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ABSTRACT 

 

 

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 
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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 exitance of farmers group‟s can 

increase the knowlegde of farmers about beef cattle 

production so its can increasing them production 

capacity.  

 

Keywords : farmers group, productivity, beef cattle  
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RINGKASAN 

 

Pengembangkan usaha penggemukan sapi potong 

tentunya tidak terlepas dari peranan kelompok peternak 

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 peternak di pedesaan. Oleh karena itu, perlu 

pendekatan yang efektif agar 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 peternak 

disekitarnya. Kelompok peternak diharapkan dapat 

menjadi wadah tempat berinteraksi sehingga mempunyai 

dampak saling membutuhkan, saling meningkatkan, 

saling memperkuat, sehingga pada akhirnya akan 
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meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam 

mengelola sistem usaha penggemukan sapi potong. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Brajan, 

Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali Jawa 

Tengah pada tanggal 17 Juni sampai 17 Juli 2016. 

Pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan metode 

purposive. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas 

pertimbangan ; (1) Kecamatan Mojosongo, Kabupaten 

Boyolali merupakan salah satu wilayah pengembangan 

sapi dengan populasi sebesar 14.512 ekor pada tahun 

2013. Salah satu kelompok peternak ditempat ini adalah 

kelompok peternak sapi potong Satwa Mulya yang terdiri 

dari 23 orang; (2) belum pernah dilakukan penelitian 

tentang peranan kelompok peternak sapi Satwa Mulya 

yang berada di Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, 

Kabupaten Boyolali Jawa Tengah 

Metode penelitian menggunakan metode 

kualitatif maka data yang didapat lebih mendalam, 

kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat 

dicapai. Teknik pengambilan data dengan mengikuti 

aktivitas peternak dan observasi serta melakukan 

wawancara. Penelitian ini yang diamati adalah peternak 

yang tergabung dalam kelompok peternak sapi Satwa 

Mulya di Desa Brajan dengan berbagai latar 

belakangnya. Interaksi peternak (actor), dengan kegiatan-

kegiatan beternak (activity) dan tempat peternakan 

(place) akan menghasilkan suatu situasi sosial tertentu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan 

kelompok peternak sapi potong Satwa Mulya telah 

berhasil memberdayakan peternak yang menjadi 

anggotanya melalui aktivitas-aktivitas yang telah 

dilaksanakan. Keberdayaan rumah tangga peternak dapat 
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dilihat dari peningkatan pengetahuan peternak (pemilihan 

bibit, pemberian pakan, pemeliharaan dan pemasaran), 

partisipasi peternak (keikutsertaan dalam kegiatan rutin 

serta semua aktivitas yang dilaksankan), meningkatnya 

skala usaha (peternak mau menambah jumlah sapi setelah 

melihat keuntungan yang diperoleh) dan, meningkatnya 

kondisi ekonomi rumah tangga peternak (mampu 

memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan, serta 

tidak pernah berhutang).  

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 

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.  
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         BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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 
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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. 
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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). 



4 

 

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 
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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-
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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. 
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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. 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah dilakukan observasi tentang peranan kelompok 

peternak dalam keberdayaan rumah tangga peternak di 

Kabupaten Boyolali, maka situasi sosial yang ditetapkan 

sebagai tempat penelitian adalah peternak yang tergabung 

dalam kelompok peternak Satwa Mulya di Desa Brajan, 

Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Sebagai situasi 

sosial, pada peternakan ini (place) terdapat peternak-peternak 

(actor) yang melakukan (activity) beternak sapi. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana peran kelompok peternak dalam keberdayaan 

rumah tangga peternak ? 

2. Apa kendala peternak dalam menjalankan usaha 

penggemukan sapi potong? 
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3. Apa saja upaya yang dilakukan peternak dan kelompok 

peternak dalam mengatasi kendala usaha penggemukan 

sapi potong? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendiskripsikan peran kelompok peternak terhadap 

keberdayaan rumah tangga peternak. 

2. Mengetahui kendala peternak dalam menjalankan usaha 

penggemukan sapi potong. 

3. Mengetahui upaya yang dilakukan peternak dan kelompok 

peternak dalam mengatasi kendala usaha penggemukan 

sapi potong. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh peranan 

kelompok peternak terhadap keberdayaan rumah tangga 

peternak dalam kendala peternak dalam menjalankan usaha 

penggemukan sapi potong dan bagaimana upaya kelompok 

peternak untuk mengatasi kendala usaha yang dialami 

peternak sapi potong, sehingga dapat bermanfaat sebagai 

sumber informasi bagi peternak sapi potong, mahasiswa dan 

peneliti. 

1.5 Kerangka pikir 

Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten 

Boyolali Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang 

potensial dalam pengembangan ternak sapi. Namun 

keberhasilan suatu kegiatan tidak bisa lepas dari berbagai 

macam faktor pendukungnya begitupula dalam kegiatan 

peternakan butuh faktor pendorong untuk mengatasi 

hambatan, seperti masuknya peternak kedalam kelompok 
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peternak. Peternak yang tergabung dalam kelompok dapat 

berpartisipasi dalam aktivitas kelompok, serta dapat 

menceritakan kendala yang dialami dalam menjalankan usaha 

peternakan sapi potongnya yang kemudian akan dibantu oleh 

kelompok untuk mengatasi kendala tersebut. 

Kelompok peternak adalah kumpulan para peternak 

dalam suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang kontak 

peternak yang berfungsi sebagai penyebar informasi bagi 

peternak, mengajarkan keterampilan kepada peternak, 

memberi saran dan rekomendasi, mengikthiarkan sarana dan 

fasilitas serta mengembangkan swakraya dan swadaya untuk 

kemajuan kelompok peternak tersebut. Sementara kelompok 

peternak harus memiliki acuan dalam menjalankan 

aktivitasnya. Acuan disusun secara sistematis dan memiliki 

tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang akan 

dicapai pada disetiap pelaksanaan tugasnya. Acuan selanjutnya 

disebut dengan aktivitas kelompok peternak untuk 

keberdayaan rumah tangga peternak. Aktivitas kelompok 

peternak tersebut berdasarkan kepentingan peternak, karena 

peternak memiliki gambaran mengenai kegiatan yang mereka 

inginkan dan dikondisikan sesuai dengan usaha peternakan 

mereka. 

Berkaitan dengan kegiatan atau peran kelompok 

peternak sapi potong, tentu banyak hal yang telah dialami 

peternak sehingga dapat menggambarkan keinginan peternak 

untuk berperan aktif dalam kegiatan kelompok. Keberhasilan 

kelompok peternak tentu tidak terlepas dari berbagai faktor 

pendukung dan partisipasi aktif peternak dalam melaksanakan 

aktivitas yang diadakan kelompok peternak. Dalam hal ini 

menerapkan inovasi, meningkatkan produktivitas, berorientasi 

kedepan, mempercepat adopsi dan inovasi dan media 
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komunikasi merupakan peranan dari kelompok peternak yang 

dapat meningkatkan keberhasilan dalam beternak sapi potong. 

Semakin banyak peternak yang berpartisipasi dalam kegiatan 

kelompok peternak, maka hasil yang didapat akan optimal 

sehingga peternak dapat meningkatkan pengetahuan, 

produktivitas, partisipasi, skala usaha dan kondisi ekonomi. 

Penyampaian dalam menjalankan rencana kelompok 

diharapkan berpengaruh terhadap sikap anggota kelompok 

peternak, apakah mereka setuju dengan aktivitas yang 

diberikan atau tidak. Kelompok peternak diharapkan para 

peternak di daerah penelitian dapat berkembang dengan baik 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Secara skematis kerangka pemikiran dapat dilihat pada 

Gambar 1 berikut: 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

  

kendala dalam menjalankan usaha peternakan sapi 

potong 

Peternak masuk kedalam kelompok 

peternak 

Peranan kelompok peternak: 

1. Menerapkan Inovasi 

2. Berorientasi kedepan 

3. Mempercepat adopsi dan 

inovasi 

4. Wadah inspirasi 

Aktivitas kelompok peternak 

untukmengatasi kendala yang dihadapi 

peternak. 

Peternak sapi 

Keberdayaan rumah tangga peternak: 

1. Meningkatnya pengetahuan (pemilihan bibit, 

pemberian pakan, pemeliharaan dan 

pemasaran) 

2. Meningkatnya partisipasi (Keikutsertaan 

dalam kegiatan rutin serta semua aktivitas 

yang dilaksanakan) 

3. Meningkatnya skala usaha (peternak mau 

menambah jumlah sapi setelah melihat 

keuntungan yang diperoleh) 

4. Meningkatnya kondisi ekonomi rumah 

tangga (mampu memenuhi kebutuhan 

makanan dan non makanan dan tidak pernah 

berhutang) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Mauludin (2012) 

dengan judul “Peran Kelompok dalam Mengembangkan 

Keberdayaan Peternak Sapi Potong” bertujuan untuk 

mempelajari peran dan fungsi kelompok ternak, keragaan 

keberdayaan kelompok dan derajat hubungan antara peran 

dengan keberdayaan peternak. Metode penelitian yang 

dilakukan oleh Mauludin yaitu penelitian survei yang bersifat 

deskriptif. Variable yang ditelaah meliputi peran Kelompok 

sebagai variable bebas (kelas belajar, unit produksi, unit usaha, 

dan wahana kerjasama), dan Keberdayaan Peternak sebagai 

variable terikat (keberdayaan peternak sebagai pemelihara dan 

keberdayaan peternak sebagai manager). Hasil penelitian yang 

didapat yaitu menunjukan bahwa (1) Peranan kelompok 

peternak sangat efektif terhadap keberdayaan, (2) 

Keberdayaan peternak masih tergolong cukup, karena 

kecenderungan yang ada bahwa peran peternak, baik sebagai 

pemelihara maupun sebagai manager masih belum optimal, 

dan (3) terdapat hubungan yang kuat antara peranan kelompok 

peternak dengan keberdayaan peternak. 

Penelitian yang dilakukan Muslim (2007) dengan 

judul “Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat”. Tujuan dari penelitian Muslim adalah untuk 

mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pemberdayaan yang dilakukan. Metode penelitian yang 

dilakukan Muslim yaitu metode Participatory Rural Appraisal. 

Metode PRA adalah suatu metode pendekatan untuk 
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mempelajarai kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, 

dan oleh masyarakat desa. Dengan didapatkan hasil 

penelitianya ang menyatakan pembangunan bukan sekedar 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional 

serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, tetapi ada 

yang lebih penting lagi yaitu upaya meningkatkan kualitas 

manusia agar dapat meningkatkan partisipasi secara nyata 

dalam berbagai aktifitas kehidupan untuk mendorong 

terciptanya kegiatan produktif yang bernilai tinggi serta 

mengubah peserta pasif menjadi aktif yang memberikan 

kontibusinya dalam proses pembangunan. 

Penelitian Triwidarti (2015) dengan judul “Peran 

Kelompok Tani Sampurnak Dalam Meningkatkan 

Pengetahuan Petani dan Hasil Produksi Padi di Desa 

Jenggawah Kecamatan Jengawah Kabupaten Jember” 

bertujuan untuk mendeskripsikan peran kelompok tani dalam 

peningkatan pengetahuan.Pengumpulan data dengan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang 

digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian kelompok tani sampurna 

melakukan kerjasama dengan PPL serta Formulator yang 

berkompeten dalam bidang pertanian. Kelompok tani 

sampurna membuat sekolah lapang dengan metode pendekatan 

pendidikan orang dewasa. Wadah pernyataan aspirasi petani 

sehingga anggota kelompok tani sampurna dibebaskan 

mengutarakan dan saling bertukar pendapat serta pengalaman 

hingga tercapainya tujuan yang sama. Berdasarkan peran 

kelompok tani sampurna tersebut para anggota mengalami 

peningkatan pengetahuan yang berdampak pada peningkatan 

hasil produksi padi anggota kelompok tani. 
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Penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan 

dengan yang dilakukan peneliti sebelumnya. Penelitian 

sebelumnya membahas tentang keberdayaandan penelitian 

yang akan dilakukan juga mengenai keberdayaan. namum 

dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan variable, metode 

serta tempat penelitian. Penelitian ini akan lebih difokuskan 

kepada Peranan Kelompok Peternak Sapi Satwa Mulya 

Terhadap Keberdayaan Rumah Tangga di Kelurahan Brajan, 

Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. 

2.2 Kelompok Tani 

2.2.1 Pengertian Kelompok Tani 

Kelompok tani adalah kumpulan 

petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan 

kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, 

sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan 

mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani sebagai aset 

kelembagaan dari Kementrian Pertanian diharapkan dapat 

dibina dan dikawal selamanya oleh seluruh komponen 

masyarakat pertanian mulai dari pusat, provinsi, kab/kota 

hingga kecamatan untuk dapat melayani seluruh kebutuhan 

petani dipedesaan. (Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang pedoman pembinaan 

kelembagaan petani). 

Kelompok tani adalah gabungan dari beberapa 

kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip 

kebersamaan sehingga mencapai peningkatan produksi dan 

pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya. 

Tujuan utama pembentukan dan penguatan kelompok tani 

adalah untuk memperkuat kelembagaan petani yang ada, 
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sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan terfokus 

dengan sasaran yang jelas (Deptan, 2006). 

Pembentukan kelompok tani didasari oleh visi yang 

diusung, bahwa pertanian modern tidak hanya identik dengan 

mesin pertanian yang modern tetapi perlu ada organisasi yang 

dicirikan dengan adanya organisasi ekonomi yang mampu 

menyentuh dan menggerakkan perekonomian di desa melalui 

pertanian, di antaranya adalah dengan membentuk kelompok 

tani. Kelompok tani tersebut akan senantiasa dibina dan 

dikawal hingga menjadi lembaga usaha yang mandiri, 

profesional dan memiliki jaringan kerja luas. 

Penumbuhan kelompok tani dapat dimulai dari 

kelompok-kelompok atau organisasi yang sudah ada 

dimasyarakat yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluh 

pertanian diarahkan menuju bentuk kelompoktani yang 

semakin terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam 

meningkatkan produksi dan pendapatan dari usaha taninya. 

Kelompoktani juga dapat ditumbuhkan dari petani dalam satu 

wilayah, dapat berupa satu atau lebih, satu desa atau lebih, 

dapat berdasarkan domisili atau hamparan tergantung dari 

kondisi penyebaran penduduk dan lahan usahatani di wilayah 

tersebut. Penumbuhan dan pengembangan kelompoktani 

didasarkan atas prinsip dari, oleh dan untuk petani. Jumlah 

anggota kelompoktani 20 sampai 25 petani atau disesuaikan 

dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahataninya. 

Penumbuhan/pembentukan kelompoktani dilakukan dalam 

pertemuan atau musyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh 

masyarakat, pamong desa, penyuluh pertanian sebagai mitra 

kerja petani dan instansi terkait. Selanjutnya kesepakatan 

membentuk kelompoktani dituangkan dalam berita acara 

pembentukan kelompoktani. Pemilihan pengurus Kelompok 
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dilakukan secara musyawarah-mufakat dari anggota oleh 

seluruh anggotanya. Perangkat kepengurusan kelompoktani 

sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 

Bendahara. (Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang pedoman pembinaan 

kelembagaan petani). 

2.2.2 Tujuan Kelompok Tani 

Tujuan utama pembentukan dan penguatan kelompok 

tani adalah untuk memperkuat kerjasama petani yang ada, 

sehingga pembinaan pemerintah kepada peternak akan 

terfokus dengan sasaran yang jelas. (Deptan, 2006). 

Pembentukan kelompok tani didasari oleh visi yang diusung, 

bahwa pertanian modern tidak hanya identik dengan mesin 

pertanian yang modern tetapi perlu ada organisasi yang 

dicirikan dengan adanya organisasi ekonomi yang mampu 

menyentuh dan menggerakkan perekonomian di perdesaan 

melalui pertanian, di antaranya adalah dengan membentuk 

kelompok tani (Deptan, 2006). 

Unit-unit usaha dalam Kelompok tani dapat menjadi 

penggerak perekonomian di perdesaan. Kelompok tani 

menjadi lembaga gerbang (gateway institution) yang 

menjalankan fungsi representatif bagi seluruh petani dan 

kelembagaan-kelembagaan lainnya. Ia diharapkan menjadi 

gerbang tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tapi juga 

pemenuhan modal, kebutuhan pasar, dan informasi. 

Tujuan lain pembentukan kelompok tani diantaranya adalah :  

a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM melalui 

pendidikan pelatihan dan study banding sesuai kemampuan 

keuangan kelompok tani.  
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b. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara 

keseluruhan tanpa kecuali yang terlibat dalam 

kepengurusan maupun hanya sebagai anggota, secara 

materiil maupun non material sesuai dengan 

kontribusi/andil/masukan yang diberikan kepada 

pengembangan kelompok tani.  

c. Menyelenggarakan dan mengembangkan usaha dibidang 

pertanian dan jasa yang berbasis pada bidang pertanian.  

d. Dalam membangun kerjasama dengan berbagai pihak, 

harus diketahui dan disepakati oleh rapat angota, dengan 

perencanaan dan analisa yang jelas dan harus berpedoman 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

2.2.3 Sasaran Kelompok Tani 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

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

Kelembagaan Petani.Kelompok tani merupakan kelembagaan 

di tingkat pertanian yang dibentuk untuk secara langsung 

mengorganisir para petani dalam berusaha tani. Kementertian 

Pertanian mendefinisikan kelompok tani sebagai kumpulan 

petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan 

kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekomoni, 

sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan 

mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani dibentuk oleh 

dan untuk petani, guna mengatasi masalah bersama dalam 

usaha tani serta menguatkan posisi tawar petani, baik dalam 

pasar sarana maupun pasar produk pertanian. 

2.2.4 Fungsi Kelompok Tani 

 kelompok tani sebagai organisasi memiliki beberapa 

fungsi, yaitu: memenuhi kebutuhan pokok organisasi (gedung, 

modal, bahan dan fasilitas lain), mengembangkan tugas dan 
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tanggung jawab ke dalam organisasi dan lingkungan, 

memproduksi barang/jasa/gagasan, dan mampu mempengaruhi 

orang banyak. Struktur organisasi berperan dalam menentukan 

alokasi sumberdaya yang dimiliki beberapa unit organisasi 

dalam mencapai tujuan di masa yang akan datang. Alokasi 

sumberdaya manusia yang tepat pada masing-masing unit akan 

menjamin tercapainya efektifitas dan efisiensi sehingga kinerja 

optimal akan tercapai (Arni, 2005). 

Kelompok tani merupakan kelembagaan tani yang 

langsung mengorganisir para petani dalam mengembangkan 

usahataninya (Pujiharto, 2010). 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, maka diperlukan 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). 

Kelompok tani merupakan kumpulan orang-orang tani 

(pria,wanita,pemuda) yang terikat secara informal dalam satu 

wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan 

bersama serta di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang 

kontak tani (Soedarmanto, 2003). Sebagai suatu kelompok 

formal kelompok tani mempunyai peranan. Peranan kelompok 

tani Menurut Mauludin (2012) yaitu meliputi: 

1. Peran sebagai kelas belajar, yaitu tingkat peran yang 

dilakukan oleh kelompok dalam memfasilitasi 
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anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap 

dan keterampilannya. Indikatornya terdiri (1) 

pertemuan berkala dan berkelanjutan, (2) 

pengembangan kader kepemimpinan, (3) fasilitasi 

komunikasi dengan sumber informasi dan teknologi, 

(4) penyelenggaaan pelatihan. 

2. Peran sebagai unit produksi, yaitu tingkat peran yang 

dilakukan oleh kelompok dalam mendorong 

tercapainya skala usaha yang efisien. Indikatornya 

terdiri: (1) fasilitasi kelompok dalam merencanakan 

pola usaha, (2) fasilitasi dalam penyusunan rencana 

penyediaan input produksi, dan (3) fasilitasi dalam 

penerapan teknologi dan aspek zooteknik.  

3. Peran sebagai unit usaha, yaitu tingkat peran yang 

dilakukan kelompok dalam mencari dan 

memanfaatkan peluang untuk berhasilnya usaha ternak 

anggota. Indikatonya: (1) fasilitasi penyediaan input 

produksi, (2) fasilitasi permodalan, dan (5) fasilitasi 

pemasaran.  

4. Peran sebagai wahana kerjasama, yaitu tingkat peran 

yang dilakukan kelompok dalam mendorong 

kerjasama antar anggota dan di luar kelompok. 

Indikatornya: (1) kerjasama pengelolaan kelompok, 

(3) kerjasama permodalan, (3) kerjasama dengan 

pihak luar. 

Dalam perkembangan sebagian besar kelompok tani di 

indonesia tidak dibentuk oleh dan untuk petani, melainkan 

lebih banyak merupakan respon dari program-program 

pemerintah yang mengharuskan petani berkelompok. Hampir 

semua program bantuan pemerintah untuk petani disalurkan 

melaluli kelompok tani. Oleh karena itu, petani diisyaratkan 
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untuk berkelompok menjadi kelompok petani formal. 

Kelompok tani ini menjadi alat untuk mendistribusikan 

berbagai bantuk bantuan dan sekaligus sebagai wadah untuk 

berinteraksi antar program dengan petugas pelaksana program 

(Nuryanti, 2011). 

