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This research purpose were to describe: (1) the implementation of farmers group’s 

activities in increasing the production of beef cattle, (2) the success of farmers group’s 

activities in increasing the production of beef cattle and, (3) the success of the farmers 

group’s role in empowering the farmers. The method of this research was a descriptive with 

qualitative model. The subject was officers of Satwa Mulya and citizen of Brajan Village. 

The research data were collected by using the method of observation, interview, and 

documentation. The researcher was the main instrument which assisted with guidelines for 

observation, interview, and documentation. Method in this research were used data display, 

data reduction, and conclusion drawing. The results showed that: (1) The existence of farmers 

groups can increase the farmers knowledge in managing the beef cattle breeding business 

from the beginning to increase the production. In addition, it can be increased the motivation 

and solidarity of farmers within the group, (2) The implementation of farmers group’s 

activities in increasing the beef cattle production is good enough which includes: awarding 

the concentrates weighing livestock from government, artificial insemination, 

supplementation and pregnancy checking furthermore and, (3) The success of the farmers 

group’s role in communities productivity can be seen from the increasing prosperity of 

farmers in Brajan village. So, it can be concluded that existence of farmers group’s can 

increase the knowlegde of farmers especially about beef cattle production, their motivation 

and unity or farmers in its group.  
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PENDAHULUAN 

Pembangunan desa memegang 

peranan yang penting karena merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dan pada 

hakikatnya bersinergi dengan 

pembangunan daerah dan nasional. Hal 

tersebut terlihat melalui banyaknya 

program pembangunan yang dirancang 

pemerintah ditujukan untuk pembangunan 

desa bahkan hampir seluruh instansi, 

terutama pemerintah daerah 

mengakomodir pembangunan desa dalam 

program kerjanya. Tentunya berlandaskan 

pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan 

geografis terdepan yang merupakan tempat 

sebagaian besar penduduk bermukim. 

Dalam struktur pemerintahan, desa 

menempati posisi terbawah, akan tetapi 

justru merupakan garda terdepan dan 

langsung berada di tengah masyarakat, 

sehingga dapat dipastikan apapun bentuk 

program pembangunan dari pemerintah 

akan selalu bermuara ke desa (Purba, 

2008). 

Meskipun demikian, pembangunan 

Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, 



Kabupaten Boyolali masih memiliki 

berbagai permasalahan, seperti adanya 

desa terpencil atau terisolir dari pusat – 

pusat pembangunan, masih minimnya 

prasarana sosial ekonomi serta penyebaran 

jumlah angka kerja produktif yang tidak 

seimbang, termasuk tingkat produktivitas, 

tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat 

pendidikan yang relatif masih rendah. 

Semuanya itu pada akhirnya berkontribusi 

pada kemiskinan penduduk. 

Fakta tersebut menyebabkan 

pemerintah semakin intensif menggulirkan 

program dan proyek pembangunan dalam 

pelaksanaan pembangunan desa. Namun 

demikian program yang diarahkan dalam 

pembangunan desa justru tidak dapat 

berjalan optimal, karena kebanyakan 

direncanakan jauh dari desa (Korten dan 

Sjahrir, 1988). Masyarakat masih dianggap 

sebagai objek yang akan dibangun. 

Hubungan yang terbangun adalah 

pemerintah sebagai obyek pembangunan 

dan masyarakat desa sebagai subyek 

pembangunan dan tingkat partisipasi 

dalam pembangunan masih terbatas, 

misalnya masih sebatas peran serta secara 

fisik tanpa berperan secara luas sejak dari 

perencanaan sampai evaluasi. 

Kondisi tersebut mengakibatkan 

peranan pemerintah semakin besar mulai 

dari perencanaan hingga pelaksanaan 

program atau proyek pembangunan. Fakta 

ini berangkat dari perspektif stakeholder 

pemerintah bahwa keberhasilanya program 

pembangunan diukur dari penyelesaian 

yang tepat pada waktunya (efisiensi dan 

efektifitas) serta sesuai dengan rencana 

yang ditetapkan. Orientasi seperti ini, 

tentunya masyarakat desa beserta 

stakeholder di desa yang seharusnya 

memiliki peranan yang besar tidak dapat 

mengembangkan kemampunnya 

“terbelenggu” dalam berinovasi. Hal 

tersebut misalnya dapat dilihat dari 

implementasi program penyuluhan di desa 

selama ini, justru peranan birokrat 

pemerintah yang amat menonjol. 

