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[Catatan Editor: Anthony Wong sudah lama mendukung inisiatif hijau di Malaysia dan kawasan sekitarnya. Dengan menggunakan sistem 

pembangunan lahan basah, air limbah non kakus (grey water) di hotelnya dibersihkan dan didaur ulang, sedangkan limbah makanan dalam 

jumlah besar ditingkatkan nilainya dengan menggunakan sistem pengembangan Lalat Tentara Hitam (BSF) yang inovatif. Bapak Wong menjadi 

pembicara di ECHO Asia Agriculture & Development Conference pada tahun 2019 dan telah mempunyai berbagai pengalaman praktis selama 

bertahun-tahun lamanya. Untuk bacaan dan rincian lebih lanjut, kami juga merekomendasikan Panduan Langkah demi Langkah Pemrosesan 

Limbah-Biologis lalat Tentara Hitam – Black Soldier Fly Biowaste Processing – A Step-by-Step Guide.] 

Memadukan Pertanian dan Sistem BSF  

Lalat Tentara Hitam atau Black Soldier Fly (Hermetia 

illucens) mengusung potensi besar bagi sistem pertanian 

karena kemampuannya mengkonsumsi limbah pertanian 

dan menghasilkan sumber pakan yang bergizi tinggi. Larva 

lalat ini dapat tumbuh dengan memanfaatkan hampir 

semua produk limbah organik dan dapat digunakan untuk 

mendaur ulang bahan limbah menjadi sumber protein yang 

berharga. BSF memiliki kemampuan memecah limbah 

yang tidak dapat langsung diolah oleh manusia atau ternak, 

bahkan BSF juga dapat diberikan kepada cacing dalam 

sistem vermikompos. Hal-hal ini membuatnya berharga 

dalam menjamin siklus nutrisi di pertanian mana pun. 

Selain larvanya bisa dijadikan pakan, keuntungan 

sekundernya adalah lalat ini mampu mengurai sisa 

makanan dengan cepat sehingga menghasilkan produk 

sampingan yang berharga, yang dapat digunakan sebagai 

organik untuk meningkatkan kesuburan tanah.  

Sistem BSF di Frangipani Langkawi  

Frangipani Langkawi Resort terletak di taman UNESCO 

Global Geo Park, bertetangga dengan industri perhotelan 

yang 60 persen limbahnya berbentuk limbah sisa makanan. Sampah yang tersisa berasal dari sampah yang dapat didaur ulang dan barang-barang 

yang tidak dapat didaur ulang. Menurut The News Strait Time tanggal 17 Juni 2018, setiap hari Malaysia menghasilkan sekitar 16.000 metrik ton 

sampah makanan, dan setiap hari jumlah itu terus bertambah. Jumlah ini belum mencakup makanan yang tak termakan di hotel-hotel, tempat-

tempat bisnis, rumah tinggal, pasar, pusat jajan dan sumber-sumber lainnya. TPA lokal di Kilim sudah hampir mencapai ambang batas daya 

tampungnya sehingga suatu hari nanti dapat memberikan dampak negatif terhadap citra dan industri pariwisata di kawasan tersebut. 

Sebagai respon terhadap masalah ini, Frangipani Resort telah bermitra dengan 11 hotel terdekat untuk mengumpulkan semua limbah makanan 

yang mereka hasilkan, dan menggunakannya guna memasok sistem BSF skala besar. Dalam sistem ini, larva yang dihasilkan dijadikan sumber 

pakan berprotein tinggi bagi unggas dan ikan, yang kemudian dipasokkan kepada restoran-restoran hotel. Melalui proyek ini, diharapkan pulau 

Langkawi dapat mengurangi jumlah sampah makanan yang dibuang ke TPA, sekaligus meningkatkan produksi ikan & unggas, dan menghasilkan 

kompos yang kaya materi organik untuk meningkatkan mutu tanah.  

  

 

Gambar 1. Limbah makanan yang sudah dicincang lalu dikeringkan dan 

siap diberikan sebagai pakan ternak. 



