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MEMBUAT PAKAN IKAN AIR TAWAR DALAM RANGKA 

PEMBERDAYAAN PETANI MISKIN DI NAGARI LIMAU GADANG 

KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN 

I. Pendahuluan 

Sebagian besar penduduk Nagari Lumpo Timur berkerja sebagai petani, 

menggarap sawah, mengambil kayu dan meramu. Secara ekonomi kehidupan 

petani sangat miskin, mereka selalu memberi tekanan pada TNKS sehingga 

kualitas ekosistem TNKS menurun. Untuk mengurangi tekanan penduduk 

terhadap TNKS, saya telah mendorong masyarakat membudidayakan ikan air 

tawar . Ajakan ini diikuti oleh masyarakat. Banyak masyarakat membudidayakan 

ikan air tawar. Pemerintahan Kabupaten Pesisir selatan juga ikut mendorong 

masyarakat bertani ikan dengan memberi induk dan bibit ikan pada beberapa 

kelompok petani ikan. Dalam membudidayakan ikan, masyarakat cukup berhasil 

narnun terbentur dalam ha1 pakan. Harga pakan produksi pabrik mahal sehingga 

keuntungan yang diperoleh petani kecil. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi 

petani ikan, maka perlu dicarikan pemecahannya, Petani hams memperoleh pakan 

alami murah sehingga budidaya ikan menguntungkan. 

Kelompok sasaran adalah petani miskin. Mereka mencari nafkah di TNKS. 

Mereka membuat ladang dan mengambil kayu. Mereka selalu memberi tekanan 

terhadap sumberdaya TNKS, sehingga ekosistem hutan TNKS 

menurun.Disarnping sebagai petani dan peramu hutan TNKS, mereka mempunyai 

lahan kolam ikan. Mereka sering membudidayakan ikan air tawar, seperti ikan 

nila dan ikan mas. Budidaya ikan air tawar yang mereka lakukan tidak 

menguntungkan karena harga pakan ikan sangat mahal. 

Keterampilan membuat pakan meningkatkan penghasilan petani ikan. Petani 

ikan akan bisa mengajak untuk membudidaya ikan. Jika sebagian besar 

masyarakat membudidayakan ikan dengan harga ikan murah, tentu mereka 

beruntung. Peningkatan penghasilan masyarakat akan berdampak positif terhadap 

kelestarian TNKS. 



Pembuatan pakan dilakukan oleh ketua pelaksana PKM. Pembuatan pakan 

dilaksanakan di lokasi kolam ketua PKM di Nagari Limau Gadang. 

Langkah-langkah pelatihan membuat pakan sebagai berikut: 

1) Ketua pelaksana dan tim memberikan teori dan prinsip-prinsip membuat pakan 

2) Menjelaskan tata alur membuat pakan 

3) Mendemonstrasikan langkah-langkah dan teknis membuat pakan 

4) Mengikutkan peserta pelatihan langsung terlibat demo membuat pakan 

5) Masing-masing peserta disuruh membuat pakan sendiri, meliputi menyusun 

formula, mengaduk, mencetak, menyusun dan mengemas. 

Tujuan dilaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui 

pelatihan membuat pakan ikan : 

a. Meningkatkan keterampilan kelompok sasaran membuat pakan ikan. 

b. Memberdayakan masyarakat untuk membudidayakan ikan air tawar khususnya 

ikan nila. 

c. Mengurangi ketergantungan kelompok sasaran yang membudidayakan ikan 

nila terhadap pakan buatan pabrik. 

d. Meningkatkan ekonomi kelompok sasaran. 

e. Mengurangi ketergantungan masyarakat pada TNKS. 

f. Memberdayakan masyarakat memanfaatkan bahan limbah yang ada disekitar 

tempat mereka. 

g. Menjaga kelestarian alam. 

h. Mengurangi tekanan masyarakat pada TNKS. 

Kegiatan pelatihan pembuatan pakan ikan telah dilaksanakan di lokasi 

kolam Ketua PKM di Nagari Limau Gadang. Beberapa hasil telah dicapai dari 

kegiatan pelatihan membuat pakan ikan. Hasil yang telah dicapai: 

1. Semua peserta telah memahami dan terampil membuat pakan ikan mulai dari 

memilih bahan baku, menggodok, mencetak, mengeringkan, menyimpan, dan 

memberikan kepada ikan budidaya. 