Walaupun sesungguhnya penyuluhan 

sudah lama dilaksanakan dan cukup 

dikenal luas di desa, namun masyarakat 

selalu dianggap kurang mampu, sehingga 

bimbingan dan arahan dari pemerintah 

begitu kuat dan merasuk dalam 

masyarakat. Pada akhirnya masyarakat 

tergantung pada bimbingan dan arahan 

dari pemerintah. Bila kondisi tersebut tetap 

bertahan, maka masyarakat tidak akan 

pernah dapat menunjukkan 

kemampuannya dalam mengelola 

pembangunan di desanya. 

Apapun bentuk pembangunan, 

secara substantif akan selalu diartikan 

mengandung unsur proses dan ada suatu 

perubahan yang direncanakan untuk 

mencapai kemajuan masyarakat. 

Pembangunan bertujuan untuk merubah 

masyarakat sehingga sewajarnya 

masyarakat sebagai pemilik kegiatan 

pembangunan. Hal ini supaya perubahan 

yang hendak dituju adalah perubahan yang 

diketahui dan sebenarnya yang 

dikehendaki oleh masyarakat (Conyers, 

1991). Ada kesiapan masyarakat untuk 

menghadapi dan menerima perubahan itu. 

Keterlibatan masyarakat harus diperluas 

sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 

hingga pemanfaatannya sehingga proses 

pembangunan yang dijalankan dapat 

memberdayakan masyarakat, bukan 

memperdayakan.Pembangunan desa secara 

konseptual mengandung makna proses 

dimana usaha–usaha dari masyarakat desa 

terpadu dengan usaha–usaha dari 

pemerintah dengan tujuanya dapat 

memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan 

budaya masyarakat. 



Seperti yang kita ketahui, 

masyarakat pedesaan banyak yang 

bermatapencarian sebagai petani serta 

mempunyai usaha ternak seadanya,seperti 

sapi dan kerbau yang dapat digunakan 

tenaganya untuk membajak sawah.Kondisi 

peternakanpun saat ini sebagian besar 

masih merupakan peternakan rakyat. Ada 

beberapa ciri yang menonjol dari 

peternakan rakyat ini, yaitu antara lain 

tingkat skala kepemilikan ternaknya yang 

relatif kecil atau sedikit, penggunaan input 

teknologi dan inovasi yang relatif terbatas, 

dan mengandalkan kebutuhan pakan, 

khususnya untuk ternak ruminansia pada 

penyediaan hijauan yang sifatnya hanya 

cukup untuk sehari (cut and carry) 

(Mauludin, Winaryanto, dan Alim, 2012). 

Pemerintah melalui Departemen 

Pertanian sebagai penanggung jawab dan 

simpul koordinasi dalam pembangunan 

pertanian, telah menetapkan grand 

strategy untuk menggerakkan ekonomi 

nasional. Salah satunya adalah 

pembangunan subsistem usahatani yaitu 

pembangunan dalam kegiatan yang 

menggunakan barang-barang modal dan 

sumber daya alam untuk menghasilkan 

komoditas pertanian primer, termasuk 

usaha tanaman pangan dan peternakan 

(Saragih, 2004). 

Dalam mengembangkan ternak 

sapi tentunya tidak terlepas dari peranan 

kelompok tani ternak dalam 

mengupayakan ternaknya agar mendapat 

nilai tambah serta efisien dalam 

pengelolaannya. Upaya yang perlu 

dikembangkan dalam membina dan 

memantapkan kelompok peternak adalah 

memperkuat kelembagaan ekonomi petani 

peternak di pedesaan. sehingga perlu 

pendekatan yang efektif agar 

petani/peternak dapat memanfaatkan 

program pembangunan yang ada, secara 

berkelanjutan, melalui penumbuhan rasa 

memiliki, partisipasi dan pengembangan 

kreatifitas, disertai dukungan masyarakat 

lainnya sehingga dapat berkembang dan 

dikembangkan oleh masyarakat tani 

disekitarnya (Muslim, 2006). Melalui 

kelompok peternak sapi diharapkan para 

peternak dapat saling berinteraksi, 

sehingga mempunyai dampak saling 

membutuhkan, saling meningkatkan, 

saling memperkuat, sehingga akan 

meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan dalam mengelola sistem usaha 

peternakan sapi. 

