakan populasi ganggang akan menguntungkan ikan-ikan yang memiliki
selaput lendir pada insangnya (misalnya, nila). Selaput ini memungkinkan
mereka dapat mengakses makanan bergizi yang ada dalam fitoplankton
sebagai sumber makanan. Ganggang bersel satu tumbuh di bagian atas air
kolam yang terpapar sinar matahari. Ganggang mengandung protein tinggi.
Kesuburan yang tersimpan dalam wujud pupuk, kompos, bokashi (sebuah
kompos anaerobik terfermentasi yang dibuat dari bahan organik yang
mengandung mikroorganisme menguntungkan), atau kascing akan cukup
mampu memicu ledakan populasi ganggang pada saat matahari bersinar
melimpah di lingkungan tropis. Jika kandungan fosfornya mencukupi, maka
ikan-ikan nila di pertanian kami membutuhkan ganggang kurang dari 1 ton/
hektar, untuk kurun waktu 120 hari.
Cakram Secchi (Gambar 2.3) adalah sebuah alat sederhana yang dapat dibuat
oleh petani untuk memantau tingkat kekeruhan air kolam guna menentukan
berapa banyak ganggang yang sedang bertumbuh, dan untuk membuat
perkiraan yang lebih baik tentang berapa banyak pupuk yang dibutuhkan
untuk mengoptimalkan produksi ganggang tersebut.
Catatlah data kekeruhan air kolam setiap minggu. Sesuaikan asupan-asupan
yang menyuburkan air kolam sesuai hasil pembacaan Cakram Secchi (Gambar
2.4). Untuk memaksimalkan produksi pakan di kolam itu, maka perhatikan
tujuan yang harus dicapai dengan menggunakan Cakram Secchi. Tujuannya
adalah posisi Cakram Secchi harus tetap berada dekat dengan zona kekeruhan sedalam 30 cm (12 inci). (Pada saat Anda menempatkan cakram Secchi
di air sedalam 30 cm, maka Anda seharusnya hanya nyaris dapat melihat
bundaran cakram itu). Kekeruhan (dan produksi ganggang) bergantung pada
kesuburan air kolam, sinar matahari, awan dan panjang hari. Ingat, ini adalah
sebuah sistem biologis sehingga sistem ini pelan-pelan akan menyesuaikan
diri dengan penambahan atau pengurangan asupan.
Guano (kotoran) kelelawar juga dapat menjadi sumber fosfor organik yang
baik, dan kami mendapati bahwa guano kelelawar lokal yang kami gunakan
(berasal dari kotoran kelelawar buah) memiliki kandungan fosfor yang lebih
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tinggi dibandingkan pupuk kandang dari ternak pemamah biak yang kami
pelihara (Tabel 2.1). Di pertanian kami, guano kelelawar buah tercatat memiliki nilai terendah pada cakram Secchi, artinya kekeruhan yang dihasilkannya
tercatat paling tinggi sehingga memberikan produksi ganggang yang tertinggi pula. Hal ini karena kandungan fosfor yang tinggi dalam guano. Sebagai
alternatif, kami juga menemukan bahwa untuk menambahkan fosfor, kascing
ternyata lebih efektif daripada pupuk kandang yang dihasilkan oleh hewan
pemamah biak.
Pupuk Komersial
Rekomendasi penggunaan pupuk sintetis bervariasi berdasarkan kesadahan
air dan sumber fosfornya. Oleh sebab itu, jika kita tidak bisa memperoleh
kompos atau pupuk kandang maka sering dianjurkan untuk menggunakan
pupuk urea dan pupuk fosfat. Untuk mendorong produksi ganggang dalam
kolam ikan nila, disarankan penggunaan pupuk super fosfat 0,625 Kg/100 m2/
minggu (Bocek, NA). Namun, dalam sistem kami yang semuanya-alami, kami
mendapati bahwa kompos (jika guano kelelawar tidak tersedia) sudah lebih
dari cukup untuk memicu produksi ganggang. Dengan demikian maka biaya
membeli asupan akan berkurang dan kita dapat meminimalkan dampak buruk
bagi sistem tanah dan air di sekitarnya.
Paku-pakuan mengambang, seperti azolla (Azolla sp.), kiambang (berbagai
genus dan spesies) dan bahkan Salvinia (Salvinia sp.) dapat dimanfaatkan jika
ditanam terpisah dari ikan-ikan yang Anda budidayakan. Omnivora seperti nila
dan koi akan cepat memakan habis ganggang hijau ini dalam jumlah besar,
sebagai sumber pakan. Untuk memproduksi ganggang, Anda akan mempunyai beberapa pilihan, antara lain: membuat kolam-kolam khusus yang terpisah, wadah atau palung makanan, serta rakit-rakit yang terlindung oleh
jaring. Rakit-rakit ini ditempatkan di dalam kolam budidaya ikan. Ingat, setiap
tanaman pakan yang tumbuh dalam kolam ikan harus dilindungi atau diisolasi
dari ikan, jika tidak maka ikan akan makan terlalu banyak dan menguras persediaan pakan! Selain itu, jika tujuannya adalah memproduksi ganggang, maka
tanaman yang tumbuh di permukaan air akan menghalangi sinar matahari
dan mencegah pertumbuhan ganggang dan fitoplankton lainnya. Berusaha
menghasilkan kedua sumber protein ini (yaitu ganggang dan tanaman air)
agar mencapai potensi penuh dalam waktu yang bersamaan, dan di kolom air
yang sama, bukanlah usaha yang mudah.
Banyak paku air dan tanaman air lainnya yang mengandung protein tinggi. Uji
coba untuk membandingkan Lemna minor (kiambang biasa), Ipomoea reptans
(kangkung atau bunga Morning Glory), Trapa natans dan Salvinia cuculata
(sering keliru dianggap Azolla) di India, menunjukkan hasil bahwa kiambang
dan kangkung memiliki rasio konversi pakan (RPK) dan kandungan protein
yang tinggi: masing-masing 28% dan 32% (Kalita dkk., 2007). Jadi, kiambang
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dan kangkung dapat menjadi tanaman pakan yang baik jika ditumbuhkan
secara mandiri, terpisah dari ikan-ikan sehingga dapat menjamin panen
yang teratur. Azolla (Azolla caroliniana), yang dilaporkan mempunyai kisaran
protein sebesar 19-30%, adalah paku mengambang lainnya yang tumbuh
dengan cepat. Saya sebenarnya berharap tumbuhan ini diikutkan dalam penelitian di India. Meskipun demikian, seorang petani ikan harus berhati-hati agar
tidak memanen tumbuhan ini secara berlebihan supaya dapat tetap mempertahankan produksi yang berkelanjutan. Pada dasarnya, pedoman umumnya
(dalam kondisi ideal) adalah memanen tidak lebih dari setengah biomassa
mengapung per minggu (atau 1/7 dari total biomassa per hari). Caranya
adalah dengan menjaga agar tumbuhan-tumbuhan ini tetap ada dalam tahap
pertumbuhan vegetatif yang cepat. Karena itu, pastikan Anda memantau
cara mana yang lebih produktif dalam sistem pertanian Anda. Azolla lebih
bisa toleran terhadap air mengalir ketimbang kiambang. Salvinia paling cepat
berkembang, tetapi sangat mudah menyebar kemana-mana (invasif ).
Dalam pelet pakan mengapung yang kami buat (dijelaskan di bawah), kiambang mempunyai daya apung yang lebih tinggi daripada Azolla karena strukturnya yang berongga. Kiambang difermentasi bersama dengan paku-pakuan lainnya yang berprotein tinggi, dedak padi, bungkil kopra, tepung ikan
dan tetes tebu untuk membuat pakan mengapung berkualitas tinggi. Kami
menemukan bahwa rongga udara di dalam kiambang merupakan bagian
penting yang memberikan daya apung pada pakan yang kami buat. Kita akan
membahas manfaat pakan mengapung, di bagian selanjutnya dalam artikel
ini.
Pakan dalam Bentuk Pelet
Pada saat petani berusaha mengintensifkan produksi ikan, maka ada satu
metode yang perlu dipertimbangkan yaitu pemberian pakan konsentrat.
Meskipun demikian, yang menjadi masalah bagi banyak petani ikan adalah
biaya yang dibutuhkan untuk membeli pakan komersial tersebut. Catatan
Teknis ECHO “Pakan Ikan/Fish Feed” (ETN, 2010) memuat daftar berbagai pakan
tambahan yang umum digunakan: dedak padi, sampah penggilingan, rayap,
sisa-sisa makanan, dedak jagung, dan berbagai hijauan (Murnyak, 2010).
Mengenai pemberian pakan dalam bentuk pelet, Biro Perikanan dan Sumber
Daya Perairan di Filipina menunjukkan bahwa agar dapat mengoptimalkan
pertumbuhan ikan dan keuntungan yang dihasilkan maka harus dilakukan
jadwal pemberian pakan yang bersifat progresif (Tabel 2.2). Cara terbaik untuk
memberikan pakan progresif adalah dengan mencocokkan pakan sesuai usia/
berat ikan, dan menyesuaikan ukuran pelet sesuai pertumbuhan dari ukuran
ikan yang dipelihara. Jika ikan tidak dibesarkan terpisah sesuai ukurannya
maka Anda harus menyesuaikan ukuran pelet dengan ikan terkecil yang ada
di karamba atau kolam, untuk memastikan bahwa mereka dapat bersaing
dengan ikan yang lebih besar pada waktu pemberian pakan. Jika Anda selalu
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berdiri di tempat yang sama dan meletakkan pakan di area yang sama di kolam
atau tangki tersebut, maka ikan akan dilatih untuk makan setiap kali Anda
muncul. Ini akan membantu Anda memantau pertumbuhan ikan. Jangan
memberi terlalu banyak pakan atau memberi makan di luar jadwal. Jika Anda
melakukan dua hal ini maka ikan-ikan akan cenderung menggerogoti keuntungan Anda. Keuntungan menjadi hilang karena ikan nila mampu menelan
bulat-bulat pakan mereka yang mahal tanpa melewati saluran pencernaannya.
Hal ini menyebabkan pakan terbuang sehingga mengurangi keuntungan
petani ikan. Pakan yang dihasilkan di pertanian mandiri memerlukan pengeringan dan penanganan yang baik agar produk akhirnya mempunyai kinerja
yang baik. Sebelum berusaha memproduksi pakan, Anda perlu terlebih dulu
memikirkan sebuah sistem pengeringan pakan yang berkelanjutan.
Produksi Pakan Ikan di Pertanian Mandiri
Melalui berbagai percobaan dan pencatatan yang dilakukan dengan hatihati, seorang petani ikan dapat menghasilkan pakan yang berkualitas tinggi
(Gambar 2.5). Di banyak
negara, alat penggiling daging
dan pembuat pelet bisa
ditemukan dengan mudah.
Peralatan seperti ini memungkinkan petani membuat
pakan mengapung secara
ekonomis untuk ikan nila, koi
atau lele. Unit produksi yang
kami gunakan, kami peroleh
di Pecinan, di Bangkok, Thailand. Alat yang kami temukan
itu adalah sebuah pencacah
daging terbuat dari stainless
tanpa merk, buatan Cina. Di Gambar 2.5. Membuat pakan mengapung berkualirumah, kami merangkainya di tas tinggi tidaklah sulit
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atas sebuah meja dan memasangkan motor berkekuatan 1 PK (Gambar 2.6 A
dan B). Sebelum memulai, pastikan Anda memiliki berbagai ukuran piringan
untuk mencetak pakan, sehingga pakan dan ukuran stoknya bisa sesuai.
Ukuran yang kami gunakan berkisar antara 2-8 mm untuk produksi ikan nila
300-500 gram. Ketika selesai membuat pakan, kami segera membongkar dan
membersihkan gurdi, pisau dan piringan-piringan. Jika penggiling yang kita
gunakan itu bagus, pekerjaan untuk membuat pakan tidak akan terasa merepotkan. Di Aloha House, dua orang dapat menghasilkan sepuluh nampan
(kurang lebih 45 kilo) pakan basah dalam waktu kurang dari satu jam. Satu
operator memasukkan campuran dari atas nampan ke dalam penggiling dan
secara teratur memposisikan nampan sedemikian rupa untuk memastikan
bahwa bahan campuran mengalir secara teratur melalui penggiling. Pada
saat bahan tersebut sedang didorong, operator yang kedua menggunakan
sebuah sendok untuk mengatur pelet basah yang dihasilkan agar tertata tipis
di rak pengeringan, kemudian memuat semua rak berisi pelet itu ke dalam
pengering bertenaga surya (Gambar 2.6).
Untuk rak pengering, kami menggunakan nampan roti dilapisi plastik yang
ditutupkan sampai ke bagian bawah masing-masing nampan tersebut.
Pastikan ada cukup aliran udara sehingga pelet bisa cepat kering pada harihari cerah. Kerangka pengering dari kotak atau kayu dapat berfungsi baik
jika ketebalan dindingnya dibuat setipis mungkin untuk menghemat ruang.
Pengering bertenaga surya yang kami miliki dipasang di atas atap dan kami
membutuhkan dua atau tiga hari untuk mengeringkan pakan, bergantung
kepada ukuran pelet dan keadaan awan. Desain umum pengering buatan kami
ini menggabungkan selembar plastik rumah kaca yang telah diberi perlakuan
UV setebal 0,2 mm (0,008 in.) yang dijepit ke bingkai logam yang dilas.
Setelah kering, semua pakan disegel dalam ember 20 liter (5 galon) bertutup
untuk memastikan agar pakan tetap kering dan segar. Pada kondisi ideal kandungan kadar air yang dapat dicapai sebesar 8%. Hari-hari musim panas ketika
sinar matahari melimpah pasti akan sangat menguntungkan pengeringan,
tetapi selama musim hujan, produsen tidak akan dapat menghindar dari harihari berawan. Jalan keluar yang dapat kami tawarkan adalah ambil kesempatan pada hari-hari yang cerah dan buatlah persediaan yang cukup untuk
periode hari-hari dengan curah hujan tinggi. Pepatah lama “tumpuklah padi
di lumbung sementara matahari masih bersinar” benar-benar bisa diterapkan
untuk daerah tropis dan untuk produksi pakan!
Manfaat Fermentasi
Mudah tidaknya pakan dicerna dan berapa lama umur simpannya bergantung
pada aktivitas mikroorganisme menguntungkan yang membantu selama
proses produksi. Salah satu penelitian menemukan bahwa penggunaan
mikroorganisme meningkatkan kandungan protein mentah pada kopra dari
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Gambar 2.6: A&B – Gilingan daging yang digunakan untuk menggiling pakan ikan C Bahan pakan dimasukkan dengan ditekan ke dalam penggilingh; D – Pakan yang sudah berbentuk pelet di jemur di rak –rak pengering yang dibuat dari kotak-kotak plastik dan kawat kasa jendela;
E&F – Pengering bertenaga surya yang digunakan di Aloha House.
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17,24% menjadi 31,22%. Profil asam amino juga ditemukan meningkat tajam
(Cruz, 1997). [Catatan: Selain pakan ikan yang difermentasi, di Aloha House kami
juga memfermentasi pakan untuk ayam, bebek, dan babi dengan bantuan berbagai jenis mikroba probiotik. Namun, untuk pakan ternak hewan pemamahbiak, kami tidak menggunakan fermentasi. (Bagaimana membuat pakan di
pertanian mandiri untuk hewan lain akan dibahas di bab-bab lainnya)].
Penting untuk diperhatikan bahwa pada saat memfermentasi pakan, Anda
memerlukan strain ragi yang telah teruji dan yang tidak terkontaminasi oleh
patogen liar. Kami menggunakan EM-1, produk komersial yang telah melalui
pengujian laboratorium dan telah disetujui penggunaannya untuk budidaya
perairan oleh Biro Perikanan dan Sumber Daya Perairan di Filipina. EM-1 dirumuskan oleh Dr. Teruo Higa dari Ryukyus University, Okinawa, Jepang, dan
sudah tersedia di lebih dari 100 negara. Produknya mencakup budidaya laktobaksilus yang subur, bakteri-bakteri fotosintetis, berbagai ragi yang bermanfaat dan lain-lainnya. EM-1 memakan gula dan karbohidrat lainnya, sekaligus
menciptakan metabolit sekunder yang meningkatkan kisaran nutrisi pakan.
Buku saya, Sistem Pertanian Alam untuk Pertanian Berkelanjutan di Wilayah
Tropis/A Natural Farming System for Sustainable Agriculture in the Tropics,
merupakan panduan bagi pengguna teknologi EM. Buku ini tersedia online di
ECHOcommunity.org atau melalui Toko Buku ECHO/ECHO bookstores. Fermentasi juga menghasilkan CO2 sehingga membantu meningkatkan daya apung
pakan yang kami produksi!
Sampai batas tertentu, keju atau yogurt whey, yang diperoleh dari produsen
krim lokal, juga dapat digunakan jika tidak ada EM-1 yang tersedia. Mulailah
secara kecil-kecilan. Pelan-pelan gantikan EM-1 dengan whey, jika efeknya
masih belum terlihat, sesuaikan agar whey yang digunakan semakin
ditambah. Setelah 2 minggu, fermentasi yang berlangsung baik seharusnya
menghasilkan bau manis dan asam. Jika muncul bau seperti telur busuk (bau
belerang) atau terjadi pembusukan, jangan sekali-kali memberikannya kepada
ikan. Walaupun sedikit, kegunaannya masih ada. Anda bisa membuang percobaan kecil yang gagal ini ke tumpukan kompos lalu menggunakannya sebagai
pupuk.
Kami sudah lebih dahulu mencampur semua bahan kering (dedak padi,
bungkil kopra) dan kemudian menambahkan hijauan (Salvinia, Azolla,
kiambang), EM-1, dan tetes tebu yang telah diencerkan dengan air. Setelah
semua bahan dicampur dengan baik dan mencapai kadar air 30-50%, kami
membiarkannya tetap ada di dalam wadah terbuka selama tiga sampai enam
jam sebelum menekannya masuk ke dalam lubang mesin. Wadah dibiarkan
terbuka begitu saja untuk memastikan semua bagian dari campuran tersebut
mempunyai kelembaban yang lebih seragam sehingga menghasilkan produk
akhir yang lebih baik. Untuk menentukan apakah kadar airnya benar sudah
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mencapai kisaran 30-50% maka bisa dilakukan uji lapangan sederhana dengan
melakukan tes bola. Ambillah campuran bahan tersebut dengan menggunakan kedua tangan Anda. Bentuklah bulatan dengan tekanan-tekanan
ringan. Jika campuran bahan itu tidak dapat melengket satu dengan yang lain
berarti campuran itu terlalu kering, namun jika campuran itu meneteskan air
berarti campuran itu terlalu basah. Pelet yang dihasilkan akan terus berfermentasi pada saat dikeringkan dan bahkan di tempat penyimpanan, sampai
semua kandungan air di dalamnya menguap. Selama Anda memiliki pelet
kering yang dapat hancur jika ditekan, maka Anda memiliki kandungan kadar
air sekitar 8-10%. Ini adalah kisaran yang ideal sesudah pengeringan. Anda
tidak perlu mengusahakan agar kadar air di dalam pelet kurang dari 8%.
Rumus untuk Nila
Ketika membuat pakan, pastikan Anda mengukur dan menimbang masingmasing bahan secara akurat dan catatlah kinerja setiap campuran bahan yang
digunakan. Peliharalah sebagian dari ikan Anda sesuai sistem pakan yang
sedang Anda pakai sekarang (kontrol) sehingga Anda bisa menggunakannya
sebagai pembanding. Sesudah satu bulan, bandingkan berat ikan yang diberi
pakan baru dengan berat ikan yang ada di bak/kolam kontrol untuk membandingkan hasilnya. Kami mendorong Anda untuk menggunakan apa saja yang
tersedia di daerah Anda dan belajarlah untuk mengoptimalkan campuran
yang Anda buat sendiri berdasarkan pengujian yang rutin Anda lakukan.
Sebuah formulir disertai baris dan kolom pencatatan sangat menolong untuk
menyesuaikan masukan dan merumuskan pakan. Tindakan ini akan sebanding
dengan nilai waktu yang Anda korbankan untuk melakukan pencatatan.
Setelah berbulan-bulan mencatat, Anda akan dapat mengevaluasi manfaat
pakan buatan pertanian mandiri Anda. Kami menemukan bahwa jika rumusan
pakan tersebut kami buat berdasarkan kandungan protein kasar di dalamnya,
maka sisanya akan menyesuaikan sendiri. Sebelum ini saya telah membahas
pakis mengapung sebagai pakan segar. Untuk mendapatkan keanekaragaman hayati dan masukan yang lebih luas maka Anda dapat menambahkan
kombinasi kiambang, Azolla dan Salvinia kepada pakan buatan Anda yang
berkualitas tinggi namun hemat biaya. Belajarlah untuk membudidayakan
bahan-bahan tersebut. Jika Anda membeli bahan-bahan tersebut maka Anda
terpaksa harus kehilangan kesempatan menabung! Spirulina (sebuah cyanobacterium, yang juga dikenal sebagai ganggang biru-hijau) adalah alternatif
lain yang dapat ditambahkan atau dipakai sebagai pengganti pakis mengapung. Lebih dari 30% dari produksi spirulina di seluruh dunia digunakan untuk
pakan ternak (Belay dkk., 1996). Penjajakan untuk mencari bahan pengganti
lainnya telah dilakukan dengan hasil yang beragam, termasuk eceng gondok
di Nigeria (Igbinosun dkk., 1988). Saya tidak menyarankan untuk mencoba
eceng gondok seandainya saya tidak demikian terkesan saat mencobanya
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sendiri. Jika Anda memutuskan untuk mencobanya, mohon kirimkanlah hasil
Anda kepada kami!
Pakailah dedak beras kelas D1, kualitas yang terbaik dari penggilingan “Cono”.
Beras yang mutunya lebih rendah (D2 sampai D4) harus dihindari karena
mengandung selulosa dalam jumlah yang tinggi. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Rice Mill Primer di bagian catatan dalam buku saya (Mikkelson, 2005). Dedak
lainnya (jagung, gandum dll.) juga dapat digunakan, tetapi berhati-hatilah
jangan sampai Anda mengorbankan tingkat kandungan protein kasar yang
ada dalam dedak. Kebanyakan varietas jagung modern mengandung hanya
setengah protein kasar dalam dedak beras. Dedak beras berkualitas tinggi
mengandung protein kasar 12% sampai 14%! Bungkil kopra mengandung
hingga 24% protein kasar, tapi hati-hatilah sebab bungkil kopra (sama seperti
larva lalat Black Soldier) mengandung protein berkualitas tinggi tetapi juga
tinggi lemak dan tidak boleh digunakan secara berlebihan. Kandungan lemak
yang tinggi akan menurunkan berat badan ikan akibat rendahnya karbohidrat
dan protein.
Vitamin dan Mineral
Jika ada kekurangan dalam potongan hijauan atau paku mengapung maka
bubuk halus batu-batu yang dihancurkan dan diperoleh dari tambang kerikil
dapat menjadi suplemen berbagai mineral (Murnyak, 2010). Jika tidak ada
bubuk batu maka kami menggantinya dengan kelor organik yang kami tanam
sendiri sebesar 1% dari berat campuran. Kapur untuk ternak yang ditumbuk
halus juga bisa ditambahkan untuk membantu pertumbuhan tulang. Pada
saat menggabungkan ikan dan tanaman ke dalam sistem aquaponik, maka
kesuburan tanaman
tersebut diperoleh
baik dari kotoran
ikan maupun dari
pakan yang terbuang
(limbah Nila 10-20%
dari pakan mereka,
limbah ini diubah
oleh bakteri menjadi
zat
hara
yang
dapat
digunakan
oleh tanaman). Di
Australia, 40-55 gram
pakan ikan karnivora
dapat menyuburkan
1 meter persegi
lahan hortikultura Gambar 2.7. Ikan nila di dekat bedeng tanaman aquaponik di
Aloha House
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yang menggunakan metode rakit. Untuk mencapai tingkat produksi yang
sama akan dibutuhkan 60-100 gram pakan ikan nila (karena nila adalah
omnivora) (De Dezsery, 2010)
Mengapung atau Tenggelam?
Janganlah Anda terlalu mencemaskan apakah pakan Anda mengapung atau
tenggelam; berbagai penelitian mendapati bahwa kandungan protein lebih
penting daripada daya apung! Serealia dengan kandungan energi tinggi yang
digunakan dalam pakan komersial mengorbankan Rasio Konversi Pakan (RKP).
RKP dihitung berdasarkan rasio berat badan yang diperoleh/berat pakan yang
dikonsumsi ikan. Ikan yang lebih muda memerlukan 1 gram pakan supaya
berat badannya bertambah hampir 1 gram (RKP 1,0), sedangkan ikan yang
lebih tua akan memerlukan 2 gram pakan untuk mendapatkan 1 gram berat
badan (RKP 2,0).
Dengan demikian, hal yang terpenting dalam pakan adalah gizi yang dapat
dicerna dan dapat dikonversi. Melalui tangki pengamatan kami yang terbuat
dari kaca, kami telah mempelajari kebiasaan makan ikan nila dan koi. Kami
menemukan bahwa ikan-ikan itu ternyata menemukan kembali semua pakan
yang tenggelam jika tingkat kehancuran pakan tersebut tidak terlalu parah.
Di salah satu penelitian, Cruz dkk., (2001), bahkan menemukan bahwa kinerja
pakan yang mengapung tidak sebagus pakan tenggelam. Mereka menyimpulkan, “Pelet tenggelam, secara signifikan menunjukkan tingkat pertumbuhan ikan yang lebih tinggi, lebih besar dan menghasilkan RKP yang lebih
baik pada ikan nila Nil remaja dibandingkan dengan kelompok ikan nila Nil
yang memakan pelet mengapung. Kinerja yang lebih baik dari ikan yang diberi
makan dengan pelet tenggelam ini mungkin disebabkan oleh nilai protein
kasar yang lebih tinggi, (yaitu 42,05%) dalam pelet tenggelam. Hasil yang sama
diperoleh oleh Gur (1997), yang melaporkan bahwa rata-rata penambahan
berat badan harian dan RKP pada tingkat protein kasar 40%, secara signifikan
lebih tinggi dan lebih baik daripada tingkat protein kasar 30%. Dia menyimpulkan bahwa tingkat protein kasar untuk pertumbuhan optimum dan RKP
adalah 40-45% untuk ikan nila Nil dengan rata-rata berat awal sekitar 13g (Cruz
dkk., 2001). Untuk ikan karnivora, protein yang lebih tinggi diperoleh dengan
cara meningkatkan jumlah tepung ikan dalam campuran. Pastikan bahwa
sumber tepung ikan Anda bebas dari merkuri. Larva lalat Black Soldier, dengan
kandungan protein 45%, juga dapat digunakan sebagai bahan tambahan
berprotein tinggi (De Dezsery, 2010), tetapi lalat harus dikeringkan sebelum
dicampur ke dalam pakan yang difermentasi.
Rumus Awal
Dalam tabel ini Anda akan mendapati titik awal yang bagus untuk membuat
pakan sendiri (Tabel 2.3). Pastikan Anda mencatat dan menyesuaikan bahan-
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bahan berdasarkan bahan baku yang tersedia dan kinerja pakan hasil pertanian mandiri Anda! Harga-harga dalam tabel ini mencerminkan harga-harga
di lokasi kami, tetapi mungkin berbeda dengan harga-harga di lokasi di mana
Anda berada.
Kesimpulan
Produksi pakan ikan skala kecil dapat dikelola dengan hati-hati menggunakan
asupan yang ditumbuhkan dan dihasilkan oleh lahan pertanian Anda sendiri.
Semakin tinggi kualitas asupan yang Anda sediakan sendiri melalui produksi
dan panen yang efisien maka akan semakin besar keuntungan yang Anda
peroleh karena memproduksinya sendiri dan tidak perlu modal untuk membelinya.
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Sistem Potong-Angkut di Pertanian Aloha
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Bab 3:
Integrasi Ternak Babi ke Dalam Pertanian Skala Kecil
dan Pembuatan Pakan Babi