2. Peserta pelatihan pembuatan pakan ikan telah memahami bahan-bahan yang 

baik untuk dibuat menjadi pakan ikan 

3. Peserta pelatihan membuat pakan ikan terampil menggodok bahan baku 

terpilih menjadi pasta pakan ikan yang siap cetak. 

4. Peserta pelatihan membuat pakan ikan mampu mengoperasikan alat cetak 

pakan ikan (dalam bentuk pellet). 

5 .  Terbentuk kelompok budidaya ikan dengan pakan buatan sendiri. Kelompok 

berjumlah sebanyak 26 orang. Setiap anggota kelompok memiliki 1-3 unit 

kolam. 

11. Masalah 

Kelompok sasaran adalah petani miskin yang kehidupan mereka sehari-hari 

menjadi buruh mengangkut kayu dari hutan, menerima upah. Kelompok sasaran 

adalah petani miskin. Mereka mencari nafkah di TNKS. Mereka membuat ladang 

dan mengambil kayu. Mereka selalu memberi tekanan terhadap sumberdaya 

TNKS, sehingga ekosistem hutan TNKS menurun. 

Disamping sebagai petani dan peramu hutan TNKS, mereka mempunyai 

lahan kolam ikan. Mereka sering membudidayakan ikan air tawar, seperti ikan 

nila dan ikan mas. Budidaya ikan air tawar yang mereka lakukan tidak 

menguntungkan karena harga pakan ikan sangat mahal. 

Keterampilan membuat pakan meningkatkan penghasilan petani ikan. Petani 

ikan akan bisa mengajak untuk membudidaya ikan. Jika sebagian besar 

masyarakat membudidayakan ikan dengan harga ikan murah, tentu mereka 

beruntung. Peningkatan penghasilan masyarakat akan berdampak positif terhadap 

kelestarian TNKS. 

Keadaan ini mungkin dibiarkan. Pembiaran dalam waktu tak terbatas akan 

menambah kemiskinan petani. Kemiskinan akan memaksa petani memasuki 

TNKS lebih jauh untuk mengambil sumberdaya alam yang tersedia. Pembuatan 

pakan sendiri akan membebaskan petani dari harga pakan mahal. Petani akan 



mendapatkan keuntungan pantas dari usaha budidaya ikan. Petani juga bisa 

menjual pakan kepada petani ikan lain. 

Tujuan dilaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui 

pelatihan membuat pakan ikan : 

i. Meningkatkan keterampilan kelompok sasaran membuat pakan ikan. 

j. Memberdayakan masyarakat untuk membudidayakan ikan air tawar 

khususnya ikan nila. 

k. Mengurangi ketergantungan kelompok sasaran yang membudidayakan ikan 

nila terhadap pakan buatan pabrik. 

1. Meningkatkan ekonomi kelompok sasaran. 

m. Mengurangi ketergantungan masyarakat pada TNKS. 

n. Memberdayakan masyarakat memanfaatkan bahan limbah yang ada 

disekitar tempat mereka. 

o. Menjaga kelestarian alam. 

p. Mengurangi tekanan masyarakat pada TNKS. 

111. Pakan Ikan 

Setiap organisme hidup membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidup 

dan pertumbuhan. Makanan bagi ikan dapat diperoleh dari alam (pakan alami) dan 

dari manusia (pakan buatan). Pakan adalah bahan yang dikonsumsi oleh hewan 

berfungsi sebagai sumber makanan dan sumber nutrien atau keduanya dalam 

ransum (makanan yang secara teratur diberikan atau dikonsumsi oleh seekor 

hewan) (Cruz,1996, hal. 80). Hidayat,D. (1985, hal. 39) menyatakan bahwa 

"pakan yang dimakan oleh ikan energinya digunakan untuk kelangsungan hidup 

dan kelebihannya akan dimanfaatkan untuk pertumbuhan" 

Berdasarkan asal pakan ikan dapat dikelompokan menjadi 2 bagian, yaitu 

1) Pakan ikan alami 

Pakan ikan alami tumbuh subur pada perairan yang banyak mengandung 

bahan organik dan anorganik serta sinar matahari langsung. Beberapa jenis 

pakan alami yang bisa diproduksi secara missal antara lain, Infusoria, Daphnia, 



Monia, Diatome, Rotipera, Artemia dan cacing tubifex (Djarijah, 1995, hal. 