Salah satu strategi yang dapat 

didayagunakan di dalam meningkatkan 

kualitas peternak sehingga memiliki 

keberdayaan adalah peningkatan peran 

kelompok peternak. Sampai saat ini 

kelompoktani masih digunakan sebagai 

pendekatan utama dalam kegiatan 

penyuluhan (Deptan, 2009). Pendekatan 

kelompok dipandang lebih efisien dan 

dapat menjadi media untuk terjadinya 

proses belajar (learning process) dan 

berinteraksi dengan para petani, sehingga 

diharapkan terjadi perubahan perilaku 

petani ke arah yang lebih baik atau 

berkualitas (Margono, 2001). 

Dalam pelaksanaanya,   

pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan 

secara bertahap dari individu, keluarga, 

kelompok, komunitas sampai pada tingkat 

istitusi atau kelembangaan. Semuanya itu 

mencerminkan adanya bentuk partisipasi 

masyarakat. Partisipasi aktif dari seluruh 

lapisan masyarakat diharapkan akan 

menghasilkan pembangunan yang 

berkelanjutan (Fahrudin, 2012). 

Pemberdayaan adalah upaya untuk 

membangun daya (masyarakat) dengan 

mendorong, memotivasi dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi 

yang dimilikinya serta berupaya untuk 



membangkitkannya. Keberdayaan adalah 

unsur dasar yang memungkinkan suatu 

masyarakat bertahan dan dalam pengertian 

yang dinamis mengembangkan diri dan 

mencapai kemajuan. Keberdayaan 

masyarakat menjadi sumber dari apa yang 

dikenal sebagai sumber dari apa yang 

dikenal sebagai ketahanan nasional. 

Memberdayakan masyarakat berarti upaya 

untuk meningkatkan harkat dan martabat 

lapisan masyarakat yang dalam kondisi 

tidak mampu melepaskan diri dari 

perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan. 

Keberdayaan merupakan dampak 

yang muncul sebagai pengaruh dari proses 

pemberdayaan yang telah dilalui oleh 

seseorang seperti, peningkatan taraf hidup 

ke arah positif, pengembangan hasil 

belajar pada lingkungan sekitarnya dan 

berperan serta dalam pembangunan 

masyarakat (Suartha, 2013). 

Pemberdayaan adalah suatu proses yang 

berjalan terus-menerus untuk 

meningkatkan kemampuan dan 

kemandirian masyarkat dalam 

meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu 

hanya bisa dilakukan dengan 

membangkitkan keberdayaan mereka, 

untuk memperbaiki kehidupan di atas 

kekuatan sendiri. Asumsi dasar yang 

dipergunakan adalah bahwa setiap manusia 

mempunyai potensi dan daya untuk 

mengembangkan dirinya menjadi lebih 

baik. Pada dasarnya manusia itu bersifat 

aktif dalam upaya peningkatan 

keberdayaan dirinya. Dalam rangka 

pemberdayaan ini upaya yang amat pokok 

adalah peningkatan taraf pendidikan dan 

derajat kesehatan serta akses ke dalam 

kemampuan sumber ekonomi seperti 

modal, keterampilan, teknologi, informasi 

dan lapangan kerja, pemberdayaan ini 

menyangkut pembangunan sarana dan 

prasarana dasar, baik fisik maupun non 

fisik. 

Upaya pemberdayaan masyarakat 

seharusnya mampu berperan 

meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia terutama dalam membentuk dan 

mengubah perilaku masyarakat untuk 

mencapai taraf hidup yang lebih 

berkualitas. Pembentukan dan perubahan 

perilaku tersebut, diharapkan dapat 

menjangkau berbagai dimensi, seperti: 

dimensi sektoral, meliputi aspek/sektor 

kehidupan manusia, dimensi 

kemasyarakatan meliputi jangkauan 

kesejahteraan materiil dan non materiil, 

dimensi waktu jangka pendek hingga 

jangka panjang dan peningkatan 

kemampuan serta kualitas untuk 

pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni 

dapat menjangkau seluruh strata 

masyarakat.  