Pendahuluan
Sebagaimana yang telah dibahas di Bab 2, kesuburan lahan pertanian turut
menyumbang terwujudnya sistem pertanian yang lebih berkelanjutan. Selain
itu, mohon diingat bahwa hal terpenting yang harus dilakukan oleh pertani
adalah memanfaatkan sepenuhnya semua sistem ekstensif yang ada di lahan
pertaniannya (yang sifatnya lebih pasif ). Sesudah itu, barulah mereka bisa
mempertimbangkan kemungkinan mengintensifkan operasi pertaniannya
secara menyeluruh (Gambar 3.1).
Ulasan Sistem Aloha
Saat merencanakan cara pemberian pakan bagi ternak babi, kami terlebih
dahulu memastikan keamanan sumber pakan, baik yang berasal dari lahan
sendiri
maupun
dari luar. Langkah
ini sangat penting
namun sering terlewati. Saran dari Skillicorn patut diperhatikan:
“Sebagian
besar petani tidak
selalu
memastikan
semua bahan untuk
Gambar 3.1: Strategi pemberian pakan babi
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menyiapkan pembuatan pakan komplit di lahannya atau peralatan untuk
mencampur dan menghasilkan pelet yang dibutuhkan untuk membuat pakan.
Oleh sebab itu, mereka harus selalu memastikan adanya sumber bahan pakan
dari lahan sendiri atau dari sumber lain, dan langkah pengelolaan ini tentu
saja bukan hal yang mudah dilakukan” (Skillicorn, 1993). Di Aloha House, kami
membeli tepung ikan, dedak padi dan kopra dari sumber-sumber lokal. Kami
juga memelihara bermacam-macam perdu kacang-kacangan, dan paku-pakuan mengapung sebagai upaya berjaga-jaga untuk memberikan pasokan
tambahan seandainya tidak berhasil membeli pasokan protein.
Pengalaman kami bersumber dari menangani ternak babi varietas Landrace,
Duroc, dan Large White. Kami juga beternak babi lokal dari jenis moderen serta
hasil persilangan yang memberikan respon baik terhadap berbagai pemberian
pakan intensif. Varietas-varietas di atas pertumbuhannya konsisten meningkat
cepat saat diberi pakan terfermentasi yang kami hasilkan sendiri. Varietas
Large White, Duroc dan Land Race pigs mudah kami peroleh dari langganan
kami yaitu para pemasok anakan babi dan para pembiak kecil-kecilan lainnya
yang terpercaya. Varietas-varietas ini bisa menyesuaikan dengan sistem pola
pakan yang kami berikan.
Di daerah kami, yaitu Palawan, Filipina, babi pribumi merupakan alternatif
bagi ternak babi moderen. Cara paling ekonomis untuk beternak babi lokal
adalah dengan menggunakan lahan penggembalaan yang ditanami tanaman
rerumputan dan umbi-umbian. Dalam sistem ladang penggembalaan, yang
menjadi tantangan utama dalam memelihara babi lokal adalah bagaimana
menjaga mereka tetap sehat dan bagaimana membuat pagar dengan biaya
yang terjangkau. Babi mempunyai moncong yang kuat dan mereka pintar
menumbangkan tanaman sampai ke akarnya sehingga mereka mudah melarikan diri jika tidak dipagari dengan baik. Babi-babi lokal ini biasanya ditambatkan dan tidak diumbar di ladang penggembalaan. Sering mereka harus
bersaing memperebutkan sisa-sisa makanan dengan binatang ternak lainnya.
Babi-babi ini cenderung tumbuh kerdil dan jelek, juga mudah terserang
parasit (Gambar 3.2). Secara internasional, panduan paling mendasar untuk
beternak babi adalah dengan membesarkannya di kotakan-kotakan beralas
tanah. Menambatkan babi adalah praktek yang tidak disarankan. Untuk babi
lokal, The University of Florida menyarankan kotak berukuran 25meter persegi
per ekor babi (Meyer, 1993).
Di Filipina, baik Negros Warty Pig (Sus cebifrons negrinus) maupun Palawan
Bearded Pig (Sus ahoenobarbus) sampai tingkat tertentu telah berhasil disilangkan dengan jenis babi moderen, namun dokumentasi mengenai konversi
pakan dan berat badan yang dihasilkan sulit ditemukan. Para peternak babi
hutan di Inggris (UK) menyilangkan pejantan babi liar galur murni dengan babi
betina yang sudah diternakkan (biasanya varietas Tamworths) untuk meng-
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hasilkan jumlah anak babi yang lebih
banyak, dari rata-rata 5 ekor menjadi 9
ekor anak babi hasil persilangan.
Kesehatan dan kekuatan babi-babi
hasil persilangan akan turut menentukan kemampuannya menyikapi
pergantian pakan. Selain itu, babi-babi
hibrida diuntungkan oleh pakan yang
difermentasi. Meskipun babi diberi
pakan pengganti yang lebih baik
namun bisa saja kenaikan biayanya
melebihi penambahan berat badan
yang dihasilkan.
Sisa artikel ini akan membahas
berbagai metode dan manfaat dari
menurunkan biaya pakan bagi jenis
babi moderen yang berat badannya
cenderung lebih cepat bertambah
dan yang diternakkan dengan memeliharanya di lingkungan yang menggunakan lantai semen atau serbuk
kayu/bubuk gergaji. Di Aloha House,
kami telah menerapkan protokol babi
bahagia “tanpa mandi” seperti yang
dipromosikan oleh berbagai jaringan
Pertanian Alami/Natural Farming.
Penjelasan lengkap mengenai sistem
ini dibahas dalam buku saya, Sistem- (Dari atas ke bawah) Gambar 3.2. Babi liar
yang dipelihara dengan cara ditambatkan
Pertanian Berkelanjutan di kawasan seperti Sus ahoenobarbus di Palawan, FiliTropis/A Natural Farming System for pina, jarang menjadi gemuk. Gambar 3.3.
Sustainable Agriculture in the Tropics. Babi-babi gembira menikmati serbuk gergaji yang diinokulasi dengan EM. Gambar
Dalam sistem ini, babi-babi dipeli- 3.4. Proses melahirkan anak-anak babi
hara dalam bedengan bubuk gergaji dilakukan dengan memberikan pakan hasetebal 1m dan pakannya ditambah sil pertanian mandiri yang bermutu tinggi
tambahan kapur ternak yang dihandengan EM. Bedengan bubuk gergaji dan
curkan sangat halus.
ini diairi dan disemprot setiap minggu.
Bahkan babi betina pun suka melahirkan di bedengan yang lapisannya tebal
dan suka diberi pakan yang difermentasi (Gambar 3.3 & 3.4).
Sumber-sumber Pakan
Bahan pakan bermutu tinggi tersedia di sebagian besar negara. Pastikan Anda
berhasil menemukan kualitas bahan lokal yang terbaik. Perhatikan juga bahwa
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banyak program pakan yang dijalankan oleh industri ternak komersial, yang
tidak dapat diterapkan atau tidak mendatangkan keuntungan jika dijalankan
di negara-negara berkembang!
Memilih Asupan yang Bermutu Tinggi
Babi yang diberi pakan jagung merupakan fenomena yang muncul akibat
berlimpahnya produksi tepung jagung murah di negara-negara industri.
Jagung moderen mempunyai kandungan karbohidrat yang lebih tinggi
sehingga kandungan proteinnya menjadi lebih rendah. Jika diperbandingkan,
beras mengandung protein mentah dua kali lebih tinggi daripada jagung,
dan harganya sering lebih murah. Dalam sebuah sistem pakan alami, protein
menjadi penentu nomor satu atas pertumbuhan dan kinerja hewan ternak;
sekaligus merupakan bahan yang harganya paling mahal. Dalam sebuah
sistem pakan alami, jika Anda menjaga agar tingkat protein yang diberikan
sesuai dengan umur ternak, maka semua bahan lain akan serta merta menyeimbangkan diri. Saat membuat pakan babi, bahan yang perlu Anda beli adalah
protein. Rumusan pakan model lama yang berbasis jagung didasarkan pada
varietas jagung yang memiliki kandungan protein lebih tinggi dibandingkan
jagung galur moderen yang menembus rantai pasokan makanan kita (yang
juga mengandung residu glyphosate dan sering telah melalui proses rekayasa
genetik). Di Palawan, tempat Aloha House berada, harga jagung dua kali lebih
tinggi sedangkan kandungan proteinnya hanya setengah dari protein dedak,
sehingga protein dari jagung menjadi empat kali lebih mahal daripada protein
beras. Kita tentunya ingin agar pasokan pakan alami untuk babi-babi kita itu
murah harganya sekaligus memberikan jaminan bahwa produk akhir yang
dihasilkan adalah yang terbaik.
Keunikan Penggunaan Tanaman Pangan dan Residunya di Berbagai
Penjuru Dunia
Di berbagai negara ada banyak
solusi inovatif tentang pemberian pakan. Di Filipina orangorang umumnya memanfaatkan daun kacang tanah,
batang/bonggol jagung, sisasisa kol, dan batang pisang.
Bahan-bahan ini merupakan
hasil sampingan pertanian
yang bermanfaat untuk dijadikan bahan pakan babi. Di
Mindanao dan di kepulauan
Gambar 3. 5. Amorphophallus palawanasis –umbi Luzon digunakan singkong
kaki Gajah di Palawan, Filipina.
kering. Di Palawan, daun
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tunggal suweg liar Amorphophallus paeoniifolius yang berukuran besar,
dipanen dari lapisan bawah hutan rawa dan diiris atau dipotong-potong untuk
pakan (Gambar 3.5). Di India, varietas suweg-suweg liar ini sengaja ditanam
untuk diambil umbinya. Umbinya dapat dimakan dan umum disebut sebagai
umbi “kaki gajah”.
Di Thailand, batang pisang difermentasi untuk pakan babi. Batang pisang segar
yang baru saja diiris-iris atau dirajang kemudian dicampur dengan gula dan
bongkahan garam (dengan perbandingan 100kg cacahan batang pisang: 4 kg
gula: 1 kg garam batu) lalu difermentasi selama 3 hari dalam sebuah ember.
Proses fermentasi dipercepat dengan menambahkan berbagai mikroorganisme yang tumbuh secara alami. Setelah tiga hari, produk yang difermentasi
ini dicampur dengan dedak tinggi protein dan tepung ikan dengan berat yang
sama (Tancho, 2015). [Catatan Editor:Untuk rujukan lebih rinci mengenai resep
pakan babi dalam pertanian alami ini, silahkan membaca buku “Natural Farming
Cartoon” karya Dr. Arnat Tancho yang yang tersedia di kantor ECHO Asia dalam
bahasa Inggris dan beragam bahasa di Asia.]
Di Kenya, batang ubi jalar merupakan hasil sampingan yang sangat berharga
bagi ternak. Tumbuhan merambat ini dicacah dan difermentasi menggunakan
EM-1. Untuk meningkatkan kinerjanya bisa ditambahkan tepung jagung dan
protein (The Organic Farmer, 2015).
Tumbuhan Kacang-kacangan dan Rumput Potong-Angkut
Rerumputan bisa menjadi sumber
pakan hijauan yang penting bagi
ternak. Menurut Dr. Martin “sekitar
75% pakan hijauan yang dikonsumsi
ternak di daerah tropis adalah rerumputan” (Martin, 1993). Di Aloha House,
kami menumbuhkan beragam pakan
hijauan yang kami berikan kepada
ternak dengan sistem potong-angkut
(Gambar 3.6, Tabel 3.1). Dibandingkan
Gambar 3.6: Potong-Angkut—siap medengan ternak yang mudah menum- nyantap rumput muda.
Tabel 3.1: Rumput potong-angkut yang potensial-- Chrysopogon zizanioides (Vetiver—
Wikipedia)
Vetiver Muda

