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SAMBUTAN REKTOR 
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

 

 Seorang dosen wajib mewujudkan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi tidak hanya dalam 

bentuk pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat 

saja, tetapi juga dalam bentuk karya yang berupa 

buku, artikel ilmiah, bahan ajar, dan paten. 

Dibandingkan dengan bentuk pertama, empat 

bentuk karya terakhir ini sebenarnya lebih 

monumental. Selain bisa dijadikan bahan 

referensi tanpa perlu bertatap muka langsung 

dengan dosen bersangkutan, karya-karya ini lebih bersifat tahan lama 

atau relatif abadi. Sayangnya, walaupun lebih monumental, ternyata 

banyak dosen yang merasa terbebani untuk menghasilkan karya seperti 

ini. Keterbebanan seperti ini sudah seharusnya dihindari.  

Sebagai pemimpin UNLAM, saya menyambut baik terbitnya buku 

Jasa dan Produk Teknologi Universitas Lambung Mangkurat, Jilid 2 yang 

sebetulnya memang kelanjutan dari buku Jasa dan Produk Teknologi 

Universitas Lambung Mangkurat, Jilid 1. Kedua buku tersebut 

membuktikan bahwa dosen sebenarnya mampu berkarya lebih banyak 

dan mampu mewujudkan ide menjadi tulisan atau bahkan kegiatan-

kegiatan nyata yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh 

masyarakat banyak. Pada sisi lain, buku ini juga menunjukkan bahwa 

UNLAM memiliki sumber daya manusia handal. Sebagai institusi 

kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan, kemampuan UNLAM tentu 

tidak diragukan. UNLAM selalu siap dan terbuka untuk bekerja sama 

mengembangkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya masyakarat 

untuk kesejahteraan daerah.  

 Saya berharap penerbitan buku ini membangkitkan niat, minat, 

dan gairah para dosen UNLAM untuk terus ikut berperan serta 

mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) pada 
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masyarakat. Dengan demikian, para dosen atau bahkan UNLAM, 

perguruan tinggi tempat para dosen tersebut bernaung, tidak lagi 

dianggap seperti menara gading, yang hanya bagus dipandang, tetapi 

tidak menghasilkan dan memberikan karya bermanfaat bagi masyarakat. 

Perguruan tinggi memang harus berubah menjadi menara air yang 

mampu mendistribusikan “air kehidupan” kepada masyarakat di 

sekitarnya dan masyarakat luas.  

Atas nama pemimpin UNLAM, saya mengucapkan terima kasih 

dan memberikan penghargaan kepada Sdr. Mochamad Arief Soendjoto 

yang menyumbangkan gagasan untuk kemajuan dan nama baik UNLAM 

serta para staf LPM UNLAM yang ikut menjalankan roda lembaga dan 

ikut memromosikan jasa dan produk UNLAM kepada masyarakat. Saya 

berharap hal ini dapat diikuti oleh sivitas akademika UNLAM, terutama 

para dosen yang telah bergelar Doktor. Saya yakin mereka ini mampu 

berbuat lebih untuk mengharumkan nama UNLAM. 

 

 

Rektor 

 

Prof. Ir. H. Muhammad Rasmadi, M.S. 
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PRAKATA 
 

 Sebuah perguruan tinggi akan dikenal luas oleh masyarakat, 

apabila sumber daya manusianya mumpuni dan menghasilkan karya 

nyata yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dimanfaatkan secara 

berkelanjutan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

Sebaliknya, perguruan tinggi itu tidak akan dikenal atau bahkan akan 

tenggelam ditelan zaman, ketika sumber daya manusianya hanya bangga 

akan kebesaran dirinya dan tidak berkarya untuk pembangunan dan 

kepentingan masyarakat.  

Berbekal pernyataan bijak itu, kami telah menerbitkan buku 

berjudul Jasa dan Produk Teknologi Universitas Lambung Mangkurat, 

Jilid 1 dan kemudian diiringi dengan buku Jasa dan Produk Teknologi 

Universitas Lambung Mangkurat, Jilid 2. Tujuan penulisan kedua buku 

ini tidak sekedar mendokumentasikan kegiatan-kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh para dosen dari 

sepuluh fakultas dalam lingkungan Universitas Lambung Mangkurat 

(UNLAM), tetapi juga menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni (ipteks) kepada masyarakat.  

Sama dengan buku Jilid 1, buku ini pun memuat empat bagian. 

Bagian pertama adalah Profil Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, 

Universitas Lambung Mangkurat (LPM UNLAM). Bagian ini mengenalkan 

LPM UNLAM beserta tugas pokok dan fungsinya kepada para pembaca. 

Bagian-bagian berikutnya menampilkan jasa dan produk ipteks yang 

telah dihasilkan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh para 

dosen UNLAM. Jasa dan produk ipteks tersebut dikelompokkan ke dalam 

teknologi pengolahan pangan dan obat, teknologi budidaya, dan 

teknologi tepat guna.  

Format sajian buku dibuat sesederhana mungkin. Tujuannya 

adalah agar buku ini dapat dibaca oleh semua kalangan, bukan hanya 

staf pemerintahan (terutama yang bertugas sebagai penyuluh) dan 

akademisi, melainkan juga para pembaca yang berasal dari kalangan 

petani, peternak, wirausaha pemula, pelaku agribisnis, atau pelaku 
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industri. Selanjutnya pembaca yang masih belum memahami jasa dan 

produk teknologi tersebut atau berkeinginan mempraktikkan/ 

menerapkannya dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia dan 

peningkatan bisnisnya dapat berkomunikasi atau berkonsultasi langsung 

dengan dosen yang telah mempraktikkan/menerapkan ipteks tersebut.  

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada 

beberapa pihak yang memberi sumbangsih besar dalam penulisan buku. 

Kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Lambung 

Mangkurat yang memberi semangat kepada kami untuk menerbitkan 

buku ini. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada Drs. Gusti Amin 

Rif’an yang membantu mengumpulkan data, Sdr. Ilhamsyah Darusman 

yang mendesain sampul, staf LPM UNLAM lainnya yang membantu 

membangkitkan inspirasi, dan semua pihak yang tidak dapat kami 

sebutkan satu per satu.  

Semoga buku ini bermanfaat.       

  

 

Banjarmasin, Maret 2010 

 

Mochamad Arief Soendjoto 
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1.1. PENDAHULUAN 

Dosen sebagai individu dan sekaligus sivitas akademika dari 

perguruan tinggi tempatnya bernaung serta perguruan tinggi sebagai 

institusi wajib menyelenggarakan tiga tugas pokok yang dikenal dengan 

sebutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Walaupun lembaga 

penyelenggaranya berbeda (pendidikan dan pengajaran diselenggarakan 

oleh fakultas, penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Pengabdian kepada 

Masyarakat), ketiga dharma itu harus dilaksanakan secara sinergi dan 

berkelanjutan. Ketiga dharma itu merupakan satu kesatuan dan tidak 

bisa dipisahkan. Tidak berlebihan, apabila kemudian paradigmanya 

adalah pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada 

masyarakat berbasis penelitian (riset). 

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung 

Mangkurat (LPM UNLAM) merupakan lembaga yang mengkoordinasikan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para 

dosen, mahasiswa, dan staf pegawai UNLAM. Kegiatan itu merupakan 

bentuk pengamalan atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni (IPTEKS) yang dilaksanakan melembaga, melalui metode ilmiah, dan 

ditujukan kepada masyarakat. 

LPM UNLAM harus bijak, profesional, serta terkoordinasi 

menghadapi tantangan dan kendala serta mengatasi perubahan yang 

setiap saat berkembang di masyarakat. Kebijakan tentang otonomi 

daerah mewajibkan LPM UNLAM ikut membangun komitmen 

mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa menuju 

masyarakat madani. Strukturisasi perguruan tinggi menjadi Badan 

Hukum Pendidikan menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi LPM 

UNLAM untuk mendidik atau melatih sivitas akademikanya dan 

memberdayakan masyarakat dalam berwirausaha. Pada saat yang sama 

perubahan ekonomi, sosial, dan politik yang begitu cepat mewajibkan 

LPM UNLAM untuk  
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1) berperan lebih aktif menumbuhkembangkan kemampuan dan 

kemandirian masyarakat (terutama masyarakat miskin serta usaha 

kecil menengah) serta mengatasi masalah masyarakat melalui 

penerapan dan pengembangan IPTEKS, 

2) ikut andil dan sesegera mungkin menyiapkan dan menghasilkan 

tenaga siap kerja dan/atau wirausahawan, dan 

3) ikut berperan mengantisipasi (meningkatkan dampak positif dan 

mengatasi dampak negative) globalisasi serta mengembangkan dan 

menjaga Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). 

 

1.2. SEJARAH 

LPM UNLAM merupakan unsur pelaksana UNLAM yang bertugas 

menyelenggarakan kegiatan dan mengkoordinasikan pengabdian kepada 

masyarakat yang bersifat interdisipliner. Dalam pelaksanaan kegiatan, 

lembaga tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian 
Universitas Lambung Mangkurat 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan 
Tinggi. 

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 028/O/2003 Tanggal 
18 Maret 2003 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat. 

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 203/O/2003 Tanggal 

31 Desember 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0176/O/1995 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat. 

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 192/D/O/2004 

Tanggal 9 Desember 2004 tentang Rincian Tugas Bagian dan 

Subbagian di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. 

Pada awal sejarahnya LPM UNLAM dinamai Pusat Pengabdian 

kepada Masyarakat (PPM). Pusat ini dipimpin oleh Kepala yang 
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bertanggung jawab kepada Rektor. Nama LPM resmi dipakai setelah 

terbit Kepmendikbud No. 0176/O/1995. Pimpinan tertinggi lembaga ini 

selanjutnya disebut Ketua dan bertanggung jawab kepada Rektor.  

Ketua LPM UNLAM selalu berganti dalam periode waktu tertentu 

(empat tahun, seperti periode jabatan Rektor). Pergantian mengikuti 

prosedur yang pada dasarnya telah diatur dan ditetapkan dalam Statuta 

UNLAM. Nama pimpinan PPM dan LPM sampai dengan tahun 2010 

adalah sebagai berikut.  

 

A. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 

1. Ketua : Prof. Dr. Ir. M. Arief Soendjoto, M.Sc. (12/04/2006 – 

12/04/2010) 

 Sekretaris :  Dra. Siti Rusfatimah (10/05/2008 – sekarang) 

   Drs. H. M. Ary Achdyani (06/01/2007 – 09/05/2008) 

   Tidak ada sekretaris (01/11/2006 – 05/01/2007) 

   H.A. Chadari A.D.P.,S.H.,M.H. (25/07/2006 – 01/11/2006). 

   Dra. Sundusiah (04/03/2004 – 25/07/2006) 

2. Ketua : Ir. Abdussamad, M.S. (11/01/2003 – 12/04/2006)  

 Sekretaris : Dra. Sundusiah (04/03/2004 – 25/07/2006) 

   Ridwan B.W.S. 

    Hadin Muhdjad, S.H., M.H.  

3. Ketua : Abdurrahman Hasan, S.H., M.Pd. (1999 – 11/01/2003) 

 Sekretaris :  Ir. Abdussamad, M.S. (1999 – 11/01/2003) 

4. Ketua  :  Prof. Ir. Adrias Mashuri, S.U.  (1995-1999) 

 Sekretaris :  Ir. Syamsul Arifin, MSF 

 

B. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat: 

5.  Kepala :  Ir. H. Mulyadi Yusuf H.M. (1990 – 01/03/1992) 

 Sekretaris: Dr. Karyono Ibnu Ahmad 

6.  Kepala :  Drs. Jonihanto Wasimun, Dipl. CD, M.S. (1982-1990) 

7.  Kepala :  Drs. H. Fauzi Thalhah (1978-1982) 
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1.3. VISI DAN MISI 

Visi LPM UNLAM adalah Lembaga Profesional dan Mandiri dalam 

penyelenggaraan atau pengkoordinasian dharma pengabdian kepada 

masyarakat tahun 2015. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang 

diemban adalah 

1) meningkatkan keprofesionalan dan kemandirian LPM serta program-

program (pusat-pusat) dalam lingkungan LPM, 

2) menyelenggarakan berbagai program kegiatan yang memberikan 

kesempatan kepada sivitas akademika dan masyarakat untuk 

meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan, 

3) mewujudkan, meningkatkan, dan mendayagunakan jaringan 

kerjasama internal UNLAM (fakultas, lembaga, atau unit kerja di 

lingkungan UNLAM) dan eksternal (instansi pemerintah, 

lembaga/perusahaan swasta) dalam pemberdayaan masyarakat, 

4) mengembangkan dan menerapkan produk-produk hasil penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan wilayah 

serta peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, 

5) memberi masukan dan mengembangkan kurikulum akademik di 

UNLAM (terutama dalam kaitannya dengan Kuliah Kerja Nyata, 

Praktek Kerja Lapang, Kewirausahaan). 

 

1.4. ORGANISASI DAN PERSONALIA 

LPM UNLAM mengembangkan tujuh program unggulan. Setiap 

program dipimpin oleh seorang Kepala.  

1. Program Pendidikan dan Pelatihan (Progdiklat); lingkup kegiatan 

antara lain: 

 Pelatihan Metode Pengabdian pada Masyarakat 

 Pelatihan perencanaan pembangunan  

 Pendidikan luar sekolah dan kecakapan hidup (life skill)  

 Penyuluhan melalui media massa 

 Pelatihan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah  
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 Penyelenggaraan seminar dan lokakarya  

2. Program Kuliah Kerja Nyata dan Usaha (Prog KKN-U); lingkup 

kegiatan  antara lain 

 Pembekalan ilmu pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa  

 Pengembangan ilmu pemberdayaan masyarakat 

 Penerapan program pemberdayaan masyarakat 

3. Program Penerapan IPTEKS (Prograp IPTEKS); lingkup kegiatan  

antara lain 

 Penerapan IPTEKS  dalam kerangka peningkatan kualitas sumber 

daya manusia dan peningkatan kesejahteraan 

 Penerapan teknologi tepat guna  

 Pembinaan industri mikro, kecil dan menengah  

4.  Program Pelayanan Masyarakat (Progyanmas); lingkup kegiatan 

antara lain 

 Jasa konsultasi manajemen publik dan bisnis  

 Jasa bantuan hukum  dan advokasi  

 Jasa bimbingan dan konseling 

 Jasa statistik dan akuntansi 

 Jasa bursa kerja 

5. Program Pengembangan Kewirausaahaan (Progbangwira); lingkup 

kegiatan  antara lain 

 Pengembangan kuliah kewirausahaan  

 Pengembangan program magang kewirausahaan 

 Pengembangan inkubator bisnis 

 Pengembangan unit usaha produktif dan jaringan kerja  

6. Program Pengembangan Wilayah (Progbangwil); lingkup kegiatan  

antara lain 

 Manajemen sumberdaya manusia dan sumberdaya alam  

 Pembangunan masyarakat (community development) dan 

penanggulangan kemiskinan 

 Pengembangan wilayah binaan 

 Peningkatan sinergi pemberdayaan potensi masyarakat 
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 Pelaksanaan kaji tindak hasil penelitian untuk pengembangan 

wilayah  

7.   Program Pemberdayaan dan Peranan Wanita (Progdayanita); 

lingkup kegiatan  antara lain 

 Pemberdayaan wanita/perempuan di bidang ekonomi, sosial, 

dan politik  

 Peningkatan kesadaran hukum dan kesetaraan jender 

 Peningkatan keterampilan bagi perempuan. 

Dalam pelaksanaan kegiatan, ketujuh program ini memiliki 

kendala dan menghadapi hambatan, sehingga tidak semua program 

beroperasi seperti yang diharapkan. Karena pada sisi lain (1) ipteks 

berkembang begitu cepat, (2) efisiensi dana harus diterapkan, (3) 

efektivitas kegiatan harus dilakukan, (4) kinerja harus ditingkatkan, dan 

(5) segi kebahasaan harus dipertimbangkan, organisasi LPM UNLAM itu 

perlu segera direstrukturisasi. Restrukturisasi diancer-ancer antara lain 

menyangkut perubahan nama (yang disesuaikan dengan makna bahasa) 

dan pengurangan jumlah program/pusat (yang disesuaikan dengan 

bidang kerjanya).  

 Susunan personalia pada saat ini sebagai berikut. 

Ketua   : Prof. Dr. Ir. M. Arief Soendjoto, M.Sc. 

Sekretaris : Dra. Siti Rusfatimah 

Kaprog Diklat : Radna Nurmasari, S.Si., M.Si.  

Kaprog KKN-U : Dra. Rochgiyanti, M.Si. 

Kaprog Rap IPTEKS : Ir. Budi Sutiya, M.P. 

Kaprog Yanmas : Dra. Hj. Sri Setiti, M.M. 

Kaprog Bangwira : Ir. Pahmi Ansyari, M.Si.  

Kaprog Bangwil  : Dahniar, S.E., M.Si. 

Kaprog Dayanita : Dra. Rabiatul Adawiyah, M.Si. 

Kabag Tata Usaha : Drs. H. Subeli 

Kasubag Umum : Drs. Soetrisno 

Kasubag Prodasi  : Drs. Gusti Amin Rif’an 
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1.5. SUMBER DAYA DAN KERJASAMA 

Kegiatan LPM UNLAM tidak lepas dari dukungan segenap sivitas 

akademikanya (mahasiswa, tenaga edukatif, dan tenaga administratif). 

Pidato Rektor UNLAM pada Dies Natalis ke-51 tanggal 26 September 

2009 menyebutkan sampai dengan tahun 2009, jumlah tenaga edukatif 

1.050 orang (Unlam, 2009). Yang berpendidikan S-1 329 orang, S-2 632 

orang, S-3 73 orang, Spesialis-1 14 orang, dan Spesialis-2 2 orang. 

Mereka dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian yang tersebar di 3 

Program Studi S-0, 52 Program Studi S-1, 3 Program Studi Profesi, dan 14 

Program Studi Pascasarjana (S-2).  

Kegiatan didukung dengan sarana prasarana, baik yang ada di 

gedung utama LPM UNLAM Banjarmasin maupun yang tersebar di 

sepuluh fakultas dalam lingkungan UNLAM Banjarmasin dan Banjarbaru, 

yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Hukum 

(FH), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), 

Fakultas Pertanian (Faperta), Fakultas Kehutanan (Fahutan), Fakultas 

Perikanan (FI), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Kedokteran (FK), serta 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Beberapa di 

antara sarana/prasarana itu adalah ruang pendidikan dan pelatihan 

(belajar mengajar, seminar, lokakarya), peralatan dan fasilitas peragaan, 

laboratorium, bengkel kerja, serta beberapa lahan kebun untuk demplot 

atau percontohan. Dukungan juga diperoleh melalui kerjasama dengan 

perusahaan mitra dan desa/wilayah binaan. 

LPM UNLAM tidak hanya mengawasi kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen secara mandiri, tetapi 

juga mengkoordinasi kegiatan pengabdian berdasarkan kerjasama 

dengan pihak luar. LPM UNLAM proaktif memromosikan IPTEKS, 

menawarkan sumberdaya yang dimiliki, dan melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat  



 
© Jasa dan Produk Teknologi Universitas Lambung Mangkurat, Jilid 2   9 
  

1) dengan dana sepenuhnya dari pemerintah, badan usaha milik 

negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), perusahaan 

swasta, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), 

2) dengan dana mandiri para dosen pengabdian, dana UNLAM, dan 

atau dana DP2 M Ditjen Dikti, 

3) dengan dana swakelola/swadana dari berbagai sumber, 

4) dengan pola kemitraan atau pola lainnya yang saling 

menguntungkan. 

 

1.6. MOTTO 

 Mengamalkan ilmu untuk kesejahteraan 
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PENGOLAHAN 

PANGAN DAN OBAT 
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2.1. SELAI DAN SIRUP DARI KULIT DURIAN 
 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Durian (Durio zibethinus), duren (Jawa), kadu 
(Sunda), duriang (Manado), atau duliang 
(Toraja) adalah tumbuhan Asia Tenggara yang 
dicirikan secara khas oleh kulit buahnya yang 
keras dan berlekuk-lekuk tajam menyerupai 
duri. Durian merupakan salah satu produk 
pertanian yang cukup disukai banyak orang. Dari 
buah yang berbau khas menyengat ini ―untuk 
sebagian orang, bau ini justru memuakkan atau 
memabukkan, sehingga buah ini dilarang 
dibawa atau dimasukkan ke kabin pesawat, 
kendaraan angkutan umum, dan hotel― 
kebanyakan masyarakat memanfaatkan daging 
buahnya yang berwarna putih dan melekat pada 
permukaan biji.  

2. Daging buah durian dikonsumsi langsung atau 
dijadikan bahan campuran pembangkit rasa 
pada kue, kolak, es krim, atau jus buah. Daging 
buah tersebut mengandung air, karbohidrat, 
protein, lemak, dan serat serta memiliki energi 
tinggi. Daging buah yang tidak dikonsumsi 
langsung bisa juga diawetkan (yang selanjutnya 
disebut lempok) atau difermentasi (disebut 
tempoyak).  

3. Berbeda dengan daging buahnya, kulit durian 
dibuang begitu saja dan kulit ini pun menjadi 
limbah. Pada musim buah, limbah kulit durian 
diperkirakan mencapai 60-70% dari volume 
sampah organik. 

4. Di Jawa, kulit durian biasa dipergunakan sebagai 
bahan pengusir (repellent) nyamuk. Kulit durian 
mengandung selulosa, hemiselulosa, 
karbohidrat, lignin, dan pektin. Menurut Hatta 
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(2003), kulit durian mengandung selulosa yang 
tergolong tinggi (50-60%), lignin (5%), pati (5%), 
dan pektin (60%). 