Masyarakat yang bermukim di 

wilayah Desa Brajan banyak diantara 

mereka yang berprofesi sebagai peternak. 

Desa Brajan menjadi salah satu daerah 

yang sebagian masyarakatnya memelihara 

ternak, salah satunya ternak sapi, maka 

tidak heran jika penduduknya mayoritas 

peternak. Peternak di Desa Brajan banyak 

yang hanya mengandalkan pendapatan dari 

hasil produksi ternak sapi. Ternak sapi 

menjadi satu-satunya lahan pendapatan 

peternak, namun hal tersebut masih belum 

dapat mencukupi kebutuhan mereka. 

Peternak di kawasan Desa Brajan 

yang tergabung dalam program kelompok 

peternak Satwa Mulya merupakan 

peternak sapi yang perlu diberdayakan. 

Namun dalam prakteknya anggota dari 

kelompok peternak Satwa Mulya masih 

belum memaksimalkan program 

pemberdayaan yang diberikan. Diharapkan 

melalui program kelompok peternak Satwa 

Mulya ini, peternak dapat lebih berdaya 



dan dalam segi hasil produksi ternak sapi 

maupun finansial dapat bertambah 

sehingga tingkat kesejahteraan hidupnya 

dapat meningkat. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa 

Brajan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten 

Boyolali Jawa Tengah. Pemilihan lokasi 

penelitian ditentukan dengan metode 

purposive (sengaja). Waktu penelitian 

untuk mendapatkan data dan informasi 

terkait dengan Peranan kelompok peternak 

sapi Satwa Mulya terhadap keberdayaan 

rumah tangga di Desa Brajan, Kecamatan 

Mojosongo, Kabupaten Boyolali Jawa 

Tengah dilaksanakan pada bulan 17 Juni 

sampai 17 Juli 2016. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode kualitatif. Dalam penelitian 

ini yang diamati adalah peternak yang 

tergabung dalam kelompok peternak sapi 

Satwa Mulya di Desa Brajan, Kecamatan 

Mojosongo, Kabupaten Boyolali Jawa 

Tengah dengan berbagai latar 

belakangnya. Interaksi peternak (actor), 

dengan kegiatan-kegiatan beternak 

(activity) dan tempat peternakan (place) 

akan menghasilkan suatu situasi sosial 

tertentu. 

Pengambilan Data 

Pengambilan data dalam penelitian 

disesuaikan dengan tujuan dan manfaat 

penelitian. Pada penelitian kualitatif, 

sampel sumber data dipilih dan 

menggunakan perspektif emic. 

Instrumen Penelitian 

 Pada penelitian ini, instrument 

penelitian yang utama adalah peneliti 

sendiri, namun setelah tujuan penelitian 

tidak berubah maka dikembangkan 

instrument penelitian sederhana. 

Pengamatan atau observasi dapat 

mempertajam dan melengkapi data 

penelitian. Instrument penelitian untuk 

melihat peranan kelompok peternak dan 

tingkat keberdayaan peternak setelah 

mengikuti aktivitas kelompok peternak. 

Analisis Data 

 Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis secara deskriptif 

PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Boyolali terkenal dengan 

usaha pengembangan sapi perah dan 

penggemukan sapi. Kabupaten Boyolali 

termasuk dalam wilayah pegunungan, hal ini 

yang menyebabkan iklim yang dingin 

sehingga memungkinkan pemeliharaan sapi 

perah. Kabupaten Boyolali dijuluki dengan 

kota susu karena termasuk sebagai penghasil 

susu terbanyak di jawa tengah dan Kabupaten 

memiliki landmark sapi perah yang 

melambangkan banyaknya sapi perah di 

Kabupaten Boyolali. 

Desa Brajan merupakan salah satu 

desa yang terletak di Kabupaten Boyolali. 