Vetiver Dewasa

Vetiver Tua

Energi [kkal/kg]

522

706

969

Kemampuan
Dicerna [%]

51

50

-

Protein [%}

13.1

7.93

6.66

Lemak [%]

3.05

1.30

1.40
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bangkan semak-semak dan merusaknya, manusia lebih pintar memotong
dengan hati-hati dan tetap menjaga tanaman masih bisa tumbuh dengan
baik. Kami menanam vetiver (Chrysopogon zizanioides) untuk menstabilkan
tanah berlereng dan untuk kebutuhan sistem panen-air di Aloha. Kami juga
menggunakannya sebagai pakan hijauan; Vetiver muda dapat dipanen
beberapa kali selama musim hujan dan mampu tetap menjaga nilai gizinya
sebagai pakan. Kami juga menggunakan potongan segar Pennisetum purpureum (rumput gajah) sebagai pakan hijauan bagi babi dan sapi.
Di Aloha House, sejak 2001 kami sudah menerapkan sistem Teknologi Pertanian Lereng (Sloping Agricultural Land Technology- SALT) (Watson, 1985). Sistem
ini menggunakan pohon kacang-kacangan dan semak-semak menahun untuk
menjaga kestabilan lereng, juga menggunakan tanaman-tanaman tahunan di
lembah-lembah. Tumbuhan kacang-kacangan yang bisa difermentasikan ini
menjadi sumber protein dan vitamin yang penting serta sumber enzim yang
akan memudahkan dicernanya pakan. Selama bertahun-tahun, kami telah
menyimpan benih dari tanaman yang sangat subur ini dan memperbanyak
stok benihnya. Kami juga telah membuat tegakan dan kontur Desmodium
rensonii (nama lokal: Kacang Stilo), Flemingia congesta (Orok-orok), Indigofera, Gliricidia sepium (Tarumatau/Gamal), Leucaena leucocephala (Ipil-Ipil),
dan Mangium acacia (Akasia Mangium). Semua spesies kacang-kacangan
ini sangat bernilai untuk digunakan sebagai bahan pakan yang difermentasi
(Agroforestry.org, 2008).
Fermentasi Hijauan
Sisa-sisa tanaman bisa digunakan untuk mengurangi biaya pakan. Di Aloha
House, kami telah berhasil menggunakan kacang-kacangan seperti daun
kacang tanah, Gliricidia sepium (gamal), Leucaena leucocephala (lamtoro),
Flemingia congesta (otok-otok), Desmodium rensonii (katepan), dan Pueraria
lobata (kudzu). Kami juga memanfaatkan kelor/moringa dan paku-pakuan
mengambang. Di jejaring Pertanian Alami Korea/Korean Natural Farming (KNF),
ada zat-zat tambahan yang dihindari kehadirannya dalam pakan babi karena
diduga mempunyai efek yang merusak. Kami menerapkan sistem KNF untuk
peternakan babi di Aloha House sehingga kami tidak menggunakan batang
rambat kacang- kacangan atau daun singkong karena adanya laporan-laporan
mengenai efek buruknya. Efek-efek samping ini tidak didokumentasikan
dengan baik, tetapi sebagai tindakan berjaga-jaga, kami berusaha untuk
tidak menggunakannya. Selain itu kami memiliki banyak alternatif lain yang
tersedia. Protokol utama dalam memperkenalkan bahan-bahan baru dalam
sebuah rumusan pakan adalah penambahan bahan baru dilakukan secara
pelan-pelan dan satu demi satu, sehingga kita bisa menemukan bahan mana
yang terbukti memberikan efek. Waspadalah terhadap efek buruk. Lakukan
rekam jejak penambahan berat badan babi dan bandingkan dengan pertum-
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buhan normalnya. Jika
terjadi diare/mencret,
singkirkan bahan yang
sedang diuji-coba itu
dan gunakan kembali
komponen pakan yang
sudah teruji.
Hasil
Sampingan
Penggilingan
Guna
membuat
campuran pakan yang
bagus bagi babi-babi
Anda, carilah asupan Gambar 3.7: Penggilingan Padi utama (Mikkleson, 2005).
yang bermutu tinggi. Biasanya asupan seperti ini bisa diperoleh dari pengilingan-penggilingan lokal. Dedak padi dengan mutu “D1” (yang dijelaskan
lebih rinci di bawah ini) bisa dijadikan bahan berkualitas tinggi bagi ternak.
Hindari penggunaan dedak peringkat D2 sampai D4 yang mutunya lebih
buruk karena kandungan proteinnya lebih rendah, sedangkan persentase
serat yang bisa dicerna (yaitu, selulosa) lebih tinggi. Untuk informasi lebih jauh
lihat catatan saya dalam Rice Mill Primer (Mikkelson, 2005). Kelompok dedak
lainnya (jagung, gandum, dll) juga bisa digunakan, tetapi waspadai apakah
kandungan protein kasarnya cukup baik. Dedak dengan kualitas tinggi
mengandung 12% sampai 14% protein kasar, sedangkan sebagian besar varietas jagung moderen mengandung hanya setengah dari jumlah tersebut.
Tepung kopra adalah hasil samping ekstraksi lemak kelapa dan bisa diperoleh dari pabrik minyak. Tepung kopra mengandung protein kasar sampai
24%, tetapi pemakaiannya bisa dibatasi hanya sampai 10% dari berat formula
yang Anda buat. Kopra mengandung protein bermutu tinggi tetapi juga
mengandung banyak lemak (serupa dengan Lalat Tentara/Black Soldier).
Kandungan lemak yang tinggi di dalam pakan dapat menyebabkan diare
dan menurunnya berat badan karena berkurangnya konsumsi karbohidrat
dan protein. Di tempat kami, harga kopra sangat murah sehingga kami masih
memasukkannya ke dalam rumusan pakan sampai mencapai nilai 10%. Proses
fermentasi (dibahas selanjutnya) akan membuat protein dalam bubuk kopra
semakin mudah dicerna. Jika tidak tersedia bubuk kopra, tingkatkan jumlah
daging ikan yang digunakan.
Berbagai Tantangan Penggilingan Padi
Penggiling padi Cono berukuran besar dan mampu menghasilkan beras
poles bermutu tinggi (sering diberi label “WMR”/Well Milled Rice). Proses ini
menghasilkan produk sampingan yang sangat berguna untuk penyusunan
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rumusan bahan pakan (Gambar 3.7). Dibandingkan dengan hasil sampingan
beras lainnya, dedak beras D1 ini mempunyai kandungan vitamin, mineral dan
protein yang paling tinggi.
Di banyak daerah, hanya ada penggilingan skala kecil (kadang-kadang disebut
Penggilingan Satake/Satake Mills). Penggilingan semacam ini tidak bisa
memoles beras dengan sangat baik dan memberikan label “RMR” (Regular
Milled Rice) pada beras yang dihasilkannya. Satake Mills hanya menghasilkan
dedak D2, yang mutunya lebih rendah dibandingkan D1. Namun dedak D2
bisa dipakai sebagai bahan pakan di Aloha House kalau diberi tambahan
daging ikan sebanyak 25% dari berat total bahan yang dipakai dalam resep
dasarnya.
Paku-pakuan Mengambang
Banyak paku-pakuan mengambang dan tumbuhan air yang tinggi kandungan
proteinnya. Tumbuhan air bisa tumbuh baik di kolam-kolam yang cukup subur
untuk mendukung pertumbuhannya. Paku-pakuan ini dapat digunakan untuk
pakan babi dan sangat bagus sebagai pakan tambahan yang murah jika selama
ini Anda menggunakan pakan yag mahal harganya. Paku-pakuan mengambang
seperti Azolla spp., Kiambang (berbagai genus dan spesies), bahkan Salvinia
spp bisa dimanfaatkan jika dibiakkan dan dipanen secara efisien (Gambar 3:8).
Omnivora seperti babi dan ternak ayam akan segera melahap habis pakan
hijauan ini. Ada beberapa pilihan untuk memproduksi berbagai tumbuhan
air ini. Untuk mencapai tujuan kegunaannya, tumbuhan air bisa diproduksi
dengan
menggunakan
kolam-kolam,
wadahwadah
atau
palungan-palungan, dan rakitrakit yang dilindungi
dengan jaring di tempat
pembiakan ikan. Ingat,
pakan hijauan apapun
yang ditumbuhkan di
kolam ikan harus dilindungi atau diisolasi dari
ikan; jika tidak maka
ikan akan terlalu banyak
makan hijauan tersebut
dan
menghabiskannya!
Selain itu, jika salah satu
tujuan kolam adalah
untuk memproduksi ganggang, maka tumbuhan
Gambar 3.8: Produksi Azolla dan Salvinia di Aloha House
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yang hidup di permukaan kolam akan menghalangi cahaya matahari dan
mencegah tumbuhnya ganggang serta fitoplankton lainnya. Menghasilkan
sumber protein (yaitu ganggang dan tanaman air) sampai ke potensi tertinggi
dalam kolom air yang sama untuk menumbuhkan ganggang, merupakan hal
yang sulit.
Dalam uji coba di India yang membandingkan Lemna minor (kiambang biasa),
Ipomoea reptans (kangkung), Trapanatans dan Salviniacucullata (yang sering
disangka Azolla), baik kiambang maupun kangkung mempunyai rasio konversi
pakan yang baik dan mengandung protein tinggi yaitu: 28% dan 32% (Kalita,
2007). Keduanya bisa menjadi pakan hijauan yang sangat baik. Azolla (Azollacaroliniana) yang dilaporkan mempunyai kandungan protein yang berkisar
antara 19-30%, adalah paku-pakuan mengambang lainnya yang juga tumbuh
cepat, yang saya harap tadinya diikutkan dalam uji-coba di India ini.
Jika Anda menginginkan produksi yang berkelanjutan, hati-hatilah agar Anda
tidak memanen tanaman-tanaman ini secara berlebihan. Di bawah kondisi
ideal, aturan pokoknya adalah memanen tidak lebih dari separuh biomasa
mengambang per minggunya (atau 1/7 dari total biomasa per hari). Kiatnya
adalah menjaga agar tanaman tetap ada dalam tahapan vegetatif yang
tumbuh cepat. Oleh sebab itu, Anda perlu memantau metode panen yang
mana, yang lebih produktif dilakukan dalam sistem Anda. Azolla lebih toleran
air mengalir ketimbang kiambang. Salvinia paling cepat tumbuh, tetapi bisa
meluas sangat cepat.
Pembuatan Pelet Pakan
Jika Anda ingin mengintensifkan produksi babi, maka pakan terkonsentrasi
sudah selayaknya menjadi hal yang perlu Anda pertimbangkan. Meskipun
demikian, pakan komersial seperti ini sangat mahal harganya. Catatan Teknis
ECHO/ECHO Technical Note tentang peternakan ikan (Murnyak, 2010) mencantumkan daftar sejumlah pakan tambahan yang lazim digunakan: dedak, hasil
sampingan penggilingan, rayap, sisa makanan keluarga, dedak jagung, dan
berbagai hijauan daun (Murnyak, 2010). Meskipun para penjual menggambarkan pelet sebagai pakan yang lebih “moderen” atau lebih “ilmiah,” Anda tidak
perlu menghasilkan pakan berbentuk pelet. Biaya tambahan untuk mengelola
dan membayar pekerja yang membuat pelet lebih besar ketimbang keuntungan yang dihasilkan oleh penambahan berat badan ternak. Padahal babi
akan dengan senang dan lahap siap menyantap pakan terfermentasi dalam
bentuk bubur atau hancuran.
Dokumentasi Berbagai Masalah Kedelai dan Tanaman GMO
•

Aloha House sama sekali tidak menggunakan kedelai karena efek-efeknya
yang merugikan kesehatan. Kandungan phytoestrogens dan penghambat
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(inhibitor) enzim pada kedelai mendatangkan berbagai masalah, baik
bagi ternak maupun manusia. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi
kekuatiran mengenai kedelai:
•

Tingginya kandungan phytic acid dalam kedelai menurunkan daya tubuh
untuk menyerap kalsium, magnesium, tembaga, zat besi dan seng/zinc.
Kandungan phytic acid dalam kedelai tidak bisa dinetralkan melalui penyiapan kedelai secara tradisional seperti perendaman, pengecambahan dan
memasaknya dengan cara lama dan lambat. Pola makan tinggi phytic acid
telah terbukti menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak-anak.

•

Kandungan inhibitor (penghambat) tripsin dalam kedelai juga menganggu
proses pencernaan protein dan bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Pengujian pada hewan menunjukkan bahwa konsumsi kedelai yang
mengandung penghambat protein dapat menimbulkan gangguan pankreas. Pada hewan yang diuji, konsumsi kedelai yang mengandung penghambat tripsin menyebabkan pertumbuhan yang kerdil.

•

Kandungan phytoestrogens (yaitu estrogen tanaman) pada kedelai
menganggu fungsi endokrin, dan berpotensi menyebabkan kemandulan
serta memperbesar kemungkinan kanker payudara pada wanita dewasa.

•

Kedelai mengandung phytoestrogens yang merupakan agen anti-tiroid
yang kuat, yang menyebabkan hypothyroidism dan diduga mungkin
menyebabkan kanker tiroid. Pada bayi, konsumsi susu kedelai telah
dikaitkan dengan penyakit autoimun tiroid/kelenjar gondok.

•

Analog-analog Vitamin B12 dalam kedelai tidak bisa diserap, dan justru
membuat tubuh semakin membutuhkan B12 (Nienhiser, 2003).

•

Organisme hasil rekayasa genetik (GMOs/genetically modified organisms)
juga berpotensi menyimpan berbagai masalah. Baru-baru ini penelitian
menunjukkan kaitan antara kanker pada babi dengan konsumsi kedelai
dan jagung GMO (Carman, n.d.). Di Aloha House kami memiliki berbagai
tanaman yang bisa dijadikan pilihan sehingga kami memutuskan untuk
tidak menggunakan tanaman GMO.