Dalam suatu kelompok peternak ada suatu ketua yang 

dipilih dan diangkat berdasarkan musyawarah beberapa 

kelompok peternak yang menjadi anggotanya. Adapun 

beberapa peranan kontak tani Menurut Wiraatmaja (1998) 

dalam  Soedarmanto (2003) yaitu adalah: 

a. Sebagai guru, pembimbing, penggerak dan 

pemimpin kelompok taninya: 1). Sebagai guru, 

artinya memberikan informasi, membantu 

menetapkan dan memecahkan masalah, 

mengajarkan pengetahuan dan keterampilan. 2). 

Sebagai pembimbing, artinya yang memberikan 

nasehat dan dorongan motovasi dalam bekerja 

sama dan berusaha. 3). Sebagai penggerak, artinya 

yang menanam kesadaran akan arti pentingnya 

berkelompok dan mendorong semangat kerjasama 

serta menjaga agar tujuan-tujuan dapat dicapai. 4). 

Sebagai pemimpin, artinya yang merumuskan dan 

mengorganisasi aspirasi kelompok kedalam 

kegiatan yang terarah serta waspada terhadap 

keadaan yang mempengaruhi kesejahteraan 

anggota. 

b. Sebagai aselerator penyebaran teknologi baru 

kepada petani di sekitar dan mendorong 

pembaruan: 1). Sebagai penyuluh pertanian 

sukarela yang merupakan partner penyuluh 
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pertanian lapang. 2). Sebagai teladan bagi 

masyarakat tani. 

c. Kelompok tani memiliki peranan sebagai berikut : 

1). Basis untuk mencapai pembaharuan secara 

merata, 2).pemersatu aspirasi yang murni dan 

sehat, 3). Wadah yang efektif dan efisien untuk 

belajar serta bekerjasama dalam usahatani, 4). 

Teladan bagi masyarakat tani lainya. 

 Pemimpin atau ketua kelompok tani mempunyai 

peranan sebagai coordinator, dimana mereka yang 

menjelaskan atau menunjukkan antara berbagai pendapat dan 

saran, sementara tiap anggota dalam kelompok tentu 

memainkan lebih dari satu peran dalam partisipasi kelompok. 

Disamping itu, pemimpin kelompok juga sebagai penggerak 

kelompok untuk bertindak atau mengambil keputusan, dan 

berusaha merangsang atau memberi semangat kepada 

kelompok agar melakukan kegiatan yang telah 

ditetapkan.(Hermanto, 2011) 

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan 

bahwa kontak tani harusnya mempunyai pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan perilaku yang lebih baik atau maju 

daripada anggota lainanya, disamping juga bersedia 

berkorbang untuk kemajuan kelompoknya. 

Kelompok tani adalah kumpulan petani atau peternak 

yang didasarkan atas kesamaan, keserasian satu lingkungan 

sosial budaya untuk mencapai tujuan yang sama, dengan 

demikian fungsi kelompok tani dalam Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007(2007) Kelompok 

tani memiliki tiga fungsi yaitu: 

a. Kelas belajar ; Kelompok tani merupakan wadah 

belajar mengajar bagi anggotanya guna 
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meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya 

kemandirian dalam berusaha tani, sehingga 

produktivitasnya meningkat, pendapatannya 

bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera.  

b. Wahana kerjasama; Kelompok tani merupakan 

tempat untuk memperkuat kerjasama diantara 

sesama petani dalam kelompoktani dan antar 

kelompoktani serta dengan pihak lain. Melalui 

kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan lebih 

efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, 

tantangan, hambatan dan gangguan. 

c. Unit Produksi; Usahatani yang dilaksanakan oleh 

masing-masing anggota kelompoktani, secara 

keseluruhan harus dipandang sebagai satu 

kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk 

mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi 

kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.  

Dalam suatu kelompok atau kelembagaan perlu 

pembinaan sebagai pedoman agar tidak ada kesalahan dalam 

suatu kegiatan. Menurut Soedarmanto (2003) pembinaan 

kelembagaan tani dilaksanakan secara komprehensif, meliputi 

kegiatan-kegiatan seperti berikut : 

a. Pembinaan fungsi kelompok tani. Pembinaan 

kelompok tani diarahkan untuk memberdayakan 

petani agar memiliki kekuatan mandiri yang mampu 

menerapkan inovasi (teknis,sosial, ekonomi), mampu 

memenfaatkan azas skala ekonomi dan mampu 

menghadapi resiko usaha, sehingga mampu 

memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan 

yang layak. Oleh karena itu pembinaan diarahkan agar 
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kelompok tani dapat berfungsi sebagai : wadah proses 

belajar-mengajar, sebagai unit produksi, dan sebagai 

wahana kerjasama menuju kelompok tani sebagai 

kelompok usaha. 

b. Sebagai kelas belajar mengajar. Kelompok tani 

merupakan wadah bagi anggotanya untuk berinteraksi 

guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap (PKS) dalam berusaha tani yang lebih baik dan 

lebih menguntungkan serta mandiri untuk mencapai 

kehidupan yang lebih baik sejahtera. 

Pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan 

agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan 

anggota masyarakat lainnya, dengan 

menumbuhkankembangkan kerjasama antar petani dan pihak 

lainnya yang terkait untuk mengembangkan usaha taninya. 

Selain itu pembinaaan kelompok tani diharapkan depat 

membantu menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani 

anggotanya lebih efektif, dan memudahkan dalam mengakses 

informasi, pasar teknologi, permodalan dan sumber daya 

lainnya. 

Beberapa keuntungan dari pembentukan kelompok 

kelompok tani antara lain diungkapkan oleh Wong yang 

dikutip oleh Mardikanto dan Soebianto (2013) beberapa 

keuntungan dari pembentukan kelompok tani sebagai berikut: 

a. Semakin eratnya interkasi dalam kelompok dan 

semakin terbinanya kepemimpinan kelompok. 

b. Semakin terarahnya peningkatan secara cepat tentang 

jiwa kerjasama antar petani. 

c. Semakin cepatnya proses perembesan (difusi) 

penerapan inovasi (teknologi) baru. 
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d. Semakin naiknya kemampuan rata-rata pengembalian 

hutang (pinjaman) petani. 

e. Semakin meningkatnya orientasi pasar, baik yang 

berkaitan dengan masukan (input) maupun produk 

yang dihasilkan. 

f. Semakin dapat membantu efisiensi pembagian air-

irigasi serta pengawasannya oleh petani sendiri. 

Eksistensi kelompok tani menjadi hal yang perlu 

diperhatikan secara serius mengingat banyaknya tantangan 

yang dihadapi pada era sekarang. Pelaksanaan otonomi daerah 

menjadi salah satu tantangan dalam upaya revitalisasi 

kelompok tani. Tidak sedikit daerah yang dalam pelaksanaan 

otonominya cenderung mengabaikan sektor pertanian karena 

dianggap kurang memberikan sumbangan pendapatan daerah 

yang besar secara cepat. Hal tersebut tentunya berdampak 

pada eksistensi lembaga pertanian khusunya kelompok tani. 

2.2.5 Strategi Penguatan Kelompok Tani 

Upaya penguatan kelembagaan kelompok tani 

merupakan suatu usaha untuk menuju kemansirian kelompok 

tani. Sehubungan dengan hal tersebut maka kebijakan strategis 

yang diperlukan antara lain menurut Hermanto (2011) Adalah 

sebagai berikut: 

a. Menciptakan lingkungan yang kondusif dalam 

lingkungan tani sehingga pembinaan kelompok 

mampu membentuk dan menumbuh kembangkan 

kelompok tani secara partisipatif.  

b. Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa 

anggota kelompok tani untuk memanfaatkan setiap 

peluang usaha, informasi dan akses permodalan yang 

tersedia.  
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c. Membantu memperlancar proses dan mengidentifikasi 

kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha 

taninya.  

d. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis 

potensi pasar dan peluang usaha serta menganalisis 

wilayah dan sumberdaya yang dimiliki untuk 

mengembangkan komoditi yang diusahakan guna 

memberikan keuntungan usaha yang lebih besar.  

e. Meningkatkan kemampuan untuk mengelola usaha 

tani secara komersial, berkelanjutan dan ramah 

lingkungan.  

f. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis 

potensi usaha masing-masing anggota untuk dijadikan 

satu unit usaha yang menjamin permintaan pasar baik 

dilihat dari kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.  

g. Mengembangkan kemampuan untuk menciptakan 

teknologi lokal spesifik.  

h. Mendorong dan mengadvokasi agar para petani mau 

dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam 

guna memfasilitasi pengembangan modal usaha. 

Langkah-langkah opersional yang dapat dilakukan 

dalam upaya penguatan kelompok peternak diatas adalah 

dengan (1) mendorong dan membimbing petani agar mampu 

bekerjasama dibidang ekonomi secara berkelompok; (2) 

menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan 

akses permodalan bagi petani, peningkatan posisi tawar 

(bergaining possition), fasilitas dan pembinaan kepada 

organisasi kelompok, serta peningkatan efisiensi dan 

efektivitas usaha tani serta; (3) meningkatkan kapasitas SDM 

melalui berbagai kegiatan pendampingan dan pelatihan, dan 
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pelatihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan 

anggota kelompok tani (Hermanto 2011). 

2.3 Konsep Pemberdayaan 

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan 

Berdasarkan asal katanya pemberdayaan dan 

memberdayakan, secara harfiah berasal dari kata 

empowerment dan empower, artinya to give power or authority 

to serta to give avility to enable. pengertian pertama 

mengandung makna memberi kekuasaan, mengalihkan 

kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, 

sedangkan pengertia kedua mengandung makna sebagai upaya 

memberikan kemampuan atau keberdayaan atau empowerment  

berdasarkan makna katanya diartikan sebagai kekuatan yang 

berasal dari “dalam” yang dapat diperkuat dengan unsur – 

unsur dari “luar” (Kartasasmitas, 1997). 

Konsep pembangunan yang terpusat pada manusia 

merupakan sumber munculnya strategi pemberdayaan. 

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan 

yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam rangka 

kegiatan pembangunan pada negara sedang berkembang. 

Paradigma pemberdayaan mempunyai asumsi bahwa 

pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila 

masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam 

yang mereka miliki dan menggunakan untuk pembangunan 

masyarakat itu sendiri. 

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun 

sumber daya yang ada di masyarakat. Selanjutnya, upaya 

tersebut diikuti dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh 

masyarakat tersebut. Pemberdayaan diperlukan langkah – 

langkah yang lebih positif, selain menciptakan iklim dan 
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suasana yang kondusif. Penguatan ini membutuhkan langkah – 

langkah yang nyata, dan menyangkut berbagai masukan 

(input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang 

(opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi 

makin berdaya (Kartasasmita, 1997). 

Friedmann (1992) menyebutkan pemberdayaan 

sebagai sebuah alternatif akibat adanya kegagalan dari teori 

pembangunan yang telah ada. Berikut pernyataan Friedmann: 

“An alternative development is centered on the people 

and their environment rather than production and 

profit. And just as the paradigm in dominance 

approaches the question of economic growwth from 

the perpective of the firm. Which is the foundation of 

neoclassical economics, so an alternative 

development, based as it must be on the life spaces of 

civil society, approaches the question of an 

improvement in the condition of live and livelihood 

from a perpective of the household”. 

Pernyataan Friedmann ini muncul akibat adanya 

kegagalan model – model pembangunan ekonomi yang tidak 

dapat mengurangi kesenangan, untuk itu dibuatlah konsep 

pemberdayaan yang memasukan nilai – nilai demokrasi 

persamaan gender, persamaan antar generasi, pertumbuhan 

yang disertai dengan resditribusi dan pembangunan yang 

sustainable. Konsep pemberdayaan sebagai suatu alternatif 

pembangunan yang pada intinya memberikan tekanan 

pengambil keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang 

berlandas pada sumber daya pribadi, langsung (melalui 

partisipasi) demokrasi dan pembelajaran sosial memalui 

pengalaman langsung. Pemberdayaan merupakan suatu konsep 
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pembangunan pada masyarakat dalam bidang ekonomi dan 

politik yang bercirikan people centered, participatory, 

empowering, dan sustainable. Asumsi dasar setiap manusia 

memiliki potensi, memiliki daya untuk mengembangkan 

dirinya menjadi lebih baik, dengan demikian pada dasarnya 

manusia bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan 

dirinya. 

Menurut Kartasasmita (1997) terdapat tiga hal pokok 

yang menjadi perhatian dalam pemberdayaan, yaitu: 

(1) Upaya ini harus terarah (tertarged), ini yang 

secara populer disebut pemihakan yang ditunjukan 

secara langsung kepada yang memerlukan dengan 

program yang dirancang untuk mengatasi 

masalahnya dan sesuai dengan kebutuhanya. 

(2) Program ini harus langsung mengikutsertakan atau 

bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang 

menjadi sasar, dengan tujuan yakni supaya 

bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan 

kehendak dan mengenali kemauan dan kebutuhan 

mereka. Selaian itu sekaligus meningkatkan 

keberdayaan (empowering) masyarakat dengan 

pengalaman dan merancang, melaksanakan, 

mengelola, mempertangung jawabkan upaya 

peningkatan diri dan ekonominya. 

(3) Menggunakan pendekatan kelompok, karena cara 

sendiri – sendiri masyarakat sulit dalat 

memecahkan masalah – masalah yang 

dihadapinya. Disamping itu lingkup bantuan 

menjadi terlalu luas kalau penanggulangan 

dilakukan secara individu. 
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Konsep pemberdayaan lahir sebagai analitis terhadap 

model pembangunan dan model inustrialisasi yang kurang 

memihak kepada rakyat mayoritas. 

Menurut Salusu (1996) konsep pemberdayaan 

dibangun dari kerangka logika sebagai berikut: 

(1) Bahwa proses pemusatan kekuatan terbangun dari 

pemusatan penguasaan faktor produksi. 

(2) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan 

melahirkan masyarakat pekerjaan dan masyarakat 

yang penggusaha pinggiran. 

(3) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau 

sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum 

dan ideologi yang manipulasi untuk memperkuat 

dari legitimasi. 

(4) Sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik 

dan ideologi secara sistematik akan menciptakan 

dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat 

berdaya dan masyarakat tunadaya. 

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Salusu (1996) 

menyebutkan bahwa manusia adalah subjek dari dirinya 

sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses 

konsep ini sesungguhnya juga merupakan juga hasil kerja 

proses interaktif baik pada tataran ideologis maupun pada 

tataran implementasi Friedmann (1992) yang dikutip oleh 

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, (2007) menjelaskan pada 

tataran ideologis, konsep “emporwerment” Merupakan hasil 

interaksi antara konsep “top down” dan “botton-up”, antara “ 

growth strategy” dan “people centered strategy”. Sedangkan 

pada tataran implemastasi, interaktif akan terjadi lewar 

pertarungan antar otonomi. 
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Keberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan 

pemantapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi. Dalam 

hal ini pemikiran dari Friedmann yang dikutip oleh Bashith 

(2012), yang menyatakan bahwa: 

The powerement approach, which is fundamental to 

alter-native development, places the emphasis on 

autonomy in decision making of territorially organizes 

communities, li-cal selft-reliance (but not autarchy), 

direct (participatory) democracy and experiental social 

learning. 

Selanjutnya Friedmann sebagaimana dikutip oleh 

Bashith, ia mengingatkan bahwa sangat tidak realistik apabila 

kekuatan – kekuatan ekonomi dan struktur – struktur kekuatan 

masyarakat madani diabaikan dalam penilaian keberdayaan. 

Oleh karena itu menurut Friedmann, keberdayaan tidak hanya 

sebatas ekonomi saja namun juga secara politis. Hal ini 

menjadikan masyarakat memiliki posisi tawar menawar yang 

kompetitif, baik secara nasional maupun internasional. 

Pemikiran tersebut muncul karena keberdayaan tersebut 

ditunjukan untuk mengubah kondisi yang serba sentralistik ke 

situasi yang lebih otonom. Dimana kelompok miskin diberikan 

kesempatan untuk merancang kemudian melaksanakan 

program pembangunan yang telah dipilih oleh kelompok 

tersebut. Serta mereka diberikan kesempatan untuk mengelola 

dana pembangunan baik berasal dari pemerintah maupun 

pihak luar. Konsep dasar pemberdayaan tersebut, oleh 

Friedman yang dikutip oleh Bashith (2012) disebut sebagai: 

alternatif development (pembangunan alternatif) yang 

menghendaki “inclucive democ-cracy”,appropriate economic 

growth, gender equality and intergera-national equality” 
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demokrasi inklusif, pertumbuhan ekonomi yang memadai, 

kesetaraan jender dan persamaan antar generasi. 

Keberdayaan merupakan perwujudan dari rekontruksi 

(breakdown) hubungan antara subyek dan obyek. Dalam 

proses ini mensyaratkan adanya pengakuan subyek atas 

kemampuan (power) yang dimiliki obyek. Secara garis besar 

proses ini dilihat dari transfer kekuatan (flow of power) dari 

subyek ke obyek, dengan kata lain pemberian kesempatan 

untuk meningkatkan hidup dengan memakai sumber daya 

tersebut. Dalam pengertian yang luas, hasil akhir dari proses 

keberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula 

obyek menjadi subyek (baru), sehingga menyebabkan realisasi 

antar subyek (lama) dengan subyek (baru) yang lain. 

Keberdayaan merupakan proses mengubah pola realisasi lama  

subyek – subyek menjadi realisasi subjek – subjek. 

Menurut Chrales Elliot (1997) yang dikutip oleh 

Bashith (2012) pemahaman terhadap keberdayaan 

(powerment) dapat dilakukan dengan menggunakan tiga 

pendekatan, yakni sebagai berikut: 

(a) The Welfare Approach (pendekatan kesejahteraan). 

Pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia 

dan buka untuk memperdayakan (melemahkan) 

masyarakat dalam menghadapi proses politik dan 

pemiskinan rakyat. Akan tetapi justru memperkuat 

keberadaan masyarakat dalam pendekatan sentrum 

of power (pusat kekuasaan) yang dilatarbelakangi 

dengan kekuatan potensi lokal masyarakat. 

(b) The Development Approoach (pendekatan 

perkembangan). Pendekatan ini bertujuan untuk 

mengembangkan proyek pembangunan guna 
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meningkatkan kemampuan, kemandirian dan 

keswadayaan masyarakat. 

(c) The Powerment Approach (pendekatan 

keberdayaan). Pendekatan ini melihat bahwa 

kemiskinan adalah sebagai akibat dari politik dan 

berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk 

mengatasi ketidakberdayaan masyarakat. 

Selanjutnya pendapat diatas dipertegas oleh Hulme 

dan Tuner (1990) yang dikutip oleh Bashith (2012) 

menyatakan bahwa keberadaan masyarakat pada umumnya 

dibatasi oleh dikotomi subyek – obyek. Dikotomi ini terjadi 

karena kekuatan (power) yang mempengaruhi subyek dan 

obyek melalui pendekatan dengan sentrum of power. Hal ini 

menyebabkan kemampuan, status, kepemilikan, dan 

kedudukan masyarakat tergantung pada kekuatan 

(power)tersebut. Semakin dengan dengan  sentrum of power 

maka daya/kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat juga 

semakin banyak. 

Pemberdayaan yaitu berpartisipasi dengan orang laim 

untuk mencapai tujuan, upaya untuk mendapatkan akses ke 

sumberdaya. Pemberdayaan mengacu pada tindakan kolektif 

untuk meningkatkan kualitas hidup dalam masyarakat dan 

untuk koneksi antar koneksi antara organisasi masyarakat 

(Perkins, 1995). Pemberdayaan masyarakat adalah secara 

bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya, 

bersama-sama mengupayakan jalan keluarnya dengan jalan 

memobilisasikan segala sumber daya yang diperlukan serta 

secara bersama-sama merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Muslim, 

2007). 
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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). 

 Dalam pelaksanaanya, pemberdayaan masyarakat 

dapat dilakukan secara bertahap dari individu, keluarga, 

kelompok, komunitas sampai pada tingkat istitusi atau 

kelembangaan. Semuanya itu mencerminkan adanya bentuk 

pasrtisipasi masyarakat. Partisipasi aktif dari seluruh lapisan 

masyarakat diharapkan akan menghasilkan pembangunan yang 

berkelanjutan (Fahrudin, 2012). 

 

2.3.2 Tujuan Pemberdayaan 

Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada 

pembentukan kognitif, konatif, afektif, dan psikomotorik 

masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya 

merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh 

pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam 

rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. 

Kondisi konatif merupakan sikap perilaku masyarakat yang 

terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap 

nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan (Sulistyani, 2004).  

Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki 

oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk 

mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan 

psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang 

dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat 

dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Terjadinya 

keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, 
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afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan 23 

kontribusi pada tercapainya kemandirian masyarakat yang 

dicita-citakan (Sulistyani, 2004).  

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membuat 

masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi 

untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka 

hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak 

menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, baik 

pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah.  