Desa Brajan memiliki luas wilayah 298,77 Ha 

yang meliputi 14 padukuhan yaitu, dukuh 

Karang Joho, dukuh Brajan, dukuh Randusari, 

dukuh Lemahbang, dukuh Tanggung sari, 

dukuh Geneng Kembang, dukuh Tegal 

Geneng, dukuh Tegal Sari, dukuh Badran, 

dukuh Ledok, dukuh Gunung Sari, dukuh 

Klepu, dukuh Gatak, dan dukuh Geneng 

Timah. Adapun peta Desa Brajan dapat dilihat 

pada Gambar 5 berikut 

 
Gambar 5. Peta Desa Brajan, Kecamatan 

Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 



Jumlah dan Kepadatan Penduduk 

Mata pencaharian penduduk Desa 

Brajan secara keseluruhan cukup beragam 

mulai dari sektor pertanian (petani dan 

peternak) sampai sektor non pertanian. 

Adapun jumlah penduduk dengan mata 

pencahariannya dapat dilihat dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Mata Pencaharian Utama Penduduk 

Desa Brajan 

Pekerjaan/Mata 

Pencaharian 

Utama 

Jumlah 

(Jiwa) 

Presentase 

(%) 

Petani 

Peternak 

1067 

569 

55,26 

29,45 

Usaha Kecil 39  2,02 

Buruh Industri 105  5,44 

Buruh Bangunan 121  6,27 

Supir 10  0,52 

PNS/TNI 20 1,03 

Total 1931 100 

Sumber: Monografi Desa Brajan (2015) 

 Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui 

status pekerjaan mendominasi sektor informal 

93,53% yang dalam pekerjaanya tidak ada 

jaminan sosial dan kelanjutan pekerjaanya 

tidak menentu dan sisanya sektor formal 

6,47%. Penduduk yang bermata pencaharian di 

sektor pertanian sangat banyak dengan 

presentase 84,74% sementara sisanya pada 

sektor non pertanian dengan presentase 

15,26%. Hal tersebut dikarenakan lapangan 

pekerjan yang langka di pedesaan maka 

banyak penduduk yang menggantungkan 

hidup dengan memelihara ternak dan bertani. 

Jumlah peternak di Desa Brajan cukup besar 

karena faktor dari sumber daya alam (SDA) 

seperti banyaknya hijauan serta iklim dan 

cuaca yang sangat cocok untuk kegiatan 

beternak.  

Organisasi Kelompok Peternak Sapi Satwa 

Mulya 

Desa Brajan memiliki 2 kelompok 

peternak yaitu kelompok peternak sapi perah 

Sumber makmur dan kelompok peternak sapi 

potong Satwa Mulya. Kelompok peternak sapi 

perah Sumber makmur merupakan kelompok 

peternak yang sudah lama di desa brajan, 

namun kelompok peternak sapi perah Sumber 

Makmur sudah tidak aktif dikarenakan para 

anggotanya yang sudah tua dan tidak ada 

penerusnya. Kelompok peternak sapi satwa 

mulya berdiri 20 Januari 2014 yang 

merupakan organisasi masyarakat peternak 

yang menyelenggarakan kegiatan di bidang 

ternak sapi potong. Anggota kelompok 

peternak Satwa Mulya terdiri dari 23 peternak 

muda yang bergabung menjadi satu. Setiap 

peternak yang tergabung dalam kelompok 

peternak dapat mengakses segala bentuk 

bantuan dan mengikuti aktivitas yang 

dilaksanakan oleh kelompok peternak. 

 

Profil Anggota Kelompok Peternak 

Profil anggota kelompok peternak Satwa 

Mulya yang terdiri dari umur dan tingkat 

pendidikan. Produktivitas manusia dipengaruhi  

oleh umur, karena pada umur produktif 

manusia dalam kondisi prima serta semangat 

yang memuncak. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Umur Anggota Kelompok Peternak 

Umur 

(tahun) 

Peternak 

(jiwa) 

Presentase 

(%) 