Sistem BSF ini telah menarik perhatian pejabat setempat karena kapasitasnya untuk mengkonsumsi sampah organik dalam jumlah besar termasuk 

sisa-sisa buah, sayuran, jeroan, dan kotoran babi & unggas, mengubah semuanya itu menjadi protein berkualitas tinggi yang kemudian dapat 

diberikan sebagai pakan langsung bagi ternak. 

Pengumpulan Limbah Makanan  

Setiap hari, limbah makanan dari hotel-hotel yang bermitra 

dengan proyek ini dibawa ke Frangipani untuk diproses. Saat 

tiba, limbah makanan ini langsung menjalani pemeriksaan 

kualitas untuk memastikan tidak ada muatan bahan 

kontaminan berbahaya seperti plastik, styrofoam, atau bahan 

sintetis lainnya. Makanan yang keras, seperti kulit kerang dan 

tulang yang berukuran besar juga disingkirkan karena tidak 

akan bisa terproses dalam tahap berikutnya. Semua sisa 

makanan harus dicincang agar luas permukaannya terpecah-

pecah secara maksimal sehingga memudahkan larva dan 

bakteri terkait untuk mengurainya dengan cepat (Gbr. 1). 

Sisa makanan yang sudah dicincang ini kemudian ditiriskan 

untuk menghilangkan sebagian besar kandungan air di 

dalamnya. Cara paling sederhana untuk melakukan hal ini 

adalah dengan sistem pengeluaran air secara pasif (berdasarkan gravitasi). Dalam sistem ini, sampah yang telah dicincang dimasukkan ke dalam 

keranjang plastik yang berfungsi sebagai filter, sehingga air dapat mengalir melalui keranjang ke dalam ember di bawahnya. Dua kilogram 

bungkil kelapa kering akan ditambahkan kepada setiap sepuluh kilogram limbah makanan yang sudah dicincang ini. Kedua bahan ini kemudian 

dicampur sampai merata dengan tujuan mengurangi kadar air yang ada dalam limbah makanan tersebut. 

Pengumpulan Telur dan Penanganan Pupa  

Tahap produksi pertama (dan terakhir) dalam sistem kami adalah apa yang kami sebut sebagai 'Rumah Cinta'. Di tempat inilah sebagian pupa 

dewasa akan dipindahkan sebelum akhirnya muncul menjadi lalat dewasa. (Perlu dicatat bahwa lalat dewasa tidak memiliki organ penyengat, dan 

bukan merupakan ancaman bagi manusia). 'Rumah Cinta' ini menjadi tempat bagi BSF yang sudah dewasa untuk kawin, kemudian bertelur, 

sehingga akhirnya mereka memulai proses dari awal lagi. BSF bisa ditemukan di mana saja di daerah tropis, dan cenderung sering ditemukan di 

pertanian yang mempunyai kotoran ternak dan sampah organik lainnya. 

 

Gambar 2: “Rongga-rongga karton”yang 

disediakan sebagai tempat bagi lalat betina 

untuk meletakkan telurnya. 

 

Gambar 4: “Rongga-rongga karton” 

berisi telur diletakkan di atas sumber pakan 

yang tersedia bagi tetasan. 

 

Gambar 5: ‘Biopoda’ BSF. 

 

BSF yang sudah dewasa tidak benar-benar makan, dan makanan yang diletakkan di tempat pemeliharaan hanya disediakan di sana supaya lalat 

betina bisa menemukan tempat untuk bertelur. Kami membuat semacam ―rongga-rongga karton‖ dengan menyatukan 4 hingga 5 bagian kecil 

karton. 'Rongga-rongga karton' kecil ini kami letakkan tepat di atas sumber makanan di dalam 'Rumah Cinta', tempat lalat betina yang subur 

dapat bertelur (Gbr. 2). Makanan yang ada di bawahnya harus dijaga agar setiap saat tetap lembab untuk mencegah agar lalat betina tidak bertelur 

langsung di sumber makanan sebab hal ini akan menyulitkan petugas yang mengelola. 

Setelah telur diletakkan di dalam ‗rongga-rongga‘, telur-telur itu dikumpulkan setiap hari dan dibawa ke 'rumah makan.' Di ‗rumah makan‘ ini 

kelompok- kelompok telur tersebut akan ditempatkan dalam wadah-wadah yang diberi sisa makanan yang telah diolah (Gambar 4). Setelah kira-

kira tiga hari, telur-telur tersebut akan menetas (setiap ‗rongga‘ berisi sekitar 500-800 telur) dan larva muda akan merayap menuju sisa-sisa 

makanan tersebut dan mulai makan dengan rakusnya. 