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2013), tujuan 

pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai 

berikut :  

a. Perbaikan pendidikan (better education) : 

pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk 

pendidikan yang lebih baik;  

b. Perbaikan aksesibilitas (better accessibility) : dengan 

tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur 

hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesbilitasnya 

tentang sumber informasi/inovasi, sumber 

pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga 

pemasaran;  

c. Perbaikan tindakan (better action) : perbaikan 

pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam 

sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi 

tindakan-tindakan yang lebih baik;   

d. Perbaikan kelembagaan (better institution) : dengan 

perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, 

diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk 

pengembangan jejaring kemitraan-usaha;   
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e. Perbaikan usaha (better business) : perbaikan yang 

dilakukan sebelumnya diharapkan akan memperbaiki 

bisnis yang dilakukan;  

f. Perbaikan pendapatan (better income) : dengan 

terjadinya perbaikan bisnis yang dilakuakan, 

diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang 

diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan 

masyarakatnya;  

g. Perbaikan lingkungan (better environment) : perbaikan 

pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan 

(fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan 

seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau 

pendapatan yang terbatas;  

h. Perbaikan kehidupan (better living) : tingkat 

pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, 

diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan 

setiap keluarga dan masyarakat;  

i. Perbaikan masyarakat (better community) : keadaan 

kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh 

lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik 

diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang 

lebih baik pula. 
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Gambar 2. Skema Tujuan Pemberdayaan  

(Mardikanto dan Soebianto, 2014) 

2.3.3 Prinsip dan Dasar Pemberdayaan  

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep 

pemberdayaan masyarakat menurut Soetomo (2013) ada lima 

macam, yaitu: 

a. Pendekatan dari bawah (buttom up approach): pada 

kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju 

pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian 

mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan 

setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 
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b. Partisipasi (participation): dimana setiap aktor yang 

terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase 

perencanaan dan pengelolaan. 

c. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan 

kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga 

program pembangunan berkelanjutan dapat diterima 

secara sosial dan ekonomi. 

d. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat 

lokal, regional dan nasional. 

e. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari 

program pengelolaan. 

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat 

adalah: mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, 

kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan 

hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga 

pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan 

sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi 

ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan 

meningkatkan tingkat keberlanjutan (Soetomo2013). 

2.3.4 Tahap –tahap pemberdayaan 

 Pemberdayaan masyarakat terjadi melalui beberapa 

tahapan yaitu, pertama, masyarakat mengembangkan sebuah 

kesadaran awal bahwa dirinya dapat melakukan suatu aktifitas 

untuk meningkatkan kehidupannya dan memperoleh 

seperangkat keterampilan agar mampu bekerja dengan baik. 

Kedua, masyarakat akan mengalami pengurangan perasaan 

ketidakmampuan dan mengalami peningkatan kepercayaan 

diri. Ketiga, seiring dengan tumbuhnya keterampilan dan 

kepercayaan diri, masyarakat bekerja sama untuk berlatih 

lebih banyak mengambil keputusan dan mampu memilih 



39 

 

sumber-sumber daya yang akan berdampak pada kesejahteraan 

hidupnya (Sumardi dan Hans, 2001). 

 Apabila dalam proses pemberdayaan, tahapan-tahapan 

dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

maka akan tercipta suatu kegiatan pemberdayaan yang baik. 

Pemberdayaan harus dilaluinya tahapan demi tahapan yang 

ada, masyarakat yang sebelumnya berada dalam 

ketidakberdayaan akan sedikit demi sedikit terbebas dari 

belenggu tersebut. Tanpa adanya kesadaran dan kemauan yang 

besar, pemberdayaan tidak akan mencapai tujuan yang 

diharapkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama antara 

masyarakat, pemerintah maupun dari pihak swasta untuk 

menangani dan turun langsung dalam proses pemberdayaan. 

 Tahapan kegitan pemberdayaan masyarakat pada 

setiap individu dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus 

kegiatan yang terdiri dari : (Mardikanto dan Soebianto, 2013).  

a. Pertama, menumbuhkan keinginan pada diri 

seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang 

merupakan titik awal perlunya pemberdayaan.  

b. Kedua, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk 

melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau 

hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian 

mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi 

terwujudnya perubahan dari perbaikan yang 

diharapkan.  

c. Ketiga, mengembangkan kemampuan untuk mengikuti 

atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan 

yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.  

d. Keempat, peningkatan peran atau partisipasi dalam 

kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan 

manfaat/perbaikannya.  
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e. Kelima, peningkatan peran dan kesetiaan pada kegitan 

pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya 

motivasi untuk melakukan perubahan.  

f. Keenam, peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan 

pemberdayaan.  

g. Ketujuh, peningkatan kompetensi untuk melakukan 

perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru. 

2.3.5 Upaya Pemberdayaan 

Menurut Kartasasmita (1997), upaya memberdayakan 

rakyat harus dilakukan melalui tiga cara: 

a. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi 

masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya 

bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi 

(daya) yang dapat dikembangkan, sehingga 

pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun 

daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, 

dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. 

b. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan 

menerapkan langkah-langkah nyata, menampung 

berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana 

baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial 

(sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat 

diakses masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses 

pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin 

berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, 

pelatihan, dan pemasaran di pedesaan. 

c. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat 

lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah 

jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau 
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makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh 

karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang 

lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan 

masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat 

sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan 

yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah. 

 

 

Gambar 3. Siklus Pemberdayaan Masyarakat  (Kartasasmita, 

1997)  
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2.3.6 Sasaran Pemberdayaan 

 Sasaran dalam pemberdayaan masyarakat pada 

umumnya adalah mereka yang masih berada dalam kelompok 

masyarakat kelas bawah. Dalam prakteknya, masyarakat 

miskin yang masih termarjinalkan seringkali menjadi objek 

dalam pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut karena mereka 

dipandang sebagai masyarakat yang belum mempunyai daya 

untuk mengatasi masalah-masalah yang dimiliki. 

Pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin 

dengan tidak menghilangkan ketimpangan struktural terlebih 

dahulu (Sulistiyani 2004). 

 Sesuai dengan pengertiannya, pemberdayaan bertujuan 

untuk meningkatka kehidupan masyarakat yang masih berada 

dalam ketidakberdayaan untuk meningkatkan taraf 

kehidupannya. Hampir semua pemberdayaan yang dilakukan 

saat ini menjadikan masyarakat miskin sebagai pihak yang 

paling diutamakan dalam pemberdayaan. Hal tersebut terjadi 

karena dengan adanya pemberdayaan diharapkan mereka yang 

menjadi obyek dapat mampu dan mandiri dalam menapaki 

serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 

2.3.7 Pendekatan Pemberdayaan 

 Pendekatan pemberdayaan dapat diformulasikan 

dengan mengacu kepada landasan filosofis dan prinsip-prinsip 

pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebianto (2013), 

yaitu: 

a. Pendekatan partisipatif, dalam arti selalu 

menempatkan masyarakat sebagai titik pusat 

pelaksanaan pemberdayaan, yang mencakup :  
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1) Pemberdayaan selalu bertujuan untuk pemecahan 

masalah masyarakat, bukan untuk mencapai tujuan-

tujuan “orang dalam” atau penguasa. 

2) Pilihan kegiatan, metoda maupun teknik 

pemberdayaan maupun teknologi yang ditawarkan 

harus berbasis pada pilihan masyarakat. 

3) Ukuran keberhasilan pemberdayaan, bukanlah 

ukuran yang “dibawa” oleh fasilitator atau berasal 

dari “luar”, tetapi berdasarkan ukuran-ukuran 

masyarakat sebagai penerima manfaatnya.  

b. Pendekatan kesejahteraan, dalam arti bahwa apapun 

kegiatan yang akan dilakukan, dari manapun 

sumberdaya dan teknologi yang akan digunakan, dan 

siapapun yang akan dilibatkan, pemberdayaan 

masyarakat harus memberikan manfaat terhadap 

perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat 

penerima manfaatnya 

c. Pendekatan pembangunan berkelanjutan, dalam arti 

bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat harus 

terjamin keberlanjutannya, oleh sebab itu, 

pemberdayaan masyarakat tidak boleh menciptakan 

ketergantungan, tetapi harus mampu menyiapkan 

masyarakat penerima manfaatnya agar pada suatu saat 

mereka akan mampu secara mandiri untuk 

melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

sebagai proses pembangunan yang berkelanjutan. 

2.3.8 Indikator Masyarakat Berdaya 

a. Mampu mengidentifikasi permasalahn yang dihadapi, 

merumuskan serta menetapkan prioritasnya.  



44 

 

b. Mampu merumuskan alternatif jalan keluar untuk 

mengatasi permasalahan tersebut.  

c. Mampu mengorganisasikan diri, sebagai salah satu 

cara penanggulangan secara bersama.  

d. Mampu mengembangkan aturan main, nilai, norma 

yang disusun, disepakati serta dipatuhi bersama.  

e. Mampu memperluas kerjasama serta mampu menjalin 

„kemitraan‟ yang setara.  

 Kajian-kajian konseptual tentang pemberdayaan 

menyajikan banyak indikator keberdayaan. Empat di antaranya 

menyangkut derajat keberdayaan (Sumardi dan Hans, 2001), 

yakni: 

a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah 

(power to).  

b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk 

memperoleh akses (power within).  

c. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (power 

over).  

d. Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (power 

with) 

 Indikator masyarakat berdaya menurut Kartasapoetra 

(2006) adalah: (1) Mempunyai kemampuan menyiapkan dan 

menggunakan pranata dan sumbersumber yang ada di 

masyarakat; (2) Dapat berjalannya “ bottom up planning” ; (3) 

Kemampuan dan aktivitas ekonomi; (4) Kemampuan 

menyiapkan hari depan keluarga serta (5) Kemampuan 

menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa ada tekanan. 

 Lebih lanjut Sumilat (2006) menyatakan bahwa 

indikator pemberdayaan yaitu:  
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1. Tingkat terpenuhinya kebutuhan dasar minimum 

daripada keluarga (seperti kebutuhan akan makan, 

pakaian, perumahan, dan kesehatan), 

2. Tingkat terpenuhinya kebutuhan sosial-psikologis 

anggota keluarga (seperti pendidikan, interaksi dalam 

keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal 

dan lainya),  

3. Tingkat terpenuhinya kebutuhan perkembangan 

(seperti menabung, memperoleh informasi, 

transportasi, perluasan kegiatan usaha dan lainnya),  

4. Tingkat terpenuhinya kebutuhan sosial 

kemasyarakatan (seperti ikut serta dalam kegiatan 

masyarakat, kegiatan keagamaan, kegiatan 

pembangunan di desa dan lainnya). 

Menurut Sulistiyani (2004), tahapan tingkat 

keberdayaan masyarakat seperti disajikan pada tabel berikut 

Tabel 1. Tahapan Tingkat Keberdayaan Masyarakat 
TAHAPAN 

AFEKTIF 

TAHAPAN 

KOGNITIF 

TAHAPAN 

PSIKOMOTORIK 

TAHAPAN 

KONATIF 

Belum merasa 

sadar dan 

peduli 

Belum memiliki 

wawasan 

pengetahuan 

Belum memiliki 

ketrampilan dasar 

Tidak 

berprilaku 

membangun 

Tumbuh rasa 

kesadaran dan 

kepedulian 

Menguasai 

pengetahuan 

dasar 

Menguasai 

ketrampilan dasar 

Bersedia 

terlibat dalam 

pembangunan 

Memupuk 

semangat 

kesadaran dan 

kepedulian 

Mengembangka

n pengetahuan 

dasar 

Mengembangkan 

ketrampilan dasar 

Berinisiatif 

untuk 

mengambil 

peran dalam 

pembangunan 

Merasa 

membutuhkan 

kemandirian 

Mendalami 

pengetahuan 

pada tingkat 

lebih tinggi 

Memperkaya variasai 

ketrampilan 

Berposisi 

secara mandiri 

untuk 

membangun 

diri dan 

lingkungan 

Sumber: Sulistiyani (2004) 
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2.4 Modernisasi  

Modernisasi berasal dari kata “modern”, yang berarti 

sesuatu yang “baru”. Baru di sini dapat diartikan sesuatu yang 

sebelumnya belum ada kemudian ada, sesuatu yang baru 

karena ada yang digantikan, sesuatu yang baru karena ada 

yang diperbaiki, dan sesuatu yang baru karena ada yang 

diperbaharui. Sedang modernisasi berarti “pembaharuan”, 

dengan pengertian membentuk menjadi selera modern, 

membentuk gaya modern, memberi watak modern, menerima 

teori modern, melaksanakan tata cara modern, dan mengubah 

alat-alat yang digunakan dengan alat-alat modern (Samsudin, 

1997). 

Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari 

suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat 

dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses 

perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang 

lebih maju, dimana dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (Rosana, 2011). 

Modernisasi berawal dari idea/gagasan iptek yang 

berasal dari „luar‟ suatu masyarakat, ditularkan lewat proses 

diffusi sosial untuk akhirnya diterima dan dihayati pada 

tingkat individu (Tomagola, 1994). 

Modernisasi menurut Schoorl (1991) dalam Adriani 

(2010) modernisasi dirumuskan sebagai suatu penerapan 

pengetahuan ilmiah yang ada kepada semua aktivitas, semua 

bidang kehidupan atau kepada semua aspek-aspek 

kemasyarakatan. Modernisasi juga merupakan suatu proses 

trnasformasi, yakni suatu perubahan masyarakat dalam segala 

aspek-aspeknya yang meliputi aspek sosial, budaya, politik 

dan ekonomi. Akan tetapi tidak semua perubahan dapat 
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didefinisikan sebagai modernisasi karena hanya perubahan 

yang ada sangkutpautnya dengan tambahan ilmu pengetahuan 

saja yang dapat digolongkan ke dalamnya. 

2.5 Konsep Kesejahteraan 

2.5.1 Pengertian kesejahteraan sosial 

 Secara harfiah pengertian kesejahteraan mengandung 

arti yang luas dan dalam yang mencangkup berbagai segi 

pandang atau ukuran – ukuran tertentu tentang suatu hal yang 

menjadi ciri utama istilah tersebut. Demikian pula dengan 

istilah “kesejahteraan sosial”. 

 Kesejahteraan (sejahtera) mempunyai arti aman 

sentosa, makmur selamat (terlepas dari segala macam 

gangguan, kesukaran dan sebagainya). Istilah sosial menurut 

Fahrudin (2012) dikatakan mempunyai dua arti yang berbeda. 

Pertama “sosial” diartikan sebagai suatu indikasi daripada 

kehidupan bersama mahkluk manusia, umpamannya dalam 

kebersamaan rasa, berfikir, bertindak dan dalam hubungan 

antar manusia. Sejak abad ke 19 istilah sosial mempunyai 

konotasi yang berbeda, lebih sentimental dan karena itu agak 

kabur seperti beberapa istilah yang serupa yang dikaitkan 

dengan persoalan kemiskinan dan ketelantaran orang. 

Meskipun demikian dari konotasi ini kemudian berkembang 

dalam segala arah yang bersangkut paut dengan pembaharuan 

masyarakat yang bertujuan menanggulangi kemiskinan dan 

ketelantaran. 

Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan 

penghidupan sosial, material maupun spiritual yang yang 

diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman 

lahir batin, memungkinkan bagi setiap warga negara untuk 

mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan – kebutuhan 
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jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik – baiknya bagi 

diri, keluarga serta masyarakat dengan menjungjung tinggi hak 

serta kewajiban manusia dengan pancasila. Suud (2006). 

 Pendapat dari PBB dalam oleh Sumarnonugroho 

(1991) memberikan pengertian kesejahteraan sosial sebagai 

suatu keadaan kondisi yang penuh baik jasmani, mental 

maupun sosial dan bukan hanya keburukan sosial saja. PBB 

sebagai lembaga yang bersifat praktis daripada akademis, pada 

tahun 1959 mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial 

adalah: 

“Suatu kegiatan yang terorganisir dengan tujuan 

membantu penyesuaian timbal balik antar individu – 

individu dengan lingkungan sosial mereka. Tujuan ini 

dicapai secara seksama melalui teknik – teknik dan 

metode dengan maksud agar supaya memungkinkan 

individu – individu, kelompok – kelompok maupun 

komunitas – komunitas memenuhi kebutuhan – 

kebutuhan dan memecahkan masalah – masalah 

penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola – 

pola masyarakat, serta melalui tindakan kerjasama 

untuk memperbaiki kondisi – kondisi ekonomi dan 

sosial” 

 Dalam pengertian yang lebih luas, sebagai suatu 

koreksi terhadap ruang lingkup definisi yang dibuat oleh PBB 

pada tahun 1959 diatas, PBB dalam Sumarnonugroho (1991) 

Menyebutkan bahwa. 

“Kesejahteraan sosial sebagaimana suatu fungsi 

terorganisir adalah kumpulan – kumpulan kegiatan – 

kegiatan yang bermaksud untuk memungkinkan 

individu – individu, keluarga, kelompok – kelompok 
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dan komunitas – komunitas menanggulangi masalah 

sosial yang diakibatkan oleh perubahan kondisi – 

kondisi, tetapi di samping itu, secara luas, 

kesejahteraan sosial mmempunyai terhadap 

pelayanan – pelayanan khusus, kesejahteraan sosial 

mempunyai fungsi lebih lanjut ke bidang yang lebih 

luas di dalam pembangunan sosial suatu negara” 

 Di Indonesia, pengertian kesejahteraan sosial telah 

dituangkan ke dalam Undang – undang Nomor 6 tahun 1974 

Tentang ketentuan – ketentuan pokok kesejahteraan sosial, 

pasal 2 (1) yang berbunyi: 

“Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan 

penghidupan sosial materiil maupun spritual yang 

meliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan 

keteraturan lahir batin, yang memungkinkan bagi 

setiap warga negara untuk mengadakan usaha 

pemenuhan kebutuhan – kebutuhan jasmaniah, 

rohaniah dan sosial yang sebaik – baiknya bagi diri, 

keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi 

baik – baik azasi serta kewajiban manusia sesuai 

dengan pancasila” 

 Perumusan konsepsi kesejahteraan sosial di Indonesia 

bersumber pada falsafah dan ideologi negara Pancasila serta 

berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945. 

2.5.2 Tujuan kesejahteraan sosial 

 Sumarnonugroho (1991) menjelaskan untuk mencapai 

penyesuaian diri yang baik, menggali sumber – sumber daya, 

meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang 

memuaskan. Berdasarkan rumusan atau pendapat dari PBB 

dan beberapa ahli bidang kesejahteraan sosial, secara 
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terperinci mengurai tujuan utama dari sistem kesejahteraan 

sosial yakni system maintenance, system control dan system 

change. 

(a) System maintenance 

Sistem ini mencangkup memelihara dan menjaga 

kesinambungan atau kelangsungan keberadaaan 

serta tatanan nilai – nilai sosial, yang dalam hal ini 

berhubungan dengan: 

(1) Pengertian dasar tentang arti dan tujuan 

kehidupan. 

(2) Motovasi untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup individu dan kelompok. 

(3) Norma – norma untuk menampilkan peranan 

berdasarkan umur dan jenis kelamin. 

(4) Norma – norma yang berhubungan dengan 

produksi dan distribusi barang serta pelayanan. 

(5) Norma – norma tentang pemecahan konflik, dan 

semacamnya. 

 Tujuan ini dapat dilaksanakan kegiatan yang berupa: 

(1) Kegiatan – kegiatan untuk mensosialisasikan 

anggota – anggota masyarakat agar dapat 

menerima nilai – nilai yang berlaku. 

(2) Peningkatan kesadaran untuk memahami sumber 

– sumber daya dan kesempatan – kesempatan 

melalui saluran – saluran informasi, nasehat serta 

bimbingan. 

(3) Pemberian kompensasi pada tingkat residula untuk 

mengisi atau mengimbangi kekurangn yang ada 

(system deficiencies). 
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(b) System control 

Sistem ini mengadakan kontrol secara efektif 

terhadap perilaku yang tidak sesuai atau 

menyimpang dari nilai – nilai sosial yang ada. 

Tujuan ini dapat diakukan dengan: 

(1) Intersifikasi fungsi – fungsi pemeliharaan 

yang berupa kompensasi,   

resosialisasi, dan penyadaran terhadap 

kelompok – kelompok penduduk yang 

berperilaku menyimpang agar supaya dapat 

mengembangkan pengawasan diri. 

(2) Menggunakan prosedur – prosedur hukum dan 

peraturan –  

peraturan untuk meningkatkan pengawasan 

eksternal dan perilaku yang menyimpang. 

(3) Merupakan kombinasi dari nomor 1 dan 

nomor 2. 

(c) System Change 

Sistem ini adalah mengadakan perubahan kearah 

berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif 

bagi anggota masyarakat. Dalam hal ini sistem 

kesejahteraan merupakan alat (instrumen) untuk 

menghilangkan hambatan – hambatan terhadap 

terwujudnya: 

(1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan 

(decision making) secara penuh dan lebih adil 

(2) Distribusi sumber – sumber yang lebih adil 

dan merata 
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(3) Penggunaan kemungkinan – kemungkinan 

yang ada dalam struktur sistem secara lebih 

banyak dan lebih adil. 

Beberapa gabungan daripada tujuan yang telah 

diuraikan diatas dapat ditemui bahwa dalam semua program 

kesejahteraan sosial. Selanjutnya untuk mencapai terwujudnya 

tujuan kesejahteraan tersebut perlu disusun berbagai program 

dan kegiatan yang disebut usaha – usaha kesejahteraan sosial. 

Terkadang pemakaian istilah kesejahteraan sosial dan usaha 

kesejahteraan sosial disamakan, hal ini karena kesejahteraan 

yang diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan yang 

meliputi pula kegiatan pelayanan – pelayanan. Dengan 

demikian pengertian kesejahteraan sosial sudah termasuk 

mencangkup usaha – usaha kesejahteraan sosial. 

Berdasarkan Undang – Undang R.I Nomor 6 tahun 

1974 sebagaimana secara terpisah memberikan batasan pada 

yang dimaksud dengan “kesejahteraan sosial” dengan “usaha – 

usaha kesejahteraan sosial” ialah semua upaya, program, dan 

kegiatan yang ditunjukan untuk mewujudkan, membina, 

memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan. 