35-39 4 17,40 

40-44 4 17,40 

45-49 3 13,04 

50-54 8 34,78 

55+ 4 17,40 

Jumlah  23 100 

Sumber: Data Primer diolah (2016) 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat 

bahwa umur peternak berkisar 35-55+ tahun, 

yang terdiri dari 11 peternak yang dibawah 50 

tahun dan yang diatas 50 tahun terdapat 12 

peternak, dengan demikian hampir 

keseluruhan anggota kelompok peternak 

berusia produktif yang aktif dalam usaha 

penggemukan sapi potong akan berpengaruh 

terhadap pengembangan sapi potong karena 

dipengaruhi kekuatan fisik yang prima dan 

semangat yang memuncak. Menurut BPS 

(2016) usia produktif berkisar antara 15-64 

tahun. Pada saat usia produktif manusia 



menjadi lebih disiplin serta fisik yang prima 

sehingga tidak mudah sakit. Pendidikan sangat 

penting, karena dari proses pendidikan kita 

dapat membedakan bagaimana caranya 

bersikap, mengatasi masalah dan 

berintelektual. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Anggota 

Kelompok Peternak  

Tingkat 

pendidikan 

Peternak 

(jiwa) 

Presentase 

(%) 

SMA 16 69,56 

SMK 7 30,43 

Jumlah 23 100 

Berdasarkan Tabel 3 Pendidikan 

anggota dapat dikatakan cukup tinggi, karena 

tidak satupun yang berpendidikan rendah 

tetapi keseluruhanya berpendidikan SLTA 

terutama SMK dan SMA. Pendidikan 

berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam 

memahami sesuatu, makin tinggi pendidikan 

cenderung akan lebih banyak input dalam 

pemikirannya, dengan memiliki pendidikan 

formal lebih tinggi akan memiliki motivasi 

yang tinggi dan wawasan yang luas dalam 

menganalisis sesuatu kejadian, sehingga orang 

yang berpendidikan akan mudah menerima 

inovasi. Sesuai dengan pernyataan Ningsih 

(2013) bahwa seseorang yang memiliki 

pendidikan cukup tinggi dapat mengatasi 

kendala yang dihadapi, kemampuan 

manajemen, serta pengalaman dalam sebuah 

organisasi sangat mempengaruhi proses 

penyerapan informasi akan inovasi dan 

penerapan teknologi yang ada dilingkungan 

mereka. 

Profil Usaha Anggota Kelompok Peternak 

Berikut ini merupakan profil usaha 

kelompok peternak Satwa Mulya yang terdiri 

dari kepemilikan sapi, jumlah keluarga, bangsa 

sapi yang dipelihara dan umur sapi yang 

dipelihara. Kepemilikan sapi merupakan 

modal dalam suatu usaha peternakan yang 

akan menentukan pendapatan peternak. Lebih 

jelasnya dapat dilhat pada Tabel 4. 

 

 

Tabel 4. Kepemilikan Sapi  

Kepemilikan 

sapi (ekor) 

Peternak 

(jiwa) 

Presentase 

(%) 

1 13 56,52 

2 5 21,74 

3 3 13,04 

4 1 4,35 

5 1 4,35 

Jumlah 23 100 

Sumber: Data Primer diolah (2016) 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat 

kepemilikan sapi anggota kelompok peternak 

berkisar 1-5 ekor, yang didominasi jumlah 

kepemilikan 1-2 ekor sapi yaitu 19 peternak 

(82,6%). Hal tersebut dikarenakan 

keterbatasan modal peternak untuk 

meningkatkan jumlah kepemilikan sapi 

potong, serta kurangnya pengetahuan peternak 

terhadap manajemen dan teknologi. Selain itu 

juga peternak masih mempertimbangkan 

beban biaya pemeliharaan apabila jumlah 

ternak yang dimiliki melebihi kemampuan 

manajemen peternak sehingga dapat dikatakan 

peternak rakyat berskala kecil. Berdasarkan 

pendapat Siregar (2013) bahwa keterbatasan 

kepemilikan ternak yang ada pada peternakan 

sapi rakyat mengakibatkan pendapatan yang 

diterima peternak rendah sehingga tidak 

mampu dijadikan sebagai sumber penghasilan 

utama. Jumlah anggota keluarga sangat 

menentukan kesejahteraan peternak, karena 

menjadi suatu tanggungan kepala keluarga. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Jumlah Anggota Keluarga yang 

Menjadi Tanggungan Peternak 

Anggota 

Keluarga 

Peternak 

(jiwa) 

Presentase 

(%) 

1-3 6 26,09 

4-6 15 65,22 

7-9 2 8,69 

Jumlah 23 100 

Sumber: Data Primer diolah (2016)  

Dapat dilihat pada  Tabel 5 anggota 

keluarga anggota kelompok peternak berkisar 

1-9 orang dan ada 15 peternak (65,22%) yang 

memiliki tanggungan dalam menghidupi 4-6 

orang. Jumlah anggota keluarga akan 



menentukan besarnya tanggungan kepala 

keluarga untuk pemenuhan kebutuhan hidup. 