Kegunaan  : Karena adanya kandungan zat-zat tertentu seperti 
yang disebutkan itu, kulit durian masih dapat 
dimanfaatkan lebih lanjut atau diolah untuk bahan 
pangan olahan.  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Bagian dalam (yang berwarna putih) dari kulit 
durian dapat dimanfaatkan dan secara tidak 
langsung dapat memerkecil volume limbah. 
Dengan kalimat lain, kulit durian tidak lagi 
dibuang begitu saja. Kebersihan dan kesehatan 
lingkungan pun terjaga. Populasi hewan atau 
serangga penyebar penyakit dapat ditekan.  

2. Selai dan sirup sebagai produk olahan dari kulit 
durian tidak hanya dapat dikonsumsi langsung 
untuk menambah rasa dan meningkatkan nafsu 
atau selera makan, tetapi juga dapat dijadikan 
sumber pendapatan. 

3. Secara sederhana pengolahan kulit menjadi 
bahan makanan diawali dengan pengirisan kecil-
kecil kulit bagian dalam dan perebusan selama 
30-45 menit agar kulit melunak. Irisan tersebut 
kemudian diangkat, dimasukkan ke dalam 
blender, dan dihancurkan, hingga membentuk 
bubur. Bubur ini disaring agar seratnya terpisah. 
Bubur pisahan kemudian dipanaskan serta 
ditambahi gula pasir (perbandingan 0,75 kg gula 
dan 1 kg bubur) dan asam sitrat secukupnya. 
Bubur inilah yang menjadi selai. Sementara itu, 
langkah untuk membuat sirup diawali dengan 
penyaringan air masakan yang potongan kulit 
duriannya telah diangkat. Air saringan 
ditambahi gula (750 ml air untuk 1 kg gula) dan  
dipanaskan hingga mendidih dan gula larut. 
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Aplikasi : Industri (pangan, pengolahan hasil pertanian skala 
rumah tangga)  

Penemu/ 
Pengembang  

: 1. Dra. Hj. Siti Zulaikha, M.P. 
2. Sasi Gendro Sari, S.Si. 
3. Hidayaturrahmah, S.Si. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Lihung, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten 
Banjar, tahun 2008 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat No. 031/SP2H/PM/DP2M/II/2008, 
tanggal 01 April 2008 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123, 
Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Dra. Hj. Siti Zulaikha, M.P.; Fakultas MIPA 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp. 0511-4773112, Fax. 0511-4782899 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kulit durian 
(bagian dalam) 

Iris kecil-kecil dan 
rebus hingga lunak 

Angkat irisan  

Masukkan ke blender 
dan hancurkan 

Bubur 

Saring bubur 
dan pisahkan 

seratnya 

Tambahi gula pasir 
dan asam sitrat 

Selai 

Bubur 
tersaring 

Irisan 
masak 

Cairan 

Tambahi air dan 
gula pasir  

Panaskan hingga 
mendidih 

Sirup 

Gambar 2.1. Tahap pembuatan sirup dan selai dari kulit durian 
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Gambar 2.2. Durian, pengupasan kulit, dan hasil olehan dari kulit 
durian 
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2.2. PERMEN DAN SIRUP JAKADU (JAHE, KAYU MANIS, DAN 
MADU) 

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Jahe (Zingiber officinale) adalah tumbuhan 
tropis yang dikelompokkan dalam bangsa temu 
atau empon-empon (Zingiberaceae). Akar 
rimpang yang berbentuk jemari ini berbau 
harum, karena mengandung senyawa keton 
yang disebut zingeron. Bila dikunyah, akar 
berasa pedas. Akar dimanfaatkan oleh berbagai 
suku masyarakat Indonesia sebagai rempah-
rempah dan bumbu dapur. Menurut Sangat et 
al. (2000), akar juga bermanfaat untuk 
mengobati beberapa penyakit kulit (kadas) atau 
gangguan kesehatan lainnya (seperti masuk 
angin, batuk bronkitis, asma, puyeng, batuk 
berdahak) serta menyehatkan atau 
menyegarkan tubuh (ibu setelah melahirkan).    

2. Berbeda dari jahe yang memiliki batang semu, 
kayu manis (Cinnamomum burmanii) adalah 
tumbuhan yang batangnya berkayu. Kulit batang 
ini beraroma khas dan berasa manis pedas. Kulit 
ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti 
bahan bumbu masakan, minyak atsiri, dan 
bahan pembalsamam mumi. Kulit kayu manis 
juga memiliki efek farmakologi. Sangat et al. 
(2000) mencatat manfaat kayu manis untuk 
mengobati keseleo, batuk, gangguan suara, sakit 
kepala, atau gangguan syaraf.   

3. Madu adalah cairan kental yang diperoleh dari 
sarang lebah dan sudah dikenal sejak zaman 
Mesir Kuno (Fir’aun) sebagai minuman obat. 
Madu mengandung senyawa gula (glukosa, 
fruktosa), mineral (seperti magnesium, kalium, 
kalsium, natrium, klor, belerang, besi, dan 
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fosfat), dan vitamin (B1, B2, B3, B6, C). Kualitas 
madu (kandungan gizi, warna, dan rasa) 
bergantung dari jenis lebah (madu ternak: Apis 
cerana, A. melifera, madu hutan: A. dorsata) 
dan jenis bunga yang nektarnya dihisap oleh 
lebah tersebut. Madu memiliki banyak 
keistimewaan. Cairan kental ini mudah dicerna, 
berkalori rendah, berdifusi lebih cepat di dalam 
darah, membantu pembentukan darah, dapat 
mengobati luka, dan bersifat membunuh bakteri 
(efek inhibisi). Bakteri yang pertumbuhannya 
terhambat oleh madu antara lain Candida alba, 
Salmonela shigela, E. coli, dan Vibrio cholera.   

Kegunaan  : Karena manfaatnya yang luar biasa bagi kesehatan 
dan tidak berdampak negatif pada kesehatan 
secara umum, jahe, kayu manis, dan madu dapat 
dicampur untuk dibuat permen atau sirup.   

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Jakadu meningkatkan keanekaragaman produk 
pangan (olahan) berbahan dasar kayu manis 
yang selanjutnya langsung atau tidak langsung 
dapat meningkatkan taraf hidup petani dan 
mengurangi keengganan petani menanam atau 
meremajakan tanaman kayu manisnya. Selama 
ini kayu manis banyak ditanam oleh petani di 
Kecamatan Loksado, Hulu Sungai Selatan 
(kawasan Pegunungan Meratus), terutama yang 
tinggal di Balai Malaris, Loa Panggang, Haratai, 
dan Waja, tetapi seringkali dijual oleh petani 
dalam bentuk mentah. Penjualan dalam bentuk 
mentah ini menyebabkan harga jual kulit kayu 
manis cenderung menurun. 

2. Pembuatan jakadu tergolong sederhana. Yang 
harus diutamakan adalah kebersihan bahan, 
alat, dan tempat.  

Aplikasi : Industri (pangan, pengolahan hasil pertanian skala 
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rumah tangga atau industri kecil)  

Penemu/ 
Pengembang  

: 1. Ir. Hj. Noor Mirad Sari, M.P. 
2. Siti Hamidah, S.Hut., M.P. 
3. Ir. Rosidah R. Radam, M.P. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Program Studi Teknologi Hasil Hutan, Fakultas 
Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat, 
Banjarbaru, tahun 2008 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

 Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Penelitian 
dan Pengembangan Unlam, DIPA Unlam, No. 
2305/H8/KU/2008, tanggal 25 Agustus 2008  

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123, 
Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Ir. Hj. Noor Mirad Sari, M.P.; Fakultas Kehutanan 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp./Fax. 0511-4772290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jahe  
Timbang 

bahan  

Masukkan 
dalam blender 
dan haluskan 

Rebus 
dalam air 

Angkat rebusan 
dan dinginkan  

Masukkan dalam 
botol steril 

Bubuk/ 
halusan 

Dinginkan dan 
saring rebusan  

Panasi hasil penyaringan 
dan tambahkan gula, 

madu, natrium benzoat 

Sirup siap 
saji/jual 

Kayu 
manis  

Cuci bersih 
dengan air dan 
potong-potong 

 

Masukkan dalam 
botol steril 

Pasang label pada 
bagian luar botol 

Gambar 2.3. Tahap pembuatan sirup jakadu 
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Gambar 2.4. Tahap pembuatan permen jakadu 

Gambar 2.5. Permen dan sirup jakadu 
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dengan air dan 
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2.3. DENDENG BELUT 
 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Belut (Monopterus albus) merupakan salah satu 
jenis ikan (famili Synbranchidae) yang dikenal 
oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. 
Walaupun tergolong ikan, belut tidak memiliki 
sisik, tidak bersisik (atau hanya sedikit), dapat 
bernafas langsung dari udara, memiliki bukaan 
insang sempit, serta tidak memiliki kantung 
renang dan tulang rusuk. Belut hidup di dalam 
lumpur pada air tawar yang tergenang, tidak 
mengalir, atau alirannya tidak terlalu deras, 
seperti rawa dan sawah (Taufiqurrohman, 2001). 
Panjang ikan pantropis (ditemukan di semua 
daerah tropika) ini bisa mencapai 60 cm atau 
bahkan 150 cm dengan berat 600 g/ekor.  

2. Kandungan protein daging belut 14%. Namun, 
pengonsumsian ikan ini dalam bentuk segar oleh 
masyarakat Kalimantan Selatan tergolong sangat 
rendah. Salah satu faktor penyebabnya adalah 
bentuk ikan yang menyerupai ular, sehingga 
masyarakat merasa jijik atau tidak nyaman 
melihatnya.    

3. Belut memiliki daging tebal. Daging tersebut 
mudah dipisahkan dari tulangnya. Hal ini 
memungkinkan belut untuk diolah menjadi 
produk olahan. Beberapa produk olahan dari 
belut antara lain belut aweatan dalam botol 
(Indraswari, 1999), sosis belut, burger belut 
(Helianti, 1998), dan belut kering (Rahmansyah, 
1999). 

Kegunaan  : 1. Pengolahan belut dari bentuk utuh (segar) ke 
dendeng tidak hanya mengubah belut dari 
bentuk yang tidak disukai untuk dimakan 
menjadi bentuk yang dapat meningkatkan selera 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sisik
http://id.wikipedia.org/wiki/Udara
http://id.wikipedia.org/wiki/Insang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kantung_renang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kantung_renang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tulang_rusuk
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makan, tetapi juga meningkatkan jumlah 
konsumsi ikan perairan darat yang dikategorikan 
bergizi tinggi. 

2. Dengan penambahan beberapa jenis bumbu 
dapur (seperti bawang putih, garam, dan gula) 
dalam perbandingan tertentu, daging belut 
diubah menjadi panganan awet serta memiliki 
rasa dan aroma khas.  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Dendeng belut berpotensi dikembangkan 
menjadi komoditas-perikanan olahan bernilai 
tinggi dan nilai jualnya pun diharapkan akan 
meningkat. 

2. Proses mendendengkan belut dapat dijadikan 
sumber mata pencaharian, membuka lapangan 
kerja, dan sekaligus meningkatkan pendapatan 
masyarakat nelayan.  

Aplikasi : Industri (pangan, pengolahan hasil perikanan skala 
rumah tangga) 

Penemu/ 
Pengembang  

: 1. Iin Khusnul Khotimah, S.Pi., M.Si. 
2. Ir. Rabiatul Adawyah, M.P. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, 
Kabupaten Banjar, Tahun 2005 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Pengelola Penyelenggaraan Kegiatan Usaha dan 
Pendidikan Tinggi, No. 014/J08.P2/PG/2005 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123, 
Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Iin Khusnul Khotimah, S.Pi., M.Si.; Fakultas 
Perikanan UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 
70714, Telp./Fax. 0511-4772124 
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2.4. KERIPIK CUMI-CUMI 
 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Cumi-cumi (Loligo sp.), hewan laut yang dapat 
menyemprotkan cairan seperti tinta untuk 
menghindar dari musuhnya, merupakan salah 
satu komoditas perikanan laut yang terbesar di 
Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten 
Kotabaru. Pada tahun 1999, cumi-cumi yang 
dipasarkan dalam keadaan segar mencapai 
250,3 ton, sedangkan dalam keadaan kering 
(diasinkan) mencapai 768,8 ton (Diskan Kalsel, 
1999). 

2. Nelayan tradisional Takisung yang jumlahnya 
76,77% dari penduduk Takisung sering 
mendapatkan hasil tangkapan ikan laut yang 
kurang atau tidak bernilai ekonomis. Salah satu 
jenis tangkapan itu adalah cumi-cumi yang 
berukuran kecil. Hewan laut ini memang mudah 
tertangkap oleh alat tangkap bersama dengan 
ikan lain, karena sifatnya yang fototaksis positif. 
Cumi-cumi tangkapan tersebut selanjutnya 
dijual dalam bentuk segar ataupun kering, 
tetapi harganya relatif murah.  

3. Cumi-cumi merupakan sumber protein hewani. 
Beberapa pustaka menyebutkan bahwa 
kandungan protein cumi-cumi berukuran kecil 
9,8-12%, sedangkan cumi-cumi besar 14,9-
19,3%. 

Kegunaan  : Cumi-cumi kecil dapat diolah dalam bentuk lain 
(keripik), tidak sekedar diawetkan sebagai cumi-
cumi kering atau dijual sebagai bahan segar. 
Pendiversifikasian olahan ini tidak hanya untuk 
mengatasi pembusukan cumi-cumi yang tergolong 
cepat, tetapi juga untuk meningkatkan harga jual. 

Keuntungan : 1. Pengolahan keripik cumi-cumi termasuk praktis. 
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Teknis dan 
Ekonomis 

2. Kegiatan diawali dengan pembersihan bagian 
kepala dan kantong cumi-cumi segar. Cumi-
cumi selanjutnya dibelah sehingga berbentuk 
seperti kupu-kupu, dibilas dengan air bersih dan 
ditiriskan, direndam dalam larutan garam 10% 
selama 30 menit, dan dijemur hingga kering. 
Sebelum dikonsumsi, keripik ini dapat dilumuri 
adonan tepung dan digoreng.   

3. Bahan pangan olahan ini dapat disajikan dengan 
nasi (sebagai makanan pokok) atau tanpa nasi 
(sebagai camilan) serta dapat dikonsumsi oleh 
orang dewasa atau anak-anak. 

4. Keripik cumi-cumi dapat dijadikan sumber mata 
pencaharian untuk meningkatkan pendapatan 
rumah tangga. 

Aplikasi : Industri (pangan, pengolahan hasil perikanan skala 
rumah tangga)  

Penemu/ 
Pengembang  

: Ir. Agustiana, M.P. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten 
Tanah Laut, Tahun 2004 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Proyek Peningkatan Universitas Lambung 
Mangkurat, Surat Perjanjian Pelaksanaan 
Penerapan IPTEKS No. 017/J08.21/PL/2004, 24 
Maret 2004 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123, 
Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Ir. Agustiana, M.P.; Fakultas Perikanan UNLAM, 
Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, Telp./Fax. 
0511-4772124 
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2.5. GULA CAIR, GULA KUBUS, DAN GULA SEMUT DARI NIRA 
AREN 

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Aren, enau, nau, hanau, kawung, beluluk, atau 
ijuk (Arenga pinnata) adalah tumbuhan bangsa 
palma (famili Arecaceae). Seperti halnya kelapa 
yang juga termasuk bangsa palma, aren juga 
termasuk tumbuhan serbaguna. Hampir semua 
bagian tumbuhan (seperti daun, serabut pelepah 
daun, bunga, buah, batang, dan akar) dapat 
dimanfaatkan. Daunnya digunakan untuk bahan 
atap, seperti halnya daun rumbia dan daun 
nipah; tulang daun untuk sapu lidi; serabut 
hitam dari pelepah daun (disebut duk, ijuk, injuk) 
untuk bahan sapu dan apabila dipintal dapat 
dijadikan tali; dari buahnya dihasilkan kolang-
kaling, atap, atau atep; batang luarnya (yang 
keras) untuk papan atau kasau; batang dalamnya 
(empulur, yang lunak) merupakan bahan untuk 
tepung pati, seperti halnya sagu dari rumbia; 
akarnya dapat dijadikan bahan anyaman atau 
tali.   

2. Dari pemotongan tandan bunga atau pelepah 
bunga (jantan) yang mulai mekar dihasilkan nira. 
Bergantung pada umur pohon, produksi nira 
berkisar 5-10 liter per pohon. Nira mentah 
(segar) bisa dipergunakan untuk obat pencahar. 
Dari nira yang difermentasi dapat dihasilkan 
minuman beralkohol (tuak) atau cairan berasa 
asam (cuka). 

3. Cairan atau nira aren ini tidak tahan lama, 
sehingga harus segera diolah, apabila yang ingin 
dihasilkan adalah produk gula berjumlah banyak 
dan bermutu baik (kristal keras, warna coklat 
muda atau kekuningan). Bila tidak segera diolah, 
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nira menjadi masam dan tidak menghasilkan 
gula bermutu baik. Jika dipanasi, nira masam 
sulit mengristal. Nira yang baik adalah yang tidak 
berasa masam dan pH-nya 6,0-7,0.   

Kegunaan  : Dari pengolahan nira aren tidak hanya dihasilkan 
gula merah, tetapi juga gula kubus, gula semut, dan 
gula cair. Dari 100 liter nira dapat dihasilkan 40 liter 
gula cair atau 13-22 kg gula kubus.  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Pengolahan nira menjadi gula merah sudah 
umum dilakukan oleh masyarakat, sedangkan 
pengolahan menjadi bentuk gula lainnya 
termasuk jarang.  

2. Gula kubus, gula semut, dan gula cair lebih 
awet atau lebih tahan lama daripada gula 
merah yang mudah meleleh.  

3. Gula kubus, gula semut, dan gula cair mudah 
dikemas dan mudah dimanfaatkan. Harganya 
pun relatif mahal. 

Aplikasi : Industri (pangan, pengolahan hasil pertanian 
sederhana, skala rumah tangga)   

Penemu/ 
Pengembang  

: 1. Ir. Supiyatna, M.S. (Pensiun) 
2. Ir. Hj. Tanwirul Millati, M.Si. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Jambu Hulu Muka, Kecamatan Padang 
Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 
1998. 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Proyek Peningkatan Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat, Direktorat Pembinaan 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,, 
Surat Perjanjian Pelaksanaan No. 
24/P4M/DPPM/IPTEK/V/1998, 20 Mei 1998 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123, 
Telp./Fax. 0511-3304480 
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2. Ir. Hj. Tanwirul Millati, M.Si.; Fakultas Pertanian 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp./Fax. 0511-4772254 
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Gambar 2.6. Tahap pembuatan berbagai jenis gula dari nira aren 
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2.6. NATA DE SOYA 
 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Bahan yang diperlukan dalam pembuatan tahu 
adalah kedelai (sebagai bahan pokok) dan air 
yang jumlahnya cukup banyak. Hasil prosesnya 
bukan hanya tahu, melainkan juga limbah baik 
yang berbentuk padat (disebut ampas tahu) 
maupun berbentuk cair (disebut kecutan). 
Ampas tahu biasanya untuk pakan ternak, 
sedangkan kecutan dibuang begitu saja. 

2. Hardjosudarmo dan Naseh (1996) menyatakan 
bahwa kecutan masih mengandung zat gizi yang 
berupa protein, lemak, dan karbohidrat, 
meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Bahan 
ini bersifat asam (pH 3,5-6) dan mudah 
membusuk. 

Kegunaan  : Kecutan dapat dijadikan panganan yang bernilai 
gizi melalui fermentasi. Panganan ini disebut nata 
de soya.  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Industri pengolahan tahu dapat mendiversifikasi 
(menganekaragamkan) produk panganannya 
dalam bentuk, warna, dan cita rasa tertentu 
yang disukai konsumen. 

2. Pencemaran limbah dan bau busuk dari kecutan 
dapat dihindari.  

3. Nata de soya bukan hanya sekedar makanan 
ringan, melainkan panganan berkalori rendah 
dan berserat tinggi. Panganan demikian 
diperlukan terutama oleh orang yang memiliki 
penyakit atau keterbatasan tertentu.  

Aplikasi : Industri (pangan, pengolahan hasil pertanian skala 
rumah tangga atau menengah, tingkat kehigienisan 
tinggi, sterilisasi alat dan bahan)   

Penemu/ : 1. Dra. Aulia Ajizah, M.Kes. 
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Pengembang  2. Dra. Sri Amintarti, M.Si. 
3. Drs. Ahmad Naparin, M.Si. 
4. Drs. Abdul Gafur, M.Si. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, 
Tahun 2000. 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Proyek Pengembangan Universitas Lambung 
Mangkurat, Surat Perjanjian Pelaksanaan No. 012 
A/J08.21/PL/2000 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123, 
Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Dra. Aulia Ajizah, M.Kes.; Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan UNLAM, Jl. Hasan Basry, 
Kayutangi Banjarmasin 70123, Telp./Fax. 0511-
3304914 
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Gambar 2.8. Tahap pembuatan biakan murni (Cara 2) 
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2.7. RAMUAN TUMBUHAN OBAT PENCEGAH DEMAM 
BERDARAH DENGUE  

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Demam berdarah dengue (DBD) adalah salah 
satu penyakit yang biasa menyerang warga 
kompleks perumahan di perkotaan pada saat 
pergantian musim. Penyakit yang sebetulnya 
disebabkan oleh adanya virus dengue pada 
darah ini disebarkan atau ditularkan dari 
penderita DBD ke orang lain oleh nyamuk Aedes 
aegypti.  

