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PRAKTEK LAPANG PEMBUATAN PAKAN KOMPLIT DAN MINERAL BLOK 

 

Tim Pendampingan Pengembangan Kawasan Peternakan (Irfan, Nasrijoni, Rahmadianis dan 

Apri) melaksanakan praktek lapang Pembuatan Pakan Komplit dan Mineral Blok didua 

kelompok tani di Desa Marsawa dan Langsat  hulu kec Sentajo Raya Kabupaten Kuantan 

Singingi (15-16/05/2017). Pakan yang dipraktekan ada 6 formulasi pakan yaitu 3 formulasi 

pakan yang bahan utamanya rumput gajah dengan harga pakan per kg Rp 445 -520 dan 3 

formulasi lainnya berasal dari cacahan pelepah sawit dengan harga Rp 931 – 1.083 per kg 

pakannya (Tabel 1) 

Tabel 1. Formulasi Pakan Komplit dari Rumput Gajah dan Limbah Sawit 

Bahan (%) 
JENIS PAKAN 

RG - L RG - G R PS - L PS - G PS 

R. Gajah 77.26 77.13 80.64 0.00 0.00 0.00 

Lamtoro 4.33 0.00 0.00 21.99 0.00 0.00 

Gamal 0.00 1.85 0.00 0.00 10.04 0.00 

Pelepah 0.00 0.00 0.00 27.30 31.48 41.78 

Solid 8.22 7.10 6.54 25.03 28.87 28.74 

Bungkil 5.94 9.34 8.60 19.37 22.34 22.24 

Dedak 3.52 3.80 3.50 4.47 5.16 5.13 

Kapur 0.16 0.17 0.15 0.39 0.45 0.45 

Urea 0.16 0.17 0.16 0.40 0.46 0.45 

Starbio 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Molasses 0.41 0.44 0.41 1.05 1.21 1.20 

Harga / kg (Rp) 445 520 491 931 1.051 1.083 

Keterangan: 
RG-L : Pakan dengan bahan utama Rumput Gajah dan Lamtoro 
RG-G : Pakan dengan bahan utama Rumput Gajah dan Gamal 
RG : Pakan dengan bahan utama Rumput Gajah 
PS-L : Pakan dengan bahan utama Pelepah Sawit dan Lamtoro 
PS-G : Pakan dengan bahan utama Pelepah Sawit dan Gamal 
PS : Pakan dengan bahan utama Pelepah Sawit 
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Diwadah tersendiri aduk 
lamtoro/gamal, solid, bungkil, 
dedak, kapur, urea, starbio dan 
molasses sampai merata 

 
 
Adukan tadi ditebarkan secara 
merata diatas cacahan rumput 
gajah 

Cacahan rumput gajah   

   
Setelah diaduk secara merata, pakan siap untuk dimasukan ke 
dalam drum/tempat penyimpanan. 

Setelah drum terisi penuh dan 
kedap udara, drum ditutup 
dan dikunci untuk dillakukan 
fermentasi selama 21 hari 

 
Untuk efisiensi ruang penyimpanan maka diperkenalkan dan dipraktekan pembuatan pakan 
komplit blok 

 
Untuk mencukupi kebutuhan akan mineral terutama yang bahan utamanya dari pelepah sawit maka 
pada kesempatan ini dipraktekan cara pembuatan mineral blok, yang bahannya terdiri dari ultra 
mineral (20%), garam dapur/garam kasar (69%), semen (11%) dan air secukupnya 

 

CARA PEMBUATAN MINERAL BLOK: 

1. Terlebih dahulu garam dihalus menjadi butiran lebih kecil. 

2. Garam dapur, ultra mineral dan semen diaduk di dalam baskom hingga merata. 

3. Tambahkan air sedikit demi sedikit. 

4. Adonan mineral blok yang baik ditandai dengan jika kita genggam, gumpalannya tidak 

pecah. 
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5. Kemudian bahan tersebut dicetak kedalam wadah tempurung, gelas atau wadah lainnya 

yang mudah didapat. 

6. Bahan yang telah dicetak dikering anginkan diruangan yang terlindung dari air hujan. 

7. Setelah kering, mineral blok siap diberikan kepada ternak. 
 

   

 

Gejalah ternak yang mengalami defisiensi mineral adalah sebagai berikut: 1) Ternak 

sering menjilat atau menggigit bahkan memakan kayu yang ada di kandang. 2) Penurunan bobot 

badan, kekurusan, hilang nafsu makan serta penurunan daya tahan tubuh, daya produksi dan 

reproduksi. 3) Anak yang lahir menjadi lemah, dan angka kematian anak tinggi,.4) 

Kemandulan, keguguran dan kelumpuhan. 

Untuk mencegah dan mengatasi penyakit defisiensi mineral ini peternak harus selalu 

menyediakan mineral blok dengan cara mengantungkan atau meletakkannya di tempat pakan 

 
Karena keterbatasan bahan pakan di desa Langsat Hulu, praktek lapang hanya dilakukan dua formulasi 
pakan yaitu RG dan PS, pada kesempatan ini juga dilakukan pembuatan pakan komplit blok dan mineral 
blok. 
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Pada acara praktek juga dihadiri oleh pendamping dari pihak TNI yaitu Bpk Murizal, Dari praktek lapang 
yang telah dilaksanakan, petani cukup antusias terhadap materi yang diberikan, dan akan melanjutkan 
pembuatan pakan komplit untuk cadangan pakan di hari lebaran yang mana petani tidak bisa mencari 
rumput selama lebaran, dan untuk menurunkan harga pakan petani sepakat dan menyediakan lahan 
seluas 1.5 ha untuk ditanami rumput gajah dan legume indegofera. 

  
Calon lokasi penanaman rumput gajah seluas 1.5 ha. 

 