Produksi Dan Formula Pakan Babi Di Lahan Peternakan
Dengan melakukan eksperimen dan pencatatan secara cermat, para peternak
babi dapat menghasilkan pakan berkualitas tinggi. Di banyak negara, petani
dapat dengan mudah membeli bahan-bahan untuk menghasilkan pakan
hemat biaya. Namun, bahan-bahan yang dihasilkan sendiri bahkan bisa jauh
lebih murah lagi! Di Aloha House, hanya diperlukan tenaga dua orang untuk
menghasilkan 200 kg pakan basah dalam waktu kurang dari 1 jam.
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Keuntungan Fermentasi
Selama proses produksi, aktivitas fermentasi mikroorganisme tertentu yang
bermanfaat dapat meningkatkan tingkat kemudahan cerna serta masa kadaluwarsa pakan babi. Berdasarkan penelitian, penggunaan mikroorganisma
meningkatkan protein kasar pada kopra dari 17.24% menjadi 31.22%. Profil
asam amino di dalamnya juga menjadi jauh lebih baik (Cruz, 1997).
Saat memfermentasi pakan, pastikan Anda menggunakan galur yang tidak
dikontanimasi oleh patogen liar. Kami menggunakan EM-1, sebuah produk
komersial yang sudah melalui uji laboratorium dan telah disetujui oleh
Departemen Pertanian/Department of Agriculture dan oleh Biro Sumberdaya
Perikanan dan Akuatik/Bureau of Fisheries and Aquatic Resources di Filipina
untuk ternak serta budidaya di air. EM-1 diformulasikan oleh Dr. Teruo Higa di
Ryukyus University, Okinawa, Jepang. Produk ini mudah didapatkan di lebih
dari 100 negara. Sekarang ini, Thailand menggunakan EM-1 lebih banyak daripada Jepang. EM-1 mengandung sediaan (kultur) yang subur dengan laktobasilus, bakteri fotosintetis, ragi yang bermanfaat dan lebih banyak lagi. Mikroorganisme ini memakan gula dan karbohidrat lainnya, sementara pada saat
yang sama mereka juga menghasilkan zat pencerna sekunder yang meningkatkan kisaran gizi pakan. Nilai probiotiknya sangat tinggi. Buku saya, A Natural
Farming System for Sustainable Agriculture in the Tropics, adalah panduan bagi
pengguna yang memakai teknologi EM. Buku ini tersedia online dalam format

Gambar 3.9. Petani-petani Filipina sedang memasukkan pakan yang sudah diinokulasi
dengan EM ke dalam wadah-wadah kedap udara. Pakan itu akan siap sesudah difermentasi selama dua minggu.
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PDF yang bisa diunduh gratis dari ECHOcommunity.org atau buku cetaknya
bisa diperoleh di toko-toko buku ECHO.
Jika tidak tersedia EM-1, cobalah menggunakan dadih keju atau dadih yoghurt
yang bisa diperoleh dari pengusaha krim lokal. Mulailah sedikit demi sedikit
dengan menggunakan dadih dalam tingkatan yang sama dengan EM-1
dalam resep/formula di bawah ini, dan jika efeknya belum terlihat, tambahkan
jumlah yang lebih banyak ke dalam angkatan-angkatan berikutnya. Sesudah
dua minggu, jika fermentasinya berhasil seharusnya akan muncul bau manis
dan asam. Jika muncul bau menyengat menyerupai telur busuk (sulfida) atau
muncul cendawan hitam, jangan memberikannya kepada ternak babi Anda.
Sebaliknya, buang angkatan percobaan yang gagal itu ke tumpukan kompos
dan gunakan sebagai pupuk.
Alternatif lain untuk EM-1adalah menggunakan mikroorganisme lokal (MOL).
Dalam sistem pertanian Alami Korea (KNF/Korean Natural Farming) “bahanbahan dicampur dengan gula, garam dan larutan MOL).”[Catatan Editor: Untuk
mendapatkan informasi tambahan mengenaipembuatan dan penggunaan MOL
silahkan lihat presentasi “An Introduction to Asian Natural Farming”di ECHOcommunity.org.]
Resep Awal untuk Starter Pakan Babi
Tabel 3.2 menunjukkan resep awal yang baik untuk membuat pakan Anda
sendiri. Pastikan Anda mencatat dan menyesuaikan bahan-bahan berdasarkan
stok pakan ternak yang tersedia serta kinerja pakan yang dihasilkan oleh peternakan Anda sendiri! Harga yang ada dalam daftar berikut ini adalah harga di
lokasi kami, yang mungkin berbeda dengan harga-harga di tempat-tempat
lainnya.
Urutan Pencampuran dan Kandungan Kelembaban
Pastikan Anda menggunakan lantai yang permukaannya disemen halus
dan bersih, yang dapat dipakai sebagai alas untuk mencampur pakan. Saat
memfermentasi pakan babi, pertama-tama kami mencampur semua bahan
kering (dedak padi, kopra, dll). Kemudian disusul dengan mencampurkan
bahan-bahan hijauan (misalnya salvinia, azolla, dan kacang-kacangan) dan
serasah atau sisa-sisa tanaman, sehingga bahan-bahan kering tersebut rata
melapisi hijauan yang lembab itu. Kemudian tambahkan masing-masing EM-1
dan tetes tebu sebesar 100 ml, yang diencerkan dalam 10 liter air. Kandungan
kelembaban dalam campuran itu sebaiknya antara 30% sampai 50%; Anda
mungkin perlu menambah air supaya bisa mencapai kisaran kelembaban
yang diinginkan.
Anda dapat melakukan sebuah uji sederhana untuk meyakinkan bahwa
kandungan kelembabannya adalah 30%-50% yaitu “Uji bola/Ball test.” Ambil
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Tabel 3.2: Perbandingan harga pakan starter dan asupan pakan di pertanian mandiri (sejak disapih sampai berat badan 18 kg.) (Philippine
Council for Agriculture, 2000)

sejumlah pakan dengan menggunakan dua telapak tangan kemudian
bentuklah menjadi gumpalan bola dengan menekan-nekannya menggunakan kekuatan secukupnya saja. Jika pakan itu meggumpal tanpa ada
cairan yang menetes darinya maka kisaran kelembabannya sudah terpenuhi.
Selamat untuk Anda! Jika gumpalannya pecah berarti campurannya terlalu
kering. Tambahkan air sedikit demi sedikit dengan hati-hati dan uji sekali lagi.
Jika gumpalannya menetes-neteskan cairan, maka kelembabannya melebihi
kisaran yang dibutuhkan dan Anda perlu menambah rumusan bahan-bahan
keringnya untuk mengurangi kelembaban. Jangan hanya menambahkan
dedak sebagai agen pengering karena dengan demikian maka Anda akan
mengurangi kinerja resep ini.
Setelah Anda selesai mencampur semua bahan sehingga kandungan kelembabannya antara 30%-50%, berikutnya masukkan lalu padatkan di dalam
ember-ember yang tertutup rapat dan lakukan fermentasi selama dua
minggu. Fermentasi ini akan menjamin bahan-bahan tersebut memiliki kelembaban yang lebih merata dan menghasilkan produk yang lebih baik daripada
campuran pakan segar yang tidak difermentasi.
Resep untuk Pakan Babi Modern
Saat Anda membuat pakan, pastikan Anda mengukur dan menimbang setiap
bahannya secara akurat dan mencatat kinerja masing-masing campuran yang
sedang diuji coba. Pastikan sebagian dari babi Anda makan dari sistem pakan
yang biasanya dimakan sekarang (sebagai kelompok kontrol) yang bisa Anda
pakai sebagai kelompok pembanding dalam uji-coba tersebut. Sesudah satu
bulan, bandingkan berat babi-babi yang makan formula pakan yang baru
dengan babi yang ada dalam kelompok kontrol.
Gunakanlah bahan-bahan yang tersedia di tempat Anda. Belajarlah untuk
mengoptimalkan campuran Anda sendiri berdasarkan pengujian yang teratur.
Catatan berupa tabel panjang (spreadsheet) sangat berguna untuk membuat
penyesuaian asupan dan membuat rumusan campuran pakan. Sesudah
beberapa bulan melakukan pencatatan, Anda akan dapat mengevaluasi
keuntungan-keuntungan dari pakan yang dibuat sendiri. Protein kasar bisa
dijadikan titik tolak yang bagus; kami mendapati bahwa jika campuran pakan
ditakar berdasarkan protein kasar maka bahan-bahan yang lain akan menyesuaikan dengan sendirinya.
Kita sudah membahas tentang paku-pakuan mengambang dan manfaatnya
sebagai pakan segar maupun untuk fermentasi. Paku-pakuan mengambang
sangat bagus bagi keragaman hayati dan bisa memberikan asupan yang
lebih beragam. Anda bisa menyusun kombinasi kiambang, azolla dan salvinia
sebagai komponen yang hemat biaya namun merupakan pakan babi bermutu
tinggi. Belajarlah untuk membiakkan bahan-bahan ini karena jika Anda harus
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membeli maka harganya akan sangat mahal! Spirulina adalah sebuah cyanobacterium yang juga dikenal sebagai ganggang hijau-biru. Spirulina bisa
menjadi alternatif pengganti bagi paku-pakuan mengambang. Lebih dari 30%
produksi spirulina di seluruh dunia digunakan untuk bahan pakan binatang
(Belay, n.d). Berbagai upaya lainnya juga telah dilakukan. Hasilnya bervariasi,
termasuk enceng gondok di Nigeria (Igbinosun, 1988). Saya belum pernah
bereksperimen menggunakan enceng gondok dan tidak akan merekomendasikannya karena dalam kajian ini pemanfaatannya menunjukkan hasil yang
kurang bagus. Namun jika Anda mau mencobanya, mohon kirimkan hasil-hasil
pengujian Anda kepada kami!
Vitamin dan Mineral
Batu-batuan yang diambil dari penggalian batu yang kemudian ditumbuk
sampai halus, mengandung sejumlah mineral yang diperlukan untuk
menambah sedikitnya kandungan mineral dalam hijauan-potong maupun
paku-pakuan mengambang (Murnyak, 2010). Jika tidak tersedia tumbukan
batu-batuan maka kami menambahkan kelor organik yang kami tanam sendiri
sebanyak 1% dari seluruh campuran. Bisa juga ditambahkan batu kapur
dengan mutu yang memang diperuntukkan bagi konsumsi binatang dan
sudah digiling halus. Batu kapur tumbuk ini bisa diperoleh dari para pemasok
kebutuhan pertanian atau dari toko pakan untuk mendukung pertumbuhan
tulang dan untuk babi-babi betina yang sedang menyusui.
Jadwal Pemberian Pakan Babi dan Penyesuaian Protein
Bagian paling mahal dari pakan intensif adalah protein, dan Anda tidak seharusnya menggunakan lebih dari yang dibutuhkan. Jika Anda tidak menggunakan hijauan segar untuk potong-angkut maka ikutilah jadwal pengurangan protein berdasarkan tahap perkembangan babi sehingga Anda dapat
mengurangi penggunaan bahan pakan yang harganya mahal (Tabel 3.2).
Kami mengikuti panduan nutrisi untuk ternak babi yang sudah terpercaya
dan umum dipakai. Panduan ini dikeluarkan oleh University of Missouri (Rea,
1988). Babi membutuhkan jumlah protein yang berbeda-beda, bergantung
pada tahapan pertumbuhannya. Untuk menekan biaya, pastikan Anda menghapus protein yang harganya paling mahal saat Anda menyesuaikan dengan
tahapan tersebut. Pengalaman kami menunjukkan bahwa ikan adalah yang
paling mahal dan inilah yang kami kurangi berdasarkan kebutuhan pertumbuhan ternak babi kami. Pakan starter (Tabel 3.2) digunakan sejak babi disapih
sampai saat beratnya mencapai18 kg. Pakan ini mengandung 18% protein
(Tabel 3.2). Di tahap-tahap awal, pakan dengan kandungan protein tinggi ini
mencegah agar babi tidak mengalami kekerdilan. Pada tahap penggemukan
(18-50 kg) protein dikurangi 16%; caranya dengan mengurangi tepung ikan
sebanyak 3 kg. Agar produksi semakin ekonomis di tahap akhir (berat 50 kg
untuk dipanen) babi hanya membutuhkan 14% protein kasar. Formula pakan
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Tabel 3.3. Jadwal penggunaan pakan terfermentasi bersama sisa‐sisa makanan. (“Ad lib”
berarti pakan terus tersedia bagi babi).(Source: http://www.slideshare.net/mik1999/sustainable‐livestock‐1‐cattle‐and‐hogs)

untuk tahap akhir ini bisa disesuaikan dengan mengurangi tepung ikan
sebesar 2 kg lagi. Semua bahan yang lain tetap sama. Dengan membuat pakan
babi terfermentasi maka petani bisa menabung lebih banyak, sekaligus menghasilkan babi-babi yang lebih sehat dibandingkan jika menggunakan pakan
komersial (Tabel 3.2).
Di Aloha House kami memilih untuk menjaga jatah pakan starter di sepanjang
hidup ternak babi dan mengurangi protein dengan cara menaikkan jumlah
pakan vegetatif yang kami berikan. Tabel 3.3 menunjukkan garis besar jadwal
tahap-tahap perkembangan babi yang dijadikan acuan di peternakan kami.
Induk babi yang baru menyapih anak- anaknya tidak ikut makan tanaman
potong-angkut. Namun, saat babi sapihan semakin dewasa, mereka diberi
“pakan bebas” berupa sisa-sisa tanaman dan hasil potong-angkut yang di
dapat dari pertanian sendiri.
Kesimpulan
Produksi pakan babi skala kecil bisa dikelola dengan hati-hati menggunakan
asupan yang ditumbuhkan dan dihasilkan di lahan sendiri. Perencanaan
produksi bisa disusun dua minggu sebelumnya sehingga asupan pasokan
pakan terfermentasi kaya gizi akan terjamin dengan lancar. Jika pasokan pakan
berkualitas tinggi dihasilkan oleh produksi dan pemanenan yang efisien dari
hasil pertanian sendiri, maka Anda akan memperoleh lebih banyak keuntungan karena biaya yang diperlukan untuk membeli asupan menjadi jauh
lebih rendah.
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Silase batang pisang terfermentasi di Pusat Sumberdaya Pertanian Skala
Kecil di ECHO Asia
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“Salad Ayam” di Pertanian EM, Saraburi Thailand
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Bab 4:
Integrasi Ternak Ayam ke Dalam Pertanian Skala
Kecil dan Produksi Pakan Ayam

Pengantar
Di dunia ini, pakan ayam bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Pemilihan bahan pakan biasanya didasarkan pada ketersediaan, kualitas, dan biaya.
Meskipun sebagian bahan digunakan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah,
seperti protein kasar vs. protein yang dapat dicerna, namun perlu diperhatikan bahwa banyak di antara bahan- bahan tersebut yang manfaat nutrisinya
belum diteliti atau dibuktikan dengan baik. Ayam adalah binatang omnivora
dan bisa hidup baik di lahan berumput, di dalam kandang, atau bahkan bisa
juga berkeluyuran dengan bebasnya di lingkungan hutan. Dalam artikel ini,
saya akan membagikan cara-cara untuk memaksimalkan pakan mandiri yang
dihasilkan di pertanian untuk ayam yang dibesarkan di lahan berumput,
ditambah bagaimana kita bisa sebanyak mungkin memanfaatkan opsi pakan
alami yang sesuai dengan situasi Anda. Kemudian saya juga akan menjelaskan
bagaimana caranya mengintensifkan jatah pakan, seandainya Anda hanya
memiliki halaman berukuran kecil untuk ternak ayam atau jika ayam-ayam itu
dikurung atau dikandangkan.
Lahan Berumput
Lahan berumput untuk ayam bisa berupa apa saja, mulai dari lahan yang ditanami kacang-kacangan yang subur dan aneka rumput (polikultur) sampai ke
lapangan yang ditumbuhi rumput gulma dan semak-belukar. Bawalah ayam
Anda berjemur di bawah sinar matahari; ini adalah cara yang bagus untuk
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Gambar 4.1: Ayam-ayam gembira di Aloha House

meningkatkan vitamin D bagi kesehatan ayam dan meningkatkan kepadatan
gizi dalam telur dan daging. Kami tidak menginginkan “ternak tahanan” atau
ayam peliharaan yang dikurung dan tidak mendapat sinar matahari serta
hidup di tengah lingkungan yang gelap (Gambar 4.1)!
Pakan hijauan alami di Asia Tenggara menghadirkan sebuah tantangan yaitu
bagaimana melindungi ayam dari pemangsa. Lahan berumput atau hutan
memang kaya akan protein serangga dan hijauan alami, namun sekaligus
menyimpan risiko munculnya pemangsa, bahkan pencurian. Gerobak ayam
adalah salah satu cara untuk melindungi investasi Anda. Gerobak ayam adalah
kandang yang bisa dipindah-pindahkan dan dibangun untuk kawanan kecil:
gerobak ayam kami berukuran 1,2m x 3m bisa dipakai untuk 10 sampai 15
ekor ayam, atau setengah dari jumlah itu jika dipakai untuk ayam petelur.
Di dalam gerobak ayam diletakkan juga tempat minum dan baki pakan.
Kami memindahkan gerobak
itu satu atau dua kali sehari,
tergantung pada kepadatan
dan ukuran ayam yang ada
di dalamnya. Gerobak ayam
ini cukup ringan untuk dipindahkan oleh satu orang
(Gambar 4.2). Kami mendapati
bahwa roda justru menjadi
masalah di lahan Palawan yang
berteras-teras. Oleh sebab itu
kamipun merancang “Gerobak
Gambar 4.2: Gerobak Ayam Aloha cukup ringan un- Dorong Ayam Aloha” sebagai
tuk dipindahkan dengan tenaga satu orang saja
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alternatif untuk menggantikan unit traktor ayam yang berbasis roda (Gambar
4. 3).
Berhati-hatilah saat memindahkan gerobak ayam. Doronglah gerobak itu
dari arah belakang upaya Anda terhindar dari kemungkinan tanpa sengaja
menggilas anak-anak ayam. Ayam cenderung berlarian menjauh saat mereka
terganggu, jadi jika Anda menarik gerobak dari depan maka ayam akan
berlarian ke arah belakang dan bisa terluka karenanya.
Pada skala yang lebih besar, sebuah jaring listrik bertenaga surya yang bisa
dipindah-pindah dapat dipakai untuk mencegah agar hewan pemangsa tidak
bisa masuk. “Pakan hidup hasil perburuan sendiri—hijauan, bijian liar, cacing
tanah, siput, dan serangga liar – mempunyai kualitas yang tidak bisa ditandingi
oleh apapun yang keluar dari sebuah karung/tas,” tulis Harvey Ussery dalam
“Mengelola Ternak Ayam di Lahan Berumput dengan Jaring Listrik/Managing
Poultry on Pasture with Electronet” (Ussery, 2005). Mungkin Anda penasaran,
bisakah kita memodifikasi pagar listrik yang biasanya digunakan ntuk sapi dan
mengalihkannya untuk ayam—di Aloha House kami memiliki pengisi baterai
(charger) energi surya yang dipasang di sebuah unit kontrol berbaterai untuk
menyalurkan listrik ke pagar yang mengelilingi ternak sapi kami. Pagar listrik
ini kami gunakan untuk mengelola penggembalaan sapi secara terencana.
Pagar listrik ini dibuat khusus untuk ternak sapi, sehingga pastikan pagar Anda
memang diperuntukkan secara khusus bagi ayam. Kami tidak menyarankan
pagar untuk sapi dialih-gunakan untuk ayam. Sebaliknya, kami menyarankan
agar Anda menggunakan jaring “elektronet” yang memang dirancang khusus
untuk ayam.
Jika di daerah Anda tidak memungkinkan penggunaan teknologi listrik, setidaknya pastikanlah agar ayam Anda mempunyai akses ke halaman atau lahan
yang bisa dipakai untuk mengais-ngais, yang dikelilingi pagar, dan bebas dari
serangan pemangsa serta
mendapat cukup banyak
sinar
matahari!
Lahan/
halaman semacam ini bisa
semakin ditingkatkan kegunaannya dengan menambahkan potongan hijauan,
serasah tanaman dari kebun
Anda, dan/atau menambahkan bermacam-macam
jenis rumput. Saya punya
teman di Dubai yang menggunakan
potongan-potongan rumput sebagai Gambar 4.3: Gerobak Ayam Aloha adalah sebuah desain alternatif yang tidak menggunakan roda
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pakan tambahan sekaligus sebagai tempat tidur ayam. Pikirkanlah berbagai
kemungkinan yang ada. Jika sungguh-sungguh memikirkannya ada kemungkinan Anda akan menemukan banyak sumber “limbah” yang ternyata sesuai
untuk pakan ternak Anda!
Akan lebih baik lagi jika ada ruang yang lebih luas bagi ayam untuk mencari
hijauan. Di Filipina, kami menanam kacang mongo (kacang hijau atau Vigna
radiata--tersedia di Bank Benih ECHO Asia/ECHO Asia Seed Bank) secara bergantian di lahan hijauan untuk ayam petelur. Kami mencoba mengatur waktunya
sedemikian rupa sehingga tanaman itu bisa dijadikan pakan hijauan, kemudian membiarkannya tumbuh sampai tahap berbunga, lalu melepaskan ayamayam untuk melahapnya sebelum polong kacangnya terbentuk. Jika Anda
ingin tanamannya terus tumbuh sampai menghasilkan kacang hijau, Anda bisa
melakukannya, namun nutrisi yang dikandungnya akan lebih rendah dibandingkan saat tanaman itu ada di tahap berbunga. Ketika tanaman kacang di
salah satu area telah mulai habis, area itu bisa ditutup dan ayam dipindahkan
ke area berikutnya untuk mencari makan. Jika Anda memiliki lahan yang
cukup, saya sarankan buatlah 3 atau lebih lahan berumput semacam ini.
Pakan untuk dikais
Anda bisa melengkapi pakan untuk ayam dengan cara menyebarkan biji- bijian
di alas tidurnya, di halaman tempatnya berkeliaran atau di padang rumput.
Sebagian besar petani memiliki cara khusus memanggil ayam-ayamnya
untuk memberitahu mereka bahwa pakan tambahan telah dilemparkan ke
rerumputan atau disebarkan agak dalam di alas tidurnya (untuk meningkatkan aerasi tempat tidur itu saat ayam mematuk-matuk dan mengais untuk
mencari biji-bijian tersebut). Pemberian pakan tambahan dengan cara seperti
ini juga mendorong ayam mencari makan dan bergerak ke area yang mungkin
belum mereka manfaatkan
sebelumnya. Cara ini juga
memungkinkan
petani
untuk melakukan inventarisasi dan menghitung
jumlah ayamnya.
Di sebagian besar wilayah,
jagung giling merupakan
pakan tambahan yang
disukai. Namun dari segi
biaya, ini adalah pakan
yang tidak efektif. Sebenarnya kacang-kacangan,
Gambar 4.4:Contoh pakan ayam yang tersedia di pasar benih dan biji-bijian dapat
meningkatkan
pertumlokal di Palawan.
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buhan dan kinerja ayam. Daftar berikut ini memang tidak lengkap, tetapi di
seluruh dunia ini, di mana pun ayam dipelihara, para petani telah mencoba
berbagai macam pakan tambahan: jagung giling , kacang pili, kacang hijau,
kacang merah, kacang tanah, dan lain-lain. Ketika memilih pakan cekeran
(pakan untuk di kais-kais oleh ayam) carilah pakan tambahan yang mudah
disebarkan dengan tangan dan mudah ditemukan di tempat Anda dan hemat
biaya.
Keuntungan Ternak yang Diberi Pakan Rumput
Cara termurah, dan pasti termudah untuk memberi makan ternak adalah
dengan menyediakan akses ke padang rumput atau memberikan hijauan
dengan sistem potong- angkut. Berbagai sumber protein dari sekitar pertanian seperti azolla atau tempayak/ulat dapat digunakan sebagai tambahan
pakan selain lahan berumput dan hijauan.
Ternak yang diberi pakan rumput memberikan keuntungan kandungan nutrisi
yang mencakup:
•