2. Gejala awal seringkali diabaikan oleh 
masyarakat, karena dianggap sebagai penyakit 
panas biasa. Gejala selanjutnya adalah adanya 
bintik-bintik merah pada kulit. Apabila tidak 
segera ditangani, penyakit DBD ini menyebabkan 
pendarahan dan kematian anak usia balita 
hingga sekolah dasar. 

3. Sampai saat ini obat pembasmi virus dan vaksin 
untuk mencegah penyakit DBD belum tersedia. 
Masyarakat mengandalkan obat dari resep 
dokter atau merujuk ke rumah sakit untuk 
menurunkan panas dan memulihkan kondisi 
tubuh penderita. Namun, penderita pun di rujuk 
ke rumah sakit dalam kondisi sudah parah 
(stadium 2 atau 3 yang memerlukan perawatan 
intensif di ruang IGD, Instalasi Gawat Darurat).  

Kegunaan  : Ramuan tumbuhan obat dibuat untuk mencegah 
penularan penyakit DBD.  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Bahan dasar ramuan adalah tanaman yang 
mudah dijumpai atau sengaja ditanam di 
pekarangan rumah atau bahkan berupa 
tumbuhan yang tumbuh secara liar di lahan 
umum. Tanaman atau tumbuhan itu adalah 
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pepaya (Carica papaya), jambu biji (Psidium 
guajava), meniran (Phyllanthus niruri), kunyit 
(Curcuma domestica), dan temu ireng (Curcuma 
aeruginosa). Bagian dari tiga tumbuhan pertama 
yang dimanfaatkan adalah daunnya, sedangkan 
dari dua tumbuhan lainnya adalah rimpangnya. 

2. Ramuan dari tanaman/tumbuhan tersebut dapat 
dibuat dengan mudah dan biaya murah.  

3. Penggunaannya pun relatif aman dan bereaksi 
cukup cepat. 

4. Ramuan dapat dibuat dalam bentuk minuman 
segar (setelah bahan diblender dan dicampur air 
masak) atau minuman hasil seduhan simplisia/ 
awetan kering. 

Aplikasi : Industri (obat herbal tradisional untuk sediaan 
domestik atau kesehatan keluarga) 

Penemu/ 
Pengembang  

: 1. Anang Kadarsah, S.Si. 
2. dr. Oski Illiandri  

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Kompleks Griya Ulin Permai, Kecamatan Landasan 
Ulin, Kota Banjarbaru, tahun 2009 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat No. 030/SP2H/PPM/DP2M/IV/2009, 
tanggal 01 April 2009 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123, 
Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Anang Kadarsah, S.Si.; Fakultas MIPA UNLAM, Jl. 
A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, Telp. 0511-
4773112, Fax. 0511-4782899 
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2.8.  EKSTRAK SAPONIN DAUN KATIMAHA (Kleinhovia 
hospita L) UNTUK MENANGGULANGI DBD 

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Katimaha (Sunda), mangar (Madura), mahar 
(Kalimantan Selatan), atau Kleinhovia hospita L.  
adalah tumbuhan dengan tinggi 5-20 m. 
Tumbuhan famili Sterculiaceae ini tumbuh dan 
dapat  dijumpai di lahan kering tepi sungai. Daun 
tumbuhan mengandung saponin. 

2. Saponin yang terdiri atas glikosida triterpena dan 
sterol adalah senyawa aktif permukaan dan 
bersifat seperti sabun. Senyawa ini mampu 
membentuk busa dan menghemolisis sel darah 
merah. Senyawa terdeteksi ada dalam lebih dari 
90 suku tumbuhan. Pencarian saponin dalam 
tumbuhan dapat dipicu oleh kebutuhan akan 
sumber sapogenin yang mudah diperoleh dan 
dapat diubah di laboratorium menjadi sterol 
yang berkhasiat penting.  

3. Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit 
menular yang disebabkan oleh virus dengue dan 
ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti atau 
Aedes albopictus. Serangan penyakit ditandai 
dengan demam mendadak 2-7 hari tanpa 
penyebab yang jelas, lemah, gelisah, nyeri ulu 
hati, disertai bintik perdarahan di kulit, kadang 
mimisan, muntah darah, bahkan dapat berakibat 
kematian.  

4. Nyamuk Aedes aegypti berwarna hitam belang-
belang (loreng) putih. Nyamuk berkembang biak 
di tempat penampungan air atau barang-barang 
yang memungkinkan air tergenang (seperti bak 
mandi, drum, vas bunga, pot tanaman air, botol, 
dan plastik yang dibuang di sembarang tempat), 
tetapi tidak dapat berkembang biak di selokan 
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atau kolam yang airnya langsung berhubungan 
dengan tanah. Nyamuk yang mampu terbang 
hingga 100 m ini biasanya menggigit (menghisap 
darah) pada pagi sampai sore hari. 

5. Penelitian-penelitian telah dilakukan untuk 
mempelajari pengaruh saponin terhadap larva 
nyamuk Aedes aegypti. Wiesman dan Chapagain 
(2003) menggunakan ekstrak saponin tumbuhan 
Quillaja saponaria dari Amerika Selatan dan 
Aminah et al. (2001) menggunakan ekstrak 
saponin buah lerak (Sapindus rarak) untuk 
mengontrol perkembangbiakan larva nyamuk. 
Saponin terdiri atas gugus hidrofilik (berupa gula 
atau glikon) dan gugus hidrofobik (bukan gula, 
aglikon yang berupa senyawa lain seperti steroid 
dan triterpenoid. Saponin menurunkan tegangan 
permukaan pada dinding sel larva. Bagian 
hidrofilnya bekerja memasuki permukaan 
dinding sel dan kemudian bagian hidrofobiknya 
ikut masuk ke dalam sel. 

Kegunaan  : Ekstrak saponin dari daun katimaha dipergunakan 
untuk menanggulangi penularan penyakit DBD.  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Tumbuhan yang dianggap tak berguna ini mudah 
tumbuh dan dijumpai di lahan-lahan kering tak 
produktif atau tepi sungai. 

2. Ekstrak saponin (sebagai bahan penanggulangan 
penyakit) lebih ramah lingkungan daripada 
insektisida berbahan dasar kimiawi yang 
harganya mahal dan berbahaya bagi lingkungan 
dan kesehatan. 

Aplikasi : Industri (obat herbal untuk sediaan domestik atau 
kesehatan keluarga). Perlu alat dan bahan khusus, 
agar obat herbal yang dihasilkannya higienis. 

Penemu/ : 1. Azidi Irwan, S.Si., M.Si. 
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Pengembang  2. Anang Kadarsah, S.Si.   
3. Kholifatu Rosyidah, S.Si., M.Si. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Permukiman padat (sampel) di Kecamatan 
Banjarbaru, Cempaka, dan Landasan Ulin, Kota 
Banjarbaru, tahun 2009 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat, Ditjen Dikti, Depdiknas melalui  
Pelaksanaan Hibah Kompetitif Pengabdian kepada 
Masyarakat Berbasis Riset dalam Rangka Publikasi 
Domestik Batch IV Tahun Anggaran 2009 No. 
207/SP2H/PPM/DP2M/IV/2009, Tgl. 22 April 2009 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123, 
Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Azidi Irwan, S.Si., M.Si., Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 
Lambung Mangkurat, Jl. A. Yani Km. 36 
Banjarbaru 70714, Telp. 0511-4773112, Fax. 
0511-4782899 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.10. Daun dan bunga katimaha  
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Gambar 2.11. Tahap pembuatan ekstrak saponin daun katimaha  
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2.9. MINYAK ATSIRI DARI DAUN GALAM  
 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Galam atau dikenal juga dengan nama gelam, 
gelang, inggolom, atau kayu putih (Melaleuca 
leucadendron) merupakan tumbuhan penciri 
lahan (hutan) rawa air tawar (seperti yang ada 
di beberapa kabupaten wilayah Kalimantan 
Selatan), karena mudah dijumpai di lahan 
atau mendominasi lahan tersebut. Tumbuhan 
yang dapat mencapai tinggi 20 m dan 
diameter batang 30 cm ini pun tahan 
terhadap kebakaran dan mudah tumbuh pada 
lahan yang masam dan kurang subur. 

2. Bagian utama dari tumbuhan ini yang umum 
dimanfaatkan adalah kayu (batangnya). 
Batang berdiameter 10 cm ke atas dijadikan 
fondasi bangunan (dalam posisi vertikal yang 
disebut cerucuk, sedangkan dalam posisi 
horizontal yang disebut kacapuri) atau 
konstruksi jalan di lahan rawa. Batang yang 
berdiameter lebih kecil digunakan untuk 
penyangga dak (lantai semen bangunan 
bertingkat). Batang atau kayu galam termasuk 
dalam Kelas Awet III dan Kelas Kuat II 

3. Bagian lainnya (seperti daun, buah) sangat 
jarang atau bahkan tidak dimanfaatkan sama 
sekali, walaupun kemanfaatannya sudah 
diketahui sejak lama.  

Kegunaan  : Daun galam merupakan bahan baku minyak 
atsiri. Dari galam yang tumbuh di lahan kering 
(Seram, Halmahera, Jawa Tengah, Jawa Timur), 
minyak atsiri ini lebih dikenal dengan sebutan 
minyak kayu putih yang dipergunakan sebagai 
obat gosok untuk mengatasi masuk angin atau 
menghangatkan tubuh. 
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Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Daun galam sebagai bahan baku minyak atsiri 
tersedia sepanjang tahun dan melimpah di 
lahan atau perairan rawa. 

2. Daun galam dapat dipanen mulai pohon 
berumur 2 tahun hingga 30 tahun serta jangka 
waktu antara pemanenan 7-9 bulan 
(Kasmudjo, 1982). Kondisi ini memungkinkan 
menjadikan penyulingan daun galam sebagai 
sumber mata pencaharian. 

3. Walaupun rendemen daun galam yang 
berasal dari lahan rawa termasuk kecil sekali 
(hanya 0,02% dan kandungan sineol sekitar 
20%) serta lebih rendah daripada rendemen 
daun galam yang tumbuh atau hidup di lahan 
kering (menurut Anonim (1995), satu ton 
daun galam dapat menghasilan 30 liter 
minyak), pengolahan minyak atsiri dari daun 
galam mudah diterapkan.  

Aplikasi : Industri (pengolahan minyak atsiri) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Ir. Sunardi, M.S. 
2. Ir. Violet B., M.P. 
3. Ir. Hj. Murniati A.I. (Alm.) 
4. Ir. Kurdiansyah, M.P. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Banua Raya, Kecamatan Bati-bati, 
Kabupaten Tanah Laut, tahun 1999 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Proyek Peningkatan Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat, Ditjen Pendidikan Tinggi, 
Surat Kontrak No. 24a/P4M/DPPM/V/1998. 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Ir. Sunardi, M.P.; Fakultas Kehutanan UNLAM, 
Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, Telp./Fax. 
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0511-4772290 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.13. Batang pohon galam (kiri) serta daun, bunga, dan buahnya 
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Gambar 2.12. Tahap penyulingan daun galam untuk minyak atsiri 
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3.1. BIKULTUR: RUMPUT LAUT DAN TERIPANG DALAM 
HAMPANG 

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Rumput laut atau gulma laut adalah sumber 
daya hayati yang tumbuh di pesisir atau laut. 
Sumber daya hayati yang merupakan 
kelompok alga atau ganggang ini biasanya 
hidup melekat di atas substrat pasir, karang 
mati, kulit kerang, atau batu gamping di 
daerah intertidal dan subtidal. Pertumbuhan 
rumput laut sangat bergantung pada faktor 
oseanografi (fisika, kimia, dan dinamika laut). 

2. Semua jenis rumput laut kaya akan serat. 
Serat tersebut tidak hanya membantu 
metabolisme lemak (sehingga menurunkan 
kadar kolesterol dan kadar gula darah), tetapi 
juga membantu mengobati gangguan pada 
system pencernaan (tukak lambung, radang 
usus besar, susah buang air besar) dan yang 
lebih penting adalah mencegah kanker usus. 
Karena beragam manfaat itulah, rumput laut 
telah dibudidayakan oleh masyarakat pesisir 
Indonesia. Salah satu jenis rumput laut, 
Eucheuma cottonii digunakan pada kegiatan 
ini.    

3. Teripang merupakan hewan invertebrata yang 
termasuk dalam famili Holothuroidae. Hewan 
lembek ini berbentuk seperti timun (sehingga 
umum disebut juga timun laut) dan bergerak 
sangat lambat. Timun laut tersebar luas di 
lingkungan laut mulai zona pasang surut 
hingga laut dalam serta hidup di substrat 
pasir, lumpur berpasir, dan terumbu karang.  

4. Teripang merupakan komoditas perikanan 
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yang bernilai ekonomi penting. Teripang 
dipercaya bermanfaat sebagai antiseptik 
tradisional, memercepat penyembuhan luka, 
dan menghentikan pendarahan persalinan. 
Hewan ini memiliki nutrisi tinggi. Menurut 
Rustam (2006), kandungan protein hewan ini 
43,1%, lemak 2,2%, air 27,1%, abu 27,6%, 
serta kalsium, natrium, fosfor, dan mineral 
lainnya 1,2-16,5%. Dari sembilan jenis 
teripang yang sudah dijadikan bahan 
makanan (Sudrajat, 2002), teripang pasir 
(Holothuria scabra) dimanfaatkan pada 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. 

Kegunaan  : Rumput laut dan teripang dibudidayakan secara 
bersamaan untuk mendayagunakan ruang 
(hampang) dan meningkatkan nilai ekonomi.  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Budidaya rumput laut dan teripang menjadi 
peluang usaha bagi masyarakat, karena dua 
komoditas sumber daya laut ini sangat 
diminati oleh konsumen, baik di dalam negeri 
maupun di luar negeri. 

2. Masyarakat bisa memanfaatkan budidaya ini 
dalam bentuk satu pengusahaan yang bukan 
monokultur, tetapi setidaknya bikultur (2 
komoditas dari satu pengusahaan perikanan 
laut) atau bahkan polikultur (lebih dari dua 
komoditas dari satu pengusahaan perikanan 
laut). 

3. Setelah rumput laut dan teripang dipelihara 
bersama-sama dalam 20 buah hampang 
selama tiga bulan, berat rumput laut 
bertambah rerata 1.900 g/simpul dan berat 
teripang bertambah rerata 160 g/ekor. 
Ukuran setiap hampang itu adalah (5 x 5 x 2) 
m3. Kepadatan rumput laut adalah 50 
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simpul/hampang, sedangkan kepadatan tebar 
teripang pasir 20 ekor/hampang. 

  4. Titik impas (break event point) akan 
diperoleh, ketika produksi rumput laut 
mencapai 69,30 kg dan produksi teripang 
34,65 kg.  

Aplikasi : Perikanan terpadu di wilayah pesisir (budidaya 
rumput laut dan teripang) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Ir. Rukmini, M.P. 
2. Ir. Syahrajad Fran 
3. Noor Arida Fauzana, S.Pi., M.Si. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Teluk Tamiyang, Kabupaten Kotabaru, 
tahun 2009 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional sesuai 
dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan 
Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 
030/SP2H/PPM/DP2M/IV/2009 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Ir. Rukmini, M.P.; Fakultas Perikanan 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp./Fax. 0511-4772124  
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3.2. POLIKULTUR TERPISAH: IKAN MAS DAN UDANG GALAH 
DALAM KERAMBA 

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Sungai Martapura dan perairan 
pendukung di sekelilingnya (anak sungai, 
rawa kecil) dimanfaatkan masyarakat 
tidak hanya untuk prasarana mandi, cuci, 
dan kakus (MCK) serta prasarana 
transportasi, tetapi juga sebagai area 
penangkapan ikan dan udang. 
Syahransyah (1994) mencatat kualitas air 
sungai ini sebagai berikut; suhu pada 
pagi hari 26,2-27,6 oC dan pada sore hari 
27,1-28,8 oC; pH 6,10-6,87; DO 3,8-4,52 
mg/l; NH3 0,04-0,15 mg/l; NO2 0,001-
0,0046 mg/l. 

2. Terdapat dua jenis kegiatan buruk yang 
dilakukan masyarakat. Pertama, 
penangkapan ikan/udang di perairan 
terbuka tersebut menggunakan metode 
(cara, alat, atau bahan) yang mematikan 
semua umur ikan/udang. Metode itu 
antara lain berupa penyetruman serta 
penggunaan racun nabati (tuba) dan 
racun kimia (potas). Kedua, penangkapan 
ikan/udang dilakukan sepanjang tahun 
tanpa pengendalian ukuran (besar 
kecilnya, tua mudanya) sumberdaya 
perikanan yang tertangkap. Ikan/udang 
yang seharusnya tidak ditangkap (karena 
masih berupa anak, berukuran kecil, atau 
burayak) justru ikut dipanen.  

3. Dua jenis kegiatan tersebut tentu 
berdampak negatif. Populasi ikan/udang 
yang siap panen (berukuran besar atau 
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berusia tua) menurun dan secara 
bersamaan populasi ikan/udang yang 
siap kawin atau bereproduksi pun 
berkurang. Akibatnya, sediaan 
telur/benih yang menjadi cikal bakal 
ikan/udang siap panen menjadi semakin 
terbatas, tidak bertumbuhkembang 
dengan baik, atau bahkan cenderung 
punah. 

Kegunaan  : Keramba, baik yang menyerupai kandang 
(terbuat dari kayu) maupun berupa jaring apung 
(terbuat dari jaring), merupakan teknik budidaya 
yang sudah dikembangkan di perairan terbuka 
oleh masyarakat. Teknik budidaya ini diterapkan 
untuk mengatasi kelangkaan ikan/udang, 
kekurangan hasil panenan, dan penangkapan 
ikan/udang yang tak ramah lingkungan. Melalui 
pemodifikasian, satu keramba bisa digunakan 
untuk polikultur terpisah (membudidayakan 
secara terpisah) setidaknya dua jenis komoditas 
perikanan, yaitu ikan mas (Cyprinus carpio) dan 
udang galah (Macrobrachium rosenbergii). 

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Komoditas yang dihasilkan lebih beraneka, 
baik menurut jenis komoditasnya maupun 
menurut karakteristik atau habitatnya. 

2. Waktu atau jumlah pemanenan dan 
penjualan komoditas dapat diatur untuk 
meningkatkan keuntungan, menjaga 
stabilitas harga, atau menjamin 
keberlanjutan usaha. Udang galah adalah 
salah satu komoditas perikanan air tawar 
yang harganya relatif tinggi. 

3. Kadar oksigen air dalam perairan keramba 
tercukupi, sehingga kepadatan penebaran 
ikan dapat ditingkatkan serta ikan 
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bertumbuh lebih cepat dan bergerak lebih 
bebas. 

4. Pada perairan pasang surut 1-2 m dengan 
keramba tancap (4 m x 4 m) yang ditebari 
500 ekor ikan mas (ukuran ± 100 g/ekor) dan 
di dalam keramba itu dipasangi hapa  (3 m x 
3 m) yang ditebari 200 ekor udang (ukuran ± 
15 g/ekor), setelah 3 bulan dapat dihasilkan 
5,090 kg/m2 ikan mas dan 0,633 kg/m2 udang 
galah. 

Aplikasi : Perikanan (budidaya perikanan air tawar) 

Penemu/ 
Pengembang 

: Ir. Abdurrahim Nur 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai 
Tabuk, Kabupaten Banjar, tahun 2004 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Proyek Peningkatan Universitas Lambung 
Mangkurat, Surat Perjanjian Pelaksanaan 
Penerapan IPTEKS No. 017/J08.21/PL/2004, 24 
Maret 2004 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Ir. Abdurrahim Nur; Fakultas Perikanan 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp./Fax. 0511-4772124  
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3.3. PERTANIAN TERPADU: NILA GIFT JANTAN, ITIK, DAN 
CABE  

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Pertanian terpadu ini memadukan komoditas 
perikanan (nila gift jantan), peternakan (itik), 
dan pertanian (cabe). Keterpaduan 
berdasarkan pada prinsip ekologi. Kotoran 
dan sisa pakan itik yang jatuh ke kolam 
berguna sebagai pakan ikan dan sekaligus 
menjadi pupuk bagi kesuburan air kolam. 
Kotoran dan sisa pakan yang tertinggal di 
kandang dapat digunakan sebagai pupuk 
organik pada cabe. 

2. Nila gift (genetic improvement of farmed 
tilapia) adalah ikan nila varitas baru dan 
unggul yang dikembangkan oleh ICLARM 
(International Centre for Living Aquatic 
Resources Management) pada tahun 1987. 
Ikan ini merupakan hasil persilangan 
beberapa varitas nila yang ada di beberapa 
negara dunia, termasuk di antaranya negara-
negara Afrika yang dialiri Sungai Nil, habitat 
asli nila. Ikan termasuk pemakan segala 
(omnivora). Kecepatan tumbuh nila jantan 
sekitar 1,2 kali kecepatan tumbuh nila betina. 