26). 

2) Pakan buatan 

Disamping penyediaan pakan secara alamiah, untuk budi daya ikan secara 

intensif perlu diberi pakan tambahan berupa pakan buatan. Pakan buatan ini 

adalah pakan ikan yang dibuat oleh manusia dengan memperhatikan unsur- 

unsur gizi yang dibutuhkan oleh ikan untuk kelangsungan hidup dan 

pertumbuhannya. (Djajasewaka, 1985, hal. 6) 

Unsur-unsur gizi yang dibutuhkan oleh ikan adalah sebagai berikut: 

a) Protein 

Protein merupakan salah satu unsur yang paling penting dibutuhkan 

ikan untuk menghasilkan tenaga dan untuk pertumbuhan (Mujiman, 2000, 

hal. 105). protein dianggap sebagai nutrien utama dalam ransurn makanan 

sebab tidak dapat digantikan oleh unsur gizi lain, seperti lemak yang dapat 

digantikan oleh karbohidrat sebagai sumber tenaga. Fungsi protein, untuk 

merangsang pertumbuhan ikan. Pemeliharaan jaringan tubuh, 

pembentukan enzim dan beberapa hormon tertentu, pengatur proses 

tertentu dalam tubuh dan sebagai sumber energi (Djajasewaka, 1985, hal. 

10). Protein diserap dalam bentuk asam amino. 

Pada umumnya ikan membutuhkan protein lebih banyak dari pada 

hewan-hewan ternak di darat (unggas dan hewan menyusui). Kebutuhan 

protein pada ikan berkisar antara 20-60% berat total, sedangkan kebutuhan 

optimum 30-36% (Mujiman, 2000, hal. 106). 

b) Lemak 

Lemak merupakan sumber energi paling tinggi dalam pakan ikan, 

juga berfungsi menjaga keseimbangan dalam tubuh dan daya apung ikan 

dalam air (Djajasewaka, 1985, hal. 13). Kebutuhan lemak ikan berkisar 

antara 4-18%, dengan daya guna energi dapat mencapai 8595% 

sedangkan kebutuhan optimum 10- 16% (Mujiman, 2000, hal. 106). Lemak 



diserap dalam bentuk tetes-tetes lemak yang terbentuk dari penggabungan 

trigliserida (hasil sintesis asam lemak dan gliserol), fosfolipid dan 

kolesterol. Kelebihan lemak akan disimpan sebagai cadangan makanan 

(Soewolo, 2000, hal. 176-177). Penumpukan lemak dalam jaringan tubuh 

ikan akan menyebabkan ikan bertambah berat. 

c) Karbohidrat 

Karbohidrat befingsi sebagai sumber energi bagi ikan. Kebutuhan 

karbohidrat bagi ikan berkisar antara 15-30%, untuk ikan karnivora 

berkisar antara 10-20% (Djajasewaka, 1985, hal. 15). Karbohidrat 

diabsorbsi dalam bentuk glukosa, fruktosa dan galaktosa. Kelebihan 

karbohidrat akan disimpan dalam tubuh hewan sebagai cadangan makanan 

dalam bentuk glikogen dalam otot (Winarno, 1997, hal. 37-38). 

Penimbunan glikogen dalam otot akan menyebabkan bobot ikan 

bertambah. 

d) Vitamin 

Vitamin berfungsi sebagai sebagian dari enzim atau koenzim, 

sehingga dapat juga dikatakan pengatur berbagai proses metabolisme, 

untuk mempertahankan hngsi berbagai jaringan tubuh, mempengaruhi 

pertumbuhan dan pembentukan sel-sel tertentu dalam tubuh. Kebutuhan 

vitamin pada ikan disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu berkisar antara 1- 

2% (Djajasewaka, 1985, hal. 17). 

e) Mineral 

Mineral berfungsi dalam pembentukan berbagai jaringan tubuh seperti 

tulang, gigi dan sisik ikan, mengatur keseimbangan asam dan basa di dalam 

tubuh ikan, untuk proses osmosa antara cairan dan lingkungan, untuk proses 

pembekuan darah serta untuk proses metabolisme lain dalam tubuh. 

Kebutuhan mineral pada ikan hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit 

dan biasanya sudah tercampur dengan vitamin (Djajasewaka, 1985, hal. 18). 