Semakin besar anggota keluarga, maka 

semakin besar juga kebutuhan hidup seperti 

kebutuhan makanan dan non makanan. Hal 

tersebut yang akan menentukan tingkat 

kesejahteraan rumah tangga. Sesuai dengan 

pendapat Purba (2008) bahwa faktor yang 

mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah 

tangga pedesaan adalah tingkat pendapatan 

dan tingginya pengeluaran untuk konsumsi 

rumah tangga. 

Beternak sapi bukan sebagai 

pendapatan yang utama, tetapi hanya sebagai 

pendapatan sampingan. Meskipun anggota 

keluarga yang menjadi tanggungan tidak 

terlalu besar berkisar 4-6 anggota keluarga 

yang terdiri dari orang tua, ayah, ibu, anak dan 

ponakan yang tinggal bersama, tetapi tetap 

membutuhkan tabungan masa depan yang 

sewaktu-waktu dapat dijual. Sementara untuk 

bangsa sapi yang dipelihara anggota kelompok 

peternak menentukan besarnya pendapatan 

peternak, karena pertambahan bobot badan 

sapi potong sangat menentukan kualitas. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 

Tabel 6. Bangsa sapi yang dipelihara  

Bangsa sapi Jumlah 

sapi (ekor) 

Presentase 

(%) 

Cross breed 

Limosin 

16 39,02 

Cross breed 

Simental 

25 60,97 

Jumlah 41 100 

Sumber: Data Primer diolah (2016) 

 Berdasarkan pada Tabel 6 dapat 

diketahui bangsa sapi untuk penggemukan 

yang dipelihara peternak yaitu sapi Cross 

breed Limosin dan Cross breed Simental 

termasuk bangsa sapi unggul. Peternak 

memilih bangsa sapi tersebut atas pembinaan 

dari kelompok peternak serta bangsa sapi 

tersebut mampu memiliki pertumbuhan badan 

yang cepat dan juga lebih tahan terhadap 

serangan berbagai macam penyakit 

dibandingkan dengan sapi lokal seperti PO, 

dengan demikian pengetahuan peternak 

semakin meningkat setelah tergabung kedalam 

kelompok peternak. Soeharsono (2010) Sapi 

impor dan turunannya memiliki ADG 

(Average daily again) sebesar 1,62 kg/hari 

lebih tinggi bila dibandingkan dengan sapi 

potong lokal hasil inseminasi buatan yang 

hanya mencapai 1,42 kg/hari. Umur dalam 

penggemukan sapi potong perlu diperhatikan, 

karena dalam umur tertentu pertumbuhan sapi 

potong dapat optimal. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Umur Sapi Pada Awal Penggemukan 

Umur 

sapi 

(tahun) 

Jumlah 

sapi 

(ekor) 

Satuan 

ternak 

(ST) 

Presentase 

(%) 

2 15 0,5 36,59 

2,5 18 0,5 43,91 

3 7 1 17,04 

3,5 0 1 0 

4 1 1 2,45 

Jumlah 41 4 100 

Sumber: Data Primer diolah (2016)  

Berdasarkan pada Tabel 7 dapat dilihat 

umur sapi yang dipelihara anggota kelompok 

peternak yaitu 2-3 tahun dan hanya 1 orang 

saja yang memelihara sapi potong berumur 3 

tahun. Alasan peternak memelihara sapi pada 

umur 2-3 tahun karena sapi tergolong fase 

produktifitas pertumbuhan dan efisiensi 

penggunaan pakannya pun cukup tinggi, 

dengan demikian anggota sudah dapat memilih 

umur ternak yang optimal dalam 

penggemukan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Mauludin (2012) Secara teoritis 

umur sapi bakalan yang baik untuk digemukan 

adalah 1,5-2,5 tahun atau gigi seri tetap sudah 

1-2 pasang (poel 1 dan 2) karena umumnya 

sapi bakalan yang berumur demikian memiliki 

laju pertumbuhan yang optimal dan efisiensi 

pakan yang tinggi. 