3. Itik adalah unggas penghasil daging atau telur 
yang umum dipelihara di lahan rawa. Unggas 
air ini terdiri atas dua kelompok, yaitu itik 
lokal (seperti itik tegal, itik mojosari, itik 
alabio) dan itik persilangan (seperti itik MA 
yang merupakan hasil persilangan itik 
mojosari dengan itik alabio serta itik serati 
yang merupakan hasil persilangan itik jantan 
dengan mentok betina). Secara tradisional 
ada tiga sistem pemeliharaan itik, yaitu sistem 
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ekstensif, gembala, dan lanting. Pada sistem 
ekstensif, itik dibiarkan lepas di pekarangan, 
sawah, atau tempat-tempat yang disenangi 
itik. Sistem gembala dilakukan ketika itik 
digembalakan di sumber pangan alami atau 
tempat bermain dan kemudian dikandangkan 
kembali pada malam hari. Pada sistem 
lanting, itik dipelihara di lanting atau 
bangunan yang mengapung di perairan rawa. 
Secara periodik itik juga dilepas atau 
dikeluarkan dari kandang terapung (lanting).  

4. Cabe atau lombok (Capsicum annum) adalah 
tanaman hortikultura dan berukuran perdu 
yang dapat mencapai tinggi 1 m. Walaupun 
terdapat beberapa syarat untuk 
pertumbuhannya (seperti tanah kaya humus, 
gembur, sarang, tidak tergenang air, serta pH 
tanah 5-6), tanaman penghasil buah dengan 
berbagai bentuk dan ukuran ini termasuk 
tanaman yang mudah tumbuh, baik di 
dataran rendah maupun di dataran tinggi. 
Buahnya mengandung vitamin A dan C serta 
minyak atsiri (senyawa capsaicin) yang 
menimbulkan rasa pedas.   

Kegunaan  : Pertanian terpadu memiliki banyak manfaat dan 
keuntungan secara ekologi dan ekonomi.  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Lahan dimanfaatkan seoptimal mungkin. 
Biaya produksi ditekan, tetapi produktivitas 
dan keanekaragaman komoditas meningkat. 

2. Pertanian terpadu memberikan laba bersih 
lebih tinggi daripada pertanian monokultur.  

Aplikasi : Pertanian terpadu/terintegrasi (pertanian, 
perikanan, dan peternakan di perairan rawa) 

Penemu/ : 1. Ir. Agussyarif Hanafie, M.Si. 
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Pengembang 2. Ir. Rukmini, M.P. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Marampiau Hulu, Kecamatan Candi Laras 
Selatan, Kabupaten Tapin, tahun 2004 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Proyek Peningkatan Universitas Lambung 
Mangkurat, Surat Perjanjian Pelaksanaan 
Penerapan IPTEKS No. 017/J08.21/PL/2004, 24 
Maret 2004 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Ir. Agussyarif Hanafie, M.Si.; Fakultas 
Perikanan UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 
Banjarbaru 70714, Telp./Fax. 0511-4772124 
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3.4. BUDIDAYA NILA MERAH PADA LAHAN SAWAH 
(MINAPADI) 

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Minapadi merupakan budidaya pertanian 
terpadu yang menggabungkan usaha 
perikanan (mina) dan usaha pertanian (padi). 
Sejak lama budidaya ini dipraktikkan oleh 
petani Asia. Prinsip yang harus diperhatikan 
dalam budidaya pertanian terpadu (minapadi) 
adalah secara teknis dapat dikembangkan, 
secara ekologis memungkinkan, secara sosio 
budaya dapat diterima, dan secara ekonomis 
menguntungkan.   

2. Nila merah merupakan jenis ikan memiliki 
nilai ekonomi tinggi dan pangsa pasar luas. 
Ikan eksotik yang berasal dari Sungai Nil, 
Afrika ini cukup adaptif terhadap lingkungan 
sawah dan toleran terhadap lingkungan 
terbatas (seperti kolam). Ikan ini pun dapat 
hidup di tempat yang berair dangkal dan arus 
airnya tidak begitu deras (Siregar, 1994). 

3. Selain nila merah, ikan yang juga dapat 
dipelihara dengan sistem minapadi adalah 
ikan mas (Cyprinus carpio). Ikan yang juga 
tergolong ikan eksotik (berasal dari perairan 
di luar Indonesia) ini memiliki sifat yang mirip 
dengan nila merah, walaupun dalam 
beberapa kasus ikan ini ditemukan cepat atau 
mudah terserang penyakit yang ditimbulkan 
oleh virus.  

Kegunaan  : Mendayagunakan perairan pertanaman padi 
sehingga tidak hanya memberikan keuntungan 
ekonomi, tetapi juga menjaga keberlangsungan 
ekologi pada petani.  



 
© Jasa dan Produk Teknologi Universitas Lambung Mangkurat, Jilid 2   49 
  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Petani dapat mengontrol terus menerus 
pertumbuhan tanaman dan ikannya. 

2. Daya guna lahan meningkat. Pada hamparan 
lahan yang sama dapat dihasilkan dua 
komoditas (padi dan ikan) sekaligus. 

3. Produksi padi diharapkan meningkat. Hal ini 
terjadi karena proses ekologi dan dampak 
perilaku ikan. Secara ekologi, ikan memakan 
tumbuhan kecil yang menjadi pesaing padi 
dalam mendapatkan hara serta memakan 
hama (imago serangga) dan atau bakal hama 
(telur dan larva serangga tertentu) yang 
merusak padi. Ikan menghasilkan kotoran sisa 
metabolisme yang berfungsi sebagai pupuk. 
Ikan pun mampu membolak-balik lumpur 
yang berarti memerbaiki struktur tanah. 

Aplikasi : Pertanian terpadu (pertanian, perikanan) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Ir. Suhaili Asmawi, M.S. 
2. Ir. Hj. Herliwati, M.Si. 
3. Ir. H. Mijani Rahman, M.Si. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Sungai Bakar, Kecamatan Pelaihari, 
Kabupaten Tanah Laut, tahun 2002 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Proyek Pengembangan Universitas Lambung 
Mangkurat, Surat Perjanjian Pelaksanaan 
Penerapan IPTEKS No. 006/J08.21/PL/2002 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Ir. Suhaili Asmawi, M.S.; Fakultas Perikanan 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp./Fax. 0511-4772124 
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3.5. BUDIDAYA NILA MERAH PADA TABUKAN DI ANTARA 
BALURAN PERTANAMAN JERUK (MINAJERUK) 

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Salah satu komoditas penting di lahan rawa 
adalah jeruk. Tanaman penghasil buah ini 
ditanam di baluran atau pematang. Baluran 
atau pematang pada dasarnya adalah hasil 
peninggian tanah yang diambil dari lahan di 
sekelilingnya. Sebaliknya, lahan sekeliling 
yang tanahnya diambil untuk baluran atau 
pematang ini menjadi lebih rendah. Olleh 
masyarakat Banjar atau Kalimantan Selatan 
pada umumnya, lahan ini disebut tabukan.   

2. Pemilik lahan bisa menggunakan tabukan ini 
untuk ditanami padi (sawah). Pemilik lainnya 
yang mengutamakan jeruk sebagai 
komoditas pertanian bisa juga membiarkan 
tabukan ini tidak ditanami. Alasan yang 
dikemukakan adalah bahwa bila ditanami, 
padi akan menjadi pesaing jeruk. Bila 
demikian, hasil panen jeruk akan berkurang. 

3. Ada upaya lain yang sebetulnya bermanfaat 
untuk mendayagunakan lahan, walaupun 
dalam kasus-kasus di lahan rawa perairan 
yang mengisi tabukan ini biasanya memiliki 
keasaman tinggi (pH rendah) dan miskin 
hara. Anwar et al. (2000) telah berhasil 
membesarkan ikan nila dengan pesat pada 
perairan rawa yang asam, dengan teknologi 
kolam rawa. Selama pemeliharaan ikan, 
kolam diisi air rawa, diberi kapur dan pupuk 
organik, dan diisolasi/ditutup dari perairan 
terbuka sekitarnya hingga masa panen. Dari 
kegiatan ini ternyata benih ikan nila yang 
pada awalnya berukuran sekitar 10 g/ekor 
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dapat tumbuh menjadi sekitar 300 g/ekor 
selama jangka waktu pemeliharaan 3 bulan. 

4. Nila dipilih karena ikan ini adaptif terhadap 
lingkungan, toleran terhadap lingkungan 
terbatas, dan lebih tahan dari serangan 
penyakit.   

Kegunaan  : Mendayagunakan perairan di antara baluran 
atau pematang yang ditanami jeruk sebagai 
komoditas utama 

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Minajeruk merupakan diversifikasi usaha 
dan komoditas. Dengan demikian, petani 
tidak tergantung pada satu komoditas yang 
seringkali justru merugikan, ketika harga 
komoditas satu-satunya ini jatuh di pasaran. 
Dengan pertanian terpadu, penggunaan 
lahan efektif dan efisien. 

2. Biaya pengolahan lahan tidak diperlukan 
lagi, karena biaya tersebut sebetulnya 
sudah tercakup dalam pembuatan baluran 
atau pematang. 

3. Pada kegiatan ini, kelangsungan hidup nila 
mencapai 97,25% dan pertumbuhan nila 
mencapai 237,5 gram/ekor. Data berikut 
dapat digunakan sebagai pembanding. 
Beberapa  petani ikan yang memelihara nila 
dengan sistem irigasi teknis di irigasi Riam 
Kanan mendapatkan pertumbuhan nila ± 
250 gram/ekor dalam jangka pemeliharaan 
± 3,5 bulan (Riswandi et al., 2002). Anwar et 
al. (2000) mendapatkan data pertumbuhan 
nila pada kolam rawa 228 gram/ekor dalam 
jangka pemeliharaan ± 3 bulan.   

4. Tanaman jeruk tidak mengganggu 
pertumbuhan nila yang dipelihara di 
bawahnya. Dengan kalimat lain, 
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pemeliharaan nila di tabukan (perairan yang 
terletak di antara dua baluran atau 
pematang jeruk lebih menguntungkan 
daripada pemeliharaan nila pada kolam 
rawa (tanpa kebun jeruk). Nila bisa dijadikan 
komoditas sampingan, selain jeruk yang 
dianggap sebagai komoditas utama.   

5. Walaupun demikian, hal yang seharusnya 
diperhatikan pada sistem pertanian terpadu 
ini adalah mengurangi atau menghindari 
penyemprotan rumput atau tumbuhan 
pengganggu dengan herbisida atau 
pengendalian hama dan penyakit dengan 
insektisida. Herbisida dan insektisida (yang 
terbuat dari bahan-bahan kimia) memang 
ampuh, tetapi biasanya mengandung 
bahan-bahan berbahaya dan beracun. 

Aplikasi : Pertanian terpadu (pertanian, perikanan) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Ir. M. N. Riduan 
2. Noor Arida Fauzana, S.Pi., M.Si. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Sungai Rangas, Kecamatan Martapura 
Barat, Kabupaten Banjar, tahun 2009 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional sesuai 
dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan 
Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 
030/SP2H/PPM/DP2M/IV/2009 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Ir. M. N. Riduan; Fakultas Perikanan UNLAM, 
Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, Telp./Fax. 
0511-4772124 
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Gambar 3.1. Tabukan (di antara 
baluran atau pematang 
pertanaman jeruk) yang ditanami 
padi (atas) dan yang tidak 
dimanfaatkan (bawah)  
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3.6. BUDIDAYA NILA MERAH PADA TABUKAN DI ANTARA 
BALURAN PERTANAMAN KELAPA (MINAKELAPA) 

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Baluran merupakan bentuk teknologi berbasis 
kearifan lokal yang dikembangkan di lahan 
rawa pasang surut. Baluran sebenarnya adalah 
timbunan tanah berukuran lebar 1,5-2 m dan 
panjang sekitar 10 m atau sesuai dengan 
panjang lahan milik; tanah timbunan itu sendiri 
adalah tanah yang digali dari lahan rawa 
sekelilingnya. Dengan demikian, ketika 
terbentuk baluran, terbentuk juga perairan di 
samping kiri-kanan baluran. 

2. Baluran sengaja dibuat untuk ditanami kelapa 
(Cocos nucifera), sehingga secara keseluruhan 
berupa kebun kelapa. Sementara itu, perairan 
samping kiri-kanan baluran jarang atau bahkan 
sama sekali tidak dimanfaatkan. Perairan rawa 
memang memiliki derajad keasaman tinggi (pH 
rendah) dan tergolong miskin hara.  

3. Nila merah (Oreochromis niloticus) adalah jenis 
ikan yang tahan terhadap perairan rawa 
(asam), responsif terhadap pakan buatan, 
cepat tumbuh, relatif tahan terhadap hama 
dan penyakit, serta menguntungkan secara 
ekonomis. Anwar et al. (2000) berhasil 
membesarkan nila merah pada perairan rawa 
dengan teknologi kolam rawa. Pada kolam 
yang diisi air rawa dan kemudian ditaburi 
kapur dan pupuk organik serta ditebari benih 
ikan ukuran 10 g/ekor, setelah 3 bulan dapat 
dihasilkan nila merah dengan rerata ukuran 
300 g/ekor. Dengan teknologi kolam rawa juga, 
setelah menebarkan benih nila merah 
berukuran rerata 17,3 g/ekor 2,5 bulan 
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sebelumnya, Ansyari dan Rifa’i (2001) 
memperoleh nila merah rerata 220 g/ekor. 

Kegunaan  : Mendayagunakan perairan di antara baluran atau 
pematang yang ditanami kelapa sebagai 
komoditas utama 

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Lahan rawa menjadi lebih produktif. Lahan itu 
tidak hanya menghasilkan komoditas 
pertanian (kelapa) saja, tetapi sekaligus 
menghasilkan komoditas perikanan.  

2. Tidak perlu biaya pembuatan kolam, karena 
kolam memang sudah terbentuk pada saat 
baluran dibuat (tujuan utama membuat 
baluran adalah agar lahan bisa ditanami kelapa 
dan akar tanaman ini tidak terendam air yang 
memudahkan terjadinya pembusukan akar). 
Kegiatan yang dilakukan hanya perbaikan 
baluran dari kebocoran. 

3. Biaya difokuskan untuk pembelian kapur, 
pupuk, benih ikan, dan pakan.  

Aplikasi : Pertanian terpadu (pertanian, perikanan) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Ir. Pahmi Ansyari, M.P. 
2. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Tabunganen, Kecamatan Tabunganen, 
Kabupaten Barito Kuala, tahun 2002 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Proyek Pengembangan Universitas Lambung 
Mangkurat, Surat Perjanjian Pelaksanaan 
Penerapan IPTEKS No. 006/J08.21/PL/2002 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123, 
Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Ir. Pahmi Ansyari, M.P.; Fakultas Perikanan 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp./Fax. 0511-4772124 
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3.7. BUDIDAYA NILA MERAH DAN UDANG GALAH PADA 
KERAMBA BERTINGKAT 

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Dari beberapa jenis ikan yang dibudidayakan 
petani ikan, nila merupakan jenis yang 
dominan diusahakan. Ikan mudah dipelihara, 
benih tersedia setiap saat, dan harganya di 
pasaran cukup stabil. Teknologi  pembesaran 
yang diterapkan pun cukup dengan cara 
memberikan pakan buatan pabrik secara 
intensif. Usaha pembesaran nila sangat 
menguntungkan. Harga jualnya tinggi dan 
harga pakan relatif murah. 

2. Namun, akhir-akhir ini petani ikan mengeluh, 
karena harga jual ikan semakin rendah, 
sedangkan biaya produksi (terutama dari 
pakan buatan) beranjak naik. Kenaikan harga 
pakan tak terkendali seiring dengan 
kebijakan pemerintah yang menaikkan harga 
BBM.  Menurut beberapa petani ikan, 
sebelum krisis (tahun 1997 ke bawah) 
keuntungan dapat mencapai 60% dari total 
biaya produksi per musim. Namun, setelah 
krisis keuntungan paling tinggi mencapai 
20%. Pada saat ini, walaupun teknologi 
budidaya lebih maju, keuntungan yang 
didapat petani paling besar 10% per musim 
(4 bulan). 

Kegunaan  : Teknologi polikultur dalam bentuk keramba 
bertingkat merupakan teknologi yang mengarah 
pada diversifikasi produk (nila merah dan udang 
galah).   

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Udang galah dipilih karena empat alasan. 
Pertama, harga jualnya tinggi. Tahun 2008 ini 
harga udang di lokal Kalimantan Selatan saja 



 
© Jasa dan Produk Teknologi Universitas Lambung Mangkurat, Jilid 2   57 
  

mencapai Rp40.000-60.000 per kg. Kedua, 
benih ukuran tokolan (6 – 10 gram/ekor) 
mudah didapat karena hidup alami di 
perairan sungai Martapura, walaupun 
melimpah hanya pada periode Pebruari-Mei 
setiap tahun. Ketiga, ruang pemeliharaan 
dapat digunakan secara optimal, karena 
perbedaan habitat nila merah dan udang 
galah. Nila cenderung hidup di permukaan 
perairan dan aktif siang hari, sedangkan 
udang galah bersifat bentik (hidup di dasar 
perairan) dan nokturnal (aktif malam hari). 
Keempat, penggunaan pakan lebih efisien. 
Sisa-sisa makanan dari ikan nila merah yang 
jatuh ke dasar perairan dapat dimanfaatkan 
oleh udang galah.   

2. Keuntungan polikultur 23% lebih tinggi 
daripada monokultur (nila merah saja). 

3. Sebagian bahan keramba (yang berupa 
bambu) mudah diperoleh di lingkungan 
sekitar. Bambu pun menjadi bahan 
memadai, karena dapat berfungsi sebagai 
habitat sesuai bagi udang untuk memerkecil 
peluang terjadinya kanibalisme. Dengan 
keramba bertingkat kelangsungan hidup 
udang galah mencapai 98,7–100% dan nila 
merah 95,56–100% (Aryanatha dan Rifai, 
2002). 

Aplikasi : Perikanan (budidaya perikanan air tawar) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Noor Arida Fauzana, S.Pi., M.Si. 
2. Ir. H. Tadliani Azidin  

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Sungai Asam, Kecamatan Karang Intan, 
Kabupaten Banjar, tahun 2008 

Sumber Biaya : DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian 
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Pelaksanaan kepada Masyarakat No. 031/SP2H/PM/DP2M/II/ 
2008, tanggal 01 April 2008 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Noor Arida Fauzana, S.Pi., M.Si.; Fakultas 
Perikanan UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 
Banjarbaru 70714, Telp./Fax. 0511-4772124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Keramba bertingkat serta hasil panenan nila merah dan 
udang galah  
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3.8. BUDIDAYA JELAWAT DALAM KERAMBA VOLUME 
RENDAH, KERAPATAN TINGGI 

 

Deskripsi/Latar 
Belakang 

: 1. Jelawat (Leptobarbus hoevenii) adalah jenis 
ikan asli Indonesia dan ditemukan di sungai-
sungai Sumatera dan Borneo (termasuk 
Kalimantan). Ikan ini digemari bukan hanya 
oleh masyarakat Indonesia atau Kalimantan 
Selatan saja, melainkan juga masyarakat 
Serawak, sehingga ikan ini mempunyai prospek 
untuk diekspor.  

2. Jelawat belum dibudidayakan secara luas. Ikan 
ini pada umumnya diperoleh dari usaha 
penangkapan, sehingga statusnya cenderung 
langka.  

3. Di Desa Bagus, jelawat memang sudah 
dibudidayakan dalam keramba tradisional yang 
terbuat dari kayu ulin (ukuran 3 x 2 x 1 m3) 
atau dari bambu (ukuran 1,5 x 2 x 1 m3). Pakan 
yang diberikan adalah pakan tradisional (ikan 
rucah, dedaunan, pakan buatan sendiri). 
Jumlah pakan tidak teratur dan bergantung 
pada dana petani. Namun, sejak diperkenalkan 
ikan-ikan eksotik (seperti ikan mas, nila), 
jelawat kurang mendapat perhatian. Petani 
lebih suka memelihara ikan-ikan eksotik 
daripada ikan asli, walaupun ikan asli berharga 
mahal dan pangsa pasarnya baik.   

Kegunaan  : Keramba volume-rendah dan kerapatan-tinggi 
(VRKT) diperkenalkan untuk memotivasi petani 
agar membudidayakan juga jelawat. Prinsip 
model keramba ini adalah pengurangan gerak 
ikan dan perangsangan nafsu makan ikan melalui 
kepadatan-tebar tinggi dan pemberian pakan 
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buatan bernutrisi imbang. 

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Dengan budidaya ikan mas, nila, dan jelawat, 
terjadi diversifikasi hasil perikanan. Upaya ini 
berarti meningkatkan dan juga sekaligus 
menyelamatkan pendapatan, terutama pada 
saat kondisi harga ikan tertentu turun. 

2. Secara ekonomi, budidaya dengan keramba 
VRKT lebih menguntungkan daripada budidaya 
dengan keramba tradisional. Dalam 
pembandingan hasil budidaya nila dengan 
keramba VRKT dan dengan keramba 
tradisional, Schmittou (1991) mengungkapkan 
bahwa  

a) hasil ikan per m3 keramba VRKT 10 kali 
daripada keramba tradisional, 

b) pendapatan bersih per m3 keramba VRKT 7 
kali daripada keramba tradisional. 

Aplikasi : Perikanan (budidaya) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Junius Akbar, S.Pi., M.Si. 
2. Ir. Akhmad Murjani, M.S.  

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Bagus, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten 
Barito Kuala, tahun 2004 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Proyek Peningkatan Universitas Lambung 
Mangkurat, Surat Perjanjian Pelaksanaan 
Penerapan IPTEKS No. 017/J08.21/PL/2004, 24 
Maret 2004 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123, 
Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Junius Akbar, S.Pi., M.Si.; Fakultas Perikanan 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp./Fax. 0511-4772124 
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3.9. BUDIDAYA BETOK DALAM KOLAM RAWA 

 

Deskripsi/Latar 
Belakang 

: 1. Betok, betik, atau papuyu (Bahasa Banjar) 
(Anabas testudineus) adalah ikan rawa yang 
tahan terhadap pH dan kadar oksigen rendah. 
Ikan karnivora ini pun tahan hingga satu 
minggu pada kondisi tanpa air. Ketahanan ini 
diduga karena adanya labirin (pada insang) 
yang memungkinkan ikan mampu menghirup 
oksigen langsung dari udara bebas.  