2.5.3 Fungsi kesejahteraan sosial. 

 Sistem kesejahteraan sosial merupakan subsistem dari 

masyarakat yang lebih besar yang memberikan sanksi – sanksi 

dan dukungan – dukungan terhadap kesejahteraan sosial. 

Sebagai subsistem, kesejahteraan sosial mempunyai fungsi 

khusus yakni mengatasi masalah yang ada kaitanya dengan 

penyesuaian – penyesuaian soaial dan relasi – relasi sosial. Hal 

ini seperti yang diuraikan dalam penjelasan atas Undang – 

Undang Nomor 6 Tahun 1974, bahwa usaha – usaha 

kesejahteraan sosial mempunyai ruang lingkup yang khusus 
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tertuju kepada manusia sebagai perseorangan, manusia dalam 

kehidupan masyarakat, karena faktor – faktor dalam dirinya 

sendiri atau faktor – faktor dari luarm mengalami kehilangan 

kemampuan melaksanakan peranan sosialnya (disfungsi) 

sosial. 

 Sumarnonugroho (1991) memberikan pengertian yang 

sama untuk istilah kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial 

mengedepankan lima fungsi pokok kesejahteraan sosial, yaitu: 

(1) Perbaikan secara progresif daripada kondisi – 

kondisi kehidupan orang. 

(2) Pengembangan sumber – sumber daya manusia. 

(3) Berorientasi orang terhadap perubahan sosial dan 

penyesuaian diri. 

(4) Penggerakan dan penciptaan sumber – sumber 

komunitas untuk tujuan – tujuan pembangunan, 

dan. 

(5) Penyediaan struktur – struktur institusional untuk 

berfungsinya pelayanan – pelayanan yang 

terorganisir lainya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Brajan, Kecamatan 

Mojosongo, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Pemilihan 

lokasi penelitian ditentukan dengan metode purposive 

(sengaja). Sugiyono (2015), berpendapat bahwa purposive 

adalah suatu teknik penentuan lokasi penelitian yang 

dilakukan secara sengaja berdasarkan atas pertimbangan 

tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Kabupaten Boyolali 

memiliki 19 Kecamatan yang terdiri dari Ampel, Andong, 

Banyudono, Boyolali, Cepogo, Juwangi, Karanggede, 

Kemusu, Klego, Mogosongo, Musuk, Ngemplak, Nogosari, 

Sambi, Sawit, Selo, Simo, Teras dan Wonosegoro. Pemilihan 

lokasi penelitian ini didasarkan atas ; (1) Kecamatan 

Mojosongo merupakan urutan ketiga wilayah pengembangan 

ternak sapi dengan populasi sebesar 14.512 ekor (9,7%) 

setelah Kecamatan Musuk populasi sapi 27.815 ekor (18,54%) 

dan Kecamatan Cepogo populasi sapi 16.276 ekor (10,84%) 

dari total keseluruhan populasi sapi di Kabupaten Boyolali 

150.024 pada tahun 2013. (2) Desa Brajan hanya memiliki 

satu kelompok peternak sapi potong dan kelompok peternak 

tersebut baru terbentuk 2 tahun sehingga belum pernah ada 

penelitian  tentang peranan kelompok peternak sapi potong 

Satwa Mulya yang berada di Desa Brajan, Kecamatan 

Mojosongo, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. 

Waktu penelitian untuk mendapatkan data dan 

informasi terkait dengan Peranan kelompok peternak sapi 

Satwa Mulya terhadap keberdayaan rumah tangga di Desa 
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Brajan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali Jawa 

Tengah dilaksanakan pada bulan 17 Juni sampai 17 Juli 2016. 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

kualitatif. Sugiyono (2015) menyatakan penelitian kualitatif 

pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan 

hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami 

bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. 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.  

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif maka 

data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan 

bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. 

Penggunaan metode kualitatif ini bukan karena metode ini 

baru, tetapi memang permasalahan lebih tepat dicarikan 

jawabannya dengan metode kualitatif. Metode kuantitatif, 

hanya bisa diteliti beberapa variable saja, sehingga seluruh 

permasalahan yang telah dirumuskan tidak akan terjawab 

dengan metode kuantitatif. Pada metode kuantitatif tidak dapat 

ditemukan data yang bersifat proses kerja, perkembangan 

suatu kegiatan, deskripsi luas dan mendalam, perasaan, norma, 

keyakinan, sikap mental, etos kerja dan budaya yang dianut 

seseorang maupun sekelompok orang dalam lingkungan 

kerjanya. Fakta-fakta yang tidak tampak oleh indera akan sulit 

diungkapkan.  
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3.3. Pengambilan Data 

Pengambilan data dalam penelitian disesuaikan 

dengan tujuan dan manfaat penelitian. Pada penelitian 

kualitatif, sampel sumber data dipilih dan menggunakan 

perspektif emic, artinya mementingkan pandangan informan, 

yakni bagaimana mereka memandang dan menafsirkan dunia 

dari pendiriannya. Teknik pengambilan data dengan mengikuti 

aktivitas peternak dan observasi serta melakukan wawancara 

melakukan mendalam kepada informan. Daftar pertanyaan 

dapat dilihat pada Lampiran 1. Peneliti tidak bisa memaksakan 

mendapatkan data yang diinginkan. Teknik pengambilan 

sampel untuk informan pertama menggunakan purposive dan 

selanjutnya menggunakan snowball seperti disajikan pada 

Gambar 4. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 4. Proses Pengambilan Sampel 

Sumber : Sugiyono (2015) 

 

 Berdasarkan Gambar 4 dapat dijelaskan bahwa dalam 

penelitian, peneliti telah merencanakan A sebagai orang 

pertama sebagai sumber data. Sumber data A (orang yang 

mengetahui informasi keadaan lokasi penelitian, seperti kepala 

Desa) ditentukan dari observasi yang dilakukan peneliti 

sebelum memulai penelitian yang dianggap mampu memberi 
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informasi yang luas. Sejalan dengan hal tersebut Sugiyono 

(2005) menyatakan bahwa informan awal ini sebaiknya dipilih 

orang yang bisa “membuka pintu” untuk mengenali 

keseluruhan medan penelitian secara luas. Selanjutnya oleh A 

disarankan ke B dan C. Lalu dari B dan C belum memperoleh 

data yang lengkap, maka peneliti ke D dan E. Kemudian dari 

D dan E belum memperoleh data akurat, maka peneliti pergi 

ke F, selanjutnya H dan I. Jika data sudah jenuh (homogen) 

pengambilan data dihentikan, sehingga sumber data sudah 

mencukupi dan tidak perlu menambah subjek baru. 

3.4 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. 

3.5 Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis secara deskriptif, mengikuti konsep yang 

diberikan Susanti (1995) yang mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan 

penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. 

Aktivitas tersebut adalah data reduksi (data reduction), 

penyajian data (data display), dan conclusion 

drawing/verification. 

a)   Reduksi Data (Data Reduction) 
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Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan 

dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Data yang diperoleh di dalam lapangan ditulis atau 

diketik bentuk uraian atau laporan yang terperinci. 

b)   Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antaraseca kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Sugiyono (2015) 

menyatakan bahwa yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah teks yang bersifat naratif. 

c) Conclusion drawing/verification 

Dari data yang diperoleh kemudian dikategorikan, 

dicari tema dan polanya kemudian ditarik 

kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat. 

3.6 Batasan Istilah 

 Batasan istilah memuat batasan-batasan yang 

digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk memperjelas 

ruang lingkup penelitian dan memudahkan dalam 

menganalisis data yang diperoleh, antara lain : 

1. Kelompok peternak : Beberapa orang peternak 

yang menghimpun diri dalam 

suatu kelompok serta dapat 

berinteraksi dalam tujuan 

motif dan minat. 

2. Peran Kelompok 

Peternak 

: Meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan peternak, 

meningkatkan kesejahteraan, 
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menyelenggarakan dan 

mengembangkan usaha 

peternak serta membangun 

kerjasama dengan berbagai 

pihak. 

3. Hambatan  : Keadaan yang dapat 

menyebabkan pelaksanaan 

terganggu dan tidak 

terlaksana dengan baik. 

4. Aktivitas : kegiatan atau  tindakan untuk 

mencapai tujuan. 

5. Keberdayaan  : 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. 

6. Komunikasi : Suatu proses dimana 

seseorang atau beberapa 

orang, kelompok, organisasi 

dan peternak menciptakan, 

dan menggunakan informasi 

agar terhubung dengan 

lingkungan dan orang lain. 

7. Pengetahuan : Informasi yang telah diproses 

dan diorganisasikan untuk 

memperoleh pemahaman, 

pembelajaran dan 

pengalaman yang 

terakumulasi sehingga bisa 
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diaplikasikan ke dalam 

masalah/proses bisnis 

tertentu. 

8. Partisipasi : Keikutsertaan peternak, peran 

serta atau keterlibatan dalam 

suatu kegiatan. 

9. 

 

 

Produktivitas 

 

: Suatu ukuran yang 

menyatakan bagaimana 

baiknya sumber daya diatur 

dan dimanfaatkan untuk 

mencapai hasil yang optimal. 

10 ADG (Average daily 

gain) 

: Rata-rata kecepatan 

pertambahan berat badan 

harian. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 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 
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Gambar 5. Peta Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, 

Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 

Desa Brajan berbatasan dengan desa-desa dan wilayah 

Kecamatan disekitarnya meliputi: 

Sebelah Timur  : Desa Mojolegi, Kecamatan  

  Teras 

Sebelah Selatan : Desa Kragilan, Kecamatan 

        Mojosongo 

Sebelah Barat  : Desa Methuk, Kecamatan  

     Mojosongo 

Sebelah Utara  : Desa Dlingo, Kecamatan 

     Mojosongo 

Desa Brajan berada memiliki ketinggian 700 meter di 

atas permukaan laut yang termasuk dalam wilayah lereng 

Gunung Merapi bagian Timur. Desa Brajan dialiri sungai yang 

rata-rata mempunyai terbing terjalan, terdapat material 

vulkanik berukuran halus sampai bongkahan yang terdiri dari 

batuan beku hasil erupsi gunung berapi. Topografi 

berpengaruh terhadap kemampuan produktifitas sapi potong, 

dengan ketinggian 700-1250 meter dpl sapi potong dapat 

mengalami pertumbuhan bobot badan yang tinggi. Desa 
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Brajan memiliki ketinggian 700 meter dpl, sehingga sangat 

potensial untuk penggemukan sapi potong. 

Desa Brajan termasuk tanah agroekosistem yang 

mempunyai ciri-ciri berbutir kasar, kaya unsur hara sehingga 

bersifat subur, pH berkisar antara 6-7, cenderung gembur 

kemampuan menyerap air tinggi, dan bewarna kelabu hingga 

kuning, sehingga baik dimanfaatkan sebagai pertanian padi, 

palawijaya, tebu, dan kelapa. Jenis tanah yang subur dapat 

menyediakan pakan hijauan yang melimpah, sehingga usaha 

ternak sapi potong dapat berkembang dengan baik. 

Desa Brajan Terdapat empat sungai sebagai penyedia 

air baku yaitu sungai Serang, Cemoro, Pepe dan Gandul. 

Sumber air tersebut dapat menunjang kegiatan pengelolaan 

lahan sawah yang sangat membutuhkan pengairan terutama 

untuk menanam padi sawah dan tanaman palawija. Boyolali 

juga terdapat Sumber air dangkal/mata air yaitu terdapat di 

Tlatar (Kecamatan Boyolali), Nepen (Kecamatan Teras), 

Pengging (Kecamatan Banyudono), dan Pantaran (Kecamatan 

Ampel). Suhu maksimum Desa Brajan  Kecamatan 

Mojosongo sekitar 32
0
 C dan suhu minimumnya sekitar 18

0
 C, 

sedangkan suhu rata-rata per tahun sebersar 25
0
 C. Desa 

Brajan Kecamatan Mojosongo memiliki kurang lebih 72 hari 

hujan dengan curah rata-rata sebesar 2478 mm per tahunnya. 

Usaha sapi potong baik di budidayakan pada tempat yang 

bersuhu antara 17
0
 C – 27

0
 C, dengan suhu rata-rata pertahun 

sebesar 25
0
 C maka usaha penggemukan sapi potong dapat 

tumbuh dengan baik di Desa Brajan.  

4.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk 

Berdasarkan data jumlah penduduk Desa Brajan 

sebanyak 2.284 jiwa, terdiri dari 1179 jiwa laki-laki dan 1105 
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jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga sebanyak 555, dan 

jumlah keluarga miskin sebanyak 79 kepala keluarga.  

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 2. 

Tabel 2. 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 2, 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 
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banyaknya hijauan serta iklim dan cuaca yang sangat cocok 

untuk kegiatan beternak.  

4.3 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. 

Kelompok peternak sangat berperan dalam aktivitas 

yang dilakukan sehingga dapat memecahkan masalah yang 

dihadapi anggotanya. Pada tahun 2007 Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/ tentang Pedoman 

Pembinaan Kelembagaan Petani, agar anggota kelompok tidak 

lagi beternak secara tradisional, tetapi sudah berorientasi pada 

sistem agribisnis, sehingga perlu kerja sama dengan pihak lain 

seperti KUD dan Perbankan, dengan demikian pembinaan 

kelompok peternak akan dapat membantu menggali potensi, 

memecahkan masalah yang dihadapi anggotanya, 

memudahkan mengakses informasi, pasar, teknologi dan 

permodalan serta sumber daya lain. 
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Latar belakang terbentuknya kelompok peternak 

karena banyak permasalahan yang dihadapi peternak secara 

individu, maka akan lebih mudah jika dihadapi bersama. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota kelompok 

peternak “DH” 56 tahun adalah sebagai berikut: 

“Gagasan terbentuknya kelompok peternak Satwa 

Mulya bermula pada saat beberapa peternak 

berkumpul pada suatu tempat membicarakan tentang 

permasalahan yang mereka hadapi, sehingga 

tercetuslah gagasan untuk membuat kelompok 

peternak. Kelompok peternak tentu tidak akan 

terbentuk tanpa dukungan dari kepala Desa, Dinas 

terkait dan pemerintah setempat.” 

 Ide pembentukan kelompok peternak sangat 

diapresiasi masyarakat, sehingga seiring dengan berjalannya 

waktu anggota kelompok terus bertambah, setelah kelompok 

peternak terbentuk ternyata tidak hanya mendapat dukungan 

dari Dinas peternakan setempat, tetapi juga dari pemerintah 

terkait sehingga mendapatkan bantuan alat pencacah hijauan 

“Copper” dan timbangan ternak. Hal tersebut sesuai dengan 

pengertian kelompok peternak menurut Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman 

Pembinaan Kelembagaan Petani. Kelompok peternak 

merupakankumpulan peternak yang dibentuk atas dasar 

kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial,ekonomi, 

dan sumber daya), keakraban untuk membangun usaha 

anggota. 

Kelompok peternak Satwa Mulya belum mempunyai 

gedung pertemuan sendiri dan masih menggunakan rumah dari 

anggota kelompok secara bergantian, namun sebelumnya 

pertemuan diadakan di Balai Desa Brajan. Akan tetapi 
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kelompok peternak telah memiliki kantor sekretariat yang 

berlokasi di Dukuh Geneng Kembang RT 09/02, Desa Brajan, 

Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. 

Struktur pengurus kelompok peternak Satwa Mulya 

seperti disajikan pada Gambar 6 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Struktur Organisasi Kelompok Peternak Satwa 

Mulya 

Penanggung Jawab  

Penasehat  Ketua  Sekertaris  

Bendahara  Bidang 

Produksi 

dan 

Kesehatan 

Ternak 

Bidang Pakan  

Bidang Sarana dan 

Prasarana 
Bidang Pemasaran 
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Struktur organisasi dibentuk untuk pembagian kerja 

yang jelas sesuaidengan bidangyang menjadi tanggung jawab 

setiap anggota kelompok atau individu yang ditetapkan 

peranannya dalam organisasi. Komponen ini dapat berjalan 

dengan baik, namun apabila satu struktur terganggu maka akan 

mempengaruhi struktur yang lain. Pada saat pengamatan 

beberapa peran yang terlihat aktif dalam suatu kegiatan, ketua 

yang memberi arahan jalannya suatu aktivitas dan sebagai 

pemimpin rapat, Penasehat sering memberi solusi atas 

masalah-masalah yang sulit diatasi sehinggadalam pertemuan 

rutin tidak perlu memakai surat, tetapi cukup lewat sms saja. 

Sekertaris selalu mencatat aktivitas kelompok dalam buku 

kegiatan, Bendahara akan menagih uang pada saat pertemuan 

rutin dan menyimpannya sebagai kas, serta Bidang kesehatan 

melakukan inseminasi buatan dan pemberian suplemen, yang 

lainnya akan aktif jika menyangkut perannya. Adapun peranan 

pengurus yaitu: (1) Penanggung jawab memiliki fungsi atau 

tugas: (a) pemberi saran, kritik, serta ide-ide kepada pengurus 

lainya, (b) memberikan bantuan secara moril maupun material 

kepada kelompok, (c) mencari solusi serta menyelesaikan bila 

terjadi permasalahan dan, (d) bertanggungjawab atas kegiatan 

yang dilaksanakan. (2) Penasehat memiliki fungsi atau tugas: 

(a) memberikan saran dan kritik atas rencana pelaksanaan 

aktivitas, (b) mengontrol berjalannya aktivitas, (c) 

memberikan motivasi dan inspirasi, (d) mencari jalan keluar 

atau solusi bila terjadi beda pendapat dalam kegiatan. (3) 

Ketua memiliki fungsi atau tugas: (a) mengambil suatu 

keputusan, (b) memimpin pertemuan rutin dan aktivitas yang 

dilaksanakan dan, (c) memberi kritik, saran serta nasehat 

kepada pengurus maupun anggota demi kesuksesan kelompok 

peternak. (4) Sekretaris memiliki fungsi atau tugas: (a) 
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membuat surat undangan pertemuan rutin, (b) membuat surat 

permohonan bantuan dana (proposal), (c) mencatat hasil 

keputusan pertemuan rutin dan aktivitas, (d) membuat laporan 

pertanggungjawaban dan, (e) menata dan menyimpan data 

sebagai dokumentasi. (5) Bendahara memiliki fungsi atau 

tugas: (a) menyimpan dan mengeluarkan uang dari iuran 

kelompok peternak, (b) membukukan segala pengeluaran dan 

penerimaan dan, (c) menyediakan nota (kwitansi) uang masuk 

dan meminta nota pembelian atas kegunaan dana. (6) Bidang 

produksi dan kesehatan ternak memiliki fungsi atau tugas: (a) 

menyelenggarakan pengkajian perencanaan kebutuhan seperti 

penyedian bibit sapi dan standarisasi bibit sapi yang harus 

digemukan, (b) mencegah dan memberantas penyakit pada 

sapi potong dan, (c) melakukan inseminasi buatan serta 

memberikan suplemen pada sapi potong. (7) Bidang pakan 

memiliki fungsi atau tugas: (a) penyedia hijauan dan pakan 

tambahan untuk anggota kelompok, (b) melakukan 

standarisasi pakan yang diberikan pada sapi potong, dan (c) 

menyusun bahan pakan sapi potong agar hasil produksi yang 

didapat lebih maksimal. (8) Bidang sarana dan prasarana 

memiliki fungsi atau tugas: (a) mencatat fasilitas yang dimiliki 

kelompok peternak, (b) mencatat umur ekonomis fasilitas 

yang dimiliki kelompok peternak, (c) melakukan perawatan 

fasilitas kelompok peternak dan, (d) menyediakan fasilitas 

ketika akan melaksanakan aktivitas. (9) Bidang pemasaran 

memiliki fungsi atau tugas (a) mencarikan bibit sapi potong 

dan, (b) membantu peternak dalam pembelian dan penjualan 

sapi potong. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 

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

Kelembagaan Petani. pembentukan kelompok peternak 



72 

 

dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah peternak yang 

dihadiri tokoh masyarakat, pamong desa, penyuluh pertanian 

sebagai mitra kerja petani dan instansi terkait. Selanjutnya 

kesepakatan membentuk kelompok peternak dituangkan dalam 

berita acara pembentukan kelompok peternak. Pemilihan 

pengurus kelompok dilakukan secara musyawarah mufakat 

dengan seluruhanggotanya. Perangkat kepengurusan kelompok 

peternak sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan 

bendahara. 

Budiasih (2012) menyatakan struktur organisasi sangat 

penting dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas kinerja. 

Dengan demikian perbaikan dan penyempurnaan struktur 

organisasi perlu diperhatikan sehingga dapat mendukung 

produktivitas sebagaimana diharapkan. Seperti yang 

diungkapkan Arni (2005), kelompok tani sebagai organisasi 

yang memiliki fungsi, yaitu: memenuhi kebutuhan pokok 

organisasi (gedung, modal, bahan dan fasilitas lain), 

mengembangkan tugas dan tanggung jawab ke dalam 

organisasi dan lingkungan, memproduksi barang/jasa/gagasan, 

dan mampu mempengaruhi orang banyak. Struktur organisasi 

berperan dalam menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki 

dalam mencapai tujuan di masa yang akan datang. Alokasi 

sumberdaya manusia yang tepat pada masing-masing unit akan 

menjamin tercapainya efektifitas dan efisiensi sehingga kinerja 

optimal akan tercapai.  