Beberapa zat gizi yang dibutuhkan ikan nila tercantum pada tabell (Sahwan, 

1999, hal. 8) 

Tabel 1. Kebutuhan Zat Gizi Nila 

Pemilihan bahan pangan adalah mempunyai gizi yang tinggi, mudah 

diolah dan diperoleh, tidak mengandung racun dan harganya relatif murah 

serta tidak merupakan makanan pokok manusia sehingga tidak merupakan 

saingan (Mujiman, 2000, hal. 112). 

Dalam pembuatan pakan buatan sendiri kita terlebih dahulu tau kadar 

protein yang cocok dengan kebutuhan ikan yang dipelihara. Untuk dapat 

membuat pakan dengan kandungan protrein yang mendekati kebenaran 

hams diketahui kandungan protein masing-masing bahan dan seluruh bahan 

harus berjumlah 100 bagian. Banyaknya bahan untuk penyusun 

pakadransum ditentukan kandungan proteinnya. 

Za t gizi 

Protein 

Asam amino 

esensial 

- Argin 

- Lisin 

- Treosin 

- Histidin 

Stadiumlumu 

rlukuran 

Larva 

Jevenil 

Semua ukuran 

Kebutuhan 

(%) 

35 

25 - 30 

25 - 30 

4 2  

5,1 

3,8 

1,7 

Referensi 

Santiago et.al (1 982) 

Santiago et.al (1 982) 

Litbang Deptan (1 989) 

Santiago et.al(1982) 



IV. Bahan Baku Pakan Buatan Sendiri 

Bahan baku pakan yang digunakan dalam pembuatan pakan buatan sendiri 

dalarn penelitian ini adalah : 

1) Tepung ikan 

Tepung ikan merupakan bahan baku yang paling penting dalam 

pembuatan pakan, karena bau khusus dari beberapa ikan akan merupakan daya 

tarik ikan untuk memakan pakan. Secara umum kandungan gizi tepung ikan 

adalah : protein 60%, lemak 15,3%, abu 26, 65%, serat 1,8%, air 10,72% 

(Mujiman, 2000, hal. 114). Tepung ikan merupakan bahan baku yang paling 

penting sebab tepung ikan dianggap paling baik sebagai sumber protein dan 

juga dapat diolah dari berbagai jenis ikan, misalnya ikan runcah (tidak 

mempunyai arti ekonomis penting) (Sahwan, 1999, hal. 46). 

2) Ubi kayu 

Merupakan bahan baku yang diprioritaskan dalam penelitian ini, karena 

mudah diperoleh dipasaran dan selama ini belum pernah digunakan orang 

sebagai bahan baku pakan. Selain bahan sebagai baku, ubi kayu juga berfungsi 

sebagai perekat (binder) (Soetanto, 1998, hal. 11). Ubi kayu yang digunakan 

adalah berupa halusan dari ubi kayu yang telah direbus. Tujuan perebusan 

adalah untuk menghilangkan racun HCN yang dikandung oleh ubi kayu. 

Dalam dafiar-daftar analisa bahan makanan yang dikeluarkan oleh Direktorat 

Gizi Dep..Kes, dicantumkan bahwa kandungan gizi ubi kayu adalah : protein 

1,2%, lemak 0,3%, karbohidrat 34,7%, air 63% (Djaeni, 1999, hal. 290). 

3) Dedak haluslberkatul 

Merupakan hasil sampingan dari penggilingan padi, sebagian besar 

terdiri dari lapisan perikarp dan kulit padi. Bahan baku ini mudah diperoleh 

ditempat penggilingan padi dan harganya relatif mudar. Dedak yang dipilih 

mempunyai tekstur (butiran) halus, tidak lembab, tidak berbau apek, dan 

memiliki warna segar. Dedak menganduk unsur gizi : protein 11,35%, lemak 

12,15%, karbohidrat 28,62%, abu 10,5%, serat kasar 24,46% dan air 10,15% 

(Mujiman, 2000, hal. 126). 