2. Ikan air tawar ini bernilai ekonomis. Walaupun 
tulang belulangnya (duri dalam dagingnya) 
banyak, ikan ini disukai masyarakat Kalimantan 
Selatan, karena rasanya enak, gurih, atau 
manis (menurut beberapa konsumen). Ikan 
ukuran dewasa biasa dikonsumsi dalam bentuk 
gorengan atau papuyu baubar (papuyu 
panggang), sedangkan ikan anakan dikonsumsi 
dalam bentuk samu atau wadi anak papuyu. 
Samu yang enak berasal dari Anjir (wilayah di 
Kabupaten Barito Kuala). 

3. Sebagian besar wilayah Anjir berupa rawa. 
Pada musim hujan berbagai jenis ikan rawa 
(termasuk dalam hal ini betok) memijah dan 
menghasilkan benih melimpah. Pada saat 
demikian, harga jual ikan cenderung menurun 
atau sangat murah. Sebaliknya, pada saat 
tertentu betok untuk dikonsumsi sangat sukar 
ditemukan, sehingga harganya pun menjadi 
sangat mahal. Dalam kondisi seperti ini, harga 
betok bisa mencapai Rp30.000/kg.  

Kegunaan  : Budidaya ikan (betok) dalam kolam rawa 
bertujuan untuk membesarkan ikan dan sekaligus 
menjamin ketersediaannya.  
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Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Budidaya ikan dalam kolam rawa cukup mudah 
dilakukan dan tidak memerlukan modal besar. 
Lahan rawa yang sebetulnya merupakan 
habitat betok cukup dikurung dengan jaring 
(waring) pada bagian dasar, samping, dan atas. 
Di dalam lahan terkurung ini selanjutnya bisa 
dimasukkan enceng gondok, kiapu, kiambang, 
atau kangkung, agar menyerupai habitat asli 
ikan. Benih betok alam hasil tangkapan pun 
kemudian ditebar. Ikan diberi pakan selama 
pemeliharaan sampai mencapai ukuran 
konsumsi.  

2. Budidaya ini menjadi peluang usaha untuk 
menambah pendapatan masyarakat. Hasil 
yang diperoleh dalam kegiatan di Desa Anjir 
Muara Lama ―dengan luas kolam rawa 100 
m2, padat tebar 1.000 ekor, jangka waktu 
pemeliharaan tiga bulan, serta pakan yang 
mengandung dedak, pelet, telur serangga, dan 
cacing― adalah peningkatan berat ikan dari 
rerata 10,2 g/ekor menjadi 140,3 g/ekor, 
mortalitas 5%, serta keuntungan sekitar 0,75 
dari modal. 

Aplikasi : Perikanan (budidaya) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Ir. Syachrajad Fran 
2. Ir. Rukmini, M P. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Anjir Muara Lama, Kecamatan Anjir Muara, 
Kabupaten Barito Kuala, tahun 2008 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat No. 031/SP2H/PM/DP2M/II/ 
2008, tanggal 01 April 2008 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123, 
Telp./Fax. 0511-3304480 
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2. Ir. Syachrajad Fran; Fakultas Perikanan 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp./Fax. 0511-4772124 

 

 

Gambar 3.3. Pemasangan jaring, penebaran benih betok, dan betok 
panenan 
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3.10. PEMBENIHAN PATIN MELALUI TEKNIK HIPOFISA DAN 
HAPA GANDA 

 

Deskripsi/Latar 
Belakang 

: 1. Patin (Pangius sp.) adalah salah satu jenis ikan 
yang cukup digemari oleh masyarakat, 
sehingga tergolong jenis ikan yang memiliki 
nilai komersial cukup tinggi. Berdasarkan pada 
pertumbuhannya, ikan ini berperan ganda. 
Ketika berukuran kecil, patin biasanya dapat 
dimanfaatkan sebagai ikan hias. Bentuk 
badannya bagus dan gerakannya lincah. Pada 
saat ukurannya besar, ikan dapat dikonsumsi 
atau dijadikan sumber makanan berprotein. 
Dagingnya berasa enak, empuk, dan lembut, 
serta memiliki sedikit duri. 

2. Patin termasuk jenis ikan yang mudah 
dibudidayakan, walaupun pembudidayaannya 
lebih banyak di kolam daripada di keramba 
sungai/waduk. Menurut petani, patin yang 

berasal dari keramba sungai bahkan kurang 
disukai masyarakat. Warna sisiknya lebih 
hitam daripada warna sisik patin yang 
dibesarkan di kolam. Dagingnya pun lebih 
keras daripada daging patin hasil pembesaran 
di kolam. 

3. Ikan yang termasuk karnivora ini memiliki 
fekunditas (kemampuan bertelur atau jumlah 
telur) tinggi, dapat hidup pada perairan tak-
mengalir dengan kadar oksigen-terlarut yang 
relatif rendah, serta mudah beradaptasi pada 
lingkungan baru. 

4. Di wilayah Kalimantan Selatan sumber benih 
patin adalah Kabupaten Banjar, seperti Loka 
Budidaya Air Tawar Mandiangin dan pusat-
pusat perbenihan yang dikelola masyarakat. 
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Usaha pembenihan ini seringkali menghadapi 
kendala, yaitu musim kemarau yang pada 
akhirnya menurunkan volume air.  

5. Hipofisa adalah kelenjar hormon yang terletak 
di bawah otak ikan. Hormonnya digunakan 
untuk merangsang pemijahan terutama pada 
ikan yang kondisi lingkungannya tidak cukup 
kuat untuk merangsang kerja hipotalamus.  

Kegunaan  : Pembenihan patin melalui penggunaan hipofisa 
dan hapa ganda merupakan upaya utama untuk 
menjaga ketersediaan benih ikan, baik dari 
kuantitas maupun kualitasnya.  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Menurut Susanto (1996), hipofisa dapat 
digunakan untuk 
a) merangsang pemijahan ikan yang masak 

kelamin, tetapi pemijahan alaminya 
terhambat oleh kondisi lingkungan 
perairan yang tidak sesuai, 

b) menghasilkan telur yang terbuahi secara 
sempurna, sehingga pembenihannya 
berlangsung intensif dan jumlah kematian 
(mortalitas) berkurang, 

c) mengawinsilangkan jenis ikan.  

2. Whendarto dan Madyana (1987) 
menambahkan bahwa teknik hipofisa 
a) meningkatkan peluang mendapatkan benih 

berkualitas baik, 
b) dapat dilakukan pada waktu tepat, tidak 

bergantung pada musim pemijahan, serta 
untuk merencanakan jumlah produksi ikan. 

3. Hapa ganda adalah teknik manipulasi untuk 
membuat kondisi alami. Bahan dan alat yang 
dibutuhkan mudah didapat.  

Aplikasi : Perikanan (budidaya, penyediaan benih, perlu 



 
© Jasa dan Produk Teknologi Universitas Lambung Mangkurat, Jilid 2   66 
  

alat dan bahan khusus) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Ir. H. Akhmad Murjani, M.P. 
2. Junius Akbar, S.Pi., M.Si. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Patih Salera, Kecamatan Belawang, 
Kabupaten Barito Kuala, tahun 2008 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat No. 031/SP2H/PM/DP2M/II/ 
2008, tanggal 01 April 2008 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123, 
Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Ir. H. Akhmad Murjani, M.P.; Fakultas 
Perikanan UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 
Banjarbaru 70714, Telp./Fax. 0511-4772124 
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3.11.  PENGGEMUKAN KEPITING  BAKAU (Scylla serrata) 
DENGAN KERAMBA SISTEM BATERAI  

 

Deskripsi/Latar 
Belakang 

: 1. Kepiting bakau, kepiting lumpur, kepiting cina, 
atau kepiting hijau (Scylla serrata) adalah salah 
satu komoditas perikanan yang mempunyai 
nilai ekonomis tinggi. Harga hewan yang 
berhabitat di perairan pantai berhutan bakau 
ini bergantung pada ukuran dan mutu. 
Harganya bervariasi antara Rp3.500-40.000 per 
kg.  

2. Secara umum, daging kepiting bakau tebal dan 
terasa gurih. Telurnya pun bernilai gizi tinggi. 
Wajarlah, kepiting bakau sudah dicoba-
budidayakan, terutama oleh masyarakat 
pesisir. Namun, teknologi untuk 
membudidayakannya belum memadai. Sifat 
kanibalisme kepiting dan juga rakus akan 
makanan seringkali diabaikan. Sifat memakan 
antar-sesamanya menjadi salah satu faktor 
yang menurunkan kesintasannya. Sifat rakus 
akan makanan seharusnya menjadi prasyarat 
dalam pengontrolan ruang dan sumberdaya 
pakan di perairan, karena sifat itu memicu 
ketidakseragaman pertumbuhan. Kepiting 
besar dan kuat lebih menguasai pakan 
daripada kepiting kecil dan lemah. 

Kegunaan  : Penggemukan merupakan salah satu cara untuk 
mendayagunakan kepiting bakau yang selama ini 
sebagian besar dipanen, ditangkap, atau 
diperoleh langsung dari alam ( perairan pesisir, 
hutan bakau).  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Melalui penggemukan, ukuran kepiting bakau 
berkembang cepat. Dalam jangka waktu 21 
hari pemeliharaan (penggemukan), bobot 
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kepiting meningkat pesat dari 100-150 g/ekor 
menjadi 210-330 g/ekor. 

2. Mutu kepiting bakau dapat ditingkatkan. 
Secara umum diketahui bahwa peningkatan 
mutu sebenarnya mencerminkan peningkatan 
harga jual. Peningkatan harga jual merupakan 
peluang yang harus dimanfaatkan sebaik-
baiknya oleh masyarakat nelayan untuk 
menambah pendapatan keluarga.  

3. Penggemukan kepiting dapat dilakukan untuk 
meningkatkan produktivitas lahan tambak 
tidak-produktif yang luasannya cenderung 
bertambah, terutama sejak budidaya udang 
tambak yang padat modal kurang diminati lagi 
oleh masyarakat.  

Aplikasi : Perikanan (budidaya perikanan di pesisir) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Junius Akbar, S.Pi., M.Si. 
2. Ir. Akhmad Murjani, M.S.  

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Sungai Musang, Kecamatan Aluh-Aluh, 
Kabupaten Banjar, tahun 2008 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat No. 031/SP2H/PM/DP2M/II/ 
2008, tanggal 01 April 2008 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123, 
Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Junius Akbar, S.Pi., M.Si.; Fakultas Perikanan 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp./Fax. 0511-4772124  
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Gambar 3.4. Kepiting bakau (atas) serta keranjang plastik yang 
dipergunakan untuk menggemukkan kepiting (bawah) 
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3.12. TRANSPLANTASI KARANG UNTUK PERBAIKAN HABITAT 
UDANG KARANG 

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Terumbu karang adalah struktur/deposit 
kalsium karbonat di dasar laut yang 
dihasilkan oleh hewan karang yang 
bersimbiosis dengan zooxanhallae, alga dari 

kelompok Dinoflagellata. Sebagian besar 
alga ini berasal dari genus Symbiodinium. 
Sebagai ekosistem khas perairan laut, 
terumbu karang memiliki kekayaan jenis 
biota yang tinggi. Ekosistem ini tidak hanya 
bermanfaat melindungi pantai dari 
gelombang, tetapi juga berfungsi sebagai 
habitat atau tempat hidup berbagai 
sumberdaya hayati penghasil pangan, 
seperti ikan-ikan (baronang, kerapu, ekor 
kuning). 

2. Salah satu gugus terumbu karang Kalimantan 
Selatan terdapat di Kecamatan Angsana. 
Namun, ekosistem terumbu karang ini dalam 
kondisi rusak. Menurut Khairullah (1995), 
terumbu Karang Kima (Kecamatan Angsana) 
dalam kondisi rusak. Dari 9 garis transek 
(sepanjang 50 m) hanya 4 transek yang 
tergolong sehat sampai sehat sekali. Asmawi 
(2006) menyatakan bahwa rataan terumbu 
(reef plate) Karang Kima dan Karang 
Mangkok dalam kondisi rusak sampai kritis, 
sedangkan lereng terumbu dalam kondisi 
sehat. 

3. Kerusakan terumbu karang sangat tidak 
menguntungkan bagi nelayan Desa Angsana, 
karena terumbu karang ini adalah habitat 
lobster (Panulirus versicolor) yang menjadi 
salah satu tujuan penangkapan para nelayan. 
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Pertambahan kerusakan terumbu karang 
berarti pengurangan produktivitas 
tangkapan. Apabila kerusakan terumbu 
karang tidak segera diatasi, diperkirakan 
dalam lima tahun mendatang nelayan akan 
kehilangan mata pencaharian.  

Kegunaan  : Transplantasi karang adalah pemulihan terumbu 
karang melalui pencangkokan atau pemotongan 
karang hidup untuk ditanam di tempat lain atau 
di tempat yang karangnya telah rusak. Dengan 
teknologi ini kondisi ekosistem terumbu karang 
yang rusak diperbaiki, sehingga terumbu karang 
alami secara berangsur-angsur terbentuk. 

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Teknologinya tergolong sederhana. 

2. Transplantasi mudah dilakukan masyarakat 
(nelayan), terutama yang berpendidikan 
mulai dari sekolah lanjutan pertama.  

3. Bahan pendukung (seperti konkrit beton, 
kawat nyamuk) dapat dibeli atau mudah 
dibuat. 

4. Tiga bulan setelah transplantasi, konkrit 
beton sudah dihuni udang karang. 

Aplikasi : Konservasi, perikanan (budidaya perikanan laut).  

Penemu/ 
Pengembang  

: 1. Ir. Mauluddin Agus 
2. Ir. Suhaili Asmawi, M.S. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

 Desa Angsana, Kecamatan, Kabupaten Tanah 
Bumbu, tahun 2008  

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat No. 031/SP2H/PM/DP2M/II/ 
2008, tanggal 01 April 2008 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 
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2. Ir. Mauluddin Agus; Fakultas Perikanan 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp./Fax. 0511-4772124  

 

Gambar 3.5. Beberapa tahapan transplantasi karang 



 
© Jasa dan Produk Teknologi Universitas Lambung Mangkurat, Jilid 2   73 
  

3.13. PAKAN IKAN/UDANG DARI LIMBAH KEPALA UDANG 
 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Kepala udang jarang diperhatikan dan hanya 
dianggap sebagai limbah (bahan buang), baik 
ketika udang akan dikonsumsi sebagai 
makanan penambah gizi keluarga (rumah 
tangga) maupun ketika udang digunakan 
sebagai bahan baku pada industri 
pengolahan hasil perikanan (industri udang 
beku sebagai komoditas ekspor).  

2. Limbah kepala udang dapat menimbulkan 
masalah. Dalam waktu singkat (1-2 jam), 
bahan organik yang mengandung protein ini 
menimbulkan bau menyengat, seperti 
bangkai hewan.  

3. Hidayat et al. (2000) mengemukakan bahwa 
kepala udang yang dibuat tepung (setelah 
sebelumnya direbus, dijemur sampai kering, 
dan akhirnya digiling) mengandung protein 
53,75%, lemak 6,65%, serat kasar 14,61%, 
abu 7,72%, dan air 17,28%. 

Kegunaan  : Melalui teknologi (pengolahan bahan baku serta 
pencampuran bahan baku dan bahan-bahan 
tambahan dengan perbandingan tertentu), 
limbah berupa kepala udang dapat 
dimanfaatkan secara komersial. 

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Kepala udang tidak hanya termanfaatkan 
menjadi pakan (dalam bentuk pelet) untuk 
ikan/udang, tetapi juga memiliki nilai 
tambah, baik secara ekonomi maupun 
secara ekologi. 

2. Biaya produksi untuk kebutuhan pakan 
dalam budidaya perikanan dapat ditekan. 
Walaupun ada bahan tambahan (seperti 
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kedelai, jagung, dedak, dan kanji), biaya 
produksi pakan dari limbah kepala kurang 
lebih separuh dari harga pakan komersial.  

3. Tidak ada lagi limbah kepala udang yang 
dibuang begitu saja ke lingkungan sekitar 
(zero waste). Masalah yang berupa 
pencemaran lingkungan (bau busuk) dan 
gangguan kesehatan (banyak lalat) dapat 
dikurangi atau bahkan dihindari. 

Aplikasi : Industri (pakan), perikanan (budidaya) 

Penemu/ 
Pengembang  

: 1. Rina Mustika, S.Pi. 
2. Irma Febrianti, S.Pi., M.P. 
3. Erma Agusliani, S.Pi. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

 Desa Bawah Layung, Kecamatan Kurau, 
Kabupaten Tanah Laut, tahun 2002  

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Proyek Pengembangan Universitas Lambung 
Mangkurat, Surat Perjanjian Pelaksanaan 
Penerapan IPTEKS No. 006/J08.21/PL/2002 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Rina Mustika, S.Pi.; Fakultas Perikanan 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp./Fax. 0511-4772124 
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3.14. PAKAN IKAN/UDANG DARI LIMBAH IKAN CUCUT 
 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Cucut atau tondak tergolong karnivora. Ikan 
ini memakan krustasea dan jenis-jenis ikan 
lain. Dalam penangkapan, ikan ini 
sebenarnya bukan target utama para 
nelayan. Kalaupun ikut tertangkap, bagian 
pokok yang dimanfaatkan dari tubuh ikan ini 
adalah siripnya; hal yang sama pada hiu.  

2. Sirip cucut berharga mahal. Pada tahun 2004 
harganya mencapai Rp80.000/kg. Wajar, 
apabila bagian ini yang dimanfaatkan oleh 
nelayan. Daging (bagian tubuh lainnya) lebih 
banyak dibuang begitu saja daripada 
dimanfaatkan. Daging ikan sebangsa hiu ini 
mengandung amonia tinggi, sehingga cucut 
kurang disukai untuk dikonsumsi.  

3. Daripada dibuang yang justru menimbulkan 
masalah lingkungan, daging cucut masih bisa 
dimanfaatkan untuk keperluan lain, apalagi 
daging cucut memiliki kandungan protein 
yang tergolong tinggi. 

Kegunaan  : Daging cucut diolah menjadi bahan yang bernilai 
ekonomi, yaitu pakan ikan/udang. 

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Pencemaran pada lingkungan tempat 
pembuangan limbah dari cucut serta 
gangguan kesehatan dapat dihindari. 

2. Kesempatan kerja dan lapangan berusaha 
terbuka lebar bagi masyarakat. Nelayan 
penangkap cucut dapat memanfaatkan 
daging cucut secara maksimal untuk 
meningkatkan pendapatan keluarga.  

3. Biaya produksi pada budidaya perikanan 
(terutama yang berkaitan dengan komponen 
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pakan) dapat ditekan. Dengan kalimat lain, 
keuntungan petani ikan dapat ditingkatkan.    

Aplikasi : Industri (pakan), perikanan (budidaya) 

Penemu/ 
Pengembang  

: Ir. H. Mijani Rahman, M.Si. 
 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

 Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten 
Tanah Laut, tahun 2004  

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Proyek Peningkatan Universitas Lambung 
Mangkurat, Surat Perjanjian Pelaksanaan 
Penerapan IPTEKS No. 017/J08.21/PL/2004, 24 
Maret 2004 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Ir. H. Mijani Rahman, M.Si.; Fakultas 
Perikanan UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 
Banjarbaru 70714, Telp./Fax. 0511-4772124 
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3.15. PAKAN IKAN BETUTU BERBUNGKUS USUS AYAM  
 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Betutu atau bakut (Oxyeleotris marmorata) 
termasuk ikan karnivora. Makanan utamanya 
adalah anak ikan, cacing tanah, udang, dan 
hewan-air kecil lainnya.  

2. Betutu termasuk ikan bernilai ekonomi tinggi. 
Harga ikan berukuran 1-2 ekor per kilogram 
bisa mencapai Rp60.000-80.000/kg, sehingga 
budidaya ikan ini (baik dalam kolam, jaring 
apung, maupun keramba) semakin intensif. 

3. Pembesaran betutu dalam budidaya intensif 
(peliharaan) memakan waktu lama (5-8 
bulan), sehingga ikan ini hanya dipanen sekali 
setahun saja. Salah satu penyebabnya adalah 
bahwa pakan alami (segar) yang disukai 
betutu tidak diperoleh, selama atau ketika 
ikan ini berada dalam peliharaan. Pakan untuk 
ikan betutu peliharaan pada umumnya 
memiliki kuantitas dan kualitas gizi kurang, 
sukar dicerna, tidak sesuai dengan selera 
betutu, memiliki ukuran relatif lebih kecil 
daripada bukaan mulut ikan, dan tidak 
tersedia setiap saat. 

Kegunaan  : Pakan yang dibungkus usus ayam tidak hanya 
menaikkan kandungan nutrisi, tetapi juga dibuat 
untuk memenuhi atau mendekati selera betutu 
pada pakan alami dan untuk mengurangi atau 
menghilangkan beberapa kelemahan pakan 
buatan pabrik.  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Betutu yang diberi pakan berbungkus usus 
ayam memiliki rerata pertumbuhan lebih 
baik daripada betutu yang diberi pakan 
tambahan segar. Kondisi ini terjadi, karena 
pakan pertama mengandung nutrisi lebih 
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lengkap (yang terdiri atas protein, lemak, 
karbohidrat, vitamin, dan mineral) daripada 
pakan kedua (yang sebagian besar berupa 
protein kasar).  