4.4 Profil Anggota Kelompok Peternak 

 Berikut ini merupakan 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 
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serta semangat yang memuncak. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. 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 3 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 4. 

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Anggota Kelompok Peternak  

Tingkat 

pendidikan 

Peternak (jiwa) Presentase (%) 

SMA 16 69,56 

SMK 7 30,43 

Jumlah 23 100 
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Berdasarkan Tabel 4 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. 

4.4 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 5. 
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Tabel 5. 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 5 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 6. 
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Tabel 6. 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 6 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 
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peternak, karena pertambahan bobot badan sapi potong sangat 

menentukan kualitas. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7 

Tabel 7. 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 7 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 

Tabel8. 
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Tabel 8. 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 8 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. 

4.6 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 
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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. Tujuan utama pembentukan dan 

penguatan kelompok peternak adalah untuk memperkuat 

kerjasama peternak yang ada, sehingga pembinaan pemerintah 

kepada peternak akan terfokus dengan sasaran yang jelas. 

Pembentukan kelompok peternakdidasari oleh visi yang 

diusung, bahwa peternakan modern tidak hanya identik 

dengan mesin yang modern tetapi perlu ada organisasi yang 

dicirikan dengan adanya organisasi ekonomi yang mampu 

menyentuh dan menggerakkan perekonomian di perdesaan 

melalui perternakan, di antaranya adalah dengan membentuk 

kelompok peternak. 

Langkah-langkah operasional yang dapat dilakukan 

dalam upaya penguatan kelompok peternak seperti yang 

diungkapkan oleh Hermanto  (2011) adalah dengan (1) 

mendorong dan membimbing peternak agar mampu 

bekerjasama dibidang ekonomi secara berkelompok; (2) 

menumbuhkembangkan kelompok peternak melalui 

peningkatan akses permodalan bagi peternak, peningkatan 

posisi tawar (bergaining possition), fasilitas dan pembinaan 

kepada organisasi kelompok, serta peningkatan efisiensi dan 

efektivitas usaha tani serta; (3) meningkatkan kapasitas SDM 

melalui berbagai kegiatan pendampingan dan pelatihan, dan 

pelatihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan 

anggota kelompok peternak. 
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Sebelum melaksanakan aktivitas sebaiknya melihat 

apa yang dibutuhkan peternak sebagai sasaranya. Perencanaan 

dilakukan pada saat pertemuan rutin setiap bulan dengan 

melibatkan berbagai pihak terkait baik dari instansi 

pemerintahan, pengurus, anggota dan warga sekitar agar dapat 

memaksimalkan tujuan yang diharapkan. Proses perencanaan 

merupakan tahap awal dalam aktivitas kelompok peternak 

yang akan menentukan keberhasilan dan kualitas aktivitas 

yang akan dilaksanakan. Seperti yang disampaikan oleh “ES” 

46 tahun anggota kelompok peternak adalah sebagai berikut: 

“Setiap aktivitas yang akan dilaksanakan, terlebih 

dahulu dilakukan perencanaan pada saat pertemuan 

rutin bulanan dengan memperhatikan apa yang 

sedang dibutuhkan oleh peternak sehingga aktivitas 

yang akan dilaksanakan dapat berhasil dan 

bermanfaat bagi peternak di Desa Brajan. Selain itu, 

perencanaan harus dilakukan dengan pihak-pihak 

terkait dalam program seperti pengurus, anggota, 

kepala desa dan dinas setempat.” 

Berdasarkan wawancara tersebut terungkap bahwa 

perencanaan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan 

aktivitas di kelompok peternak dan perencanaan aktivitas 

dimusyawarahkan pada saat pertemuan rutin setiap bulan. 

Aktivitas yang dibuat kelompok peternak berupaya menjawab 

kebutuhan peternak sebagai sasarannya dan memaksimalkan 

potensi-potensi yang ada di sekitar. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Samsudin (1987) bahwa motivasi seseorang 

berkelompok biasanya terdorong untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan, yaitu kebutuhan material, kebutuhan sosial, 

kebutuhan untuk bekerja sama, kebutuhan untuk memperoleh 
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kehormatan, dan kebutuhan lain yang mungkin dapat 

diperoleh dari kelompok. 

Dalam merencanakan aktivitas kelompok diperlukan 

beberapa pertimbangan antara lain: 

a) Identifikasi kebutuhan 

Aktivitas kelompok peternak yang disusunharus sesuai 

tujuan serta bermanfaat bagi anggotanya, maka harus 

dilakukan identifikasi kebutuhan. Hal ini diperlukan agar 

dalam menentukan langkah yang diambil tidak salah, sehingga 

aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Identifikasi kebutuhan 

perlu memperhatikan potensi yang dimiliki, seperti 

sumberdaya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). 

Proses identifikasi kebutuhan dilakukan oleh pengurus 

kelompok peternak Satwa Mulya, anggota kelompok peternak 

Satwa Mulya, kepala desa maupun dinas peternakan setempat. 

Sebagaimana yang diungkapkan Soedarmanto (2003), bahwa 

kelompok peternak merupakan kumpulan peternak (pria, 

wanita, pemuda) yang terikat secara informal dalam satu 

wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan 

bersama. 

Selain itu aktivitas yang dilaksanakan harus tepat 

sasaran sesuai tujuan yang ingin dicapai sehingga identifikasi 

kebutuhan dilakukan secara menyeluruh pada peternak selaku 

sasaran. Seperti yang disampaikan oleh “DH” 37 tahun 

anggota kelompok peternak bahwa : 

“Sebelum menentukan sebuah aktivitas yang akan 

dilaksanakan, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan 

untuk melihat apa yang diperlukan anggota dan 

melihat potensi-potensi yang dimiliki agar dapat 

dikembangkan. Apabila aktivitas tersebut 



82 

 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, maka 

aktivitas akan mendapat respon dari sasaran karena 

bermanfaat untuk mereka.” 

Identifikasi kebutuhan bertujuan agar program yang 

dilaksanakan nantinya dapat memenuhi kebutuhan peternak 

sebagai sasaranya sehingga program tersebut bermanfaat bagi 

kemajuan peternak. Identifikasi kebutuhan juga harus 

memperhatikan potensi yang dimiliki seperti sumber daya 

manusia dan sumber daya alam untuk dapat dikembangkan 

dan dimaksimalkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

peternak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Muslim (2007) 

bahwa dalam pemberdayaan, masyarakat tersebut bersama-

sama mengidentifikasi kebutuhan dan masalah, mengupayakan 

jalan keluarnya dengan jalan memobilisasikan segala sumber 

daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

b) Penentuan Tujuan 

Penentuan tujuan merupakan tahap awal dari 

perencanaan suatu aktivitas agar dapat berjalan sesuai dengan 

tujuan yang direncanakan. Tujuan akhir dari sebuah 

pencapaian aktivitas kelompok peternak untuk meningkatkan 

kesejahteraan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki. 

dal ini diungkapkan  “DH” 37 tahun anggota kelompok 

peternak: 

“Tujuan dari aktivitas kelompok peternak ingin 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan 

memfokuskan program pemberdayaan dan 

peningkatkan hasil produksi ternaknya. Selain itu, 

aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan juga bertujuan 

untuk mengembangkan agribisnis peternakan di 

kawasan Desa Brajan.”  
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Berdasarkan ungkapan tersebut tampak bahwa dalam 

perencanaan aktivitas perlu menentukan tujuan yang akan 

dicapai agar dapat terlaksana dengan lebih terarah. Tujuan 

utama dari pelaksanaan aktivitas kelompok peternak adalah 

untuk meningkatkan produksi sapi potong peternak sehingga 

dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarganya dan 

mengembangkan usaha agribisnis yang lebih baik dari pada 

sebelumnya.BerdasarkanPeraturan Menteri Pertanian Nomor: 

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

Kelembagaan Petani, fungsi kelompok peternak didasarkan 

atas kesamaan, keserasian satu lingkungan sosial budaya untuk 

mencapai tujuan yang sama. Lebih lanjut ditambahkan Perkins 

(1995) pemberdayaan yaitu berpartisipasi dengan orang lain 

untuk mencapai tujuan, upaya untuk mendapatkan akses ke 

sumberdaya. Pemberdayaan mengacu pada tindakan kolektif 

untuk meningkatkan kualitas hidup dalam masyarakat dan 

untuk koneksi antar koneksi antara organisasi 

masyarakat,dengan kata lain perencanaan merupakan langkah 

awal dalam menentukan sebuah aktivitas yang didahului 

dengan proses identifikasi kebutuhan sehingga tujuan yang 

dirumuskan dapat memenuhi kebutuhan sasarannya. 

c) Penentuan sasaran aktivitas kelompok peternak 

Sasaran aktivitas kelompok peternak yaitu peternak 

yang menjadi anggota kelompok peternak maupun diluar 

anggota. Anggota dari kelompok peternak  adalah mereka 

yang mempunyai tujuan serta keinginan yang sama untuk 

memajukan dan meningkatkan produksi sapi potong mereka 

guna meningkatnya kesejahteraan kehidupannya. Seperti yang 

diungkapkan oleh “DH” 37 tahun anggota kelompok petenak: 
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“Anggota  dari kelompok peternak Satwa Mulya tentu 

menjadi sasaran dari aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan. Selain itu para peternak lain bukan 

anggota kelompok yang mempunyai keinginan untuk 

maju bersama melalui kelompok peternak juga masuk 

dalam sasaran.” 

Peternak yang menjadi sasaran aktivitas kelompok 

merupakan peternak yang masih membutuhkan 

pemberdayaan. Mereka mempunyai tujuan dan keinginan yang 

sama untuk memajukan agribisnis sapi potong yang mereka 

jalankan. Sesuai dengan pernyataan Sulistyani (2004), sasaran 

pemberdayaan pada umumnya adalah mereka yang masih 

dalam kelompok masyarakat kelas bawah. Hal tersebut karena 

mereka dipandang sebagai masyarakat yang belum 

mempunyai daya untuk mengatasai masalah-masalah yang 

dihadapi. 

d) Penentuan narasumber 

PPL untuk kelompok peternak Desa Brajan tidak ada 

karena terhambat jarak yang jauh dan mendaki, sementara 

daerah lain masih membutuhkan. Selain itu tidak terlepas dari 

ketua kelompok peternak yang berprofesi sebagai PPL di 

wilayah kerja lain di kecamatan mojosongo, sehingga Dinas 

peternakan setempat percaya PPL tersebut dapat dijadikan 

sebagai pendamping kelompok peternak di wilayah tempat 

tinggal sendiri. Aktivitas kelompok peternak tentu 

memerlukan narasumber yang akan berperan dalam 

memberikan pengarahan kepada anggotanya. Narasumber 

tidak hanya memberikan materi, tetapi juga memberikan 

pengarahan serta pendampingan kepada anggota kelompok 

peternak dalam pelaksanakan aktivitas. Kelompok peternak 
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menentukan narasumber yang  menguasai dan mengerti 

tentang usaha sapi potong serta aktivitas yang akan 

dilaksanakan. Seperti yang disampaikan oleh “CT” 58 tahun 

Kepala Desa Brajan: 

“Biasanya yang menjadi narasumber dalam aktivitas  

yang dilaksanakan kelompok peternak Satwa Mulya 

tidak laindari mas Dwi yang kebetulan berprofesi 

sebagai ppl, namun bila mas Dwi berhalangan akan 

digantikandari pengurus sendiri atau dari Dinas 

terkait.” 

Narasumber merupakan salah satu faktor penentu 

dalam keberhasilan aktivitas yang dilaksanakan. Mereka yang 

menjadi narasumber adalah orang-orang yang berkompeten di 

bidang peternakan sapi potong dan menguasai program yang 

dilaksanakan. Narasumber dalam aktivitas kelompok peternak 

berasal dari ketua, pengurus, maupun anggota kelompok 

peternak. 

Sesuai pada penelitian menunjukan bahwa ketua 

kelompok peternak mempunyai andil besar dalam 

pengambilan keputusan mengenai aktivitas yang akan 

dilaksanakan. Selain itu, ketua dapat berperan sebagai pemberi 

semangat kepada pengurus dan segenap anggotanya selama 

pelaksanaan aktivitas yang telah dibuat untuk meningkatkan 

usaha ternak sapi potong peternak yang telah dijalankan. 

Soedarmanto (2003) dan Hermanto (2011) 

mengungkapkan kelompok peternak merupakan kumpulan 

peternak (pria,wanita,pemuda) yang terikat secara informal 

dalam satu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan 

kebutuhan bersama serta di lingkungan pengaruh dan 

pimpinan seorang ketua kelompok. Pemimpin kelompok 
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berperan sebagai coordinator, dimana mereka menjelaskan 

atau menunjukkan berbagai pendapat dan saran. Sementara 

tiap anggota dalam kelompok tentu memainkan lebih dari satu 

peran dalam partisipasi kelompok. Disamping itu, juga sebagai 

penggerak kelompok untuk bertindak atau mengambil 

keputusan, dan berusaha memberi semangat kepada kelompok 

agar melakukan kegiatan yang telah ditetapkan 

e) Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan aktivitas 

merupakan hal yang penting dan harus dipersiapkan dengan 

baik agar aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Aktivitas 

kelompok akan maksimal apabila didukung sarana dan 

prasarana menunjang. Aktivitas kelompok peternaksebagian 

besar pelaksanaanya berada di lapang dan dirumah peternak 

itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh “SJ” 35 tahun 

anggota kelompok petenak: 

“Peralatan yang digunakan sebagian milik pribadi, 

karena setiap peternak pasti memiliki peralatan untuk 

peternakan masing-masing. Pemerintah juga 

memberikan bantuan untuk pengadaan sarana dan 

prasarana program, seperti alat-alat peternakan 

besar berupa copper dan timbangan ternak yang 

diberikan pemerintah untuk kelompok peternak Satwa 

Mulya.” 

Berdasarkan pengamatan, sarana dan prasarana 

merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan aktivitas 

karena tanpa hal tersebut, aktivitas tidak akan berjalan dengan 

baik. Peralatan yang digunakan dalam aktivitas kelompok 

peternak berasal dari peralatan milik peternak yang digunakan 

dalam kegiatan sehari-hari, peralatan milik kelompok peternak 

dan bantuan dari pemerintah. Peralatan bantuan dari 
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pemerintah dapat dikatakan terbilang mahal untuk peternak di 

desa dan tidak semua toko menjual peralatan tersebut seperti 

copper dan timbangan ternak. Bantuan dari pemerintah 

bertujuan untuk menstimulan dan memberi semangat kepada 

peternak dalam menjalankan usaha peternakannya dan mereka 

akan merasa diperhatikan pemerintah.  

Pemerintah menyalurkan bantuan kepada peternak 

agar mereka menjadi masyarakat yang lebih berdaya.Seperti 

pernyataan Soetomo (2013),bahwa pemberdayaan masyarakat 

adalah mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, 

kaum lemah dan kelompok terpinggirkan guna menciptakan 

hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembagalembaga 

pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan 

sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi 

ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, 

serta meningkatkan tingkat keberlanjutan.  

Menurut Kartasasmita (1997), bahwa ada tiga hal 

pokok yang menjadi perhatian dalam pemberdayaan 

masyarakat, yaitu: (1)Upaya ini harus terarah (tertarged), 

secara populer disebut pemihakan yang ditunjukan secara 

langsung kepada yang memerlukan dengan program yang 

dirancang untuk mengatasi masalah dan sesuai dengan 

kebutuhanya. (2)Program ini harus langsung mengikutsertakan 

atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi 

sasaran, dengan tujuan supaya bantuan tersebut efektif sesuai 

dengan kehendak dan mengenali kemauan dan kebutuhan 

mereka. Selain itu meningkatkan keberdayaan (emprowering) 

masyarakat dengan pengalaman merancang, melaksanakan, 

mengelola, mempertangung jawabkan peningkatan diri dan 

ekonominya. (3) menggunakan pendekatan kelompok, karena 

masyarakat sulit memecahkan masalah – masalah yang 
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dihadapinya. Disamping itu lingkup bantuan menjadi terlalu 

luas kalau penanggulangan dilakukan secara individu. 

Seperti prinsip-prinsip pemberdayaan menurut 

Mardikanto (2013), Pendekatan pembangunan berkelanjutan, 

dalam arti bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat harus 

terjamin keberlanjutannya, oleh sebab itu, pemberdayaan 

masyarakat tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi 

harus mampu menyiapkan masyarakat penerima manfaatnya 

agar pada suatu saat mereka akan mampu secara mandiri untuk 

melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai 

proses pembangunan yang berkelanjutan. 

4.6.1 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. Aktivitas kelompok yang telah 

dilaksanakan oleh kelompok peternak Satwa Mulya adalah 

sebagai berikut: 

1. Pertemuan Rutin  

Pertemuan rutin kelompok peternak dilaksanakan 

setiap bulan pada minggu kedua. Lokasi pertemuan rutin 
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dilakukan di rumah anggota kelompok peternak secara 

bergantian agar tidak merasa jenuh dan setiap anggota merasa 

berperan penting dalam kegiatan kelompok. Pertemuan ini 

dihadiri oleh ketua, pengurus dan anggota kelompok peternak. 

Setiap pertemuan diisi dengan laporan pengurus mengenai 

kemajuan kelompok peternak, perencanaan dan evaluasi 

aktivitas, pembayaran iuran, sosialisasi dan penyaluran 

informasi mengenai aktivitas yang dilaksanakan serta makan 

bersama dan arisan sebagai pelengkap acara pertemuan. 

Berikut ungkapan “MK” 50 tahun anggota kelompok peternak: 

“Pertemuan rutin sangat penting untuk peternak 

karena dapat berinteraksi satu sama lain, sehingga 

akan memperkuat solidaritas. Dalam pertemuan rutin 

juga membahas permasalahan yang dihadapi peternak 

dan memberikan solusi menyangkut permasalahan 

tersebut.” 

 Pertemuan rutin merupakan sarana interaksi sosial dan 

untuk saling mengenal satu sama lain sehingga anggota 

kelompok menjadi lebih akrab Interaksi sosial tidak hanya 

untuk memperkuat ikatan hubungan saja, tetapi mereka dapat 

bercerita tentang masalah serta solusi masalah yang dihadapi 

tersebut.Hal ini sesuai dengan pernyataan Mahmudah (2011), 

bahwa Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik 

antara individu dengan individu, individu dengan kelompok 

ataupun suatu kelompok dengan kelompok lain yang. Dalam 

hubungan akan tersebut dapat mengubah, mempengaruhi, 

memperbaiki antara satu individu dengan individu lainnya. 

Dalam interaksi sosial terdapat kontak secara timbal balik atau 

interstimulus dan respon antara individu dengan kelompok. 

Pada pertemuan rutin juga dikumpulkan uang iuran dan arisan. 

Pembayaran arisan wajib diikuti oleh semua anggota 
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kelompok. Uang dari pembayaran iuran digunakan untuk 

pembayaran pengobatan ternak dan aktivitas lainya yang 

membutuhkan dana, sementara uang arisan diberikan kepada 

pemilik rumah (anggota kelompok peternak) yang dipakai 

untuk kegiatan makan bersama dalam kegiatan pertemuan 

rutin. Meskipun uang arisan tidak cukup untuk menjamu 

semua anggota dan harus pakai uang pribadi, namun anggota 

kelompok tidak merasa terbebani. Berikut pernyataan “JS” 30 

tahun anggota kelompok peternak: 

“Pembayaran iuran dilakukan pada saat pertemuan 

rutin. Tujuan pengumpulan iuran untuk meringankan 

tanggungan pembayaran apabila ada aktivitas yang 

membutuhkan dana besar, sehingga dapat tertutupi 

dari uang iuran tersebut.”  

Iuran uang dikumpulkan secara bersama-sama untuk 

keperluan tertentu. Pembayaran iuran dan arisan dilakukan 

pada saat pertemuan rutin agar lebih mudah dan menghemat 

waktu karena banyak peternak yang berkumpul pada saat itu, 

dengan demikian pada pertemuan tersebut juga dapat 

dikumpulkan uang iuran. Berdasarkan Soemohadimidjodjo 

(2001) Iuran adalah sejumlah uang yang diberikan/dibayarkan 

seseorang kepada bendahara sebagai bentuk keikutsertaan 

dalam suatu kegiatan atau perkumpulan untuk keperluan 

bersama maupun sebagai bentuk sumbangan kepada 

seseorang. 

2. Pemberian suplemen 

Terkait dengan penggemukan sapi perlu dilakukan 

asupan suplemen SOC (suplemen organik cair) untuk 

memenuhi kekurangan nutrisi pada sapi potong. Kandungan 

suplemen organik cair yaitu vitamin mix dan mineral serta 

mikroba seperti Bacillus sp, Saccharomyces sp, Laktobacillus 
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sp dan Pseudomonas aeruginosa Pemberian suplemen 

dilakukan secara rutin setiap 4 bulan sekali  dengan takaran 50 

ml (1 tutup botol) dan 10 liter air yang dimasukan kedalam 

ember minum sapi potong. Aktivitas ini tidak hanya untuk 

anggota kelompok saja, tetapi dapat diikuti peternak non 

anggota. Suplemen yang diberikan harganya tidak terlalu 

mahal sehingga sangat terjangkau oleh peternak, yakni dengan 

harga Rp.15.000 untuk anggota, sementara non anggota 

dikenakan biaya Rp.25.000 Berdasarkan ungkapan “PY” 50 

tahun anggota kelompok peternak: 

“Pemberian suplemen dilakukan sebelum sapi potong 

diberi makan dan suplemen tersebut berupa cairan 

yang dimasukan ke dalam ember tempat minum sapi 

potong. Suplemen pada giliranya sangat penting untuk 

meningkatkan nafsu makan sapi dan sebagai 

pelengkap gizi sehingga dapat meningkatkan 

pertambahan bobot badan sapi potong dengan 

maksimal.” 