Mengandung lebih banyak vitamin (A, D, E, K) yang larut dalam lemak.

•

Kandungan Asam Linoleat Terkonjugasi (ALT) yang lebih tinggi, senyawa
antikanker dan senyawa penurun berat badan yang ada di dalam lemak.

•

Lebih banyak mineral – terutama di lemak.

% of fat intake by calories

Berkurangnya pakan biji-bijian, dibarengi dengan bertambahnya pakan
hijauan, serangga, ikan, daging kelapa, dan lain-lain membuat rasio asam lemak
omega 3 dan omega 6 pada ayam yang diberi pakan rumput lebih mendekati
bentuk pakan tradisional dan jauh lebih menyehatkan bagi konsumen ketimbang ayam yang
mengkonsumsi pakan
modern. Ternak yang
diberi pakan khusus
untuk penggemukan
(feedlot) akan memiliki kadar asam lemak
omega 6 yang tinggi.
Daripada
menambahkan asam lemak
omega 3 ke pakan
ayam, lebih baik Anda
primitif
modern
menurunkan
kandGambar
4.5:
“Asam
Lemak
Esensial
di
dalam
pakan Primitif
ungan asam lemak
maupun Moderen,” oleh Sally Fallon Morrell. Sumber: Weston
omega 6 dengan cara A. Price Foundation, presentasi “Traditional Diets and the Oilmengurangi
biji-bi- ing of America” seri “Traditional Diets III”
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jian dan dan memberikan serangga serta tepung ikan untuk mencapai nutrisi
seimbang. Dr. Weston Price menemukan bahwa rasio omega 3/6 hampir sama
dengan yang ada dalam makanan manusia, agar optimal, jumlah totalnya
sebaiknya tidak lebih dari 5-6% asupan lemak menurut kalori (Gambar 4.5)
(Fallon dkk., 2000). Agar kualitas daging, telur, dan lemak menjadi seimbang
untuk konsumsi manusia sekaligus bagi kesehatan ayam maka kita perlu
menyeimbangkan kandungan asam lemak omega 3 dan 6 yang ada dalam
pakan.
Produksi Pakan Ternak Mandiri Di Pertanian Sekaligus Resep Pembuatannya
Dengan melakukan uji-coba dan mencatat secara cermat, petani ayam dapat
menghasilkan pakan mandiri yang berkualitas tinggi. Di banyak negara,
petani dapat membeli bahan yang siap pakai untuk menghasilkan pakan
hemat biaya. Namun, lebih ekonomis lagi jika Anda memakai bahan dari hasil
pertanian sendiri untuk membuat pakan ayam! Di pertanian kami, tenaga dua
orang bisa menghasilkan 200 kg pakan lembab dalam waktu kurang dari satu
jam. Banyak bahan yang berpotensi untuk dipakai dalam membuat ransum
yang seimbang. Saran terbaik yang bisa saya berikan adalah bersikaplah
lentur, sesuaikan dengan konteks Anda dan apa yang murah (atau bisa didapat
secara gratis!). Jagalah agar Anda tetap mempunyai pilihan-pilihan terbuka
dan lakukan penelitian! Di bawah ini, saya menjelaskan beberapa pilihan yang
tersedia di kawasan AsiaTenggara.
Paku-pakuan Mengambang dan Kiambang sebagai Pakan Alternatif
Paku-pakuan/pakis mengambang dan tanaman air banyak yang mengandung
protein tinggi. Tanaman air bisa tumbuh dengan baik di kolam yang cukup
memiliki kesuburan untuk menunjang pertumbuhan mereka. Tanaman-tanaman ini dapat dimanfaatkan untuk pakan ayam dan sangat baik sebagai
suplemen hemat biaya
jika pakan dari luar
harganya
mahal.
Pakis mengambang
seperti Azolla spp. dan
Salvinia spp. dapat
dimanfaatkan
jika
dibudidayakan
dan
dipanen secara efisien
(Gambar 4.6). Kiambang (berbagai genera
dan spesies) juga bisa
dimanfaatkan.
Babi
dan ayam (keduanya Gambar 4.6: Produksi azolla dan salvinia di Aloha House
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omnivora) dengan mudah melahap hijauan ini dalam jumlah besar sebagai
sumber pakan. Tanaman-tanaman ini diproduksi dengan menggunakan
rakit-rakit yang dilindungi jaring dan diletakkan di kolam ikan, atau dengan
menggunakan kolam, wadah atau semacam palungan yang memang disediakan secara khusus untuk keperluan tersebut. Ingat, setiap hijauan pakan
yang ditanam di dalam kolam ikan harus dilindungi atau diisolasi dari ikan,
jika tidak maka ikan-ikan itu akan memakannya dan menghabiskan hijauan
tersebut sebelum sempat dipanen. Pada Gambar 4.6, ikan disimpan dalam
tangki terpisah. Azolla tumbuh dari nutrisi dan air yang dipompa ke wadah/
kolam tempatnya ditanam. Air yang sama nantinya dialirkan kembali ke kolam
ikan dalam keadaan yang sudah bersih dan memuat oksigen. [Catatan editor:
Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan pakis mengambang dan
kiambang sebagai pakan ikan dan pakan babi, lihat Bab 2 dan Bab 3]
Di India, sudah dilakukan berbagai uji-coba untuk membandingkan Lemna
minor (kiambang biasa), Ipomoea reptans (kangkung), Trapanatans (kaltrop
air), dan Salviniacucullata (sering disangka azolla). Baik kiambang maupun
kangkung memiliki rasio konversi pakan yang baik dan mengandung protein
tinggi: 28% dan 32 (Kalita, 2007).Keduanya bisa menjadi pakan hijauan yang
sangat bagus. Saya berharap azolla (Azolla caroliniana) telah diikutkan dalam
penelitian di India ini karena azolla adalah jenis pakis mengambang lainnya
yang tumbuh dengan cepat, dan dilaporkan mempunyai kandungan protein
19-30%.
Berhati-hatilah agar Anda tidak habis-habisan memanen pakis mengambang dan tanaman air lainnya supaya tetap ada produksi yang berkelanjutan.
Sebagai aturan umum (dalam kondisi ideal), Anda tidak boleh memanen lebih
dari separuh biomassa mengambang per minggu (atau 1/7 dari total biomassa
per hari). Caranya adalah dengan menjaga tanaman tetap berada dalam
kondisi pertumbuhan vegetatif yang cepat. Untuk melakukannya, Anda harus
memantau bagaimana metode panen yang paling produktif untuk sistem
Anda. Azolla lebih mampu mentolerir air yang bergerak ketimbang kangkung.
Salvinia tumbuh paling cepat, tapi bisa sangat invasif. Penelitian yang kami
lakukan untuk mengukur panen azolla yang kami tanam selama satu tahun
dengan sistem aquaponic menunjukkan hasil panen mulai dari 310 gram
sampai 490 gram per hari, bergantung kepada berbagai faktor.
Budidaya Tempayak, Memanen larva (Hermetia illucens) Secara Otomatis
Limbah dapur atau pupuk kandang dapat dimanfaatkan untuk produksi
tempayak lalat Black Soldier (Hermetia illucens) guna melengkapi persediaan
pakan alami bagi ayam. Larva lalat ini sangat bergizi dan bisa dipelihara secara
ekonomis dengan menggunakan limbah dapur saja. Tindakan aktif memberi
makan tempayak akan memicu keluarnya zat pengusir lalat alami yang disebut
synomone (zat yang digunakan untuk komunikasi antarspesies/interspeci-
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Gambar 4.7. Diagram alat BSF yang digunakan di Aloha House

Gambar 4.8: Berbagai gambar alat BSF yang digunakan di Aloha House

eschemical) yang mengingatkan dan memperingatkan jenis lalat lain untuk
menjauh dari makanan karena di situ sudah ada lalat Black Soldier/BSF. Berbagai desain untuk memanen BSF secara otomatis sudah tersedia secara
online. Desain-desain ini berfungsi sebagai wadah untuk produksi tempayak;
ketika dikelola dengan benar, tempayak dewasa bermigrasi dari wadah dengan
kemiringan 35º dan masuk ke dalam wadah penampung, langsung ke kolam
ikan, atau ke dalam kandang ayam (Gambar 4.7 & 4.8).
Manfaat Fermentasi dalam Produksi Pertanian Mandiri
Selama proses produksi, aktivitas fermentasi mikroorganisme yang bermanfaat
dapat membuat pakan ayam semakin mudah dicerna dan bisa disimpan lebih
lama. Menurut sebuah penelitian, digunakannya mikroorganisme membuat
protein kasar dalam daging kopra meningkat dari 17,24% menjadi 31,22%,
dan kuantitas asam amino juga meningkat tajam (Cruz, 1997).
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Harap dicatat bahwa tidak semua ternak menyukai pakan basah. Di pagi hari,
Anda bisa mencampur pakan tanpa fermentasi dan segera gunakan pakan
tersebut jika ayam Anda ternyata tidak menyukai makanan terfermentasi, yang
cenderung basah. Selain pakan ayam, Anda juga bisa memfermentasi pakan
untuk babi, bebek, dan ikan dengan bantuan beragam kelompok mikroba
probiotik. Namun, untuk pakan ternak ruminansia, kami tidak merekomendasikan fermentasi (Lihat Bab 5).
Saat memfermentasi pakan, pastikan anda menggunakan turunan bakteri
probiotik, ragi, dan mikroba yang terbukti tidak tercemar kontaminasi-silang
dengan patogen liar. Di Aloha House, kami menggunakan EM-1, produk komersial yang telah melewati uji laboratorium dan telah disahkan untuk peternakan
dan akuakultur oleh Departemen Pertanian dan Biro Perikanan dan Sumber
Daya Perairan di Filipina. EM-1 dirumuskan oleh Dr. Teruo Higa di Universitas
Ryukyus, Okinawa, Jepang, dan sudah tersedia di lebih dari 100 negara. Sekarang ini, Thailand mengkonsumsi lebih banyak EM-1 ketimbang Jepang!
EM-1 mengandung kultur lacto-baksilus yang subur, bakteri fotosintetik,
ragi yang bermanfaat, dan banyak lagi. Mikroorganisme tersebut mendapat
makanannya dari gula dan karbohidrat sementara mereka menciptakan
metabolit sekunder yang meningkatkan kisaran nutrisi pada pakan. Probiotik
bernilai sangat tinggi. Jika Anda ingin belajar lebih banyak tentang bagaimana
menggunakan EM-1, buku yang saya tulis, Sistem Pertanian Alami untuk Pertanian Berkelanjutan di Kawasan Tropis/A Natural Farming System for Sustainable Agriculture in the Tropics bisa dijadikan panduan untuk menggunakan
teknologi EM. Buku ini bisa didapat secara gratis dalam bentuk unduhan PDF/
PDF download di ECHOcommunity.org atau bentuk cetaknya dapat dibeli di
kantor ECHO Asia/ECHO Asia office.
Jika tidak tersedia EM-1, coba gunakan whey keju atau whey yogurt yang
bisa diperoleh dari tempat-tempat pengolahan susu lokal. Mulailah sedikit
demi sedikit mengganti dadih pada tingkat yang sama dengan EM-1 sesuai
resep di bawah ini. Jika belum terlihat adanya efek, naikkan penambahannya
dalam campuran fermentasi berikutnya. Setelah dua minggu, fermentasi yang
bagus seharusnya menciptakan aroma manis bercampur asam. Jika muncul
bau “telur busuk” (dari belerang/sulfida) atau muncul cendawan berwarna
hitam, jangan memberikan hasil fermentasi ini kepada ayam. Lebih baik Anda
menuang campuran percobaan yang gagal ini ke tumpukan kompos dan
menggunakannya sebagai pupuk.
Alternatif lain yang dapat digunakan untuk menggantikan EM-1 adalah mikroorganisme asli/lokal (MOL). Dalam sistem Pertanian Alami di Korea (Korean
Natural Farming /KNF), bahan pakan dicampur dengan gula, garam, dan
larutan MOL.

71

Tepung ikan adalah sumber protein yang baik. Tepung ikan laut dan ikan
nila telah digunakan di berbagai latar dengan hasil yang memuaskan. Untuk
pakan ayam, penggunaan tepung ikan biasanya dibatasi sebesar 5-10% saja,
namun kami menggunakan jumlah yang lebih besar dari persentase tersebut.
Pengelolaan alami atas kawanan ayam kami meliputi disediakannya lahan
berumput, hijauan, tempat mengais, pakan buatan, dan mineral pilihan bebas.
Beragamnya pilihan pakan ini membuat ayam-ayam itu bisa memilih dan
menyeimbangkan makanan mereka sendiri, secara alami menyesuaikan atau
menggeser pilihannya untuk memperoleh nutrisi yang tepat. Harap dicatat
bahwa tepung ikan bisa bervariasi kualitasnya dan bisa berpotensi menjadi
sumber kontaminasi Salmonella bila disertakan dalam makanan ayam. Selain
itu, jumlah tepung ikan yang tinggi dalam pakan ayam dapat menyebabkan
daging dan telur yang dihasilkannya menjadi berbau amis (Ponce dkk., 2002).
Dokumentasi Permasalahan Kedelai dan Tanaman Transgenik (GMO)
Perhatikan dokumentasi masalah kedelai dan GMO di Bab 3.
Dalam pembuatan pakan ternak, GMO/Transgenik (organisme hasil rekayasa
genetika) juga berpotensi mendatangkan masalah. Sebuah studi baru-baru
ini menghubungkan antara kanker pada babi dengan konsumsi kedelai dan
jagung transgenik (Carman, dkk., 2013). Dengan banyaknya pilihan tanaman
non-transgenik, maka di Aloha House kami lebih suka menghindari GMO. Efek
pemberian tepung olahan kacang merah (Phaseolus vulgaris) sebagai pengganti tepung kedelai dikaitkan dengan menurunnya kualitas ayam leghorn
putih (Hussein dkk., 2015). Protein kedelai itu murah, tapi jika dibandingkan
dengan tepung ikan, kandungan asam aminonya lebih rendah. Tepung ikan
mungkin merupakan pilihan yang terbaik sebab dalam evaluasi pemberian
suplemen protein tepung ikan dibandingkan dengan pakan komersial pada
ayam petelur dan kualitas telur di daerah tropis yang hangat, ada penelitian
yang menunjukkan manfaat penting dari profil asam amino yang ada di dalam
tepung ikan (Omeke dkk., 2013).
Pakan Fermentasi EM di Aloha
Di Palawan, Filipina, pakan lengkap dan serbaguna “Pakan Fementasi-EM
Aloha” mengandung protein kasar 19,00% dan harganya sekitar 0,36 USD/kg
(Tabel 4.1). Saat pakan ini diberikan untuk ayam pedaging dan petelur ternyata
hasil yang diperoleh sangat bagus. Kapur pertanian berukuran kecil (<0.5mm)
yang dimasukkan dalam ransum pakan ini, memegang peranan yang sangat
penting bagi perkembangan tulang. Ayam petelur juga membutuhkan akses
untuk memperoleh kalsium tambahan. Hal ini akan dibahas lebih lanjut.
Resep pada Tabel 4.1 merupakan titik awal yang baik untuk menciptakan
pakan ternak mandiri yang menghemat waktu dan mampu mendaur ulang
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Tabel 4.1: Pakan Fermentasi EM Aloha untuk Ayam