4) Premiks 

Merupakan bahan yang berisi vitamin dan mineral yang dibutuhkan ikan 

dalam ukuran tertentu. Premiks ini sudah langsung tersedia dalam kemasan dan 

komposisi yang telah tercantum pada labelnya. Premiks ini dapat diperoleh 

dengan mudah terutama didepot penjualan makanan ternak 

V. Mekanisme Pengaruh Pakan Terhadap Pertumbuhan 

Pertumbuhan ikan merupakan perubahan ukuran ikan baik dalam bentuk 

bobot, panjang, volume selama waktu tertentu. Pertumbuhan ikan akan terjadi bila 

jumlah makanan yang dikonsumsi ikan lebih banyak dari pada jumlah makanan 

yang diperlukan untuk metabolisme dasar, pergerakan, produksi organ seksual, 

perawatan bagian-bagian tubuh atau mengganti sel-sel yang rusak (Effendi, 1978, 

hal. 92). Salah satu tujuan pembudidayaan ikan adalah untuk menghasilkan 

produk ikan sebesar mungkin dalarn waktu yang singkat. Hal ini dapat dicapai 

dengan member pakan buatan yang mempunyai nilai gizi sesuai dengan 

kebutuhan ikan tersebut. Unsur gizi yang dibutuhkan ikan adalah protein, lemak, 

karbohidrat, vitamin dan mineral. 

Makanan yang mempunyai unsur gizi tersebut akan dicema oleh ikan dan 

diserap oleh dinding usus halus yang mempunyai jonjot usus kemudian diserap ke 

dalam darah melalui pembuluh rambut yang ada pada jonjot tersebut. Karbohidrat 

diserap dalam bentuk monosakarida yaitu: glukosa,fruktosa,galaktosa dan lain- 

lain. Proses penyerapan ini dipengaruhi oleh hormon insulin yang dihasilkan oleh 

kelenjer pankreas. Lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol yang 

diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh limfe (70%) dan pembuluh darah 

(30%). Protein yang diserap dalam bentuk asam amino kemudian dibewa ke hati 

dan diubah menjadi protein lagi sesuai dengan kebutuhan ikan yang bersangkutan 

(Mujiman, 2000, hal. 8-9). 

Zat-zat makanan yang telah diserap akan menyediakan energi yang sebagian 

besar digunakan untuk metabolisme yang meliputi energi untuk hidup pokok, 

energi untuk aktivitas, energi yntuk pencernaan makanan dan energi untuk 

pertumbuhan. Menurut Mujiman (2000, hal. 9) "energi untuk pertumbuhan ikan 



terutama berasal dari protein yang diserap". Djajasewaja (1985, hal. 20) 

menyatakan bahwa "pertumbuhan sangat erat hubungannya dengan protein pakan 

karena protein merupakan zat makanan yang paling penting untuk pertumbuhan 

ikan". Protein yang diserap dalam bentuk asam amino akan dibentuk lagi menjadi 

protein pada proses anabolisme di dalam tubuh. Kemudian protein ini digunakan 

untuk pertumbuhan ikan, seperti pembentukan sel-sel baru, penggantian sel-sel 

yang rusak dan pemeliharaan jaringan tubuh (Mujiman, 2000, hal. 8-9). 

Energi untuk pertumbuhan ini digunakan untuk pertambahan sel karena 

adanya perubahan jaringan akibat pembelahan sel secara mitosis. Pertambahan sel 

yang terdiri dari pertambahan sel urat daging dan tulang akan menyebabkan 

somatik (jaringan yang melakukan hngsi selain pembiakan) tetapi juga 

pertumbuhan jaringan Gonad (jaringan yang penting dalam pembiakan dan 

menghasilkan sel-sel kelamin). 

PEMECAHAN MASALAH 

A. Kerangka Pemecahan Masalah 

Masalah yang dihadapi masyarakat pembudidayaan ikan air tawar 

adalah usaha budidaya tidak berkembang karena harga pakan ikan mahal. 

Pembuatan pakan sendiri salah satu pilihan. Masalah yang dihadapi 

masyarakat tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan membuat pakan. 

Ketidakmampuan petani membuat pakan sendiri menyebabkan petani tidak 

bisa meningkatkan penghasilan dari sektor budidaya ikan. Konsekuensi petani 

tetap dalam kondisi miskin, kemiskinan akan mendorong masyarakat mencari 

nafkah di TNKS. 