 Pemberian suplemen ditujukan agar sapi potong cepat 

gemuk dan sehat, kendati sapi potong sudah lahap makan 

tetapi kondisi tubuhnya tetap kurang gemuk disebabkan 

kurangnya kebutuhan nutrisi, maka harus diberikan suplemen 

untuk memenuhi kekurangan tersebut. Menurut BPOM 

(2004), Suplemen bermanfaat untuk melengkapi kebutuhan 

pakan atau pakan tambahan guna memenuhi kekurangan zat 

dan meningkatkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dapat 

berupa tablet, kapsul, bubuk, cairan dan larutan. 

3. Penimbangan sapi potong dan bantuan konsentrat  

Pemerintah memberikan satu timbangan ternak digital 

yang terbilang mahal untuk ukuran peternak kecil. Tujuan 
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pemberian timbangan tersebut untuk menstimulan/agar 

peternak bersemangat dan berusaha, sehingga serius dalam 

meningkatan bobot badan sapi potong mereka dan mereka 

mengetahui bobot pasti ketika akan dijual. Penimbangan 

ternak merupakan program dari pemerintah yang diberikan 

kepada kelompok peternak. Aktivitas penimbangan ternak sapi 

potong bersamaan dengan bantuan pakan konsentrat calfeed 

untuk peternak Desa Brajan. Peternak yang mendapatkan 

bantuan konsentrat calfeed harus mempunyai bobot badan sapi 

200 kilogram, apabila tidak mencapai 200 kilogram maka 

tidak mendapkan bantuan konsentrat. Pemerintah hanya 

memberikan bantuan pakan selama 4 bulan mulai 05 Juni – 05 

Oktober 2015. Berikut pernyataan “BD” 52 tahun anggota 

kelompok peternak: 

“Pemberian timbangan pada kelompok untuk 

mengukur bobot badan dan memotivasi peternak 

dalam usaha penggemukan sapi potong. Pemerintah 

juga memberikan bantuan konsentrat calfeed dan 

setelah itu banyak peternak membeli konsentrat 

dengan merk yang sama, tetapi kualitasnya tidak 

sesuai dengan konsentrat pada saat bantuan 

diberikan. Meskipun demikian peternak tidak putus 

asa dan menyadari bahwa pakan konsentrat sangat 

penting sebagai upaya meningkatkan bobot badan.” 

Pemberian pakan tambahan pada sapi potong sebagai 

upaya untuk memenuhi gizi ternak, tetapi karena konsentrat 

tersebut bukan diproduksi sebuah perusahaan besar atau bukan 

perusahaan ternama, sehingga kualitasnya tidak konsisten dan 

terjamin. Hal ini menunjukan pengetahuan peternak tentang 

manajemen pakan sudah baik dan menurut tim laboratorium 

ilmu dan teknologi pakan fakultas peternakan IPB (2014) 
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menyatakan konsentrat adalah pakan yang tinggi kandungan 

ekstrak tiada nitrogen (BetaN) dan rendah kandungan serat 

kasar (SK) yaitu lebih rendah dari 18%. Konsentrat sebagai 

sumber energi dan kaya akan protein. 

4. Inseminasi Buatan (IB) 

 Inseminasi buatan merupakan aktivitas kelompok yang 

masih baru di kelompok peternak. Inseminasi tersebut 

bertujuan untuk mendapatkan bibit unggul dan mencegah 

inbreeding pada ternak sapi potong. Inseminasi buatan 

sebenarnya adalah program bantuan pemerintah kepada 

kelompok peternak. Pemerintah hanya memberikan semen dan 

inseminasi buatan gratis kepada kelompok peternak selama 4 

bulan yaitu pada 16 Juni – 02 Oktober 2015. Setelah bantuan 

dari pemerintah berakhir, maka peternak harus membeli semen 

seharga ± Rp.11.000,- /straw yang selanjutnya dibantu oleh 

bidang kesehatan kelompok peternak untuk inseminasi buatan 

tersebut. Berikut penyataan “AS” 51 tahun anggota kelompok 

peternak: 

 “Pelaksanaan IB sangat dirasakan oleh peternak, 

dengan mengawinkan ternak secara ib dapat 

meningkatkan mutu genetik sapi potong, sehingga 

dapat memperbaiki kualitas sapi potong yang 

diharapkan menghasilkan bibit yang kualitasnya lebih 

baik.” 

Inseminasi buatan adalah pemasukan atau 

penyampaian semen ke dalam saluran reproduksi sapi betina 

dengan disuntikan, jadi bukan secara alam. Inseminasi buatan 

dapat menghemat waktu karena tidak perlu mencari pejantan 

dan peternak dapat menentukan jenis semen yang mereka 

inginkan agar dapat menghasilkan bibit yang berkualitas baik. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Demita (2011) IB adalah 
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memasukkan semen kedalam saluran reproduksi betina dengan 

bantuan alat buatan manusia. Pelaksanaan IB maka akan 

meningkatkan daya reproduksi pejantan, meningkatkan 

seleksi, menghemat biaya dan mencegah penularan penyakit 

yang dapat mengganggu kelangsungan proses reproduksi. 

5. Penanaman hijauan 

Penanaman hijauan merupakan program pemerintah 

yang ditawarkan dan diberikan kepada kelompok peternak. 

Aktivitas penanaman hijauan bertujuan sebagai cadangan 

pakan ternak sapi potong untuk peternak. Hijauan yang 

diberikan pemerintah kepada kelompok peternak yaitu 

leguminosa kaliandra, namun program ini sudah tidak berjalan 

lagi, karena di Desa Brajan banyak lahan pertanian yang 

ditanami hijauan, sehingga peternak tidak khawatir akan 

kekurangan stock hijauan. Berdasarkan pernyataan “SS” 55 

tahun anggota kelompok peternak: 

“Pemerintah pernah memberikan bibit tanaman 

hijauan leguminosa kaliandra dengan tujuan 

memperkenalkan jenis pakan yang baik untuk sapi 

potong dan untuk cadangan pakan pada saat musim 

kemarau, namun setelah penanaman bibit tersebut 

tidak ada aktivitas untuk mengurus tanaman tersebut 

karena banyaknya hijauan rumput gajah yang 

terdapat di desa Brajan sehingga tanaman leguminosa 

menjadi terabaikan.” 

 Pemerintah setempat pernah memberikan bantuan dan 

mensosialisasikan contoh pakan hijauan leguminosa yang 

berkualitas. Namun aktivitas penanaman bibit kaliandra tidak 

berjalan maksimal karena dinas tidak mengontrol langsung 

kegiatan ini dan dibiarkan terbelengkalai begitu saja. Hal ini 
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sesuai dengan pendapat Kushartono (2002), bahwa leguminosa 

salah satu jenis hijauan yang mempunyai kandungan protein 

cukup tinggi sehingga dapat dipakai sebagai makanan 

tambahan terhadap ternak yang diberi rumput saja. dengan 

tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan gizinya. Jenis-jenis 

tanaman leguminosa yang relatif mudah ditanam dan memiliki 

nilai gizi cukup tinggi antara lain: gamal (Glirisidia sepium), 

lamtoro (Leucena leucocephala) dan kalindra (Calliandra 

callothvrsus meissn). Jenis tanaman ini dapat tumbuh dengan 

baik pada berbagai kondisi tanah dan diharapkan dengan 

penanaman leguminosa dapat mendukung terpenuhinya 

kebutuhan pakan terutama pada musim kemarau. 

Kelompok peternak yang bertujuan untuk 

memberdayakan peternak yang mempunyai beragam aktivitas. 

Semua aktivitas yang dilaksanakan di kelompok peternak 

dimaksimalkan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

Aktivitas kelompok yang dilaksanakan sesuai dengan yang 

dibutuhkan dan diharapkan peternak untuk menunjang 

keberhasilannya dalam meningkatkan produksi sapi potong. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan 

peneliti diperoleh informasi bahwa aktivitas kelompok yang 

telah dilaksanakansudah sesuai dengan kebutuhan peternak. 

Selain itu, peternak merasa sangat terbantu dengan adanya 

aktivitas kelompok tersebut. Berdasarkan penuturan“SJ” 36 

tahun selaku anggota kelompok peternak menuturkan: 

“Aktivitas yang dilaksanakan kelompok peternak 

Satwa Mulya , mulai dari pertemuan rutin yang 

dilakukan setiap bulan pada minggu kedua, 

pengecekan kebuntingan dan pemberian suplemen  

setiap 4 bulan sekali, inseminasi buatan, penanaman 

hijaun pakan ternak, penimbangan ternak sapi untuk 
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mengetahui pertambahan bobot badan setiap bulan 

dan pendistribusian konsentrat calfeed untuk peternak 

yang memenuhi kriteria. Aktivitas ditunjukan pada 

peternak anggota kelompok maupun peternak diluar 

kelompok. Aktivitas yang dilaksanakan sudah pasti 

membantu peternak agar bobot badan sapi menjadi 

lebih baik.” 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara 

mendalam dengan informan, diperoleh informasi aktivitas 

yang dilaksanakan kelompok peternak adalah pertemuan rutin 

dilakukan setiap bulan pada minggu kedua, arisan, pengecekan 

kebuntingan dan pemberian suplemen dilakukan setiap 4 bulan 

sekali pada ternak sapi, inseminasi buatan, penanaman hijaun 

pakan ternak, penimbangan sapi potong untuk mengetahui 

pertambahan bobot badan setiap bulan dan pendistribusian 

konsentrat keseluruh anggota kelompok. Peran dan fungsi 

kelompok Peternak yaitu sebagai penyedia input sapronak, 

dapat membantu penyediaan modal, wadah kerjasama dan 

penyedia informasi serta pemasaran yang secara kolektif agar 

peternak tidak dirugikan para makelar. 

Aktivitas yang dilaksanakan kelompok peternak 

merupakan bagian dari suatu usaha untuk kemandirian suatu 

kelompok dan perlu pembinaan sebagai pedoman agar tidak 

ada kesalahan dalam suatu kegiatan. Sebagaimana pendapat 

Soedarmanto (2003) bahwa pembinaan kelembagaan petani 

dilaksanakan secara komprehensif, meliputi kegiatan 

pembinaan kelompok peternak yang diarahkan untuk 

memberdayakan peternak agar memiliki kekuatan mandiri 

yang mampu menerapkan inovasi (teknis, sosial, ekonomi), 

mampu memanfaatkan azas skala ekonomi dan mampu 

menghadapi resiko usaha, sehingga mampu memperoleh 
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tingkat pendapatan yang layak. Oleh karena itu pembinaan 

diarahkan agar kelompok peternak dapat berfungsi sebagai 

wadah proses belajar-mengajar, sebagai unit produksi, dan 

sebagai wahana kerjasama menuju kelompok tani sebagai 

kelompok usaha. Sebagai kelas belajar mengajar yaitu 

kelompok peternak merupakan wadah bagi anggotanya untuk 

berinteraksi guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan 

dan sikap (PKS) dalam mengembangkan usaha sapi potong 

yang lebih baik dan lebih menguntungkan serta mandiri untuk 

mencapai kehidupan yang lebih baik sejahtera. 

Arni (2005) mengungkapkan bahwa kelompok 

peternak sebagai suatu organisasi memiliki beberapa fungsi, 

yaitu: memenuhi kebutuhan pokok organisasi (gedung, modal, 

bahan dan fasilitas lain) mengembangkan tugas dan tanggung 

jawab ke dalam organisasi dan lingkungan, memproduksi 

barang/ jasa/ gagasan, dan mampu mempengaruhi orang 

banyak. Struktur organisasi berperan dalam menentukan 

alokasi sumberdaya yang dimiliki beberapa unit organisasi 

dalam mencapai tujuan di masa yang akan datang. Alokasi 

sumberdaya manusia yang tepat pada masing-masing unit akan 

menjamin tercapainya efektifitas dan efisiensi sehingga kinerja 

optimal akan tercapai. 

Aktivitas yang dilakukan kelompok tidak terlepas dari 

tujuan utama untuk membantu peternak agar dapat 

mengotipmalkan produktivitas sapi potong sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan Muslim 

(2006), Peranan kelompok peternak mengupayakan agar agar 

ternak mendapat nilai tambah dan efisien dalam 

pengelolaannya. Upaya yang perlu dikembangkan dalam 

membina dan memantapkan kelompok peternak adalah 

memperkuat kelembagaan ekonomi peternak di pedesaan. 
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Perlu pendekatan yang efektif agar peternak dapat 

memanfaatkan program pemberdayaan yang ada, secara 

berkelanjutan, dengan menumbukan rasa memiliki, partisipasi 

dan pengembangan kreatifitas, disertai dukungan masyarakat. 

4.6.2 Waktu Pelaksanaan Aktivitas 

Pelaksanaan aktivitas kelompok peternak dalam 

meningkatkan produksi sapi potong sebagai upaya 

pemberdayaan peternak tidak semuanya berjalan dengan rutin. 

Adapun aktivitas yang rutin dilaksanakan ada dua yaitu 

pertama, pertemuan rutin yang dilakukan setiap bulan pada 

minggu kedua. Pertemuan rutin dahulu di laksanakan di balai 

desa, saat ini dilaksanakan dirumah anggota kelompok yang 

tempatnya secara bergantian. Kedua, pengecekan kebuntingan 

dan pemberian suplemen pada ternak sapi potong yang 

dilaksanakan setiap 4 bulan sekali untuk anggota kelompok 

maupun non anggota untuk menjaga kesehatan ternak sapi 

mereka. Selain aktivitas rutin, juga ada aktivitas yang sifatnya 

tidak menentu sesuai jadwal yang telah disepakati dan 

permintaan ketua kelompok atau bersifat insidental. Seperti 

yang diutarakan oleh “ED” 45 tahun anggota kelompok 

peternak: 

“Aktivitas rutin yang dijalankan sampai saat ini ada 2 

yaitu pertemuan rutin setiap tanggal bulan pada 

minggu kedua dan pengecekan kebuntingan dan 

pemberian suplemen pada ternak sapi setiap 4 bulan 

sekali. Aktivitasnya lainnya waktu pelaksaannya 

disesuaikan dengan kesepakatan dan permintaan 

ketua kelompok, tetapi tetap dihadiri mayoritas 

anggota kelompok karena pertemuan tersebut sangat 

penting dan bermanfaat bagi anggota.” 



99 

 

 Dalam hal ini ketua kelompok dapat sewaktu-waktu 

melakukan pertemuan karena ada hal-hal penting yang perlu 

dibicarakan, meskipun hanya terkait dengan penerimaan atau 

penyerahan bantuan dari instansi terkait. Hal ini tentu tidak 

terlepas dari upaya menciptakan keterbukaan/transparansi 

pada anggota untuk menghindari kecurigaan/prasangka 

negatif, sehingga ketua kelompok tetap menyadari legitimasi, 

sehingga keutuhan kelompok peternak tetap terjalin dengan 

baik dan anggota akan merasa memiliki serta dapat 

menghargai ketua kelompok. Hal ini sesuai sepeti yang 

diungkapkan oleh Hermanto (2011) Pemimpin atau ketua 

kelompok peternak mempunyai peranan sebagai coordinator, 

dimana mereka yang menjelaskan atau menunjukkan antara 

berbagai pendapat dan saran, sementara tiap anggota dalam 

kelompok tentu memainkan lebih dari satu peran dalam 

partisipasi kelompok. Disamping itu, pemimpin kelompok 

juga sebagai penggerak kelompok untuk bertindak atau 

mengambil keputusan, dan berusaha merangsang atau 

memberi semangat kepada kelompok agar melakukan kegiatan 

yang telah ditetapkan (Hermanto, 2011). 

4.6.3 Pihak yang Terlibat Dalam Aktivitas Kelompok 

Aktivitas kelompok tidak akan mencapai keberhasilan 

apabila tidak ada kerjasama dan komunikasi yang baik, baik 

antaranggota, pengelola, maupun pihak-pihak dan Dinas 

terkait. Sebagaimana yang diungkapkan oleh “CT” 58 tahun 

Kepala Desa Brajan: 

“Bila ada aktivitas dari dinas peternakan dan aktivitas 

kelompok pihak-pihak yang terlibat yaitu pengurus 

serta anggota kelompok peternak, kepala desa serta 

dinas peternakan setempat.” 
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Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa pihak-pihak yang 

terlibat dalam pelaksanaan aktivitas kelompok peternak 

merupakan orang-orang yang bermukim di wilayah Desa 

Brajan, berperan serta dan aktif dalam aktivitas kelompok 

peternak mereka adalah ketua dan pengurus kelompok, kepala 

Desa Brajan dan dari Dinas Peternakan setempat. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Soedarmanto (2003) dan Hermanto 

(2011) bahwa kelompok peternak merupakan kumpulan 

peternak (pria, wanita, pemuda) yang terikat secara informal 

dalam satu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan 

kebutuhan bersama serta di lingkungan pengaruh dan 

pimpinan seorang ketua kelompok. Pemimpin atau ketua 

kelompok peternak mempunyai peranan sebagai coordinator, 

dimana mereka yang menjelaskan atau menunjukkan antara 

berbagai pendapat dan saran, sementara tiap anggota dalam 

kelompok tentu memainkan lebih dari satu peran dalam 

partisipasi kelompok. 

4.7 Upaya Dalam Keberdayaan Peternak  

Pemberdayaan peternak di Desa Brajan memfokuskan 

aktivitasnya pada peningkatkan  keberdayaan anggotanya. 

Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, peneliti 

tahu bahwa upaya dalam pemberdayaan peternak yang 

dilakukan oleh kelompok peternak disalurkan dalam bentuk 

aktivitas. Adapun aktivitas-aktivitas tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan keberdayan rumah tangga peternak. Seperti 

yang disampaikan oleh “DH” 37 tahun anggota kelompok 

peternak: 

“Aktivitas yang ada di kelompok peternak Satwa 

Mulya difokuskan pada pemberdayaan peternak yaitu 
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pertemuan rutin yang dilakukan setiap bulan pada 

minggu kedua, pengecekan kebuntingan dan 

pemberian suplemen yang dilakukan setiap 4 bulan 

sekal ipada ternak sapi, inseminasi buatan, 

penanaman hijaun pakan ternak, penimbangan ternak 

sapi untuk mengetahui pertambahan bobot badan sapi 

setiap bulan dan pendistribusian konsentrat calfeed  

keseluruh anggota kelompok.” 

Sesuai dengan pengertiannya, pemberdayaan 

bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang 

masih berada dalam ketidakberdayaan untuk meningkatkan 

taraf kehidupannya. Hampir semua pemberdayaan yang 

dilakukan saat ini menjadikan masyarakat miskin sebagai 

pihak yang paling diutamakan dalam  pemberdayaan. Hal 

tersebut terjadi karena dengan adanya pemberdayaan 

diharapkan  mereka yang  menjadi obyek dapat mampu dan 

mandiri dalam menapaki serta meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Daman (2008), 

untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berdaya perlu 

sekiranya dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat 

(empowerment society) yang lebih komperehensif serta 

berorientasi jauh ke depan dan berkelanjutan (sustainable). 

Pemberdayaan yang harus dilakukan adalah bagaimana 

pemerintah dan stakeholder lainnya mampu bersinergi dalam 

merencanakan program dan tetap mempertimbangkan nilai-

nilai sosial (social value) dan kearifan lokal (local wesdom) 

yang sudah ada. 

Adapun aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan 

bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan peternak. 

Aktivitas tersebut adalah pertemuan rutin yang dilakukan 

setiap tanggal bulan pada minggu kedua, pengecekan 
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kebuntingan dan pemberian suplemen yang dilakukan setiap 4 

bulan sekalipada ternak sapi, inseminasi buatan, penanaman 

hijaun pakan ternak, penimbangan ternak sapi untuk 

mengetahui pertambahanbobot badan sapi setiap bulan dan 

pendistribusian konsentrat calfeed keseluruh anggota 

kelompok. 

4.8 Faktor yang Mendukung Dalam Keberdayaan 

Peternak  

Pelaksanaan aktivitas kelompok peternak dalam 

meningkatkan produksi sapi potong sebagai upaya 

pemberdayaan peternak pasti terdapat faktor-faktor yang 

mendukung. Faktor-faktor pendukung tersebut akan 

berpengaruh terhadap meningkatkan hasil sapi potong 

peternak. 

Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan pengurus, anggota kelompok peternak serta 

kepala desa Brajan, yang menjadi faktor pendukung dalam  

meningkatnya produksi hasil ternak sapi antara lain yaitu 

lahan pertanian yang banyak ditumbuhi hijauan, banyaknya 

peternak, aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh kelompok 

peternak serta kemauan keras para peternak untuk maju. 

Seperti yang diungkapkan oleh ““DH” 37 tahun anggota 

kelompok peternak: 

“Faktor utama adalah SDMnya, mulai dari cara 

peternak dalam merawat ternak juga menjadi faktor 

dalam hal ini, untuk lainnya seperti melimpahnya 

hijauan sebagai pakan ternak juga faktor penting dan 

yang tidak kalah pentingnya adalah aktivitas-aktivitas 

yang dilaksanakan kelompok peternak Satwa Mulya 

sangat membantu peternak dalam meningkatkan hasil 
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ternak sapi potongnya dan juga bantuan dari 

pemerintah setempat.” 