Tabel 4.2: Program Suplemen Kesehatan untuk Anak Ayam

asupan. Jika Anda ingin mengelola jadwal kebutuhan protein yang lebih
kompleks bagi ternak ayam disesuaikan dengan tingkat perkembangannya,
maka Anda bisa melakukannya dengan menyeduaikan jumlah tepung ikan
yang digunakan.
Suplemen Kesehatan Dimulai Sejak Anak Ayam Berusia Di Bawah Dua
Puluh Hari (DOC)
Anda dapat meningkatkan kemampuan makan anak ayam tanpa menggunakan hormon tetapi menggunakan suplemen kesehatan alami yang juga
dapat dibuat dari asupan yang ada di pertanian Anda (Tabel 4.2). Suplemen ini
akan membuat mereka bertumbuh dan berkembang lebih baik serta meningkatkan ketahanan mereka terhadap penyakit. Rincian untuk masing-masing
suplemen disampaikan berikut ini.
Suplemen Daun Bambu dan Beras Merah
Untuk anak ayam yang baru menetas, kami mencincang halus daun bambu
dan mencampurnya dengan tepung beras merah dalam jumlah yang setara.
Jangan khawatir anak ayam akan kelaparan–sebab pada hari pertama anak
ayam ini “menggantungkan hidupnya” pada makanan yang tersimpan di
telur dan pertumbuhannya tidak akan terhambat oleh pakan berserat tinggi.
Sebaliknya, perawatan dengan menggunakan pakan ini akan memperpanjang saluran pencernaan mereka dan memberikan kapasitas makan ekstra.
[Catatan Editor: Meskipun memberikan tepung beras dan daun bambu cincang
ke anak ayam yang baru menetas adalah praktik yang umum dilakukan, namun
belum ada penelitian ilmiah mengenai hal ini]. Pada umumnya pemasok pakan
berpendapat bahwa “anak ayam tidak membutuhkan pakan atau air dalam 48
jam pertama setelah menetas” (Hamre, 2013).
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Suplemen Pisang dan Semangka Cincang
Berikan kepada anak ayam campuran cacahan pisang dan semangka dalam
jumlah setara (1:1) selain pakan lain seperti dedak beras dan bubur jagung.
Biarkan mereka memilih sendiri— sediakan saja bagi mereka dan pisahkan
dari pakan lainnya.
Suplemen Air Herbal
Cacah halus 100 gram lidah buaya dan 100 gram jahe, lalu campurkan dengan
100 gram tetes-tebu dan 100 ml EM-1. Fermentasikan dalam 2 liter air selama
2 minggu. Saring larutan fermentasi ini dan encerkan dengan air, perbandingannya 1: 1. Saat menyajikannya kepada anak ayam, Anda juga bisa
menambahkan cuka alami sebesar 1- 3% dari volumenya.
Air EMAS
Air EMAS (Effective Microorganisms Activated Solution) juga memberikan
banyak manfaat. Untuk membuat air EMAS, encerkan EM dengan menambahkan 200 bagian air, untuk membuat perbandingan 1: 200. Kami memberikan air EMAS sesuai keperluan.
Strategi untuk Ayam Petelur
Di Aloha House, untuk meningkatkan produksi telur, kami selalu menjaga
pasokan rumput, kangkung, atau hijauan lainnya. Kami mempraktikkan
pemberian pakan bergaya Thailand untuk ayam dewasa seperti yang kami
pelajari di Saraburi. Pakan ini disebut “salad ayam.” Kami menambahkan
sayuran cincang (termasuk azolla) pada jatah pakan pagi (Gambar 4.9). Ayam
petelur adalah ayam berukuran besar yang cenderung menyikat habis hijauan
di padang rumput dan sering membutuhkan hijauan tambahan. Dengan

Gambar 4.9 (Dari kiri ke kanan): Menyediakan “salad ayam” dan memberikannya kepada
ayam di Aloha House
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menghidangkan “salad ayam” maka Anda memberikan kepada mereka persediaan nutrisi secara teratur di luar pakan yang terfermentasi.
Dalam mengelola kawanan ayam secara alami, kami menyediakan hijauan,
pakan untuk dikais, ransum pakan (pakan fermentasi atau pakan campuran),
dan (mulai 18 minggu seperti yang ditunjukkan di bawah) kami memberikan
sumber kalsium yang bisa dipilih bebas dalam bentuk batu kapur kasar dan
batu giling (1,5 mm- 3.5mm). Ini berarti kami menyediakan beragam pilihan,
termasuk menyediakan sumber kalsium. Penting untuk dicatat bahwa ayam
petelur biasanya bertelur di pagi hari, dan menyelesaikan pembentukan kulit
telurnya saat mereka tidur; mereka menyerap kalsium dari saluran pencernaan, utamanya dari empedal. Mereka membutuhkan kapur pertanian kasar
atau kalsium karbonat lainnya, misalnya cangkang kerang (1.5mm - 3.5mm).
Sementara itu, pakan komersial menganjurkan perbandingan awal 70%
bubuk kasar: 30% bubuk halus kapur ternak yang digiling (<0.5mm). Menurut
Leiterman, “Aturan pokoknya adalah: di dalam pakan ada setidaknya rasio kandungan kalsium berbentuk bubuk kasar dibanding dalam bentuk bubuk halus
sebesar 50:50. Dalam keadaan gelap, ayam petelur makan sangat sedikit. Oleh
sebab itu untuk berkembangnya kulit telur yang baik diperlukan tersedianya
jumlah kalsium yang mencukupi di dalam empedal ayam selama jam-jam gelap
saat kulit telur sedang dibentuk” (Leiterman, 2013). Ayam-ayam itu menyeimbangkan diet mereka sendiri dengan memilih sendiri dari pakan yang kami
sediakan di Aloha House. Tersedianya makanan ekstra, yaitu batu kapur giling
maka produksi telur kami meningkat hampir dua kali lipat. Selain itu, kami juga
telah menyaksikan meningkatnya kualitas cangkang dan kekuatan telur.
Kawanan Bebek dan Kawanan Campuran
Di Aloha House, kami membiarkan bebek Muscovy berkeliaran di lahan
berumput bersama dengan ayam-ayam (Gambar 4.10). Mereka tampaknya
mencari makan dengan cara yang berbeda tetapi dapat berada di satu tempat
bersama-sama dengan rukun. Bebek diberi makan ransum pakan dasar,
namun untuk kebersihannya kami juga menyediakan satu ember berisi air
sehingga mereka bisa membersihkan diri. Bebek bukanlah perenang ulung
tetapi mereka benar-benar menyukai rumput! Mereka juga menangkap lalatlalat yang terbang di udara. Kalkun lokal juga bisa merumput dengan baik
bersama ayam pedaging, tapi bebek Muscovy-Palawan secara umum kurang
bisa merumput dengan baik. Jika memperoleh jenis yang lebih unggul, kami
akan mencoba lagi!
Bebek pedaging (Peking) yang kami pelihara dan bebek petelur (malard)
berkembang lebih baik jika ada kolam kecil yang kualitas airnya bagus.
Kami menggunakan pompa kecil untuk memompa air melalui area tumbuh
tanaman dan mengalirkannya dalam sebuah sistem “bebekponik/duckponic” tertutup. Tanaman memanfaatkan nutrisi yang ada di dalam air (yang
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bersumber dari kotoran bebek), sekaligus membersihkannya; sedangkan
bebek berenang, menghasilkan aerasi, dan menyuburkan tanaman dengan
kotorannya yang dikeluarkan di dalam air. Semua tanaman yang tumbuh di
dalam sistem ini digunakan untuk memberi makan babi; tumbuhan ini tidak
sesuai untuk dikonsumsi manusia. Dalam “bebekponik” ini, kami juga menumbuhkan kangkung, selada air, azolla, dan kiambang.
Kesimpulan
Di kawasan Asia Tenggara tersedia semakin banyak pilihan pakan dan sumber
pakan. Untunglah kita bisa mengurangi biaya produksi ayam dengan cara
menggunakan berbagai sumber pakan alternatif, banyak di antaranya yang
bisa dibuat langsung di lahan pertanian atau dibuat secara lokal. Ayam, bebek,
dan kalkun yang diberi pakan dengan benar akan menjadi sumber vitamin,
protein, lemak, dan mineral yang dapat terlarut dalam lemak, untuk kebutuhan
konsumsi manusia. Di Aloha House, pengelolaan ternak yang kami lakukan
secara alami sangat berhasil. Tindakan yang kami lakukan mencakup menyediakan pakan hijauan, pakan untuk dikais, ransum pakan, dan menyediakan
bubukan kalsium yang dapat dipilih sendiri oleh ayam. Kami juga menyediakan akses ke lahan berumput dan sinar matahari yang berlimpah. Jika
dilakukan bersama-sama, strategi ini akan memastikan tercapainya produksi
yang menguntungkan dan berkualitas tinggi, baik bagi keluarga maupun bagi
para pelanggan Anda.

Gambar 4.10: Ayam-ayam dan bebek Muscovy sedang sama-sama mematuki rerumputan
di Aloha House
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Tiga Bersaudara di Aloha House
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Bab 5
Integrasi Ternak Ruminansia ke Dalam Pertanian
Skala Kecil dan Pembuatan Pakan untuk Ternak
Ruminansia

Pendahuluan
Ternak ruminansia berperut banyak yang mengagumkan ini muncul dalam
beragam jenis. Mereka membutuhkan asupan gizi yang berbeda-beda. Ruminansia (hewan pemamah-biak) adalah mamalia yang berjari kaki genap,
berkuku belah, berkaki empat, mamalia yang memamah-ulang makanan
dalam perutnya, berada dalam sub-ordo Ruminansia (ordo Artiodactyla). Sapi,
kerbau, kambing, dan yak adalah beberapa contoh hewan ruminansia yang
ada di kawasan Asia Tenggara.
Ruminansia mampu mencerna
dan mengekstrak nutrisi dari
pakan nabati. Caranya adalah
dengan memfermentasi pakan
tersebut di dalam perutnya
melalui bantuan mikroorganisme yang menguntungkan,
sebelum makanan itu dicerna
(Gambar 5.1). Bahan pakan
yang telah difermentasi ini
kemudian dikembalikan ke
mulut dan dikunyah lagi.
Gambar 5.1 Seekor sapi yang ditambatkan sedang
Proses mengunyah hasil merumput di sebuah tongkang Gotu Kola dan Salfermentasi dari perut (untuk vania.
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semakin memecah materi nabati dan merangsang pencernaan) disebut ruminasi. Limbah dari ternak ruminansia sangat berharga sebagai pupuk untuk
menghasilkan produksi pakan hijauan yang lebih baik bagi mereka. Pupuk
kandang ini harus digunakan di pertanian untuk menjaga kesuburan tanah.
Salah satu manfaat dari peternakan terpadu adalah adanya hasil panen dan
kesehatan tanaman yang lebih baik karena berlangsungnya daur ulang nutrisi
di pertanian.
Di pertanian skala kecil, tersedia banyak pilihan untuk memberi makan ternak
ruminansia. Sebelum memilih strategi pemberian pakan yang pas untuk
situasi Anda, pastikan terlebih dahulu bahwa manfaat yang diperoleh akan
lebih besar daripada kerugiannya. Setiap peternakan adalah unik, dan petani
harus menentukan teknik yang paling tepat dan paling hemat biaya untuk
memenuhi kebutuhan masing-masing.
Kesehatan Optimum Ternak Ruminansia
Sinar matahari dan rumput adalah sebagian dari sumber nutrisi terbaik untuk
ternak sapi dan domba, tetapi mungkin tidak cukup menyediakan nutrisi
yang lengkap untuk sebagian ruminansia lainnya. Meskipun demikian, semua
ruminansia akan mendapat manfaat dari adanya lahan berumput jika lahan
itu dikelola dengan baik, dipadukan dengan bahan pakan pokok lainnya,
seperti kacang-kacangan (tumbuhan berpolong) atau dengan azolla. Sebagian besar artikel ini akan membahas dua dari tiga topik yang tercantum di
atas--Lihat Tabel 5.1 (rumput kering dan lahan berumput alami). Kami tidak
akan membahas silase atau biji-bijian feedlot (penggemukan) kecuali sekedar
untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan mereka di Tabel 5.2, ditambah
satu referensi lainnya.
Sapi
Sapi lokal dan sapi perah yang ada di kawasan Asia Tenggara adalah sebuah
galur tangguh yang berkembang subur di berbagai lingkungan mulai dari
kawasan pegunungan Himalaya yang ada di ketinggian hingga di daerah
tropis yang lembab. Beberapa galur sapi diperkenalkan oleh para pemukim
dari Eropa atau masyarakat migran. Di Filipina, sapi “lokal” sebenarnya diperkenalkan oleh bangsa Spanyol; mereka membawa beberapa varietas sapi ke
koloni yang baru mereka klaim ini sekitar 400 tahun yang silam. Banyak
negara memiliki galur sapi jenis lama yang telah mengalami persilangan dan
dibudidayakan selama berabad-abad serta telah beradaptasi dengan iklim
dan konteks setempat. Dalam buku ini, kita akan melihat pilihan pakan yang
tersedia bagi sapi potong terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan
membahas cara-cara yang disarankan untuk meningkatkan hasil susu bagi
kawanan sapi perah.
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108.0 a

59.0 c

7.24

Silase

Padang Penggem
balaan Alami

±SEM

5.32

71.0 c

106.0 a

79.0 b

Ash

20.73

705.2 a

574.4 c

589.0 b

NDF

12.51

440.6 a

363.8 b

436.3 a

ADF

8.71

184.4 a

128.1 c

174.7 b

ADL

3.44

13.67 b

33.67 a

34.33 a

GV (ml/0.2
gDM)

0.01

0.08

0.07

0.09

Cg (ml/
hr)

Bisa rusak; beberapa terpaksa
dibuang; bisa menyebabkan
asidosis
Bisa rusak; beberapa terpaksa
dibuang; bisa menyebabkan
asidosis

Mengumpulkan hijauan dan
mendistribusikannya kepada
ternak

Mengumpulkan hijauan dan
mendistribusikannya kepada
ternak

Membeli biji-bijian atau mengum- Bisa disimpan untuk musim
pulkan hijauan kemudian memfer- kemarau/musim salju
mentasikannya

Pakan penggemukan/feed lot

Jerami

Silase

Biji-bijian

Bisa disimpan untuk musim
kemarau/musim salju

Bisa disimpan untuk musim
kemarau/musim salju

Tumbuhan legum/polong bisa
terus menghasilkan; bebas dari
parasit

Bisa rusak; beberapa terpaksa
dibuang

Perlu waktu untuk memotong
dan mengangkut; harus tersedia
spesies hijauan yang bagus

Penjenggutan berlebihan, parasit

Potong-angkut

Akses kepada tunas hijauan
yang tumbuh cepat

Penggembalaan berpindah

Kerugian

Padang Penjenggutan

Keuntungan

0.07

0.2 c

0.7 a

0.5 b

SCFA
(μmol)

Pengelolaan

3.29

32.8 c

55.4 a

45.1 b

OMD (%)

Jenis Pakan

0.82

5.3 c

10.7 a

8.6 b

ME (MJ/
kg DM)

Tabel 5.2. Pengelolaan, keuntungan dan kerugian berbagai strategi pemberian pakan untuk ternak ruminansia.

92.0 b

CP

Jerami

Perlakua

Tabel 5.1. Kualitas nutrisi dari jerami, silase, dan padang penjenggutan alami di Barat Daya Nigeria (Ojo dkk.2013)

Air dan Garam Mineral
Guna memelihara kesehatan ternak maka air harus tersedia sepanjang hari.
Garam (natrium klorida, NaCl) juga merupakan nutrisi penting untuk ternak
sapi. Sapi perlu mengkonsumsi 11 hingga 15 gram garam per hari guna
memenuhi kebutuhan nutrisinya. Baik natrium maupun klorida dapat dikonsumsi oleh ternak dalam jumlah yang relatif tinggi tanpa memberikan efek
negatif, namun tingkat asupan NaCl tidak boleh melebihi 8 persen dari diet
harian menurut ukuran berat badan (Ward dan Lardy 2005). Di daerah-daerah
di mana blok-blok garam/mineral impor terlalu mahal harganya, kita dapat
memberikan garam laut sebagai “pilihan bebas” (caranya dengan meletakkan
garam di suatu tempat dan hewan bebas untuk makan sebanyak yang mereka
butuhkan). Menurut Troy Smith, satu-satunya “kearifan nutrisi” hewan-hewan
ditunjukkan dalam hal garam/sodium ini. Dia mengatakan bahwa hewanhewan hanya akan mengambil sodium sebanyak yang diperlukan ketika
mereka dibebaskan untuk memakan sebanyak yang mereka perlukan. Mereka
tidak akan berlebihan memakannya (2008).
Kami membuat balok tanah bergaram yang dipadatkan. Namun balok
tanah bergaram ini masih dalam tahap uji-coba. Balok tanah bergaram ini
mengandung berbagai kuantitas sub-tanah liat merah yang ada di pertanian,
2 sampai 3 kilo pasir “plesteran” bergerigi, 100 hingga 500 gram molase, 100
hingga 200 gram Garam Epsom, dan 1 kilogram kapur terhidrasi atau semen
Portland dan 3 kilo garam laut. Kami masih menganalisis kinerja balok-balok
ini, tetapi kami membuatnya berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan.
(Liu dkk. 1995). Meskipun ada banyak promosi tentang balok urea, namun

Gambar 5.2: Pasture Picker, panduan untuk menemukan spesies yang tepat. Tersedia di:
https://www.tropicalgrasslands.asn.au/pastures/pasturepicker.htm.
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harap dicatat bahwa balok kami bebas dari urea. Ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mikroorganisme rumen tidak mampu mensintesis semua asam
amino dalam jumlah yang cukup padahal kemampuan ini diperlukan untuk
mencegah kekurangan atau ketidakseimbangan gizi yang mungkin menjadi
faktor utama menurunnya kinerja hewan yang memperoleh asupan urea
dalam dietnya (Chalupa 1968).
Lahan Berumput
Jika dilakukan perencanaan yang matang dan pengamatan yang teliti maka kita
bisa mengembangkan sebuah lahan berumput yang berkelanjutan. “Pasture
Picker” adalah titik awal yang baik untuk menentukan rumput tropis mana
yang memiliki kemungkinan paling baik untuk dikembangkan. Situs interaktif
“Pasture Picker” didasarkan pada buku A guide to Better Pastures for the Tropics
and Subtropics [Panduan untuk Lahan Penggembalaan yang Lebih Baik bagi
Kawasan Tropis dan Subtropis] oleh L. R. Humphreys dan I. J. Partridge (1995);
situs ini memungkinkan Anda memasukkan kondisi-kondisi pertanian Anda
untuk mendapatkan rekomendasi terbaik (Gambar 5.2). [Catatan Editor: harap
baca AN #23 dan artikel lanjutan di AN #25 mengenai beberapa spesies pakan
ternak yang mempunyai potensi menjadi gulma. Saat memperkenalkan spesies
baru ke suatu wilayah, harap berhati- hati dan coba sendiri terlebih dahulu untuk
memastikan bahwa “solusi” tersebut tidak justru memunculkan masalah baru!]
Rumput potong-angkut dan Kacang-Kacangan
Aloha House menanam spektrum pakan hijauan yang sangat beragam untuk
ternak. Pakan ini diberikan kepada sapi dan kambing dengan cara potong-angkut. Manusia lebih mahir memanen spesies rumput tinggi, pepohonan dan
semak-semak pada saat tiba masa puncak siap panen ketimbang ternak yang
pasti akan menginjak-injak hijauan itu. Menurut Martin (1993), “sekitar 75%
pakan ternak yang dikonsumsi di daerah tropis adalah rumput.” Rumput dapat
dikumpulkan dan diumpankan ke ternak jika kita menggunakan metode yang
efisien.
Kami menanam Chrysopogon zizanioides (Akar Wangi/Vetiver) untuk menstabilkan lereng dan mengelola sengkedan dalam sistem panen-air yang kami
miliki. Selain membantu mengurangi erosi, Vetiver juga merupakan spesies
Tabel 5.3. Kualitas nutrisi vetiver di berbagai fase siklus hidupnya (Wikipedia)
Vetiver muda