Selama tahap ini, larva akan mulai mengonsumsi makanan pada tingkat maksimum, dan dalam semalam setiap 1 kg larva akan mampu 

menghabiskan hingga 1 kg sisa makanan (Gbr. 5). Larva akan berhenti makan setelah mereka mencapai tahap pra-pupa, dan akan mulai merayap 

  

 

Gambar 3: Larva BSF di tahap akhir, telah siap dijadikan pakan 

ternak. 



keluar dari 'biopoda' makanan mereka untuk menemukan tempat yang kering dan sejuk di mana mereka dapat bertumbuh.  

Tindakan 'memanen sendiri' ini memudahkan kita untuk mengetahui 

kapan larva telah siap dipanen karena mereka akan memisahkan diri dari 

sisa makanan tersebut sehingga memudahkan kita untuk memanen 

mereka. BSF pra-pupa akan mengosongkan usus mereka selama fase 

terakhir pergantian kulit dan sesudah itu mereka tidak dapat makan lagi. 

Pada tahap ini, larva memiliki semua yang mereka butuhkan untuk 

mempertahankan diri saat mereka berubah menjadi kepompong dan 

akhirnya menjadi lalat dewasa. 

Memproduksi Pakan Sehat & Kompos yang Kaya Materi Organik  

Larva BSF sangat bergizi dan dapat mengandung protein hingga 35-42%, 

kaya akan kalsium, lemak & lipid, dan berbagai nutrisi lainnya, sehingga 

larva ini merupakan pakan berkualitas tinggi (Dortmans dkk., 2017). BSF 

mempunyai kualitas nutrisi tertinggi pada saat mencapai tahap larva 

akhir, sebelum berubah menjadi kepompong, Idealnya pada tahap inilah 

larva sebaiknya diberikan kepada ternak (Gbr. 3). 

Selain kemampuannya untuk menghasilkan sumber pakan yang kaya 

protein, BSF juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah limbah makanan menjadi sumber pupuk organik yang siap digunakan, 

dengan mengonsumsi dan mengurai limbah yang sebelumnya tidak terdaur ulang (Gbr. 6). 

Kesimpulan  

Larva BSF mengubah sisa makanan menjadi pupuk organik yang mudah digunakan, selain sebagai pakan sumber protein tinggi untuk ternak. 

Seluruh siklus hidup BSF digenapi hanya dalam 45 hari saja (Gbr.7). Hal ini membuatnya menjadi salah satu sumber protein yang paling cepat 

diproduksi. Dari bertelur sampai tahap larva akhir (siap dipanen untuk pakan ternak), hanya dibutuhkan waktu 20 hari saja. Teknologi BSF sangat 

ekonomis dan membuahkan keuntungan ganda karena dapat mendaur ulang limbah sekaligus menghasilkan bahan pakan berprotein tinggi bagi 

ternak.  

Di Frangipani Langkawi Resort, kami menyediakan 

kursus singkat bagi masyarakat lokal dan tamu-tamu 

yang tertarik untuk belajar tentang pertanian BSF. Sangat 

penting bagi kita semua untuk mempromosikan 

kesadaran tentang BSF karena lalat ini tidak hanya 

mampu mengurangi limbah TPA dan emisi karbon 

dioksida, tetapi juga membuat kita mempunyai pertanian 

yang mampu beroperasi secara berkelanjutan.  
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Gambar 6: Limbah makanan sesudah dikonsumsi dan dicerna 

oleh BSF. “Kompos” yang tersisa adalah gabungan dari 

materi organik yang sudah terurai dan kotoran BSF, tidak 

terlalu berbeda dari kascing. 

 

Keterangan Gambar: Dari kiri bawah—Pupa—Lalat—Kawin—Bertelur—

Telur Berinkubasi—Larva makan dan membuang kotoran. Siklus hidup BSF 

adalah 45 hari.  

Gambar 7: Siklus hidup BSF  
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