Pelaksanaan aktivitas kelompok peternak dalam 

meningkatkan produksi sapi potong sebagai upaya 

pemberdayaan peternak terdapat faktor-faktor yang 

mendorong. Faktor-faktor pendorong tersebut akan 

berpengaruh terhadap meningkatkan hasil produksi sapi 

potong peternak. Berdasarkan hasil wawancara dan 

pengamatan dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang 

mendukung dalam meningkatkan produksi hasil ternak sapi 

potong adalah Sumber Daya Manusia (SDM) peternak, 

Sumber Daya Alam (SDA), dan pemeliharaannya. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Hermanto  (2011), salah satu 

kebijakan strategis dalam penguatan kelembagaan kelompok 

tani adalah dengan meningkatkan kemampuan dalam 

menganalisis potensi pasar dan peluang usaha serta 

menganalisis wilayah dan sumberdaya yang dimiliki untuk 

mengembangkan komoditi yang diusahakan guna memberikan 

keuntungan usaha yang lebih besar. 

Selain itu, yang menjadi faktor pendukung dalam 

meningkatnya produksi hasil ternak sapi potong antara lain 

yaitu lahan hijauan yang luas, aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan oleh kelompok peternak telah mampu memenuhi 

kebutuhan peternak sapi potong. kelompok berusaha 

melakukan upaya-upaya agar peternak dapat meningkatkan 

hasil ternak sapi potongnya. 

Faktor pendorong selanjutnya adalah motivasi atau 

kemauan keras dari peternak untuk maju dan pemeliharaan 

dari masa bibit sampai siap jual serta penentuan faktor-faktor 

produksi yang benar. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

Siregar (2013), faktor-faktor produksi berupa lahan, ternak, 
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tenaga kerja dan juga modal untuk menghasilkan  produk  

peternakan. Keberhasilan usaha ternak sapi potong bergantung 

pada tiga unsur yaitu bibit, pakan, dan manajemen atau 

pengelolaan. Manajemen mencakup pengelolaan perkawinan, 

pemberian pakan, perkandangan, dan kesehatan ternak. Selain 

itu pengelolaan maupun manajemen dalam usaha ternak tidak 

terlepas dari karakteristik sosial ekonomi peternak sehingga 

nantinya akan mempengaruhi hasil yang akan diperoleh oleh 

peternak. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program 

terobosan dari pemerintah  pusat yang diperuntukkan bagi 

mereka masyarakat  yang masih berada dalam tingkat 

keberdayaan yang masih kurang. Faktor yang memicu 

dilaksanakannya program pemberdayaan  masyarakat yang 

paling utama adalah ketidakberdayaan masyarakat dan kurang 

mampunya masyarakat dalam menciptakan dan memperoleh 

penghidupan yang layak. Aktivitas kelompok peternak 

menjadi salah satu program dari pemerintah untuk para 

peternak mempunyai faktor-faktor yang mendorong adanya 

aktivitas tersebut. Hal tersebut sesuai dengan wawancara 

terhadap “CT” 58 tahun Kepala Desa Brajan: 

“Faktor yang mendukung adanya aktivitas kelompok 

peternak ini sebenarnya adalah keinginan untuk hidup 

lebih baik dan motivasi untuk meningkatkan 

kesejahteraan juga cukup tinggi. Pemerintah juga 

mendukung adanya aktivitas kelompok peternak ini 

terbukti dengan bantuan yang diberikan dan aktivitas 

yang dilaksanakan oleh kelompok peternak membantu 

peternak dalam meningkatkan kesejahteraanya.” 

Berdasarkan wawancara diperoleh  kesimpulan bahwa 

faktor-faktor yang mendukung dalam  pemberdayaan peternak 
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adalah motivasi dan kemauan peternak untuk berdaya serta 

meningkatkan kesejahteraan, dukungan dari pemerintah yang 

besar dengan memberikan bantuan kepada peternak melalui 

kelompok peternak yang jumlahnya tidak sedikit. Serta 

aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh kelompok peternak 

telah  mendukung peternak dalam usahanya mencapai 

kehidupan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Wilson dalam Mardikanto (2013), tahapan kegitan 

pemberdayaan masyarakat pada setiap individu dalam suatu 

organisasi merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari: 

Pertama, menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk 

berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal 

perlunya pemberdayaan; Kedua, menumbuhkan kemauan dan 

keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan 

dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian 

mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi 

terwujudnya perubahan dari perbaikan yang diharapkan; 

Ketiga, mengembangkan kemampuan untuk mengikuti atau 

mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang 

memberikan manfaat atau perbaikan keadaan. 

Aktivitas kelompok peternak menjadi salah satu 

program dari pemerintah untuk peternak mempunyai faktor-

faktor yang mendorong adanya program tersebut. Diantaranya 

adalah karena peternak di wilayah Desa Brajan masih banyak 

yang belum beradaya, peternak masih banyak yang belum 

mendapatkan hasil maksimal dari produksi hasil ternak mereka 

dan faktor lain yang mendorong yaitu kelompok peternak 

merupakan program yang dibentuk oleh pemerintah pusat. 

Aktivitas kelompok peternak ini juga sudah berjalan 

dengan baik. Mereka yang ikut berperan aktif dalam aktivitas 

adalah mereka peternak yang butuh akan pemberdayaan. Hal 
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ini sesuai dengan pernyataan Schumacher dalam Sulistiyani 

(2004), bahwa sasaran dalam pemberdayaan masyarakat pada 

umumnya adalah mereka yang masih berada dalam kelompok 

masyarakat kelas bawah. Dalam prakteknya, masyarakat 

miskin yang masih termarjinalkan seringkali menjadi objek 

dalam pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut karena mereka 

dipandang sebagai masyarakat yang belum mempunyai daya 

untuk mengatasi masalah-masalah yang dimiliki. 

Pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin 

dengan tidak menghilangkan ketimpangan struktural terlebih 

dahulu. 

4.9 Keberdayaan Peternak Setelah Menjadi Anggota 

Kelompok 

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. Sebagaimana dikatakan Fahrudin (2012) 

bahwa masyarakat yang lemah sulit untuk berubah bila tidak 

ada intervensi dari luar dirinya sendiri. Ketua kelompok 

sebagai warga desa dam sekaligus sebagai seorang petugas 

PPL untuk desa lain tentu sangat mengetahui kebutuhan 

mayoritas anggota kelompok sehingga yang bersangkutan 

memberikan prioritas materi-materi penyuluhan dengan 

demikian penyuluhan akan efektif dalam meningkatkan 
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pengetahuan dan keterampilan peternak, sebagai mana 

dikatakan Mardikanto (2013) bahwa agen pemberdayaan harus 

mampu mendorong sasaran untuk berdaya dalam kapasitas dan 

potensi yang dimiliki. Kelembagaan (kelompok peternak) 

dapat dijadikan wahana kerjasama, pembelajaran dan 

memudahkan kerjasama antar anggota kelompok dan dengan 

pihak lain terutama penyuluh (Mauludin, 2012). 

 Berikut ini merupakan gambaran hasil penelitian yang 

menunjukan keberdayaan peternak setelah menjadi anggota 

kelompok peternak dalam hal subsistem hulu, hilir hingga 

social ekonomi. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 9. 

Tabel 9. Keberdayaan Peternak Setelah Menjadi Anggota 

Kelompok  

S
u

b
sistem

 H
u

lu
 

 

 

Bibit 

Sebelum 

Tergabung 

Setelah Tergabung 

Pengetahuan 

memilih bibit hanya 

melihat sapi potong 

sekilas mata seperti 

terlihat besar dan 

memilih harga sapi 

potong yang paling 

murah. 

Pengetahuanya 

meningkat, sekarang 

memilih bibit dengan 

melihat bangsa sapi 

unggul dan kesehatan 

sapi. Penampilan fisik, 

warna bulu, bentuk 

tanduk, bentuk tubuh, 

bobot badan serta umur 

sapi. 

Pakan Tidak mengetahui 

kebutuhan pakan 

yang baik untuk sapi, 

sehingga hanya 

hijauan rumput gajah 

yang diberikan pada 

sapi dan 

pemberianya tidak 

melakukan takaran 

 

Mengetahui kebutuhan 

pakan yang baik untuk 

sapi, sehingga pakan 

yang diberikan  pada 

sapi bervariasi berupa 

hijauan rumput gajah 

yang dicacah dan pakan 

tambahan bekatul 

dengan perbandingan 

Hijauan 10% dari 

bobot  
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 Sebelum 

Tergabung 

Setelah Tergabung 

  badan sapi potong dan 

konsentrat 1-3% dari 

bobot badan sapi 

potong. 

 

Suplemen 

Tidak mengetahui 

bahwa kesehatan 

sapi penting dan 

tidak mengetahui 

fungsi suplemen. 

Mengetahui pentingnya 

Kesehatan sapi agar 

terhindar dari penyakit 

dan diberi suplemen 

organik cair, agar 

meningkatkan nafsu 

makan. 

Sumber: Data primer hasil penelitian (2016) 
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Tabel 9. Keberdayaan Peternak Setelah Menjadi Anggota 

Kelompok Lanjutan 

        S
u

b
sistem

 T
e
n

g
a

h
 

 

 

 

 

Budidaya 

 

 

 

 

 

 

Sebelum Terga 

 

 

Tidak mengetahui 

manfaat sapi 

dimandikan dan 

dijemur sehingga 

tidak pernah 

dilakukan hal 

tersebut, serta 

kotoranya 

dibersihkan apabila 

sudah terlihat 

menumpuk. 

Kandang terbuat 

dari bahan 

sederhana belum 

berdinding dan 

menyatu dengan 

dapur. 

Setelah Tergabung 

 

 

Mengetahui manfaat 

apabila sapi 

dimandikan dan 

dijemur, maka 

dilakukan hal 

tersebut agar 

terhindar dari bibit 

penyakit, kotoran 

menumpuk selalu 

dibersihkan agar 

terhindar dari 

penyakit. 

Kandang sudah 

berada diluar, atap 

kandang berbentuk 

tipe semi monitor 

dan salah satu sisinya 

miring untuk 

sirkulasi udara. 

Lantai kandang 

dibuat padat dan 

dibuat agak miring 

kearah selokan. 

S
u

b
sistem

 H
ilir

 

 

 

Pemasaran 

Penjualan dan 

pembelian sapi 

potong dilakukan 

sendiri, peternak 

tidak mengetahui 

harga pasar 

Penjualan dan 

pembelian sapi 

potong dibantu 

bidang pemasaran 

kelompok dan sudah 

mengetahui harga 

pasar dan diketahui 

bobot badanya. 

 Setelah Tergabung    Sebelum Tergabung 
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Sosial 

 

 

Hanya bertegur 

sapa, karena 

interaksi sosial 

kurang, tidak mau 

menceritakan 

permasalahan yang 

dihadapi. Tidak 

bangga sebagai 

peternak sapi potong 

 

 

Semakin akrab mau 

menceritakan dan 

meminta solusi 

permasalahan yang 

dihadapi termasuk  

menyangkut 

keluarga, dan 

solidaritas semakin 

kuat. Merasa bangga 

memakai seragam 

berlogo kelompok 

peternak dan 

memasang kalender 

kelompok peternak 

di dinding ruang 

tamu dan sangat rajin 

mengikuti aktivitas 

yang dilakukan 

kelompok, meskipun 

jarak antara rumah 

dan kegiatan cukup 

jauh. 

 Ekonomi Tidak dapat 

menabung, sulit 

memenuhi 

kebutuhan primer 

dan sekunder, sering 

meminjam uang 

pada rentenir, belum 

ada  keinginan 

untuk menambah 

bibit sapi potong 

Sudah ada kesadaran 

menabung, dapat 

memenuhi kebutuhan 

primer dan sekunder 

terpenuhi, sudah 

tidak mau meminjam 

uang kepada rentenir, 

sudah ada keinginan 

untuk menambah 

bibit sapi potong 

karena sudah melihat 

keuntungan yang 

diperoleh 

Sumber: Data primer hasil penelitian (2016) 

 

Setelah Tergabung   Sebelum Tergabung 
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4.9.1 Bibit 

 Pemilihan bibit sebelum tergabung dengan kelompok 

peternak, peternak cenderung memilih sapi peranakan ongole 

(PO) karena pada saat itu peternak hanya melihat dari segi 

harganya saja. Namun setelah masuk sebagai anggota 

kelompok peternak dan mengikuti aktivitasnya, peternak 

sudah bisa memilih dan menentukan sendiri bibit sapi bakalan 

yang baik mulai dari melihat bangsa dan sifat genetiknya, 

yaitu dengan memilih sapi potong jenis Cross breed limosin 

dan Cross breed simental karena pertambahan bobot badan 

perharinya lebih bagus dari pada sapi potong jenis PO, selain 

itu peternak juga diajarkan pengamatan fisik calon bibit sapi 

potong yang baik yaitu dilihat dari ukuran badan panjang dan 

dalam serta rusuk tumbuh panjang yang memungkinkan sapi 

mampu menampung jumlah makanan yang banyak, bentuk 

tubuh segi empat, pertumbuhan tubuh bagian 

depan, tengah  dan belakang serasi, garis badan atas dan 

bawah sejajar, paha sampai pergelangan penuh berisi daging, 

dada lebar dan dalam serta menonjol ke depan serta kaki 

besar dan kokoh. Seperti yang diutarakan “PR” 40 tahun 

anggota kelompok peternak: 

“Dahulu saya membeli bibit hanya dari penampilan 

sekilas dan terlihat bagus bagi saya juga dilihat dari 

harga yang murah, setelah saya bergabung kelompok 

peternak saya mulai memahami memilih sapi bakalan 

yang baik dengan melihat dari bangsa, umur, 

kesehatan dan tidak ada kecacatan fisik. Seperti 

bangsa Cross breed limosin dan Cross breed simental 

lebih cepat pertambahan bobot badannya dari pada 

sapi PO yang saya pelihara dulu.” 
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 Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di 

ketahui peran kelompok peternak sangat membantu peternak 

dalam pemilihan bibit. Anggota kelompok diajarkan  ciri-ciri 

sapi potong yang baik dengan melihat dari bangsa dan sifat 

genetiknya, umur dan dari pengamatan penampilan fisik. 

Pemilihan bibit yang baik maka hasil yang diperoleh pun akan 

menjadi lebih baik sehingga penjualan tinggi. Sekarang 

peternak cenderung memilih sapi bakalan jenis Cross breed 

limosin dan Cross breed simental bisa mencapai ADG 1-1,3 

kg dibandingkan sapi PO dengan ADG 0,7-1kg. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Aryogi (2007) bahwa kriteria sapi potong 

yang baik yaitu dilihat dari warna tubuh dengan bangsanya, 

keserasian bentuk dan ukuran antara kepala, leher dan tubuh 

ternak, tingkat pertambahan dan pencapain bobot badan ternak 

pada umur tertentu yang tinggi, tinggi punuh serta tidak 

adanya cacat tubuh pada sapi. Ditambahkan oleh Soeharsono, 

Saptati dan Diyanto (2010) bahwa sapi impor memiliki ADG 

sebesar 1,62 kg/hari lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

sapi potong lokal hasil inseminasi buatan yang hanya 

mencapai 1,42 kg/hari. 

4.9.2 Pakan 

Lahan pertanian di Desa Brajan ditanami hijauan 

rumput gajah, sehingga sehari-hari peternak hanya 

memberikan pakan hijauan untuk ternak secara terus menerus 

dan tanpa takaran pasti, namun bergabung dengan kelompok, 

peternak diajarkan bahwa hijauan saja tidak cukup dan harus 

ada pakan tambahan bekatul untuk memenuhi kebutuhan gizi 

sapi potong, sehingga pertambahan bobot badan sapi dapat 

maksimal. Pakan hijaun rumput gajah dicacah terlebih dahulu 

menggunakan copper agar sapi tidak memilih pakan serta 

mudah dikunyah dan pakan tambahan bekatul dimasak terlebih 

dahulu agar mudah dicerna. Pakan hijauan rumput gajah segar 

yang diberikan ke sapi potong sebesar 10% hijauan dari bobot 
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badan sapi potong, sementara pakan tambahan bekatul dalam 

bentuk bahan kering sebesar 2%  dari bobot badan sapi potong 

yang diberikan pada pagi dan sore hari. Berdasarkan 

pernyataan “SW” 50 tahun anggota kelompok peternak: 

“Semenjak bergabung dengan kelompok peternak 

saya diajarkan tentang pemberian bahan pakan 

tambahan bekatul sebanyak 2% dari bobot badan sapi 

potong yang diberikan sebelum pakan hijauan rumput 

gajah dan fungsi pakan tambahan sebagai pelengkap 

gizi pada sapi potong, sehingga pertambahan bobot 

badan sapi potong dapat maksimal.”  

Pemberian pakan tambahan merupakan suatu usaha 

untuk mencukupi kebutuhan zat-zat makanan, sehingga  akan 

diperoleh produksi yang tinggi. Peranan pakan tambahan 

adalah untuk meningkatkan nilai nutrien yang rendah agar 

memenuhi kebutuhan sapi potong untuk tumbuh dan 

berkembang secara sehat. Pakan tambahan bekatul diberikan 

pada sapi dalam bentuk basah agar mudah dicerna dan 

palatabilitas sapi meningkat, namun pakan tambahan dalam 

bentuk basah lansung menuju lambung dan tidak semuanya 

tercana dalam rumen, sehingga akan terjadi denaturasi protein. 

Pemberian pakan tambahan bekatul diberikan terlebih dahulu 

karena tekstur yang lebih halus dan pemberiaannya sedikit, 

lalu sapi potong diberikan pakan kasar atau hijauan rumput 

gajah. Hal ini menunjukan pengetahuan peternak tentang 

manajemen pakan sudah baik dan menurut tim laboratorium 

ilmu dan teknologi pakan Fakultas Peternakan IPB (2014) 

menyatakan Konsentrat adalah pakan yang tinggi kandungan 

ekstrak tiada nitrogen (BetaN) dan rendah kandungan serat 

kasar (SK) yaitu lebih rendah dari 18%. Konsentrat sebagai 

sumber energi dan kaya akan protein. Siregar (2013) 
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menyatakan bahwa pemberian konsentrat yang dicampur air 

akan menghasilkan campuran yang benar-benar homogen 

sehingga menambah palatabilitas dan daya telan pakan, 

sehingga akan meningkatkan konsumsi pakan. Yang perlu 

diperhatikan bila pemberian bentuk basah adalah konsentrat 

tersebut harus habis dalam sekali pemberian sehingga 

tidak  terbuang 

4.9.3 Suplemen 

Sebelum bergabung dengan kelompok peternak, 

kesehatan sapi potong kurang diperhatikan dan tidak pernah 

diberikan suplemen pada sapi potong, Namun setelah menjadi 

anggota kelompok peternak dan  mengikuti aktivitasnya, 

peternak sudah dapat mengetahui akan pentingnya suplemen 

atau obat-obatan untuk memenuhi nutrisi yang kurang dan 

untuk pertambahan bobot badan. Salah satu aktivitas 

kelompok peternak untuk menjaga kesehatan serta 

meningkatkan nafsu makan sapi potong yaitu dengan 

pemberian suplemen. Berdasarkan pendapat “PR” 40 tahun 

anggota kelompok peternak: 

“Suplemen sangat penting diberikan pada sapi potong 

untuk meningkatkan nafsu makan dan merangsang 

pertumbuhan. Suplemen juga untuk menjaga tubuh 

sapi potong agar tetap tercukupi kebutuhan nutrisi.” 

Pemberian suplemen organik cair (SOP) ditujukan 

agar sapi potong cepat gemuk dan sehat. Karena kadang sapi 

potong sudah lahap makan tetapi kondisi tubuhnya tetap 

kurang gemuk disebabkan kurangnya kebutuhan nutrisi, maka 

harus diberikan suplemen untuk memenuhi kekurangan nutrisi 

tersebut. Kandungan suplemen organik cair yaitu vitamin mix 

dan mineral serta mikroba seperti Bacillus sp, Saccharomyces 
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sp, Laktobacillus sp dan Pseudomonas aeruginosa. Takaran 

pemberian suplemen yang diberikan pada sapi potong yaitu 50 

ml (1 tutup botol) dan 10 liter air yang dimasukan kedalam 

ember minum sapi potong. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Nggobe (2013) bahwa penambahan suplemen untuk menutupi 

kebutuhan nutrisi yang kurang sehingga menyebabkan 

terjadinya peningkatan bobot badan sapi secara maksimal 

dibandingkan dengan tanpa pemberian pakan suplemen. 