2. Terdapat atau ada peningkatan nilai tambah 
dari bahan-bahan yang diperlukan untuk 
pembuatan pakan, yaitu ikan/udang yang 
tidak bernilai ekonomis, limbah industri 
perikanan (kepala, isi perut, tulang, sirip), 
atau usus ayam yang berharga jual rendah. 

3. Limbah organik yang berasal dari industri 
perikanan atau peternakan terkurangi atau 
bahkan tidak ada lagi.    

Aplikasi : Industri (pakan), perikanan (budidaya) 

Penemu/ 
Pengembang  

: Ir. Abdurrahim Nur 
 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

 Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, 
Kabupaten Banjar, tahun 2002  

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Proyek Pengembangan Universitas Lambung 
Mangkurat, Surat Perjanjian Pelaksanaan 
Penerapan IPTEKS No. 006/J08.21/PL/2002 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Ir. Abdurrahim Nur; Fakultas Perikanan 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp./Fax. 0511-4772124 
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3.16. PAKAN ITIK BERBAHAN BAKU UTAMA DARI LOKAL  
 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Itik merupakan salah satu unggas yang 
berperan penting dalam menopang 
kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan, 
apalagi sebagian wilayah provinsi ini berupa 
lahan basah. Populasi itik di Kalimantan 
Selatan mampu memasok sekitar 54% telur 
unggas dengan laju pertumbuhan produksi 
13,2%/tahun serta 35,9% daging unggas 
dengan laju pertumbuhan produksi 
16,6%/tahun.  

2. Pada tahun 2006 serapan pakan untuk itik 
lebih dari 16 ton (Disnak, 2007). Pakan 
dipasok dari pabrik pakan. Bagi peternak-itik 
gurem (kecil) atau peternak-itik rakyat, biaya 
pakan pabrikan menjadi salah satu 
komponen yang memerbesar biaya produksi.  

3. Untuk memerkecil biaya produksi dari 
komponen pakan, peternak-peternak 
tersebut mengolah (meramu) sendiri pakan 
itiknya. Sayangnya, karena pengolahan pakan 
tidak memerhitungkan kandungan nutrisi 
(terutama protein dan mineral pembentuk 
kulit telur, seperti Ca, P), dampaknya justru 
merugikan. Produksi telur menurun atau 
pertumbuhan itik pun terhambat. 

Kegunaan  : Pakan itik yang sebagian besar bahan bakunya 
dari lingkungan setempat (lokal) dibuat tidak 
hanya untuk memerkecil biaya produksi, tetapi 
juga untuk mengatasi penurunan produksi telur 
atau pelambatan pertumbuhan itik.  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Sebagian besar bahan baku adalah bahan 
lokal. Ikan rucah (yang nantinya jadi tepung 
ikan) diperoleh dari lingkungan sekitar yang 
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berupa lahan basah atau daerah pesisir, 
sedangkan dedak padi dari daerah pertanian. 
Tepung kerang diperoleh dari luar pulau, 
tetapi sewaktu-waktu dapat disubstitusi 
dengan jagung yang bisa diperoleh dari 
pertanian lahan kering.  

2. Teknologi pembuatan sederhana dan mudah 
diterapkan untuk menanamkan jiwa 
kewirausahaan di kalangan keluarga petani 
atau mahasiswa. 

3. Dengan formulasi 40% dedak padi, 30% 
tepung kerang, 25% tepung ian, 2,9% premix 
atau vitamin, 0,0005% antibiotikka klor tetra, 
dan 2% garam, dapat dihasilkan pakan yang 
sesuai untuk itik petelur. Kandungan protein 
(PK) pakan 18,81%, energi metabolis (ME) 
2.953 kkal/kg, dan tingkat serat (SK) 5,76%. 
Biaya produksi hanya Rp3.400/kg.  

Aplikasi : Industri (pakan), peternakan (budidaya)  

Penemu/ 
Pengembang  

: 1. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si. 
2. Habibah, S.Pt., M.P. 
3. Yudhi Ahmad Nazari, S.P., M.P. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

 Laboratorium Ternak Unggas, Fakultas Pertanian 
UNLAM, Banjarbaru, tahun 2008  

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Pelaksanaan Program Penyelenggaraan 
Penelitian dan Pengembangan Unlam, DIPA 
Unlam, No. 2305/H8/KU/2008, tanggal 25 
Agustus 2008  

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.; Fakultas 
Pertanian UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 
Banjarbaru 70714, Telp./Fax. 0511-4772254 
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4.1. PENGOLAHAN DAGING CUCUT UNTUK BAHAN PANGAN  
 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Cucut yang disebut juga tondak (Carcharinus 
sp.) merupakan jenis ikan laut yang sering 
tertangkap di daerah perairan laut 
Kalimantan Selatan (Kotabaru, Tanah Laut, 
Tanah Bumbu). Rahayu dan Djaafar (2001) 
mengemukakan bahwa ikan ini mengandung 
protein 16,3-21,7%, lemak 0,1-0,3%, mineral 
0,6-1,8%, dan air 73,6-79,6%. Berat badan 
(tanpa kepala, ekor, dan sirip) 51% dari 
seluruh berat tubuh, sedangkan irisan daging 
mencapai 42% dari berat cucut. 

2. Seperti pada hiu, bagian (daging) cucut yang 
dimanfaatkan hanya bagian siripnya saja. 
Hanya sebagian kecil saja dagingnya yang 
dimanfaatkan menjadi ikan kering, 
sedangkan sebagian besar sisanya justru 
hanya dibuang begitu saja. Pembuangan 
dilakukan karena daging cucut kurang 
disukai. Kandungan amonia pada daging 
(termasuk darah) yang cukup tinggi (2-2,5%) 
membuat daging cucut berbau pesing dan 
bila dimakan, berasa sepat atau pahit 
keasaman. 

Kegunaan  : Perlu dikembangkan teknologi penghilangan bau 
pesing dan rasa pahit, sehingga dari daging 
cucut juga dapat dibuat produk (pangan) olahan. 

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Teknologi penghilangan bau pesing pada 
cucut tergolong sederhana. Menurut Sudjoko 
(1991), cara untuk menghilangkan 
kandungan urea dalam daging cucut tersebut 
antara lain adalah merendam daging dalam 
larutan garam, merendam daging dalam 
larutan asam (seperti jeruk nipis), dan 
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mencuci daging berulang-ulang dengan air 
dingin. 

2. Setelah bau pesingnya hilang, daging cucut 
dapat dimanfaatkan semaksimal mngkin. 
Produk pangan yang dapat diolah dari daging 
cucut antara lain adalah abon, bakso, dan 
amplang cucut.  

3. Bahan (bumbu) yang ditambahkan untuk 
membuat produk olahan tersebut pun 
mudah didapat. Beberapa di antaranya 
adalah bawang merah, bawang putih, 
lengkuas, kunyit, gula, ketumbar, dan garam.  

4. Karena ada sumber mata pencaharian baru, 
nelayan pun dapat meningkatkan 
pendapatan keluarga. 

Aplikasi : Industri (pangan), perikanan (pengolahan hasil 
perikanan skala rumah tangga) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Ir. Rabiatul Adawyah, M.P. 
2. Ir. Siti Aisyah, M.P. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten 
Tanah Laut, tahun 2002 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Proyek Pengembangan Universitas Lambung 
Mangkurat, Surat Perjanjian Pelaksanaan 
Penerapan IPTEKS No. 006/J08.21/PL/2002 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Ir. Rabiatul Adawyah, M.P.; Fakultas 
Perikanan UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 
Banjarbaru 70714, Telp./Fax. 0511-4772124 
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4.2. PENGAWETAN GABUS MELALUI PEREBUSAN 
 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Salah satu teknik untuk mengawetkan gabus, 
haruan, aruan, atau kutuk (Channa striata) 
adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan 
secara tradisional atau dengan teknik relatif 
modern. Teknik pengeringan yang selama ini 
telah dikembangkan oleh masyarakat secara 
tradisional adalah menjemur gabus di bawah 
sinar matahari, sedangkan pengeringan relatif 
modern melalui pengepresan atau dengan 
alat pengering buatan. 

2. Terdapat masalah, ketika pengeringan hanya 
mengandalkan penjemuran di bawah sinar 
matahari semata. Pada kondisi cuaca yang 
tidak memadai (misalnya, intensitas cahaya 
rendah, cuaca mendung, atau hari hujan), 
gabus yang dikeringkan justru membusuk 
lebih cepat.  

3. Kadar air yang relatif masih tinggi menjadi 
penyebab cepatnya pembusukan. Menurut 
Taib et al. (1988), kandungan air pada suatu 
bahan memengaruhi daya tahan bahan 
tersebut dari serangan mikroorganisme. 
Pembusukan yang berlangsung relatif cepat 
tentunya perlu dihindari. 

Kegunaan  : Perebusan merupakan salah satu cara untuk 
memerlambat terjadinya pembusukan.  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

:  1. Karena perebusan (atau tepatnya pencelupan 
secara singkat ikan gabus dalam air 
mendidih), mikroorganisme penyebab 
pembusukan mati. Akibatnya, kualitas gabus 
pun meningkat; dalam arti bahwa 
kehigienisan gabus dapat memenuhi standar 
kesehatan dan daya awet atau keawetannya 
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pun meningkat. 

2. Pada dasarnya perebusan mendenaturasi 
protein, sehingga daya ikat air pada daging 
gabus menurun. Penurunan daya ikat air ini 
memerpendek waktu/durasi untuk proses 
selanjutnya (pengeringan). 

3. Perebusan dengan atau tanpa tekanan dapat 
mengeluarkan kandungan lemak dan air 
dalam daging ikan 25-30% dari berat ikan 
(Afrianto dan Liviawati, 1996). 

Aplikasi : Industri (pangan), perikanan (pengolahan hasil 
perikanan skala rumah tangga) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Ir. Siti Aisyah, M.P. 
2. Ir. Rabiatul Adawyah, M.P. 
3. Setihono, S.Pi. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura, 
Kabupaten Banjar, tahun 2002 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Proyek Pengembangan Universitas Lambung 
Mangkurat, Surat Perjanjian Pelaksanaan 
Penerapan IPTEKS No. 006/J08.21/PL/2002 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Ir. Siti Aisyah; Fakultas Perikanan UNLAM, Jl. 
A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, Telp./Fax. 
0511-4772124  
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4.3. PENGERINGAN GABUS MELALUI PENGEPRESAN 
 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Gabus adalah jenis ikan buas yang mudah 
diperoleh di perairan air tawar (danau, sungai, 
rawa) wilayah Kalimantan Selatan. Ikan yang 
biasanya dipancing dengan umpan hidup 
(serangga, katak) ini termasuk salah satu jenis 
yang disukai masyarakat. Ikan ini kaya akan 
albumin (salah satu protein penting) dan 
dikonsumsi oleh masyarakat dalam kondisi 
segar atau bahkan setelah dikeringkan.  

2. BPS Kalsel (2000) mencatat bahwa pada tahun 
2000, produksi gabus di provinsi ini mencapai 
8.081 ton; 5.443,7 ton diperoleh dari sungai 
dan 2.637,3 ton dari rawa. Dari jumlah itu, 
5.365,5 ton diolah menjadi ikan kering. Harga 
gabus kering memang lebih mahal daripada 
gabus segar. Harga gabus kering Rp20.000-
25.000/kg, sedangkan harga gabus segar 
Rp15.000-18.000/kg.  

3. Pengeringan gabus pada umumnya dilakukan 
secara tradisional dengan cara penjemuran (di 
daerah terbuka atau di bawah terik sinar 
matahari). Pengeringan seperti ini tentu 
sangat bergantung sepenuhnya pada kondisi 
cuaca. Menurut Djarijah (1995), dengan 
intensitas sinar matahari sekitar 8 jam/hari, 
gabus dapat mengering dalam waktu 3 hari 
berturut-turut.  

Kegunaan  : Melalui pengepresan, cairan terdorong lebih 
cepat ke luar dari tubuh gabus. Proses 
percepatan pengeringan sekaligus memerlambat 
terjadinya pembusukan gabus. 

Keuntungan 
Teknis dan 

: 1. Mahendra (2000) mengemukakan bahwa 
pengepresan mampu mengurangi kadar air 
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Ekonomis hingga 18% (dari kadar air 70% menjadi 52%). 
Dengan kadar air yang rendah seperti ini, 
aktivitas bakteri pembusuk pun terhambat.  

2. Berbeda dari pengeringan yang dilakukan 
melalui penjemuran di bawah panas terik 
sinar matahari, pengeringan melalui 
pengepresan dapat dilakukan kapan saja, baik 
pada musim kemarau maupun pada musim 
penghujan. Pada gilirannya, upaya ini akan 
mengurangi terjadinya kerugian secara 
ekonomi.  

Aplikasi : Industri (pangan), perikanan (pengolahan hasil 
perikanan skala rumah tangga) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Prof. Ir. Yusuf Achmad, S.U. (Alm.) 
2. Ir. Rabiatul Adawyah, M.P. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Tabuk, 
Kabupaten Banjar, tahun 2004 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Proyek Peningkatan Universitas Lambung 
Mangkurat, Surat Perjanjian Pelaksanaan 
Penerapan IPTEKS No. 017/J08.21/PL/2004, 24 
Maret 2004 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Ir. Rabiatul Adawyah, M.P.;  
Fakultas Perikanan UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 
Banjarbaru 70714, Telp./Fax. 0511-4772124 
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4.4. LAMPARA DASAR  DENGAN PAPAN LAYANG UNTUK 
MENINGKATKAN SELEKTIVITAS DAN  HASIL TANGKAPAN  

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Lampara dasar (bottom seine net) adalah alat 
penangkapan ikan yang secara garis besar 
bangunan tubuhnya terdiri atas 2 bagian 
utama yaitu, bagian sayap (kiri dan kanan) 
dan kantong. Bagian sayap berfungsi sebagai 
lajur (penghalau udang) dan kantong sebagai 
penampung udang atau ikan yang tertangkap. 

2. Alat ini dioperasikan di Indonesia sejak 
terbitnya Keppres 39/1980 yang memuat 
pelarangan pengoperasian trawl di seluruh 
Indonesia. Sejak itu pula trawl yang dizinkan 
untuk dioperasikan adalah yang 
menggunakan TED (Turtle Excluder Devide) 
atau yang dikenal dengan sebutan BED 
(Bycatch Excluder Devide) atau alat pemisah 
ikan (Eayrs, 2005). 

3. Lampara dasar bersifat aktif, yakni 
dioperasikan seperti mengejar gerombolan 
ikan. Teknik penangkapannya adalah 
mengusahakan (dengan ditarik) agar udang 
atau ikan masuk ke dalam mulut jaring. 
Penarikannya menggunakan perahu bermotor 
dan pengoperasiannya pada dasar perairan. 
Target utama alat itu adalah udang, walaupun 
ikan-ikan sebagai hasil sampingan (by catch) 
juga bias ikut tertangkap. 

4. Di Kalimantan Selatan perkembangan 
penggunaan lampara dasar pada mulanya 
sangat pesat dan dioperasikan hampir di 
semua kabupaten yang sebagian wilayahnya 
berupa laut, seperti Barito Kuala, Kabupaten 
Banjar, Tanah Laut, Kotabaru, dan Tanah 
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Bumbu. Namun, perkembangan penggunaan 
alat ini selanjutnya banyak menyimpang dari 
aturan atau ketentuan pemerintah. Banyak 
nelayan memodifikasi alat, terutama pada 
mulut dan kantong. Modifikasi antara lain 
dengan menambahkan balok penuntun 
berbentuk segitiga (danleno), sehingga berat 
alat mencapai lebih dari 25 kg per buah. 
Akhir-akhir ini, lampara dasar yang 
dioperasikan tidak banyak menghasilkan 
udang atau hasil tangkapan tidak sesuai 
dengan yang diharapkan (Syahdan dan 
Shobrina, 2006).     

Kegunaan  : Lampara dasar dengan papan layang adalah alat 
penangkap ikan/udang, tetapi memiliki 
beberapa keunggulan daripada lampara dasar 
dengan danleno. 

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Bobot alat lebih ringan, karena tidak 
menggunakan semen. 

2. Pengoperasian alat ini cukup oleh seorang 
nelayan saja, sehingga biaya operasi lebih 
murah dan pendapatan per orang pun bisa 
meningkat. 

3. Secara teknis papan layang mampu membuat 
mulut jaring berdiri vertikal, sehingga lebih 
efektif (ikan mudah digiring masuk mulut 
jaring dan terkurung di kantong). 

4. Alat bersifat ramah lingkungan, karena rasio 
hasil tangkapan sampingan dan udang dari 
lampara dasar berpapan layang lebih rendah 
daripada rasio hasil tangkapan dari lampara 
dasar berbalok penuntun. Lampara dasar 
berpapan layang mampu menangkap udang 
sekitar 11% lebih banyak dan tangkapan 
sampingan sekitar 11% lebih sedikit daripada 
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lampara dasar berbalok penuntun (Syahdan 
dan Shobrina, 2006). 

Aplikasi : Perikanan (teknologi penangkapan ikan/udang)  

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Muhammad Syahdan, S.Pi., M.Si. 
2. Ir. Iriansyah, M.Si 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten 
Tanah Laut, tahun 2008 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat No. 031/SP2H/PM/DP2M/II/ 
2008, tanggal 01 April 2008 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Muhammad Syahdan, S.Pi., M.Si.;  
Fakultas Perikanan UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 
Banjarbaru 70714, Telp./Fax. 0511-4772124 
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4.5. LEMARI PENGERING MEKANIS UNTUK PERBAIKAN 
MUTU IKAN RAWA KERING  

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Ikan adalah sumber protein hewani yang 
sangat dibutuhkan manusia, tetapi ikan, 
terutama yang sudah mati, merupakan bahan 
pangan yang mudah membusuk (highly 
perishable food). Kondisi ini mengakibatkan 
hilangnya kandungan zat gizi pangan dari 
hewan secara sia-sia. Untuk menanggulangi 
hal itu perlu sistem teknologi  penanganan, 
pengolahan dan pengawetan produk akhir. 

2. Provinsi Kalimantan Selatan yang sebagian 
wilayahnya merupakan rawa memiliki potensi 
ikan rawa atau ikan air tawar yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 
meningkatkan gizi dan sekaligus pendapatan 
keluarga. Ikan-ikan itu antara lain gabus 
(Channa striata), betok (Anabas testudineus), 
sepat siam (Trichogaster pectoralis), dan 
sepat rawa (Trichogaster trichopterus). Ikan-
ikan dipasarkan atau dikonsumsi dalam 
kondisi segar atau bahkan dalam bentuk ikan 
kering, terutama ketika hasil tangkapan ikan 
melimpah.  

3. Ikan kering dihasilkan melalui penjemuran 
ikan secara langsung di bawah terik matahari. 
Di beberapa lokasi/desa, ikan yang akan 
dikeringkan diletakkan di atas anyaman 
bambu (nyiru, tampah, para-para), tetapi di 
lokasi/desa lainnya, ikan diletakkan langsung 
di atas badan jalan umum. Masalah dalam 
pembuatan ikan kering seperti ini adalah 
waktu pengeringan yang berjalan sangat 
lambat, kemungkinan adanya kuman  sumber 
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penyakit yang bersarang pada tubuh ikan, 
dan kebergantungan yang besar pada cuaca, 
apalagi bila ikan memiliki kandungan air dan 
lemak yang cukup tinggi.  

Kegunaan  : Lemari pengering menjadi alternatif untuk 
memerpendek waktu pengeringan, 
meningkatkan kehigienisan ikan, mengurangi 
kebergantungan pengeringan pada cuaca, dan 
meningkatkan mutu ikan kering.  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Lemari (berukuran panjang 300 cm, lebar 
100 cm, tinggi 150 cm) dibuat dengan 
teknologi relatif sederhana, dari bahan (besi 
siku berlobang, balok ulin, kayu reng, kayu 
lapis, alumunium/besi plat, dan kawat ayam, 
baut, mur, les siku, paku) yang mudah 
didapat, dan dengan alat sederhana (palu, 
gergaji besi/kayu, bor listrik, alat-alat 
pertukangan lainnya). 

2. Ikan kering yang dihasilkan memiliki bentuk 
tekstur kering elatis dan warna menarik. 
Kelezatan dan keharuman dapat disesuaikan 
dengan perlakuan sebelum pengeringan 
(pemberian jeruk nipis atau bumbu-bumbu 
lain sesuai dengan selera). 

Aplikasi : Industri (pengawetan), perikanan (pengolahan 
atau pengeringan hasil perikanan berskala 
industri rumah tangga) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Ir. Juhana Suhanda 
2. Dini Sofarini, S.Pi., M.Si.  

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Makmur, Kecamatan Gambut, Kabupaten 
Banjar, tahun 2008 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 
Departemen Pendidikan Nasional, Surat 
Perjanjian Pelaksanaan Program Pengabdian 
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kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2008 
Nomor  031/SP2H/PM/DP2M/II/2008, tanggal 01 
April 2008. 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Ir. Juhana Suhanda; Fakultas Perikanan 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp./Fax. 0511-4772124 

 
 

 

Gambar 4.1. Lemari pengering mekanis 
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4.6. PEMBUATAN RODENTISIDA NABATI DARI AKAR TEGARI 
 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Tegari, sesiak, siak-siak, atau dewangga 
(Dianella sp.) merupakan tumbuhan terna dan 
tergolong dalam famili Liliaceae. Akar dari 
tumbuhan yang disebut juga usar, kajulungan, 
kurambil (Kalimantan Selatan), siek-siek 
(Minangkabau), tenggari (Ambon), jamaka, 
sulinga (Sunda), atau dewangga (Bali) ini 
memiliki banyak manfaat. Bila akar kering dan 
kemudian dibakar, asapnya berbau harum 
seperti bau pembakaran kulit bawang. 