Penentuan Aktivitas Kelompok Peternak 

Kelompok peternak ingin menumbuh 

kembangkan usaha agribisnis untuk 

meningkatkan kesejahteraan, memberdayakan 

peternak dan mengembangkan usaha agribisnis 

serta meningkatkan fungsi kelompok peternak 



dalam bidang agribisnis. Dalam aktivitas 

kelompok peternak Satwa Mulya  disesuaikan 

dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman 

Pembinaan Kelembagaan Petani dan Undang-

Undang No.16 Tahun 2006 tentang sistem 

penyuluhan pertanian, perikanan dan 

kehutanan. Aktivitas ini bertujuan untuk 

memberi wadah dan peluang yang lebih besar 

kepada peternak sapi potong agar dapat 

menyelenggarakan dan meningkatkan potensi 

serta usahanya dalam bidang peternakan guna 

tercapainya peningkatan kesejahteraan. 

 

Aktivitas Kelompok Peternak Satwa Mulya 

Aktivitas kelompok peternak sudah 

berjalan sejak 20 Januari 2014. Hal ini didasari 

pada Undang-Undang No.16 Tahun 2006 

tentang sistem penyuluhan pertanian, 

perikanan dan kehutanan. Pada Undang-

Undang tersebut aktivitas kelompok bertujuan 

untuk memberi wadah dan peluang yang besar 

kepada peternak sapi potong agar dapat 

mengembangkan dan meningkatkan potensi 

dalam subsektor peternakan guna tercapainya 

peningkatan kesejahteraan. 

 Hasil yang ingin dicapai dari aktivitas 

kelompok peternak Satwa Mulya adalah untuk 

mengatasi masalah-masalah yang dihadapi 

peternak sapi potong, meningkatkan produksi 

hasil ternak potong dan memperbaiki kualitas 

hidup, serta kesejahteraan anggotanya 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Keberadaan kelompok peternak dapat 

meningkatkan pengetahuan peternak 

tentang pengelolaan usaha peternakan sapi 

potong mulai dari hulu sampai hilir 

sehingga dapat meningkatkan produksi. 

Selain itu dapat meningkatkan motivasi dan 

meningkatkan solidaritas (kebersamaan) 

peternak dalam kelompok. 

2. Motivasi untuk maju tampak dapat 

ditunjukan dari kehadiran mengikuti 

pertemuan kelompok, mengadopsi 

teknologi yang disalurkan ketua kelompok, 

sering mendiskusikan hal-hal terkait 

dengan teknologi dan masalah-masalah 

teknis yang dihadapi. Tidak hanya dengan 

ketua tetapi juga dengan anggota kelompok 

yang sudah lebih maju, dengan kata lain 

peternak ingin berubah dalam tatacara 

beternak tradisional kearah yang lebih baik 

dengan menerapkan teknologi yang 

diperoleh selama menjadi anggota 

kelompok peternak. 

3. Kelompok peternak dapat meningkatkan 

keberdayaan anggotanya karena banyak 

pengetahuan inovasi-inovasi yang dapat 

diadopsi sehingga dapat diterapkan dalam 

aktivitas penggemukan sapi potong, serta 

pada giliranya dapat meningkatkan kinerja 

dan produktivitas sapi potong. 

 

Saran 

a. Peranan kelompok peternak sangat 

penting untuk meningkatkan pengetahuan 

dan penguasaan teknologi peternakan, 

oleh karena itu perlu dilakukan 

penyuluhan secara rutin atau berkala 

untuk pemberdayaan peternak. 

b. Perlu regenerasi anggota di kelompok 

peternak sapi potong Satwa Mulya 

sehingga perlu pendampingan dari Dinas 

setempat. 

c. Sebaiknya aktivitas penanaman dan 

pemeliharaan leguminosa kaliandra 

dilanjutkan kembali, karena leguminosa 

kaliandra mempunyai beberapa kelebihan 

atau potensi diantaranya: proteinya yang 

lebih tinggi daripada rumput gajah, 

mudah ditanam, tahan terdahap musim 

kemarau dan bisa menahan erosi. 
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