Vetiver dewasa

Vetiver tua

Energi [kkal/kg]

522

706

969

Digestibilitas/tingkat
bisa dicerna [%]

51

50

-

Protein [%}

13.1

7.93

6.66

Lemak [%]

3.05

1.30

1.40
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pakan
ternak
yang
rasanya enak (Gambar
5.3). Di musim hujan, kita
dapat memanen Vetiver
muda beberapa kali sekaligus mempertahankan
nilai gizi pakan hijauan
tersebut (Tabel 5.3).
Kami juga memanfaatkan
Pennisetum
purpureum
(Rumput
Gajah/Napier)
sebagai hijauan segar
untuk kambing dan sapi. Gambar 5.3. Seekor kambing dengan gembira menjengSapi siap menyantap gut daun vetiver muda yang diletakkan di rak yang cukup
rumput ini saat kami tinggi.
membawanya ke lahan berumput yang kurang subur untuk melengkapi apa
yang ada di sana. Rumput gajah sangat bagus karena dapat diperbanyak
secara vegetatif (mis. diperbanyak secara aseksual melalui stek). Kami melatih
tiga koperasi di wilayah kami untuk menggunakan berbagai teknik perkembang-biakan/propagasi untuk melihat mana yang paling efektif untuk
proyek kerbau perah mereka – nantikan laporan kami! Anda dapat langsung
menanam potongan-potongan rumput gajah atau, jikabebas untuk makan
sebanyak yang mereka butuhkan). Menurut Troy Smith, satu-satunya “kearifan
nutrisi” hewan-hewan ditunjukkan dalam hal garam/sodium ini. Dia mengatakan bahwa hewan-hewan hanya akan mengambil sodium sebanyak yang
diperlukan ketika mereka dibebaskan untuk memakan sebanyak yang mereka
perlukan. Mereka tidak akan berlebihan memakannya (2008). Musim kemarau
tiba, gunakan beberapa jenis wadah pembibitan kemudian pindahkan bibit
itu ke tanah saat musim hujan. Kami memberikan EM-1 pada dua atau tiga
titik stek kemudian mencelupkannya ke dalam campuran beragam inokulan
Vesikular-Arbuskular Mycorrhiza (VAM), yang bisa kami peroleh dari University
of the Philippines, Los Banyos.
Aloha House juga telah memanfaatkan sistem Teknologi Pertanian Lereng/
Sloping Agricultural Land Technology [SALT] sejak tahun 2001. Sistem ini menggabungkan upaya menstabilkan tanah berkontur dengan kacang-kacangan dan
semak belukar tanaman keras serta tanaman pangan tahunan sebagai tanaman
sela. Kacang-kacangan dan semak-semak dapat menjadi pilihan pakan hijauan
yang bagus untuk ruminansia; kacang-kacangan menyumbangkan protein
untuk pakan fermentasi dan mengandung vitamin serta enzim yang meningkatkan daya cerna terhadap pakan (Watson 1985). Selama bertahun-tahun,
kami telah berhasil menyelamatkan benih-benih dari tanaman keras berpolong
yang produktif dan subur. Kami telah menanam tegakan-tegakan dan kontur
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Desmodium
rensonii
(Nama lokal: Sanagori),
Flemingia
congesta
(Orok-orok hutan), Indigofera (Indigo), Gliricidia sepium (Gamal),
Leucaena leucocephala
(Ipil-Ipil), dan Mangium
acacia (Akasia mangium).
Semua spesies ini cocok
untuk digunakan dalam
menerapkan pendekatan
Gambar 5.4: Siklus Hidup cacing lambung. Tersedia di: SALT dan merupakan
https://www.pinterest.com/pin/452541462542767238/
kacang-kacangan yang
sangat berharga untuk pakan kambing (Elvitch dan Wilkinson 2008).
Pencegahan Isu Parasit dengan Menggunakan Cara Potong-Angkut
Di sebagian besar wilayah penggembalaan, ternak tidak terancam oleh
serangan parasit dari lingkungan karena mereka telah kebal terhadap
beberapa hama di kawasan tropis yang umum menyerang kambing. Meskipun
demikian kambing biasanya rentan terhadap parasit tertentu dan paling baik
digembalakan di lahan berumput yang embunnya sudah menguap atau air
hujan telah kering untuk mencegah serangan sejenis cacing lambung yang
sangat terbantu oleh rumput yang basah (Gambar 5.4). Kacang -kacangan
yang dipanen dengan cara potong-angkut selalu tersedia bagi kambing kami
dan dapat diberikan tanpa risiko terjadinya infeksi ulang dari parasit karena
cacing lambung hanya hidup di rumput basah. Di kawasan tropis, diperlukan
pengelolaan potong-angkut yang baik untuk melindungi ternak dari penyakit
ini.
Penjenggutan Terencana, Pengelolaan Pertanian Terpadu, Pembajakan
Sub-Soil dengan Keyline dan pagar Elektrik yang Bisa Dipindah
P.A. Yeomen mengembangkan konsep yang disebut Perencanaan Keyline/
Keyline Planning yang didasarkan pada topografi alami tanah. Konsep ini menggunakan profil dan bentuk lahan untuk menentukan tata letak dan posisi dam
air, kawasan irigasi, jalan, pagar, bangunan, dan barisan pepohonan (Ecologia
2012). Bajak Keyline hasil penemuannya memiliki kemampuan untuk mengerjakan sub-soil [*lapisan di bawah permukaan] tanpa harus membalikkan profil
tanahnya (Gambar 5.5).Dalam waktu beberapa bulan hingga satu tahun, kualitas lahan berumput dapat ditingkatkan dengan menancapkan tanah menggunakan bajak yang semakin lama bergerak semakin dalam, mulai dari 10 cm,
20 cm, hingga 30 cm. Semakin dalam bajakan tersebut maka udara dan materi
akar semakin tercampur. Dengan pencampuran di lapisan yang semakin lama
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semakin dalam ini, kita bisa
mempertahankan peningkatan aktivitas mikroba di
lahan berumput melalui
penjenggutan terencana.
Abe Collins telah mendokumentasikan
perjalanannya dan mempublikasikan
penemuannya
melalui berbagai cara.
Pengembangan
konsep
Keyline-nya
ini
telah
dibahas secara sederhana
dalam sebuah artikel yang
ditulisnya bersama Darren Gambar 5.5. Bajak Keyline berfungsi mengolah sub-soil
tanpa membalikkan profil tanah.
Doherty (2009).
Collins telah menyaksikan
para petani menambahkan
bahan organik ke tanah
di padang penjenggutan
selama
bertahun-tahun.
Tindakan ini meningkatkan
bahan organik hingga
7,3%. Dia menggunakan
campuran kompleks dari
biji-biji tanaman penutup
— biasanya antara 7 dan
20 varietas bijian dalam
satu campuran — untuk
mencapai berbagai kese- Gambar 5.6: Segitiga “A-Frame.” Kajian singkat terhatan tanah, produksi, hadap inovasi ini bisa dipelajari lebih lanjut di seri
dan keuntungan, biasanya Slideshare.Off contour triangle “A-Frame https://www.
dalam sistem pertanian slideshare.net/mik1999/keyline-without-a-tractor-forsmall-farms-25014684
yang tanpa pembajakan/
pengolahan tanah (Collins 2013).
Traktor dan bajak Keyline untuk sub-soil telah digunakan di negara- negara
maju, dan kami telah berupaya melakukan inovasi atas metode Keyline yang
dimodifikasi untuk pertanian kecil yang tidak memerlukan mesin mewah.
Dengan menggunakan segitiga “A-Frame,” kami dapat menanam dengan
posisi sedikit lebih rendah dari lekukan parit sampai ke punggung kontur,
menarik kelembaban dari parit yang terlalu banyak menampung air dan
membawa air tersebut ke punggung kontur sehingga meningkatkan keter-
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sediaan air di sepanjang tahun (Gambar 5.6). Dengan menanam pada garis
yang ditandai oleh A-frame, kami dapat menarik lebih banyak kelembaban
melalui sistem akar dan menghasilkan hijauan pakan yang bertahan dengan
baik hingga ke musim kemarau.
Pagar Listrik dan Tambatan
Melalui pengembangan lahan berumput yang dilakukan secara agresif, digabung dengan penggembalaan yang intensif, kami dapat meningkatkan kepadatan kawanan ternak dan bisa kerap memindahkan ternak kami, sering 2
hingga 3 kali per hari. Dengan bantuan pagar listrik yang bisa dipindah-pindahkan, sapi-sapi kami yang sedang menjenggut di lahan berumput itu bisa
meniru aktivitas kawanan sapi liar. Jika dilihat secara historis, kawanan kerbau
liar atau bison akan merumput dalam kelompok yang padat (untuk menjaga
agar kawanannya aman dari pemangsa), mereka akan menginjak-injak tanah
dan menjatuhkan pupuk kandang. Ketika diperlukan, mereka kemudian
bersama-sama pindah ke daerah yang baru. Alan Savory mengelola kawanan
ternaknya berdasarkan wawasan ini, seperti yang didokumentasikan dalam
tulisan-tulisannya dan dalam pembahasannya di TED talk.
Ketika digunakan dengan tepat, pagar listrik yang dapat dipindah-pindah
memungkinkan para petani untuk memindahkan ternak mereka dalam
kelompok yang padat tanpa menghabiskan pakan di lahan penjenggutan
sehingga semua tumbuhan hijauan dapat dikonsumsi dan pupuk kandang
jatuh tersebar secara merata. Ketika dibiarkan mengikuti nalurinya sendiri dan
diberi kebebasan untuk memilih, hewan ruminansia akan lebih suka memakan
tumbuhan yang paling enak dan memusatkan kotorannya di beberapa area
saja. Spesies tumbuhan yang paling tidak enak (seringnya adalah gulma)
kemudian akan tumbuh dengan subur, menggeser komposisi padang rumput
dari waktu ke waktu ke hijauan yang lebih tidak enak rasanya ini. Dengan
menggunakan sistem penggembalaan terencana, Abe Collins telah melihat
bagaimana pada tahun pertama ternak-ternak ini terbukti sangat efektif
dalam mengelola biomassa padang rumput di atas permukaan tanah sambil
meningkatkan kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh akar dan biologi di
bawah permukaan tanah (2006).
Joel Salatin adalah sosok lain yang sukses dan sangat mendukung penggembalaan di ladang jenggutan yang dikelola secara intensif; dia menyebut
metodenya dengan istilah “Salad Bar Beef” (*Anekaragam Salad untuk Sapi).
Dia mengupayakan agar kawanan sapinya mendapat makanan dari tanaman
tahunan campuran/perennial polyculture. Dia dengan hati-hati menjaga agar
ternaknya tidak berlebihan memakan tanaman hijauan yang masih muda.
Setiap spesies tumbuhan di lahan berumput memiliki tingkat pertumbuhan
dengan kurva “S”. Jika hewan terlalu cepat diizinkan untuk menjenggut habis
hijauan di satu area tertentu maka tumbuhan di tempat itu tidak akan memiliki
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cukup waktu untuk pulih. Jika hewan dijauhkan terlalu lama dari lahan penggembalaan tersebut, maka hijauan di situ akan mencapai tahap “menua/geriatri.” Rumput menjadi mati suri dan mengeras sehingga kandungan nutrisinya
berkurang (Gambar 5.7). Penjenggutan harus dilakukan saat rumput memasuki tahap remaja dan mampu menyediakan nutrisi optimal untuk ternak.
Untuk informasi lebih lanjut, saksikan video dari Joel Salatin.
Bagi banyak petani, pagar listrik yang bisa dipindah-pindahkan mungkin
terlalu mahal. Jika demikian maka petani skala kecil dapat menambatkan
sapi mereka pada sistem tonggak/pancang yang bisa dipindahkan. Kami
berhasil meremajakan kembali tegakan alang-alang yang sudah tua dengan
cara menggiring ternak secara rapat dan membuat kawanan ternak tersebut
berpindah sesuai hasil pengamatan kami terhadap kebutuhan lahan berumput
dan kebutuhan kawanan ternak. Kami memulainya dengan segera membiarkan ternak memakan tunas-tunas baru yang bermunculan setelah alangalang tersebut terbakar secara alami pada musimnya (hal yang biasa terjadi
di tempat tumbuhnya alang-alang). Jangan memberikan batang alang-alang
tua kering kepada ternak Anda, karena kualitas pakan yang diberikannya
sangat rendah akibat penuaan dan pengerasan (lihat Gambar 5.7). Untuk sapi,
kami melengkapi alang-alang di bawah standar tersebut dengan memberikan Pennisetum purpureum (rumput gajah) potong-angkut. Sapi akan siap
makan rumput gajah saat rumput itu dibawa ke lahan berumput marginal
sehingga kebutuhan nutrisi mereka terpenuhi. Sisa-sisa rumput gajah yang
tidak dimakan akan diinjak-injak dan dibiarkan menjadi mulsa. Di kawasan
tropis yang hanya memiliki 2 musim, kami telah melihat rumput-rumput ini
tumbuh di pinggir-pinggir lahan-lahan kosong di sepanjang jalan di kawasan
yang tanahnya tandus.
Ternak Perah
Di Aloha House, kami memerah sapi lokal yang kemungkinan merupakan
keturunan sapi Jersey, serta sapi Holstein dan Brahman (atau Brahma)
yang merupakan salah satu
keturunan dari galur sapi
Zebu (Bos indicus). Kami
menyarankan
agar
Anda
memulai kecil-kecilan dengan
menggunakan galur sapi yang
tersedia secara lokal sebelum
Anda mulai menginvestasikan
uang pada galur sapi eksotis.
Thailand memiliki pusat susu
nasional yang besar di Saraburi.
Pusat susu ini merupakan usaha Gambar 5.7: Pengaruh waktu terhadap biomasa
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dan kualitas lahan penjenggutan

kemitraan dengan Pemerintah Belanda dan merupakan sumber daya yang
bagus untuk petani besar maupun kecil. Ketika para petani telah mendapatkan
pengalaman dalam mengelola peternakan sapi perah, rencana pemuliaan
dari pusat tersebut bergeser dari 75 persen Holstein-Friesian menjadi 87,5
persen persilangan Holstein- Friesian. Galur eksotis ini sekarang tersedia untuk
petani lokal karena telah menjadi galur yang “umum.” Petani Thailand juga
memerah sapi Zebu, dan sapi keturunan galur Thailand-Friesian juga telah
dikembangkan dan diuji (Chungsiriwat dan Panapol 2009) (Gambar 5.8). Di
Bangladesh, peternakan sapi perah komersial mencapai kesuksesan tertinggi
saat menggunakan galur Holstein ketimbang jenis sapi dari hasil persilangan
Jersey. Kesuksesan ini diukur dari produksi susu dan kesehatan kawanan/
adaptabilitas ternak (Azam dkk. 2012).
Jerami sebagai Pakan
Di Chiang Mai, Thailand, kami mengunjungi
koperasi sapi perah yang
melatih dan memasok
petani dengan jerami
rumput
gajah
serta
asupan lainnya. Di Sri
Lanka, petani skala kecil
menggunakan
sistem
pengelolaan
semi-intensif yang bergantung
pada sumber pakan
utama. Pemberian pakan
Gambar 5.8: Istri saya sedang mengawasi sapi perah yang dilakukan dengan cara
sedang memakan jerami rumput gajah
meletakkan pakan di
kandang dan dengan
penambatan. Sebaliknya,
petani yang menjalankan
sistem
pengelolaan
ekstensif mengandalkan
penambatan dan penggembalaan di lahan
jenggutan
sebagai
sumber utama pakan
ternak. Hewan biasanya
ditambatkan dan dibiarkan memakan tunggul
jerami padi, dan tunggul
Gambar 5.9: Lahan jenggutan sapi dengan pengelo- tanaman di tanah sawah
laan-rendah: batang dan tunggul padi
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(Gambar 5.9), di ruang-ruang publik, dan di bawah pohon-pohon di perkebunan karet dan kelapa. Di bawah sistem pengelolaan ektensif, produksi susu
rata-rata 3,9l/AU (per ekor/hari, sedangkan produksi susu di bawah sistem
pengelolaan semi-intensif adalah 5,4l/AU/hari. Ini menunjukkan bahwa upaya
untuk memberikan pengelolaan ekstra mungkin layak dilakukan dalam
produksi susu di peternakan kecil (Saraiva dkk. 2014). Hasil serupa dilaporkan
oleh Zemmelink. dkk. (1999) dan Premaratne dkk. (2013) di zona basah bagian
tengah negara Sri Lanka. Rata-rata hasil susu yang lebih rendah dalam sistem
pengelolaan ekstensif mungkin disebabkan oleh pemberian pakan serta
pengelolaan yang lebih buruk.
Perdebatan Besar tentang Biji-bijian
Tim Wightman, penulis Buku Panduan Produksi Susu Mentah/Raw Milk Production Handbook (2005), menjawab pertanyaan, “Apakah sapi perah yang diberi
makan rumput perlu diberi pakan biji-bijian juga?” Umumnya sapi perah
yang diberi makan “biji-bijian” menerima sebagian besar pakannya dalam
bentuk biji-bijian. Hasil produksi susu memang tinggi tetapi kualitas susu
lebih rendah dan umur sapi menjadi lebih pendek. Sapi perah yang digembalakan dengan akses ke padang penggembalaan berkualitas tinggi dan
jerami berkualitas tinggi seharusnya sudah mampu memproduksi susu dalam