2. Akar tegari dimanfaatkan sebagai racun tikus 
(Grainge dan Ahmed, 1987). Pemanfaatannya 
untuk racun tikus sudah dikenal lama, bahkan 
sebelum Indonesia merdeka. Tegari memang 
mengandung plumbagin, salah satu turunan 
quinon berbentuk minyak dan kristal dengan 
rentang warna kuning-merah serta larut 
dalam pelarut organik (Robinson, 1975). 

3. Larutan akar tegari dan beras ketan dengan 
perbandingan 1:5 dapat membunuh tikus 
(Balantek et al., 1999). Beras ketan yang 
direndam dalam larutan akar tegari dan 
disimpan selama 5 hari masih efektif 
membunuh tikus (Jumar, 1999). 

Kegunaan  : Rodentisida nabati dipergunakan sebagai bahan 
untuk mengendalikan populasi rodensia (bangsa 
hewan pengerat). 

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Bahan pembuatan rodentisida adalah bahan 
organik. Bahan-bahan ini mudah diperoleh di 
lingkungan sekitar. 

2. Karena bahan pembuatannya termasuk bahan 
organik,  rodentisida ini ramah lingkungan. 
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3. Cara pembuatannya pun mudah dan dapat 
dilakukan oleh masyarakat. 

Aplikasi : Pertanian (pengendalian hama tanaman) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Ir. Jumar, M.P. 
2. Ir. Rieken Balantek, M.S. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan, tahun 2000 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Proyek Pengembangan Universitas Lambung 
Mangkurat, Surat Perjanjian Pelaksanaan 
Penerapan IPTEKS No. 012A/J08.21/PL/2000, 24 
April 2000 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Ir. Jumar, M.P.; Fakultas Pertanian UNLAM, 
Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp./Fax. 0511-4772254 
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Gambar 4.2. Tahap pembuatan rodentisida dari akar tegari 
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4.7. PRODUKSI  MASSAL  NEMATODA  ENTOMOPATOGEN 
Steinernema spp SEBAGAI AGEN PENGENDALI HAYATI  

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Organisme pengganggu tanaman (OPT) 
berupa hama dan penyakit, sampai saat ini 
tetap menjadi masalah dalam setiap usaha 
pertanian. Gangguan OPT yang parah dan 
tidak terkendali menghilangkan investasi yang 
telah ditanam atau merugikan investor (dalam 
hal ini terutama petani bermodal kecil atau 
pas-pasan). 

2. Pada sisi lain, pengendalian OPT menimbulkan 
masalah, karena pestisida  yang diandalkan 
dalam setiap pengendalian adalah pestisida 
sintetis yang harganya semakin mahal, 
efektivitasnya menurun drastis, dan 
dampaknya merugikan lingkungan sekitar 
atau lingkungan hidup.  

Kegunaan  : Agen/organisme hayati digunakan untuk 
mengendalikan hama dan penyakit, walaupun 
bioinsektisida tersebut harus digunakan secara 
hati-hati. Penggunaan secara tunggal dan dalam 
jangka waktu lama ternyata juga menyebabkan 
resistensi pada serangga hama.  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Agen hayati nematoda entomopatogen (NEP) 
adalah alternatif untuk menggantikan 
insektisida sintetis. Insektisida sintetis 
berdampak negatif; serangga hama tanaman 
menjadi resistensi, serangga bukan sasaran 
ikut mati, dan lingkungan hidup semakin 
tercemar. Beberapa kasus bahkan 
menunjukkan bahwa serangan OPT justru 
merajalela setelah disemprot dengan 
pestisida sintetis. Yang lebih parah lagi atau 
lebih mengkhawatirkan semua pihak adalah 
terjadinya keracunan atau bahkan kematian 
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pada konsumen tanaman yang disemprot. 

2. Beberapa pustaka menyebutkan bahwa pada 
uji laboratorium NEP Steinernema spp. isolat 
lokal dapat menyebabkan mortalitas cukup 
tinggi pada larva ulat gantung Plutella 
xylostella (hingga 68%) dan pada larva 
penggerek pucuk Crocidolomia binotalis 
(hingga 77%) dalam 48 jam setelah aplikasi 
dengan konsentrasi 100 IJ/ml dan dalam dosis 
skala lapang 0,5 juta/m2.  

3. NEP tidak berbahaya terhadap organisme 
bukan sasaran. 

4. NEP dapat mengendalikan banyak jenis 
serangga hama di laboratorium, walaupun 
menurut Sulistyanto dan Ehlers (1996), tidak 
dapat 100% berhasil di lapang.  

Aplikasi : Pertanian (pengendalian hama dan penyakit 
tanaman) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Dr. Ir. Hj. Mariana, M.P. 
2. Dewi Fitriyanti, S.P., M.P.   

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Guntung Payung, Kecamatan Landasan 
Ulin, Kota Banjarbaru, tahun 2009 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional sesuai 
dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan 
Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 
030/SP2H/PPM/DP2M/IV/2009 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Dr. Ir. Hj. Mariana, M.P.; Fakultas Pertanian 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
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Telp./Fax. 0511-4772254 

 
 
 
    
   

Gambar 4.3.  Beberapa jenis sayuran (kenikir, kemangi, daun 
bawang, dan kangkung) yang diusahakan petani di 
Desa Guntung Payung 
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4.8. PENGENDALIAN SAPROLEGNEASIS PADA NILA DENGAN 
EKSTRAK BUNGA KECOMBRANG  

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Nila termasuk jenis ikan yang mudah 
dibudidayakan, karena mudah menyesuaikan 
dengan lingkungan dan cepat bertumbuh. 
Efisiensi pemanfaatan pakan tambahan pada 
ikan nila cukup tinggi (Setyaningrum et al., 
2005). 

2. Walaupun begitu, budidaya nila tidak selalu 
tanpa masalah. Di Desa Sungai Kitano, 
budidaya nila (dalam keramba) sering 
terhambat. Banyak benih ikan mati terserang 
penyakit saprolegneasis, jenis penyakit yang 
disebabkan oleh jamur Saprolegnia sp. 

3. Kecombrang (Nicolaia speciosa), honje, 
kantan, kincung (Medan), atau siantan 
(Melayu) adalah tumbuhan bangsa jahe-
jahean (Zingiberaceae) yang bunganya cukup 
indah. Bunga kecombrang mengandung 
alkaloid, flavonoid, polifenol, steroid, 
saponin, dan minyak atsiri (Tampubolon et 
al., 1983). Senyawa fenolik, flavonoid, minyak 
atsiri, terpena, asam organik tanaman, asam 
lemak, ester asam lemak, dan alkaloid 
merupakan senyawa antimikrobial yang 
berfungsi sebagai antiseptik, mematikan 
kuman, antioksidan, dan fungisida (Naufalin 
et al., 2005). Di Jawa Barat (Sunda) kelopak 
bunga bisa dimakan dan dijadikan lalapan, 
sedangkan di Tanah Karo buah kecombrang 
yang biasa dijadikan sayur asam.  

Kegunaan  : Ekstrak bunga kecombrang digunakan untuk 
menyembuhkan infeksi jamur Saprolegnia sp. 
pada nila  



 
© Jasa dan Produk Teknologi Universitas Lambung Mangkurat, Jilid 2   101 
  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Ekstrak bunga kecombrang yang 
ditambahkan pada pakan ikan nila dapat 
meningkatkan sintasan ikan 100% dalam 
jangka waktu penyembuhan selama 99 jam 
(Akbar, 2007).  

2. Dalam jangka waktu pemeliharaan 4 bulan 
pada 4 keramba yang berukuran 3x2x1,5 m3 
masing-masing (500 bibit ditebar per 
keramba), bobot nila per ekor bertambah 
dari 10-15 g menjadi 180-230 g. 

3. Walaupun tingkat kelangsungan hidup ikan 
yang ditebar 79% (dari 2.000 ekor pada 
penebaran awal menjadi 1.582 ekor pada 
panenan), tidak berarti bahwa kematian ikan 
disebabkan oleh penyakit. Berdasarkan pada 
pengukuran kualitas air, rendahnya tingkat 
kelangsungan hidup nila diduga berkaitan 
dengan fluktuasi kandungan oksigen terlarut. 
Hasil pengukuran DO 4,5-6,3 mg/l. Menurut 
Afrianto dan Liviawaty (1996), DO yang masih 
dapat diterima oleh ikan untuk sintas dengan 
baik adalah 5 ppm, sedangkan menurut 
Hartami (2008), kandungan DO yang baik 
untuk budi daya ikan berkisar 5-10 mg/l 
(Hartami, 2008).  

Aplikasi : Perikanan (pengendalian hama dan penyakit 
pada ikan) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Junius Akbar, S.Pi., M.Si.   
2. Olga, S.Pi., M.Si.  
3. Siti Aisiah, S.Pi., M.P. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Sungai Kitano, Kecamatan Martapura 
Timur, Kabupaten Banjar, tahun 2009 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat, Ditjen Dikti, Depdiknas melalui  
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Pelaksanaan Hibah Kompetitif Pengabdian 
kepada Masyarakat Berbasis Riset dalam Rangka 
Publikasi Domestik Batch IV Tahun Anggaran 
2009 No. 207/SP2H/PPM/DP2M/IV/2009, Tgl. 22 
April 2009 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Junius Akbar, S.Pi., M.Si.; Fakultas Perikanan 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp./Fax. 0511-4772124 

 
  

Gambar 4.5. Pembuatan ekstrak bunga kecombrang (kiri) dan 
pencampuran ekstrak pada pakan ikan (kanan) 

Gambar 4.4. Pengambilan sampel kualitas air (kiri) dan 
penimbangan bobot ikan (kanan) 
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  4.9. PEMBUATAN PUPUK ORGANIK YANG MENGANDUNG 
AGEN HAYATI 

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Daerah berpotensi untuk dikembangkan 
sebagai lahan pertanaman padi adalah lahan 
rawa. Di Kalimantan Selatan luas kawasan 
rawa 1.140.140 ha, dengan potensi reklamasi 
763.207 ha, sedangkan luas daerah reklamasi 
rawa pasang surut 89.036 ha (47,04% dari 
luas). 

2. Masalah di lahan pasang surut adalah 
rendahnya tingkat kesuburan tanah (tanah 
masam), keterbatasan sediaan pupuk, dan 
serangan hama dan penyakit. Di Kalimantan 
Selatan pada tahun 2007 luas serangan hama 
dan penyakit pada pertanaman padi 
mencapai 6.727 ha. Hama penyebab serangan 
terluas adalah wereng batang cokelat dan 
penyakit penyebab serangan terluas adalah 
penyakit bercak cokelat. 

Kegunaan  : Pupuk yang dihasilkan tidak hanya berfungsi 
untuk menyuburkan tanaman, tetapi sekaligus 
berfungsi mengendalikan hama dan penyakit 
yang menyerang tanaman. 

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Produknya bervariasi, yaitu pupuk organik 
padat, pupuk organik cair, Tricho kompos, dan 
pestisida organik. Pupuk organik padat yang 
berasal dari jerami padi berwarna agak 
kecoklatan. Pupuk organik cair yang berasal 
kotoran ayam berwarna coklat kehitaman. 
Trichokompos dan pestisida botani yang 
berhasil dicirikan dengan bau seperti bau 
tape. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa 
kompos matang berwarna coklat kehitaman, 
tidak berbau menyengat, dan aman bagi 
tanaman, terutama jika perbandingan kadar 
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karbon dan nitrogen di bawah 30. 

2. Bahan tidak hanya ramah lingkungan, tetapi 
juga berfungsi ganda; pupuk untuk 
meningkatkan kesuburan tanah atau 
tanaman, sedangkan agen hayati untuk 
pengendalian hama dan penyakit. 

3. Terjadi penghematan (tenaga, waktu, dan 
biaya) dalam pemeliharaan tanaman. Dengan 
kalimat lain, biaya produksi dapat ditekan. 

Aplikasi : Industri (pengolahan bahan organik), pertanian 
(peningkatan kesuburan tanah dan sekaligus 
pengendalian hama dan penyakit) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Prof. Dr. Ir. H. Akhmad Gazali, M.S. 
2. Ir. Hj. Helda Orbani Rosa, M.P. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito 
Kuala, tahun 2009 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat, Ditjen Dikti, Depdiknas melalui  
Pelaksanaan Hibah Kompetitif Pengabdian 
kepada Masyarakat Berbasis Riset dalam Rangka 
Publikasi Domestik Batch IV Tahun Anggaran 
2009 No. 207/SP2H/PPM/DP2M/IV/2009, Tgl. 22 
April 2009 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Prof. Dr. Ir. H. Akhmad Gazali, M.S.; Fakultas 
Pertanian UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 
Banjarbaru 70714, Telp./Fax. 0511-4772254 
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4.10. PEMBUATAN PUPUK ORGANIK DARI ECENG GONDOK 
DAN LIMBAH PERTANIAN 

 
Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Eceng gondok atau ilung (Eichornia crassipes) 
adalah tumbuhan eksotik yang berasal dari 
Amazon (Brasil). Tumbuhan mengapung di 
permukaan air pada awalnya dibawa ke 
Indonesia oleh Carl Friedrich Philipp von 
Martius, ahli botani bangsa Jerman pada tahun 
1824 dan dijadikan sebagai tanaman hias. 
Tumbuhan berbunga ungu ini dapat tumbuh 
cepat (terutama pada daerah perairan umum 
seperti  danau, sungai, atau rawa pasang surut 
yang kandungan nutriennya tinggi), sehingga 
selanjutnya justru berubah menjadi gulma yang 
mengganggu pertumbuhan tanaman budidaya 
di perairan (seperti padi, kangkung), 
menyebabkan pengendapan perairan, dan 
mengganggu kelancaran transportasi air.  

2. Limbah pertanian (jerami, sekam padi) sering 
hanya dibuang begitu saja dan bahkan dibakar. 
Limbah dianggap tidak bernilai ekonomi lagi 
dan tidak bermanfaat.  

Kegunaan  : Dengan tambahan beberapa bahan lain (seperti 
mikroorganisme perombak, kapur, gula, air), 
eceng gondok dan limbah pertanian dapat 
dikembangkan menjadi pupuk organik. Pupuk 
organik memiliki banyak kelebihan dan tidak 
sekedar untuk memertahankan kesuburan tanah. 

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Eceng gondok dan limbah pertanian mudah 
diperoleh di lingkungan. Pendaurulangan eceng 
gondok dan limbah pertanian sebagai pupuk 
organik mengurangi volume gulma dan juga 
limbah pertanian. 

2. Pupuk organik ini termasuk ramah lingkungan 
mudah dibuat dengan alat sederhana, dan 
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memiliki banyak kelebihan.  
3. Pupuk organik memerbaiki sifat fisika dan kimia 

tanah. Pupuk meningkatkan kandungan C-
organik, memertahankan kadar air tanah, 
menurunkan kadar almunium (Al 3+), serta 
memantapkan agregat, air, dan porositas tanah 

4. Biaya produksi dapat ditekan. Pupuk organik 
dapat menjadi pelengkap atau bahkan 
pengganti pupuk anorganik atau pupuk olahan 
pabrik (urea, SP 36, KCl) yang seringkali menjadi 
penghambat para petani dalam upaya 
penanaman dan pemeliharaan tanaman 
budidaya. Pupuk-pupuk terakhir ini seringkali 
tidak tersedia lagi atau sukar diperoleh di 
pasaran, baik karena memang tidak ada stok 
(habis) maupun karena untuk mendongkrak 
harga. Kenyataan pun mununjukkan bahwa 
harga pupuk cenderung mahal dan terus naik. 

5. Padi atau tanaman budidaya lain yang dipupuk 
dengan pupuk organik berproduksi relatif lebih 
tinggi daripada yang dipupuk dengan pupuk 
anorganik. Padi atau tanaman budidaya itu pun 
lebih menyehatkan. 

Aplikasi : Industri (pengolahan sampah/limbah, skala 
kecil/menengah), pertanian (pupuk untuk 
memelihara atau meningkatkan kesuburan 
tanah/tanaman) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Ir. Taufik Hidayat, M.Si. 
2. Ir. Jumar, M.P.  

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon, Kabupaten 
Barito Kuala, tahun 2003 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Proyek Peningkatan Universitas Lambung 
Mangkurat, Surat Perjanjian Pelaksanaan Program 
Vucer No. 018/J08.21/PL/2003 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123, 
Telp./Fax. 0511-3304480 
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2. Ir. Taufik Hidayat, M.Si.; Fakultas Pertanian 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp./Fax. 0511-4772254 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar 4.6. Eceng gondok pada awalnya dipelihara sebagai 
tanaman hias, tetapi pada akhirnya berkembang 
menjadi gulma di perairan 
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4.11. PENGOLAHAN SAMPAH DOMESTIK SECARA 
ANAEROBIK DENGAN DRUM PLASTIK MODIFIKASI TIPE 
AR-H4JJ1 

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Metode pengelolaan (dalam hal ini termasuk 
pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, 
pendaurulangan, pembuangan) sampah yang 
diterapkan oleh hampir semua pemerintah 
kabupaten atau kota di Indonesia adalah 
sanitary landfill. Sampah diambil dari TPS 
(tempat pembuangan sampah sementara), 
diangkut dengan sarana angkutan, dibuang ke 
TPA (tempat pembuangan akhir) atau lahan 
dengan luas tertentu, dan kemudian ditutup 
dengan tanah. Begitu seterusnya, sehingga 
secara vertikal lahan mempunyai lapisan yang 
tersusun bergantian antara tanah dan 
sampah. Pada metode ini, lahan yang 
diperlukan luas secara horisontal tetapi 
terbatas secara vertikal. Akibatnya, apabila 
dalam periode tertentu lahan telah dipenuhi 
sampah dan apabila jumlah penduduk 
semakin bertambah, lahan pengganti harus 
ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa 
sanitary landfill pada akhirnya menjadi 
masalah di kota yang luasannya sangat 
terbatas.  

2. Sampah pada dasarnya terdiri atas bahan 
anorganik dan bahan organik. Karakteristik 
kedua bahan ini berbeda. Sampah anorganik 
(seperti bungkus berbahan plastik, botol 
plastik, botol beling, kaleng almunium atau 
kaleng logam pada umumnya) tidak dapat 
hancur dalam jangka waktu relatif pendek dan 
bahkan dapat membahayakan organisme 
hayati (termasuk di antaranya manusia) 
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karena mengandung B3 (bahan berbahaya 
dan beracun). Pada kondisi tertentu sampah 
anorganik memang bisa dipakai-ulang atau 
didaur-ulang, tetapi secara umum sampah ini 
sebetulnya menjadi sumber masalah (karena 
dekomposisinya di alam sangat lambat). 
Sebaliknya, sampah yang mengandung bahan 
organik lebih mudah ditangani, karena 
ternyata sampah ini cepat terdekomposisi 
secara alami atau dapat didaur-ulang dengan 
mudah menjadi bahan bermanfaat (seperti 
pupuk).  

3. Banyak teknik/metode dikembangkan untuk 
mendaur ulang sampah organik menjadi 
bahan bermanfaat. Tekniknya melibatkan zat 
padat, cair, gas, atau bahkan bahan radioaktif 
dengan metode tertentu sesuai dengan zat 
atau bahan yang dilibatkan. Teknik lain yang 
dianggap lebih ramah lingkungan adalah 
memanfaatkan organisme hayati berukuran 
mikro dan dengan bantuan oksigen (aerobik) 
atau tanpa oksigen (anaerobik). 

Kegunaan  : Pada dasarnya drum plastik modifikasi Tipe AR-
H4JJ1 ini dikembangkan untuk mendaur ulang 
sampah menjadi bahan bermanfaat. 

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Alat ini dapat dipergunakan untuk mengolah 
sampah domestik secara aerobik, anaerobik, 
atau lumpur aktif (sludge active). 

2. Alat ini cocok dipergunakan pada skala rumah 
tangga, karena mudah diangkut atau 
dipindah-pindah (portable). 

3. Hasil olahan dengan alat ini berupa pupuk 
padat atau pupuk cair dan selanjutnya dapat 
dijadikan sumber mata pencaharian alternatif 
atau tambahan terutama untuk skala rumah 
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tangga. 

Aplikasi : Industri (pengolahan sampah/limbah), skala 
rumah tangga 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Abdur Rahman, S.Pi. 
2. Arfan Eko Fahrudin, S.Si.  

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin 
Timur, Kota Banjarmasin, tahun 2008 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat No. 031/SP2H/PM/DP2M/II/ 
2008, tanggal 01 April 2008 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Abdur Rahman, S.Pi.; Fakultas Perikanan 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp./Fax. 0511-4772124 
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4.12. PEMBUATAN ARANG DAN BRIKET DARI LIMBAH 
PEMANENAN HUTAN 

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Walaupun banyak ragam produk yang 
dihasilkan dari pemanenan hutan, hasil yang 
paling diutamakan oleh masyarakat adalah 
kayu. Kayu dipanen dari batang dan untuk 
mendapatkannya tidak ada cara lain kecuali 
menebang pohon. Apabila ini dilakukan terus 
menerus dan jumlah atau volume yang 
dibutuhkan banyak, masalah yang dihadapi 
kemudian adalah masalah lingkungan.  