Pemecahan masalah dilakukan melalui tahap-tahap berikut: 

a. Identifikasi jenis ikan dan bahan baku pelatihan 

b. Pembuatan pakan ikan 

c. Penebaran bibit ikan di kolam 



d. Penjualan pakan dan ikan produksi 

Untuk lebih jelas akan pemecahan masalah dapat dilihat pada gambar : 

jenis ikan dan 
bibit 

pembuatan 
pakan 

pakan dan 

ikan produksi 

Pendapatan 

menurun masyarakat 

Petani pembudidayaan ikan menjadi pelopor dan model mengalihkan pekerjaan 

masyarakat dari bertani dan meramu ke usaha budidaya ikan. Usaha ini 

diharapkan akan menambah semangat masyarakat dari tekanan pada TNKS. 

3.2. Realisasi Pemecahan Masalah 

Sesuai dengan kerangka pemecahan masalah yaitu pelatihan membuat 

pakan ikan untuk memecahkan perrnasalahan yang dihadapi petani miskin. 

Berkat kerja sama yang baik dengan berbagai pihak terkait, kegiatan ini sudah 

dapat dilaksanakan dengan sukses. Rekrutmen peserta pelatihan ketua PKM 

bekerjasarna dengan Wali nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan Empat 

Jurai. Alur kegiatan pelatihan dilakukan sebagai berikut: 

1. Rekrutmen peserta 

Seseuai dengan rencana, jumlah peserta sebanyak 25 orang dari kelompok 

petani ikan yang memiliki unit kolarn. 

2. Penyampaian materi pelatihan 

Materi pelatihan yang disampaikan adalah: 



a. mengenal bahan pakan 

b. memilih bahan pakan yang baik 

c. mengolah bahan pakan 

d. menggodok bahan pakan 

e. mencetak pakan 

f. penjemuran pakan 

g. penyimpanan pakan 

h. pemberian pakan 

3. Pelatihan 

Peserta pelatihan diberi ceramah tentang materi pembuatan pakan dan 

diskusi tentang meteri yang disampaikan. Kemudian peserta disuruh 

mengolah bahan baku, mencetak, dan menjemurnya. Selama kegiatan tim 

pelaksanaan pengabdian membimbing dan mengarahkan peserta pelatihan. 

B. Pelatihan Membuat Pakan 

Pembuatan pakan dilakukan oleh ketua pelaksana PKM. Pembuatan 

pakan dilaksanakan di lokasi kolam ketua PKM di Nagari Limau Gadang. 

Langkah-langkah pelatihan membuat pakan sebagai berikut: 

1. Ketua pelaksana dan tim memberikan teori dan prinsip-prinsip membuat 

pakan 

2. Menjelaskan tata alur membuat pakan 

3. ~endemonstrasikanlan~kah-langkah dan teknis membuat pakan 

4. Mengikutkan peserta pelatihan langsung terlibat demo membuat pakan 

5. Masing-masing peserta disuruh membuat pakan sendiri, meliputi 

menyusun formula, mengaduk, mencetak, menyusun dan mengemas. 



C. Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah petani miskin yang sudah 

biasa membudidayakan ikan air tawar sebanyak 20 orang. Petani ini di yakini 

akan berrninat dan serius mengikuti pelatihan. Petani ini akan memanfaatkan 

pakan buatan sendiri. 

Khalayak sasaran sangat potensial mendorong minat masyarakat untuk 

membudidayakan ikan air tawar, jika sebagian besar masyarakat 

membudidayakan ikan air tawar dengan pakan buatan sendiri, tentu masyarakat 

akan mendapat keuntungan layak. Peningkatan produksi ikan dengan 

keuntungan layak tentu akan meningkatkan penghasilan masyarakat dan 

membebaskan mereka dari kemiskinan dan tekanan masyarakat ke TNKS akan 

berkurang. Produksi ikan akan memberi peluang masyarakat mengkonsumsi 

protein hewani. protein hewani sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan 

kesehatan masyarakat. 

D. Metode 

Metode yang dipakai dalam pelatihan membuat pakan : 

a. Metode ceramah : ketua pelaksana dan tim menyampaikan materi 

pendidikan dengan lisan dan di bantu media power point 

b. Metode diskusi : mendiskusikan pembuatan pakan ikan dengan peserta 

pelatihan secara teoritis 

c. Metode eksperimen : peserta dilatih membuat pakan secara langsung atau 

mempraktekkan teori yang mudah dipahami. 

E. Rancangan Evaluasi 

Evaluasi dilaksanakan setelah pelatihan. Evaluasi menggunakan instrument 

evaluasi yang berisi materi pakan, proses pembuatan dan kualitas pakan. 
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