Gambar 5.10: Pada kemiringan 15 derajat, azolla yang mendapat 40-80% naungan justru
berkembang lebih baik ketimbang azolla yang mendapat sinar matahari penuh
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jumlah besar. Namun, memberikan sejumlah kecil biji-bijian dapat memasok
pati yang diperlukan untuk memberi makan mikroorganisme dalam rumen
sapi. Ini akan membantu sapi mengubah hijauan menjadi massa tubuh, susu,
dan energi. Menurut Wightman, “Aturan praktisnya, untuk mengelola aktivitas
rumen pada sapi, berikan pakan biji-bijian tidak lebih dari satu persen berat
badan sapi per hari.” Di Aloha, kami menggunakan campuran bekatul dan
tepung kopra dengan perbandingan 1: 1. ditambah dengan tetes-tebu diakhir
hari saat mereka merumput.
Keberhasilan dan Kegagalan Azolla sebagai pakan Ruminansia
Azolla (Azolla caroliniana) adalah pakis mengambang yang tumbuh cepat
dan dilaporkan memiliki kisaran kandungan protein sekitar 19-30%. Kami
menanam azolla secara intensif, dan menggunakannya untuk pakan ayam,
bebek, dan ikan (Lihat Bab 2 dan 4) (Gambar 5.10). Karena berlimpahnya
rumput gajah dan lahan berumput di tempat kami, saat ini kami tidak menggunakan azolla untuk pakan ruminansia. Selain itu, persediaan azolla kami
terbatas dan kami menggunakannya sebagai pakan untuk babi dan ayam.
Namun percobaan yang dilakukan oleh Proyek Pengembangan Sumber Daya
Alam Kendra Vivekananda/Vivekananda Kendra-Natural Resources Development Project (VK-NARDEP) di distrik Kanyakumari, Tamil Nadu, menunjukkan
bahwa kuantitas dan kualitas produksi susu ternak meningkat ketika mereka
diberi makan dengan azolla sebagai pelengkap bagi pakan yang didapat dari
padang rumput yang marginal (Prabu 2007).
Sebuah LSM di India memperkenalkan Azolla sebagai pakan alternatif untuk
sapi perah. Berbeda dengan studi VK-NARDEP di atas, program percobaan
pertama yang dilakukan oleh LSM ini ternyata menunjukkan hasil yang sangat
buruk (Tamizhkumaran dan Rao 2012). Ini menggarisbawahi pentingnya
menguji suatu inovasi sebelum mempromosikan sebuah “solusi” untuk komunitas guna memastikan bahwa teknik atau ide baru tersebut memang bisa
dijalankan di konteks lingkungan dan budaya Anda.
Dalam uji-coba untuk membandingkan Lemna minor (kiambang biasa),
Ipomoea reptans (kangkung), Trapa natans (kaltrap air), dan Salvinia cucullata (sering keliru dianggap azolla) di India—ternyata kiambang maupun
kangkung memiliki rasio konversi pakan dan kandungan protein yang lebih
tinggi: masing-masing 28% dan 32% (Kalita dkk. 2007; Biswas dan Sarkar 2013).
Tumbuhan pakan ternak yang sangat baik ini dapat ditanam dalam sistem
akuakultur, tetapi harus dijauhkan dari ikan demi memastikan dihasilkannya
panen yang teratur (jika tidak ikan akan menghabiskannya). Kami memberikan azolla yang tersedia sebagai pakan (setelah azolla itu dipakai untuk
mencukupi kebutuhan produksi pakan bagi ikan, ayam, dan babi) ke ternak
sapi dengan menaruhnya di tempat makan mereka untuk dimakan pada sore/
malam hari bersama dengan dedak padi dan tetes-tebu.
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Petani harus berhati-hati untuk
tidak memanen tanaman air
mengambang seperti azolla
dan salvinia secara berlebihan
supaya
dapat
mempertahankan
produksi
yang
berkelanjutan. Aturan umum
(dalam kondisi ideal) adalah
memanen tidak lebih dari
separuh biomasa terapung
per minggu (atau 1/7 dari total
biomasa per hari). Kuncinya
adalah dengan mempertahankan tumbuhan tetap
berada di tahap vegetatif yang
perkembangannya
cepat.
Oleh sebab itu petani harus
memantau cara pemanenan
mana yang lebih produktif
untuk sistem mereka. Azolla
lebih tahan terhadap air
mengalir ketimbang kiam- Gambar 5.11: Serok yang biasa digunakan untuk
bang. Salvinia paling cepat mengangkat gorengan sangat bermanfaat untuk
berkembang,
tetapi
bisa mengangkat azolla sekaligus membuang air yang
terbawa.
menjadi merusak/invasif. Di
Aloha House, karyawan magang terbaik kami yang bertanggung jawab atas
produksi azolla menghasilkan rata-rata 194 gram/meter persegi. Serok yang
biasa untuk menggoreng dalam wajan besar merupakan alat terbaik untuk
mengangkat azolla sekaligus menapis air (Gambar 5.11). Kami melakukan
panen di pagi hari dan membiarkan tanaman menapis air yang terbawa
sampai kering selama 24 jam sebelum menimbangnya (Mikkelson2017).
Moringa atau Kelor sebagai Hijauan Pakan yang Mampu Meningkatkan
Produksi Susu
Menurut Lowell Fuglie (2000) dalam Echo Development Notes # 68, “Cara-cara
Baru dalam Studi Moringa di Nicaragua/New Uses of Moringa Studied in Nicaragua,” ketika daun moringa/kelor dipakai sebanyak 40-50% untuk pakan sapi
perah, maka hasil susu akan meningkat sebesar 30%. Artikel ini menyampaikan: “Kandungan protein tinggi pada daun kelor harus seimbang dengan
energi yang dihasilkan oleh pakan lainnya. Pakan ternak yang terdiri dari
40-50% daun kelor harus dicampur dengan molase, tebu, rumput gajah muda,
tanaman sorghum (muda), atau apa pun yang tersedia secara lokal.”
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Memberi Makan Ruminansia Lainnya
Kerbau
Tamaraw atau kerbau kerdil Mindoro adalah kerbau air yang merupakan
hewan asli pulau Mindoro di Filipina. Ini adalah satu-satunya kerbau asli Filipina; spesies ini terancam punah karena yang tersisa hanya ada kurang dari
500 ekor, dan mereka tidak lagi digunakan sebagai hewan pekerja. Sebagian
besar kerbau di Filipina berbadan jauh lebih besar daripada Tamaraw. Selain itu
ada kerbau Murrah yang merupakan jenis kerbau domestik (Bubalus bubalis),
yang berasal dari negara bagian Punjab dan Haryana di India. Murrah dipelihara untuk produksi susu. Beberapa daerah di India mengkhususkan pada
produk susu kerbau untuk menghasilkan keju sejenis keju mozzarella seperti
yang asli Italia.
Hewan pekerja mungkin membutuhkan lebih sedikit pakan premium, tergantung pada beban kerjanya. Sangat baik jika kita memiliki rumput gajah yang
selalu tersedia dan bisa segera diangkut sebagai pakan potong-angkut ke
tempat kerja hewan tersebut. Semua hewan pekerja membutuhkan banyak
air dan banyak kalori untuk melakukan beban kerjanya. Molase bisa menjadi
pakan tambahan untuk menghasilkan energi yang mereka butuhkan. Molase
bisa diberikan sebesar 1-5% dari ransum pakan harian. Dalam EDN #53, jika
Anda memelihara hewan pekerja maka Anda perlu tahu tentang Tillers International. Lembaga ini bahkan memiliki informasi dan pelatihan khusus mengenai
berbagai jenis hewan pekerja di negara berkembang. Mereka bahkan memiliki hewan-hewan pekerja di Madagaskar. Hewan ini membajak dan mengolah
sub-soil pada tanah berkontur untuk mendapatkan air!
Sapi, yak, unta, ilama, alpaka, dan rusa kutub adalah ruminansia yang mungkin
menjadi perhatian sebagian penulis lainnya. Namun, jika Anda ingin membeli
hewan-hewan ini, pikirkan masak-masak tentang semua urusan mencari
pakan untuk mereka dan penggembalaan yang dibutuhkan. Dengan perencanaan yang matang dan tepat, seringkali ruminansia asli ini dapat diberi makan
dari kelimpahan yang telah Anda kembangkan di dalam atau di sekitar pertanian Anda!
Pakan Alternatif untuk Kambing
Kambing adalah binatang yang suka mencari makan dan membutuhkan
pakan yang berbeda dari yang dapat diberikan oleh kebanyakan lahan
berumput yang tersedia bagi petani kecil. Kacang-kacangan yang diperoleh
dengan potong-angkut dapat memenuhi kebutuhan pakan kambing, tetapi
jangan bergantung kepada hanya kacang-kacangan semata. Ketika kambing
memakan hijauan subur dan pakan lembab seperti semanggi, alfalfa, atau
kacang-kacangan potong-angkut secara berlebihan maka gelembung-gelem-
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bung gas kecil dapat terperangkap di dalam rumen, menyebabkan kambing
menjadi kembung. Ini adalah kondisi yang mengancam jiwa;karena kambing
tidak dapat bersendawa mengeluarkan gelembung-gelembung gas tersebut.
Kandungan protein bervariasi dari satu tanaman ke tanaman lain tetapi aturan
praktisnya ialah: untuk kambing, Anda tidak boleh memberikan lebih dari 2/3
kacang-kacangan dan 1/3 pakan hijauan.
Selain menyediakan rumput, semak, dan kacang-kacangan untuk potong-angkut, kami juga memberi makan kambing dengan bermacam-macam daun
palem, bambu, dan nimba. Nimba ditawarkan sebagai pilihan bebas bersama
banyak sayuran lainnya, karena Nimba secara alami bisa melawan cacing. Selain
itu kambing akan menjenggut Nimba sesuai kebutuhannya saja. Dilaporkan
bahwa Nimba juga sangat efektif untuk mengobati cacing pada domba (Chandrawathani dkk. 2006).
Kelapa segar adalah pilihan lain untuk pakan kambing. Petani kelapa di daerah
kami mengambil kelapa yang sudah tua dan membukanya dengan parang
untuk kambing mereka. Seorang berkebangsaan Amerika di pulau kami
mengamati bahwa perlakuan ini secara keseluruhan telah membuat kambingnya mengalami peningkatan kesehatan dan berat badan yang sangat baik.
Akhirnya dia mengurangi upaya untuk mengelola penggembalaan kambingnya di tanah yang berpasir dan sebagai gantinya setiap hari menawarkan
kelapa kepada kambingnya. Penelitian menunjukkan bahwa kopra (daging
kelapa kering) meningkatkan asupan protein untuk sapi, kambing, dan domba.
Kopra adalah pakan berharga untuk ruminansia dan dapat digunakan sebagai
suplemen protein untuk hewan yang diberi makan rumput (Manikkamani
2011). Jika Anda menggunakan produk sampingan kelapa, misalnya kopra,
pastikan Anda tidak memakai ekstraksi kedua kalinya yang dilakukan dengan
menggunakan heksana sebab residu kimianya bisa menimbulkan kerugian
(Heuze V. dkk. 2015).
Sebagai contoh, di Sulawesi Utara, Indonesia, ada sebuah sistem yang memunculkan produksi kambing. Pengelolanya menanam rumput gajah (Pennisetum
purpureum) secara tumpang sari di bawah pohon-pohon di perkebunan
kelapa. Sistem Crop Livestock System (kelapa-hijauan pakan-kambing) ini juga
menggunakan tumbuhan kacang-kacangan semacam Leucaena dan Gliricidia.
Ini adalah contoh lain dari praktik yang terintegrasi dan berkelanjutan yang
membantu “tersedianya pakan saat langka rumput yang baik (rumput dan
tumbuhan polong) untuk mendukung kebutuhan pakan kambing.” Tentu saja,
pupuk kandang dari pakan tersebut diubah menjadi pupuk organik. Ini adalah
cara untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik bagi padang rumput
maupun bagi hasil dari pohon kelapa (Polakitan dkk.2001).
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Domba
Banyak domba liar yang berkeliaran di kawasan tropis. Mereka bertahan hidup
tetapi jarang berkembang subur. Jika Anda baru mulai mencoba beternak
domba, mungkin lebih baik Anda mengawali dengan beternak kambing
terlebih dahulu. Meskipun demikian domba dapat memiliki tempat tersendiri
di iklim yang tepat dan di bawah pengelolaan yang baik. Domba rentan terhadap dehidrasi dan hanya minum air bersih dari kolam atau ember minuman.
Oleh sebab itu air mengalir, sumber air dan sungai tidak akan dapat membantu
program penyediaan air bagi mereka. Mereka juga membutuhkan perlindungan dari pemangsa. Domba lebih cocok hidup di iklim yang lebih dingin
karena mereka gampang terkena sengatan panas matahari. Kabar baiknya
adalah meskipun ada perbedaan penting antara berbagai galur domba, penelitian di Brazil menemukan bahwa domba dapat dipelihara secara eksklusif di
lahan-lahan berumput di kawasan tropis (Poli dkk. 2013).
Silase untuk Ruminansia
Kami menggunakan sedikit pakan terfermentasi untuk ikan, babi, dan ayam.
Namun, kami tidak memfermentasi atau menyimpan rumput, biji-bijian, atau
kacang-kacangan untuk ternak berperut empat. Kami mendapati bahwa di
peternakan skala kecil, tenaga kerja dan upaya-upaya pengelolaan tambahan
membuat petani tidak bisa menabung apa pun. E. coli dapat menimbulkan
masalah karena pakan terfermentasi dapat menimbulkan asidosis (derajad
keasaman dalam tubuh yang terlalu tinggi) dan E. coli akan berkembang subur
di dalam rumen. Banyak pakan yang mengandung E. coli hadir dalam jumlah
yang tinggi karena bakteri tersebut mampu bertahan hidup di lingkungan
dengan kandungan asam tinggi (pH rendah) dan kemudian berkembang
biak di tempat tersebut. Pakan yang difermentasi tidak membudidayakan E.
coli. Perkembangan E. coli lebih disebabkan karena sapi, kambing, dll. menghasilkan kadar E. coli yang tinggi dalam limbah mereka. Vektor pembawa
penyakit ini adalah pupuk kandang dan halaman tempat pakan tersebut diletakkan. Menurut Reference Advisory Group on Fermentative Acidosis of Ruminants
(RAGFAR): “pH rumen segera menurun dengan cepat setelah ternak memakan
konsentrat atau silase. Konsentrat seperti gandum, kedelai, atau jagung justru
dapat menurunkan pH rumen lebih cepat daripada silase” (RAGFAR 2007).
Kami memproduksi susu mentah dan benar-benar menghindari penggunaan
silase. Susu yang dihasilkan oleh Aloha House tidak melalui proses pasteurisasi. Guna menjaga keamanan susu, kami menghindari paparan terhdap E. coli
dengan tidak memberikan konsentrat dan silase serta hanya memberi pakan
rumput/hijauan pakan dari pertanian kami sendiri. Dengan demikian produksi
susu sapi ini lebih kecil risikonya terpapar kontaminasi E. coli ketimbang sapi
yang hanya makan biji-bijian. Anda dapat membaca tentang silase untuk babi
di Bab 3 dan mengadaptasinya untuk ruminansia, tetapi hati-hatilah dalam
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menggunakan kacang-kacangan untuk menggantikan tepung ikan dan
hindarilah pakan yang terbuat dari kedelai. Di India, ada sebuah teknik yang
digunakan untuk memfermentasi pakan sapi.
Dokumentasi Masalah yang Terkait Kedelai
Di Aloha House, tidak ada satu ternak pun yang kami beri pakan kedelai karena
efek kedelai yang merugikan kesehatan. Kedelai mengandung fitoestrogen
dan inhibitor enzim yang mendatangkan masalah bagi hewan maupun
manusia (IEH 2000). Kekhawatiran saya mengenai kedelai telah dirangkum
sebelumnya di Bab 3. Di Aloha House kami juga memilih untuk menghindari
organisme hasil rekayasa genetika (genetically modified organisms/GMO).
Kesimpulan
Petani yang harus menyediakan pakan untuk sapi, kambing, domba, dan
kerbau perlu berusaha membeli asupan seminimal mungkin. Petani harus
menyeimbangkan kebutuhan pakan hewan mereka dengan keselamatan,
kenyamanan, dan keamanan dari pencurian. Tidak peduli seberapa idealnya
tujuan Anda bagi ternak kawanan ruminansia, pastikan Anda merencanakan
dan mengelola dengan hati-hati demi keuntungan kawanan ternak dan
petani. Sebagian besar peternakan skala kecil di Asia Tenggara akan diuntungkan jika mengembangkan dan mengelola sejumlah padang rumput
untuk ternak ruminansia dikombinasikan dengan strategi potong-angkut
hijauan pakan. Pupuk kandang harus digunakan di pertanian untuk menjaga
kesuburan tanah bagi hijauan dan tanaman lainnya, dan meningkatkan laju
siklus-siklus nutrisi sehingga manfaat dari peternakan terpadu akan menghasilkan produksi pangan yang lebih ekonomis dan berkelanjutan.

Pelatihan potong-angkut di Aloha House
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Di Pertanian Mandiri, Kita Bisa Menyiapkan Pakan Ternak!
Sistem peternakan terintegrasi dapat memberikan banyak keuntungan.
Dengan perencanaan yang cermat dan dengan memulainya dari langkah yang
kecil, sebagian besar petani akan dapat mengintegrasikan sapi, kambing, ayam,
atau babi dan meningkatkan stabilitas pertanian mereka. Sisa-sisa tanaman
dapat mengurangi biaya pakan, dan pupuk kandang dapat mengurangi
biaya pupuk. Kotoran ternak juga dapat digunakan untuk menghasilkan
biogas bagi keperluan memasak atau memanaskan, dan untuk mengurangi
biaya di pertanian. Ternak yang digembalakan di lahan berumput juga dapat
membantu mengelola gulma dan meningkatkan kesehatan tanah.
Sistem peternakan terpadu memberikan banyak manfaat.
Dengan pengelolaan yang efisien, Anda bahkan dapat mengubah limbah dari
pakan potong-angkut menjadi produk sampingan yang berguna dalam bentuk
biochar. Kuncinya adalah dengan satu demi satu menerapkan penggunaan
teknologi yang tepat dan mencari cara untuk meminimalkan tenaga kerja.
Anda akan segera dapat meluncur dan berkembang dengan aman saat Anda
terus belajar menyesuaikan dan menerapkan apa yang sudah Anda pelajari.
Selanjutnya, Anda akan dapat mulai berbagi dengan para petani lain di daerah
Anda!
Buku pegangan ini memberikan beragam informasi praktis, berbagai resep
pakan starter, dan berbagai hal lainnya, menampilkan praktik-praktik organik
terbaik yang dilakukan di Pertanian Aloha House di Palawan, Filipina.
Tulisan-tulisan di dalam buku ini awalnya muncul sebagai rangkaian artikel
yang ditulis untuk Catatan ECHO Asia/ECHO Asia Notes dan yang sekarang
tersedia untuk Anda dalam bentuk buku.
Selamat Membaca dan Menikmati.