2. Ketika pohon ditebang dan batangnya 
dipanen untuk diambil kayunya, banyak 
bagian-bagian pohon yang dibuang begitu 
saja dan dianggap sebagai limbah. Bagian-
bagian pohon yang sebetulnya juga masih 
berupa kayu (tetapi karena ukurannya 
dianggap tidak memenuhi syarat penggunaan) 
itu adalah cabang, dahan, ranting, dan 
tonggak (banir). Jumlah limbah ini ditaksir 
mencapai 30%. 

Kegunaan  : Karena masih mengandung kayu, limbah 
pemanenan hutan sudah sebaiknya 
dimanfaatkan. Salah satu produk pemanfaatan 
berupa arang dan briket arang.  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Untuk bahan bakar, arang dan briket arang 
lebih awet disimpan daripada (potongan-
potongan) kayu segar. Arang dan briket arang 
tidak seperti potongan kayu segar yang 
mudah melapuk atau diserang organisme 
perusak (seperti rayap dan bubuk).   

2. Teknologi pembuatan arang dan briket arang 
tergolong sederhana dan mudah diterapkan. 
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Arang adalah hasil pembakaran kayu dalam 
ruang vakum. Briket arang diperoleh dari 
pengepresan adonan. Adonan dibuat dari 
pencampuran serbuk atau bubuk arang (4-8 
mesh) dengan kanji kental (setelah tepung 
kanji dicampur air hangat). Adonan kemudian 
dimasukkan dalam cetakan berdiameter 5 cm 
dan tinggi 10 cm, sebelum di atasnya 
diletakkan benda yang secara berangsur-
angsur digerakkan vertikal ke bawah (gerakan 
menekan), sehingga air keluar dari adonan 
dan adonan memadat dan mengeras. 

3. Arang dan briket arang dapat dipergunakan 
untuk keperluan rumah tangga (menyeterika 
pakaian, membuat masakan atau panganan 
kecil, mengeringkan/mengawetkan makanan) 
atau keperluan khusus, seperti industri 
(peleburan) logam.  

Aplikasi : Industri (pemanfaatan limbah), kehutanan 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Ir. Hj. Murniati A.I. (Alm.) 
2. Ir. Faisal Mahdi, M.P. 
3. Ir. Lusita Wardani, M.P.  

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten 
Tanah Laut, tahun 1996 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Proyek Peningkatan Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat, Ditjen Pendidikan Tinggi, 
Surat Kontrak No. 22a/P3M.DPPM/V/1996, 
Tanggal 6 Mei 1996 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Ir. Faisal Mahdi, M.P.; Fakultas Kehutanan 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp./Fax. 0511-4772290 
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4.13. PENGOLAHAN LIMBAH PABRIK TAHU SECARA 
TERPADU 

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Limbah yang dihasilkan pabrik tahu berupa 
limbah padat dan cair. Limbah organik ini 
apabila didekomposisi oleh mikroba akan 
menimbulkan bau busuk dan apabila dibuang 
langsung ke lingkungan perairan, akan 
meningkatkan kandungan padatan 
tersuspensi serta kadar BOD dan COD dalam 
perairan. 

2. Untuk mengurangi dampak negatif pada 
lingkungan, pengusaha tahu memanfaatkan 
limbah padat untuk campuran pakan ternak. 
Limbah tentu harus langsung digunakan. 
Apabila tidak, limbah menimbulkan bau tak-
sedap dan tidak dapat dipergunakan lagi 
sebagai pakan ternak. Berbeda dari limbah 
padat, limbah cair pabrik tahu pada 
umumnya dibuang langsung ke lingkungan 
atau ditampung dulu di sumur resapan 
sebelum dibuang 

Kegunaan  : Pengolahan terpadu adalah teknologi alternatif 
untuk mengolah segala bentuk limbah pabrik 
tahu menjadi bahan berguna dan sekaligus 
memerkecil jumlah limbah yang dibuang ke 
lingkungan.  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Dengan penambahan garam dan 
pengepresan, limbah padat dapat disimpan 
hingga 7 hari dan tidak berbau serta volume 
padatan berkurang menjadi seperempatnya. 

2. Limbah cair dapat dimanfaatkan sebagian 
sebagai bahan pembuatan nata de soya. 
Dengan ini, pengusaha menganekaragamkan 
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produk pangan pabrik. 

Aplikasi : Industri (pengolahan limbah industri) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Azidi Irwan, S.Si., M.Si.  
2. Noer Komari, S.Si., M.Si. 
3. Anang Kadarsah, S.Si. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Kampung Jawa, Kecamatan Martapura, 
Kabupaten Banjar, tahun 2008 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 
Departemen Pendidikan Nasional, Surat 
Perjanjian Pelaksanaan Program Pengabdian 
kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2008 Nomor 
031/SP2H/PM/DP2M/II/2008, tanggal 01 April 
2008 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Azidi Irwan, S.Si., M.Si.; Fakultas MIPA 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp. 0511-4773112, Fax. 0511-4782899 
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Gambar 4.7. Tahap pengolahan tahu dan limbah yang dihasilkan 
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Gambar 4.8. Pengepresan limbah padat (kiri) dan hasilnya (kanan) 
 

 

 

Gambar 4.9. Nata de soya yang berumur 2 minggu (kiri) serta yang sudah 
dikemas dan diberi rasa (kanan) 
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4.14. PENGOLAHAN AIR (TAWAR) DENGAN MEMBRAN 
ULTRAFILTRASI  

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Air bersih adalah kebutuhan mendasar 
manusia untuk memenuhi standar kehidupan 
layak dan sehat. Namun, tidak setiap manusia 
(penduduk) mempunyai akses bebas untuk 
mendapatkan air bersih. Berdasarkan pada 
hasil KTT Bumi di Johannesburg tahun 2002, 
sekitar satu milyar penduduk dunia tidak 
memiliki akses bebas terhadap air (bersih). 

2. Data Departemen Permukiman dan Prasarana 
Wilayah menunjukkan bahwa sampai tahun 
2000, hanya sekitar 19% penduduk Indonesia 
(39% di antaranya penduduk perkotaan) 
dapat menikmati air bersih dengan leluasa 
melalui perpipaan. Di perdesaan, hanya 
sekitar 5% penduduk desa yang menikmati air 
bersih dengan sistem pemipaan, sedangkan 
sisanya menggunakan air yang bersumber 
dari sumur gali dan sumber air lain yang tidak 
terlindungi (seperti sungai). 

3. Menurut Susanto (2009), kondisi beberapa 
sungai yang melewati Kecamatan Aluh-Aluh 
tercemar berat. Kandungan TSS 2,6–13,8 
mg/l, TDS 233,7–1966,7 mg/l, kekeruhan 
5,07–83,2 NTU, pH 3,09–6,45, kandungan 
besi (Fe) 1,66 – 8,11 mg/l, mangan (Mn) 0,33–
52,3 mg/l. Kisaran kandungan bakteri 
Coliform 18.000–170.000 MPN/100 ml dan 
coli tinja (Escherichia coli) 180–92000 
MPN/100 ml. Kandungan tersebut melebihi 
ambang batas peruntukan dan baku mutu air 
sungai Kelas I Peraturan Gubernur Kalimantan 
Selatan No. 05, tanggal 29 Januari 2007. 
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Kegunaan  : Pengolahan air dengan teknologi membran 
filtrasi diterapkan untuk memeroleh air (tawar) 
dari yang tidak atau kurang layak minum menjadi 
yang layak minum.  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Teknologi membran termasuk sederhana, 
praktis, mudah dilakukan, hemat energi, 
berskala rumah tangga, dan tidak 
memerlukan bahan kimia tambahan.  

2. Membran berfungsi sebagai filter spesifik. 
Hanya molekul-molekul berukuran tertentu 
saja yang bisa melewati membran, sedangkan 
sisanya tertahan di permukaan membran.  

3. Membran dapat menurunkan beberapa sifat 
fisik dan kimia air (Tabel 4.1). 

 
Tabel 4.1. Sifat fisik dan kimia air sebelum dan sesudah melewati 

membran 

Parameter Satuan 
Melewati membran ultrafilrasi 

Sebelum Sesudah 

TDS mg/L 116 51 
Kekeruhan NTU 24 8 
pH - 6,19 6,09 
Mangan (Mn) mg/L < 0,1 < 0,1 

Besi (Fe) mg/L 0,17 0,13 
 

Aplikasi : Industri (pengolahan air tawar), pengembangan 
prasarana/sarana terutama di perdesaan yang 
tidak dilalui atau tidak ada prasarana/sarana air 
bersih. 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Agus Mirwan, S.T., M.T. 
2. Fahruddin Rafiedz, M.T. 
3. Dindin H. Mursyidin, S.Si. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Desa Aluh-Aluh, Kecamatan Aluh-Aluh, 
Kabupaten Banjar, tahun 2009 
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Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat, Ditjen Dikti, Depdiknas melalui  
Pelaksanaan Hibah Kompetitif Pengabdian 
kepada Masyarakat Berbasis Riset dalam Rangka 
Publikasi Domestik Batch IV Tahun Anggaran 
2009 No. 207/SP2H/PPM/DP2M/IV/2009, Tgl. 22 
April 2009 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Agus Mirwan, S.T., M.T.; Fakultas Teknik 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp. 0511-4773112, Fax. 0511-4773858 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gambar 4.10. Pengolahan air dengan membran ultrafiltrasi 
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Gambar 4.11. Rangkaian alat pengolahan air dengan membran 

ultrafiltrasi 
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4.15. PEMBANGKITAN LISTRIK SKALA KECIL DENGAN 
TENAGA ANGIN (MIKROBAYU) 

 

Deskripsi/ Latar 
Belakang 

: 1. Sebagai salah satu negara berkembang di 
dunia, Indonesia masih mengandalkan bahan 
bakar minyak yang pada dasarnya bersumber 
dari fosil untuk pembangkit listrik. 
Kebergantungan yang terus menerus pada 
bahan bakar ini akan mengancam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Masalahnya adalah 
bahwa penipisan cadangan minyak bumi 
(apalagi bila tanpa temuan sumur minyak 
baru) pada satu sisi dan permintaan akan 
minyak bumi yang lebih besar pada sisi lain 
menyebabkan kenaikan/ ketidakstabilan 
harga yang pada akhirnya menggoncangkan 
perekonomian bangsa. Kedua, pembakaran 
bahan bakar fosil meningkatkan polusi 
(terutama kandungan CO2) dan secara global 
pada gilirannya meningkatkan efek rumah 
kaca dan pemanasan global. 

2. Di negeri khatulistiwa ini, energi angin 
ternyata belum dimanfaatkan sebagai 
alternatif penghasil listrik, padahal di 
berbagai negara, pemanfaatan energi angin 
sebagai sumber energi alternatif 
nonkonvensional sudah semakin mendapat 
perhatian. Kesadaran masyarakat Indonesia 
harus dibangkitkan dan ditingkatkan, apalagi 
angin sebagai sumber energi yang tak ada 
habisnya berdampak positif terhadap 
lingkungan.  

Kegunaan  : Pembangkitan tenaga listrik berskala kecil (mikro) 
dari energi angin merupakan salah satu upaya 
alternatif mengatasi krisis atau kelangkaan 
energi. 
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Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

 1. Energi listrik yang ditimbulkan oleh generator 
(dari gerakan turbin angin) dapat 
dibangkitkan dengan estimasi kecepatan 
angin rata-rata di atas 3 m/s.  

2. Dari turbin angin dengan panjang propeler 50 
cm dan kecepatan 150 rpm dapat 
dibangkitkan energi listrik (DC) yang memiliki 
tegangan maksimum 27 volt dan arus 8 
ampere. Energi disimpan dalam accu 12 volt 
yang selanjutnya dialirkan ke rangkaian (DC 
AC converter) yang dapat mengubah daya 
listrik dengan tegangan dan arus (220 AC). 
Pada kondisi ini energi bisa digunakan untuk 
peralatan listrik sehari-hari (seperti lampu 
penerangan, pompa air, televisi). 

3. Pembangkit listrik tenaga angin dapat 
dibangun di wilayah/daerah pesisir atau 
pegunungan yang pada umumnya belum 
terjangkau oleh aliran listrik dari PLN.  

Aplikasi : Industri (pembangkit listrik ramah lingkungan), 
pengembangan prasarana/sarana berskala kecil 
atau rumah tangga (mikrobayu) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Sri Cahyo Wahyono, M.Si. 
2. Arfan Eko Fahrudin, S.Si. 
3. Totok Wianto, S.Si., M.Si. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, 
tahun 2009 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Pelaksanaan Hibah Kompetitif Pengabdian 
kepada Masyarakat Berbasis Riset dalam Rangka 
Publikasi Domestik Batch IV Tahun Anggaran 
2009 No. 207/SP2H/PPM/DP2M/IV/2009, Tgl. 22 
April 2009 

Alamat Kontak : 1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
UNLAM, Jl. H. Hasan Basry Banjarmasin 
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70123, Telp./Fax. 0511-3304480 

2. Sri Cahyo Wahyono, S.Si., M.Si.; Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714, 
Telp. 0511-4773112, Fax. 0511-4782899 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.12. Turbin angin propeller (atas) dan gaya-gaya fisika yang 

bekerja pada turbin angin (bawah)  
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4.16. PENYEDIAAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SECARA 
BERKELANJUTAN DENGAN TEKNIK TIGA STRATA  

 

Deskripsi/Latar 
Belakang 

: 1. Ternak ruminansia, terutama sapi sudah lama 
dikembangkan di Kabupaten Tanah Laut. 
Kabupaten ini bahkan menjadi penyangga 
hingga 60% ketersediaan sapi  di Kalimantan 
Selatan. Selain sapi, hewan ternak lain yang 
dikembangkan di kabupaten ini adalah kerbau 
dan kambing. Namun, skala pemilikan ternak 
masih relatif rendah, yaitu 2-10 ekor/peternak. 
Ternak dipelihara oleh peternak perorangan 
atau berkelompok. 

2. Hijauan pakan yang tersedia atau disediakan 
oleh peternak meliputi hijauan rumput alam 
(rumput lapang) serta hasil samping pertanian, 
seperti jerami padi, jerami dan tongkol jagung, 
serta hasil ikutan perkebunan seperti pelepah 
dauh sawit dan bungkil inti sawit  (BIS). Hijauan 
rumput alam masih melimpah, karena areal 
penggembalaan masih luas. Masalah muncul, 
ketika musim kemarau, apalagi kemarau 
panjang. Rumput mengering, sehingga sediaan 
hijauan pakan diperoleh dari daerah lain. 
Dengan kalimat lain, keberlanjutan sediaan 
pakan terhambat atau mengalami paceklik, 
ketika musim kemarau.   

3. Aspek yang dipertimbangkan dalam usaha 
peternakan ruminansia tentu bukan hanya 
sediaan pakan, melainkan juga kandungan 
nutrisinya. Aspek terakhir ini untuk mengatasi 
kendala terbesar dalam peternakan 
ruminansia, yaitu 1) rataan pertumbuhan 
harian (average daily gain, ADG) yang masih 
rendah, 2) kualitas pakan yang rendah karena 



 
© Jasa dan Produk Teknologi Universitas Lambung Mangkurat, Jilid 2   124 
  

pakan berupa rumput lapang, dan 3) 
reproduksi ternak kurang baik, akibat 
akumulasi kualitas pakan yang rendah dan 
manajemen ternak yang kurang baik.     

Kegunaan  : Hijauan pakan ditanam dan dipelihara dengan 
teknik tiga strata untuk menjaga keberlanjutan 
sediaan dan nutrisi pakan.  

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Rumput raja adalah hijauan unggul yang 
berproduksi tinggi per satuan luas dan 
memiliki kualitas nutrisi tinggi. Biyatmoko 
(2009) mencatat bahwa rumput raja mampu 
berproduksi 200 ton/ha dan mengandung 
protein kasar 12,1%, serat kasar 33%, lemak 
1,6%, BETN 42,68%, Ca 0,68% dan P 0,25%. 

2. Jenis hijauan pakan lebih bervariasi. Jenisnya 
bukan hanya rumput raja saja, melainkan juga 
jenis leguminosa (semak dan atau pohon) 
serta nangka (pohon lain). Jenis leguminosa 
semak adalah Calopogonium muconoides, 
Centrosema pubescen, dan Stilosantes 
guyanensis, sedangkan leguminosa pohon 
adalah gamal dan lamtoro (Leucaena). 

3. Keberlanjutan sediaan hijauan lebih terjamin, 
baik pada musim hujan maupun musim 
kemarau. 

Aplikasi : Peternakan (penyediaan pakan) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si. 
2. Parwanto, A.Md. 

Lokasi, Tahun 
Pengembangan 

: Kelompok Ternak Madurejo, Desa Alur, 
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tahun 
2009 

Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 
Departemen Pendidikan Nasional sesuai dengan 
Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan 
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Gambar 4.13.  Kandang ternak dan sapi bali milik Kelompok 
Tani Madu Rejo (kiri/kanan atas, kiri bawah) dan 
rumput raja (kanan bawah) 
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4.17. PENGAWETAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENGAN 
TEKNIK SILASE DAN TEKNIK HAY  

 

Deskripsi/Latar 
Belakang 

: 1. Hijauan pakan perlu tersedia di lingkungan 
(alam) sekitarnya atau disediakan oleh peternak 
dalam jumlah dan mutu yang sesuai dengan 
selera ternak (palatabilitas) serta sesuai untuk 
pertumbuhan dan reproduksi ternak. Khusus 
untuk ternak ruminansia, hijauan tersebut dapat 
berupa rerumputan atau bahan-bahan/hijauan 
lain (seperti daun leguminosa, tongkol jagung, 
jerami padi, pelepah daun sawit, bungkil kacang-
kacangan).  

2. Hijauan pakan tentu harus tersedia sepanjang 
tahun, baik pada musim hujan maupun musim 
kemarau. Masalah tentu tidak muncul, apabila 
tumbuhan yang menjadi sumber hijauan itu 
dapat menghasilkan bahan pakan secara terus 
menerus. Masalah justru akan muncul, apabila 
tumbuhan itu mengering, tidak ada lagi (mati), 
atau tidak tumbuh dengan baik. Ini biasanya 
terjadi pada musim kemarau. 

3. Selain jumlah (kuantitas), masalah lain yang 
muncul adalah berkaitan dengan mutu (kualitas) 
hijauan pakan. Hampir semua pakan ternak 
adalah hijauan dari tumbuhan. Hijauan ini pada 
dasarnya adalah bahan organik yang sebenarnya 
memang tidak bisa disimpan terlalu lama. Sifat 
pakan dari bahan organik adalah  
a) mudah membusuk, mudah ditumbuhi jamur 

atau bakteri, atau mudah hancur 
(terdekomposisi). Kalau pakan seperti ini 
dipaksa diberikan ke ternak, bukan tidak 
mungkin ternak justru menderita sakit 
(mengalami gangguan metabolisme atau 
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pencernaan), 
b) mudah atau cepat berkurang kandungan 

nutrisinya. Menurut Biyatmoko (2009), 
penyimpanan pakan yang seadanya akan 
menurunkan kandungan nutrisi hingga 10% 
setiap bulan. 

Kegunaan  : Hijauan pakan perlu diawetkan untuk menjaga 
kesegaran dan kandungan nutrisinya. Pengawetan 
dilakukan dengan teknik silase atau teknik hay. 
Teknik silase memerlukan bahan tambahan, 
sedangkan teknik hay mengandalkan sinar 
matahari untuk mengeringkan hijauan. 

Keuntungan 
Teknis dan 
Ekonomis 

: 1. Keberlanjutan sediaan hijauan pakan (jumlah 
dan mutu) lebih terjamin sepanjang tahun, baik 
pada musim hujan maupun musim kemarau. 

2. Pada teknik silase,  
a) bahan (hijauan rumput, dedak padi, dan tetes 

tebu/molase) dan alat (tong plastik, ember, 
gayung, dan timbangan) mudah didapat dan 
berharga murah, 

b) dari alaman (setelah disimpan atau diperam 
21 hari), hijauan tidak membusuk, tidak 
berbau apek, dan tidak mengandung jamur.  

3. Teknik hay mudah dilakukan dan lebih 
ekonomis. Hijauan yang dipanen pada fase 
mulai berbunga dan dijemur secara tuntas 
―minimal 3 hari di bawah sinar matahari terik, 
sehingga kadar air hijauan rendah― dapat 
disimpan dalam jangka waktu lama dan tidak 
ditumbuhi jamur. 

Aplikasi : Peternakan (pengawetan pakan) 

Penemu/ 
Pengembang 

: 1. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si. 
2. Parwanto, A.Md. 

Lokasi, Tahun : Kelompok Ternak Madurejo, Desa Alur, Kecamatan 
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Sumber Biaya 
Pelaksanaan 

: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen 
Pendidikan Nasional sesuai dengan Surat Perjanjian 
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2. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.; Fakultas 
Pertanian UNLAM, Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 
70714, Telp./Fax. 0511-4772254 
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Gambar 4.14. Tahap pengawetan hijauan dengan teknik silase 
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Gambar 4.16. Setelah penjemuran tuntas (sehingga kadar air 
rendah), hijauan dapat disimpan lama dan tidak 
ditumbuhi jamur 

Potong 
seragam  

Stok (awetan) 
hijauan siap 

diberikan ke ternak 

Hijauan  
pakan 

berkadar air 
rendah 

Hijauan 
pakan 

Atur pada rak kayu dan 
jemur di bawah terik 
matahari (3-7 hari) 

Ikat hijauan dan atau 
kemas (gulungan/ 

kotakan)  

Simpan di tempat 
kering atau tidak 

lembab 

Gambar 4.15. Tahap pengawetan hijauan dengan teknik hay 
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