4.9.4 Budidaya 

Peternak dulu memelihara sapi potong dekat dengan 

dapur serta tidak ada atap untuk melindungi sapi dari hujan 

atau terik matahari dan apabila peternak masak, asapnya 

mengenai sapi potong sehingga mengganggu kesehatan dan 

kenyamanan sapi potong. Namun sistem perkandangan sapi 

potong saat ini sudah sangat diperhatikan karena kandang 

berfungsi untuk melindungi sapi potong dari terik matahari 

dan hujan, sehingga sapi potong dapat beristirahat dengan 

nyaman serta memudahkan pelaksanaan 

pemeliharaan. Pemilihan lokasi kandang juga harus 

diperhatikan seperti harus dekat pembuangan limbah, tersedia 

air bersih yang cukup dan lantaikandang dibuat agak miring 

agar lebih mudah membersihkan kotoran. Selain itu sistem 

pemeliharaan juga penting agar mendapat hasil yang 

maksimal. Pemeliharaan pada saat ini sapi potong dimandikan 

agar lebih sehat dan menghilangkan bibit penyakit yang 

menempel pada sapi potong. Sapi potong juga dijemur pada 

pagi hari karena sinar matahari pagi mengandung vitamin D 

yang bermanfaat terhadap struktur tulang dan meningkatkan 

daya tahan tubuh. Sinar matahari juga bisa membunuh virus 

dan jamur yang bersarang. Berbeda dengan sistem 
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pemeliharaan terdahulu jarang sekali bahkan tidak pernah sapi 

potong dimandikan ataupun dijemur dan hanya sekedar 

memberi pakan saja. Berdasarkan pernyataan “JR” 45 tahun 

anggota kelompok peternak: 

“Sistem perkandangan dan pemeliharaan harus 

sesuai agar mendapat hasil yang maksimal, maka dari 

itu sapi potong harus ditempatkan di kandang yang 

sesuai agar merasa nyaman dan tidak mudah setress 

yang dapat mempengaruhi produktivitasnya. Sapi 

potong harus juga dimandikan dan dibersihkan agar 

tetap sehat dan terhindar dari bibit penyakit.” 

Kandang sapi potong harus diperhatikan mulai dari 

jenis kandang, atap kandang, dinding kandang, dan ukuran 

kandang yang sesuai agar sapi potong merasa nyaman dan 

tidak mudah stress sehingga produktivitas yang dihasilkan 

dapat maksimal. Memelihara kebersihan kandang dan 

kebersihan badan sapi potong sangat penting. Memandikan 

sapi selain membuat sapi menjadi segar, juga dapat 

menghilangkan kutu dan bibit penyakit yang menempel pada 

sapi potong. Selain itu sapi potong yang terlihat bersih juga 

akan menarik calon pembeli. Hal ini sesuai dengan 

Soeharsono (2010) menyatakan sebelum kandang dibangun 

perlu dipertimbangkan adanya tempat pengolahan kotoran, 

gudang, tempat naik turunnya ternak dari kendaraan 

pengangkut, tempat pengeringan jerami, serta tempat 

pengolahan pupuk kandang dan limbah cair. Perencanaan 

pembangunan kandang juga perlu memperhatikan faktor letak 

dan iklim setempat, bahan bangunan, dan konstruksi kandang. 

Siregar (2013) menambahkan bahwa sapi potong sangat perlu 

dimandikan pada pagi hari karena biasanya pada malam 

haripenuh dengan kotoran yang menempel pada tubuhnya. 
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Sapi potong yang selalu bersih akan terhindar dari berbagai 

penyakit dan nafsu makannya meningkat. Sapi potong yang 

kulitnya bersih, air keringatnya akan keluar dengan lancar, 

pengaturan panas tubuh akan sempurna, dan parasit kulit yang 

menyebabkan penyakit pada kulit tidak mudah menginfeksi. 

4.9.5 Pemasaran 

Peternak dulu menjual sendiri sapinyadi pasar ternak 

bukan berdasarkan berat ternak tetapi berdasarkan perkiraan 

sehingga peternak merasa dirugikan, karena pada saat 

penentuan harga dengan melakukan bisik-bisik agar tidak 

terdengar dengan pedagang lain sehingga penjualan sapi 

potong tidak transparan, pada saat ini peternak yang ingin 

menjual sapi potongnya bisa meminta bantuan pada bagian 

pemasaran dan karena kelompok peternak sudah punya 

timbangan, maka sapi potong ditimbang dahulu sebelum 

menentukan harga sehingga penjualan lebih terbuka dan 

transparan serta peternak tidak perlu khawatir dirugikan. 

Peternak juga dapat menjual sapi potongnya secara kolektif 

yaitu pada saat moment tertentu seperti idul adha dan idul fitri, 

selain itu dapat mengemat biaya transportasi, karena untuk 

biaya penyewaan truck dapat ditanggung bersama. 

Berdasarkan ungkapan “SW” 50 tahun anggota kelompok 

peternak: 

“Setelah bergabung dengan kelompok peternak, 

penjualan sapi potong  menjadi lebih mudah dan 

terbuka. Sapi potong yang akan dijual ditimbang 

terlebih dahulu untuk menafsirkan harga yang dibantu 

bagian pemasaran.” 

Pemasaran adalah hal yang paling krusial, karena 

keuntungan paling besar diperoleh pada saat pemasaran. 
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Namun saat ini peternak tidak perlu khawatir dirugikan pada 

saat penjualan karena kelompok sudah mempunyai timbangan 

sapi potong sehingga harga yang didapatkan sesuai. Pada 

tahun 2016 Kelompok peternak sudah menjual sekitar 15 sapi 

potong dengan harga yang mencapai Rp.20.000.000-

Rp.32.000.000 dengan bobot badan sapi 650-900 kg.Hal ini 

sesuai dengan pendapat Mauludin (2012) Kelompok peternak 

sebagai unit usaha, yaitu tingkat peran yang dilakukan 

kelompok dalam mencari dan memanfaatkan peluang untuk 

berhasilnya usaha ternak anggota. Indikatonya: (1) fasilitasi 

penyediaan input produksi, (2) fasilitasi permodalan, dan (5) 

fasilitasi pemasaran. 

Setiap peternak yang melakukan kegiatan dari 

aktivitas kelompok peternak pasti akan melakukan setiap 

prosesnya dengan maksimal. Tahapan demi tahapan akan 

dilalui dan dilaksanakan agar mendapatkan hasil yang 

diinginkan. Seperti halnya dalam proses dari hulu sampai hilir 

yang dilakukan oleh peternak, mereka mengerjakan dengan 

sebaik mungkin mulai dari proses pemilihin bibit sampai 

pemasaran. Kelompok peternak dalam aktivitasnya berusaha 

membantu dan meringankan beban peternak agar dapat 

meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya. 

Aktivitas utama yang dilaksanakan oleh kelompok 

peternak adalah untuk meningkatkan produksi sapi potong 

peternak. Peternak yang menjadi anggota kelompok peternak 

telah merasakan perbedaan dari sebelum dan sesudah mereka 

bergabung menjadi anggota kelompok peternak. Perbedaan 

yang mereka rasakan terbukti nyata dari meningkatnya 

kesehatan dan bobot badan ternak sapi milik mereka. Hal 

tersebut disampaikan oleh “SS” 53 tahun anggota kelompok 

peternak: 



119 

 

“Setelah masuk kelompok peternak ini sapi saya lebih 

terjaga kesehatanya dan bobot badan sapi saya juga 

menjadi 500kg pada umur 3 tahun setelah mengikuti 

aktivitas-aktivitas kelompok peternak. Selain sapi saya 

yang lebih sehat, biaya pakan dan pengobatan untuk 

ternak menjadi lebih ringan karena bantuan yang 

diberikan oleh kelompok peternak Satwa Mulya.” 

 Kelompok peternak melalui aktivitasnya berupaya 

memberikan manfaat yang semaksimal mungkin kepada 

peternak. Pemerintah setempat melalui kelompok peternak 

juga banyak menyalurkan bantuan bagi peternak untuk usaha 

ternaknya. Hal tersebut dilakukan agar peternak dapat 

meningkatkan produksi hasil ternaknya. Seperti yang 

disampaikan “BD” 52 tahun anggota kelompok peternak: 

“Bobot badan sapi saya pada umur 3 tahunmencapai 

600kg  setelah mengikuti aktivitas yang dilaksanakan 

kelompok peternak. Selain bobot badan meningkat 

sapi saya juga menjadi lebih sehat dan biaya yang 

dikeluarkan juga menjadi lebih ringan karena 

bantuan yang diberikan kelompok peternak.” 

Ukuran keberhasilan dari aktivitas kelompok peternak 

dapat dilihat dari kesehatan dan pertambahan bobot badan sapi 

potong. Pertambahan bobot badan dan kesehatan sapi potong 

merupakan tolak ukur untuk melihat berhasil atau tidaknya 

aktivitas yang dilakukan kelompok peternak. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh bahwa 

aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh kelompok peternak 

telah berhasil meningkatkan produksi sapi potong peternak. 

Banyak aktivitas-aktivitas yang membantu peternak untuk 

mendapatkan hasil sapi potong yang lebih baik serta bantuan 

dari pemerintah yang dapat meringankan peternak. Hal 



120 

 

tersebut dapat terlihat dari segi kesehatan dan pertambahan 

bobot badan sapi potong peternak. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Mauludin (2012) fungsi kelompok peternak yaitu 

sebagai wadah belajar-mengajar bagi anggotanya guna 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta 

tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani 

dengan produktivitas  yang meningkat, pendapatan yang 

bertambah, dan kehidupan lebih sejahtera. Muslim (2006) 

menambahkan bahwa peranan kelompok peternak 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 peternak 

di pedesaan. Perlu pendekatan yang efektif agar 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. 

4.9.6 Sosial 

Selain aktivitas untuk meningkatkan pertambahan 

bobot badan dan kesehatan, didalam kelompok juga 

terjadi interaksi sosial sehingga anggotanya saling mengenal 

dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan seperti bercerita 

mengenai permasalahan manajemen sapi potong hingga 

kehidupan keluarga mereka. Berdasarkan ungkapan “MJ” 50 

tahun anggota kelompok peternak: 

“Setelah tergabung dengan kelompok saya dengan 

peternak lainya semakin akrab seperti keluarga 

sendiri sehingga lebih percaya untuk menceritakan 

masalah yang saya hadapi tanpa ada rasa malu. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi_sosial
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anggota kelompok peternak selalu merespon baik 

apabila ada salah satu anggota mempunyai masalah 

mulai dari usaha sapi potong hingga kehidupan 

keluarganya.” 

 Pembentukan kelompok merupakan sarana interaksi 

sosial dan untuk saling mengenal satu sama lain sehingga 

menjadi lebih akrab. Dengan berinteraksi sosial tidak hanya 

untuk memperkuat ikatan hubungan saja, tetapi mereka dapat 

bercerita tentang masalah serta solusi untuk menghadapi 

masalah tersebut dan merasa bangga menjadi bagian dari 

kelompok yang dapat ditunjukan dengan memakai baju 

kelompok peternak sapi satwa mulya yang berlogo kepala 

sapi. Peternak memakai baju kelompok tidak hanya untuk 

pertemuan dan kegiatan kelompok saja, tetapi pada saat ke 

pasar atau ketempat lainya pun suka mengenakan baju 

kelompok. Anggota kelompok juga sering bercerita ke 

peternak lain tentang keberhasilan kelompoknya seperti 

tingginya pertambahan bobot badan sapi, tingginya harga jual 

sapi mereka dan juga memasang kalender di dinding ruang 

tamu mereka, karena ruang tamu merupakan ruangan 

kebanggaan pada setiap rumah. Peternak juga sangat rajin 

mengikuti setiap aktivitas yang dilakukan kelompok, 

meskipun jarak antara rumah dan kegiatan cukup jauh. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Mahmudah (2011) bahwa interaksi 

sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu 

dengan individu, individu dengan kelompok ataupun suatu 

kelompok dengan kelompok lain yang dimana dalam 

hubungan tersebut dapat mengubah, mempengaruhi, 

memperbaiki antara satu individu dengan individu lainnya. 

Didalam interaksi sosial terdapat kontak secara timbal balik 

atau interstimulus dan respon antara individu dan kelompok. 
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4.9.7 Ekonomi 

Aktivitas yang dibentuk oleh kelompok peternak 

didukung juga oleh pemerintah setempat dikhususkan bagi 

peternak salah satunya adalah kelompok peternak. Peternak 

diharapkan taraf kehidupannya dapat meningkat setelah 

adanya aktivitas dari kelompok peternak. kelompok peternak 

dengan aktivitas-aktivitasnya selalu berusaha untuk 

memberdayakan anggotanya yaitu peternak yang berwilayah 

di Desa Brajan. Adapun menurut “SU” 50 tahun selaku 

anggota kelompok peternak bahwa: 

“Peternak berdaya adalah peternak yang tercukupi 

kebutuhan primer sehari-harinya dan dapat membeli 

atau memenuhi kebutuhan sekundernya, dapat 

menabung untuk persiapan kebutuhan yang akan 

datang, potensi sumber daya alamnya digunakan 

untuk pemeliharaan ternak dan mampu menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam 

kehidupannya.” 

Sebelum tergabung kelompok, peternak tidak dapat 

menabung karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja 

masih kurang, sehingga sering meminjam uang pada rentenir. 

Setelah tergabung kelompok peternak menjadi semakin baik, 

kondisi keberdayaan mereka semakin meningkat terlihat dari 

tinggkat pendapatan dan kehidupanya semakin bertambah 

karena produksi sapi potong mereka meningkat. Selain itu, 

masyarakat peternak dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya 

(kebutuhan primer) dan mampu mengatasi masalah-masalah 

yang mereka hadapi pada waktu masa pemeliharaan sampai 

pada masa penjualan dengan bantuan kelompok peternak. 

Seperti yang diutarakan oleh “Dwi” selaku ketua kelompok 

peternak bahwa: 
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“Keadaan peternak setelah bergabung dengan 

kelompok peternak  menjadi lebih baik, karena dapat 

memanfaatkan sumber daya yang ada. Hal tersebut 

terlihat dari kondisi kehidupan mereka yang semakin 

membaik, dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya 

dan mereka kini dapat mengatasi apa yang akan 

mereka lakukan pada pemeliharaan sapinya dengan 

aktivitas kelompok peternak Satwa Mulya ini.” 

Pembentukan kelompok peternak, peternak 

diupayakan taraf kehidupannya dapat meningkat sesuai 

dengan tujuan kelompok peternak. Aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan oleh kelompok peternak untuk meningkatkan 

produksi sapi potong sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

primer dan sekunder, peternak juga sudah dapat menabung 

sehingga tidak perlu meminjam pada rentenir karena suku 

bunga yang tinggi, karena meminjam uang termasuk budaya 

kemiskinan. Peternak yang tergabung berkeinginan untuk 

menambah bibit sapi potong karena sudah melihat keuntungan 

yang dapat diperoleh. Diharapkan dengan adanya kelompok 

peternak ini, peternak yang menjadi anggotanya tingkat 

keberdayaannya meningkat. Selain itu, masyarakat diharapkan 

dapat mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam 

kehidupannya khususnya dalam proses pemeliharaan sapi 

potong. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mardikanto (2013), 

tujuan pemberdayaan upaya perbaikan salah satunya perbaikan 

kehidupan fisik dan sosial (better living) yaitu tingkat 

pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, 

diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap 

keluarga dan masyarakat 

 



124 

 

4.9.8 Partisipasi Peternak 

 Partisipasi adalah pengikutsertaan atau keterlibatan 

peternak dalam suatu aktivitas yang dilaksanakan. Partisipasi 

yang ideal dalam suatu pemberdayaan peternak yang 

kemudian peternak ikut dilibatkan secara langsung mulai dari 

tahap perencanaan sampai pada evaluasi. Berdasarkan 

ungkapan “SS” 53 tahun anggota kelompok peternak: 

“Anggota kelompok peternak wajib berpartisipasi 

dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan kelompok 

peternak, selain itu peternak sangat senang  

dilibatkan dalam merencanakan sampai evaluasi 

aktivitas tersebut yang dibicarakan pada saat 

pertemuan rutin.” 

 Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui 

bahwa peternak dilibatkan dalam partisipasi mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Hal tersebut agar 

anggota peternak mengetahui fungsi atau tujuan aktivitas yang 

dilaksanakan dan peternak juga merasa dibutuhkan dalam 

kelompok peternak tersebut. Partisipasi adalah proses 

tumbuhnya kesadaran atau motivasi untuk berubah menjadi 

kearah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Partisipasi 

didefinisikan sebagai proses dimana seluruh pihak dapat 

membentuk dan terlibat dalam seluruh inisitaif sebuah 

aktivitas. Secara harfiah, partisipasi dapat diartikan sebagai 

ikut sertanya seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan 

tertentu. Sedangkan partisipasi warga adalah suatu bentuk 

keikutsertaan langsung warga dalam pembuatan kebijakan dan 

pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan 

mereka (Kartasasmita, 1997).  
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4.9.9 Keberhasilan Aktivitas dalam Meningkatkan 

Produksi Sapi Potong 

Ukuran keberhasilan dari penggemukan sapi potong 

dapat dilihat dari bobot badan sapi potongnya. Peningkatan 

bobot badan yang diharapkan merupakan tolak ukur untuk 

melihat berhasil atau tidaknya proses penggemukan sapi 

potong yang dilakukan. Setiap peternak yang melalukan 

penggemukan sapi potong pasti akan melakukan setiap 

prosesnya dengan sebaik mungkin agar memperoleh hasil 

yang maksimal. Tahapan demi tahapan akan dilalui dan 

dilaksanakan agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Seperti 

halnya dalam proses manajemen pemeliharaan sapi potong 

yang dilakukan oleh peternak, mereka mengerjakan dengan 

baik mulai dari pemilihan bibit, pemberian pakan dan 

suplemen, pemeliharaan sapi potong hingga pemasaran. 

Kelompok peternak sapi potong Satwa Mulya dalam 

aktivitasnya berusaha membantu dan meringankan beban 

peternak agar dapat meningkatkan produktivitas dan 

kesejahteraannya.  

Aktivitas utama yang dilaksanakan oleh kelompok 

peternak sapi potong Satwa Mulya adalah untuk meningkatkan 

produksi sapi potong peternak di Desa Brajan. Peternak yang 

menjadi anggota kelompok peternak telah merasakan 

perbedaan dari sebelum dan sesudah mereka bergabung 

menjadi anggota. Berdasakan pernyataan “ES” 46 tahun 

anggota kelompok peternak:  

“Setelah masuk kelompok peternak pertambahan 

bobot badan sapi potong saya bagus dan lebih berat 

setelah mengikuti aktivitas kelompok peternak. 

Bantuan dari pemerintah dapat mudah diperoleh 

sehingga saya bisa lebih ngirit.” 

Berdasarkan hasil wawancara bahwa aktivitas yang 

dilaksanakan kelompok peternak telah meningkatkan produksi 

sapi potong dan banyak aktivitas-aktivitas yang membantu 
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peternak untuk mendapatkan hasil produksi sapi potong yang 

baik. Perbedaan yang mereka rasakan terbukti nyata dari 

meningkatnya pertambahan bobot badan sapi potong setelah 

melakukan penimbangan selama 5 bulan yang dapat dilihat 

pada Tabel 10. 

Tabel 10. Hasil Rataan Penimbangan Sapi Potong 
Umur 

sapi 

(tahun) 

5 Juni 

2015 

5 Juli 

2015 

5 

Agustus 

2015 

5 

September 

2015 

5 

Oktober 

2015 

2 - 2,5 330 

kg 

363 

kg 

402 kg 439 kg 479 kg 

2,5 – 3 368 

kg 

413 

kg 

449 kg 489 kg 530 kg 

3 – 3,5 424 

kg 

460 

kg 

499 kg 540 kg 580 kg 

4 – 4,5 546 

kg 

582 

kg 

620 kg 658 kg 703 kg 

Sumber: Dokumentasi Kelompok Peternak Satwa Mulya 

(2016) 

Dapat dilihat pada tabel 10 peningkatan bobot badan 

sapi potong yang dialami oleh peternak terjadi setelah mereka 

bergabung menjadi anggota kelompok peternak. Terdapat 

perbedaan bobot badan sapi potong dari sebelum dan setelah 

adanya kelompok peternak. Meskipun peningkatannya tidak 

begitu tinggi namun hal tersebut sudah membuktikan bahwa 

pertambahan bobot badan sapi potong peternak selalu 

meningkat semenjak adanya kelompok peternak. Fungsi 

kelompok peternak  menurut Hermanto dan Swastika (20011) 

yaitu sebagai wadah belajar-mengajar bagi anggotanya guna 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta 

tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani 

dengan produktivitas yang meningkat, pendapatan yang 

bertambah, dan kehidupan lebih sejahtera. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui 

bahwa aktivitas kelompok peternak Satwa Mulya dalam  
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meningkatkan produksi hasil ternak sapi potong sebagai upaya 

pemberdayaan peternak Desa Brajan telah sesuai dengan 

pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mardikanto (2013), 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk 

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam 

kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari 

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. 

Kelompok peternak dalam meningkatkan produksi 

sapi potong sebagai upaya pemberdayaan peternak melakukan 

aktivitas. Seperti yang diungkapkan oleh “CT” 58 tahun 

Kepala Desa Brajan: 

“Pelaksanaan aktivitas kelompok peternak  sudah baik 

dan sesuai tujuan, banyak anggota merasa terbantu 

dengan adanya aktivitas-aktivitas yang telah 

dilaksanakan. Kelompok peternak Satwa Mulya telah 

berhasil melaksanakan aktivitasnya dengan baik dan 

lancar seperti yang diharapkan.” 

 Berdasarkan penuturan kepala Desa tersebut 

Pelaksanaan aktivitas kelompok peternak berfokus pada 

peningkatan produksi sapi potong guna meningkatnya 

kesejahteraan peternak sapi potong. Selain itu, aktivitas ini 

juga berfokus pada upaya pemberdayaan peternak di Desa 

Brajan agar peternakannya lebih maju. Dalam pelaksanaannya 

fleksibel sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dalam 

pertemuan yang dilakukan sebelumnya. Pelaksanaan juga 

dilakukan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dengan 

kegiatan yang sedang dilakukan oleh peternak. Selain itu 

aktivitas kelompok juga berupaya mendorong peternak untuk 

meningkatkan kehidupannya melalui pengembangan usaha 

agribisnis yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan fungsi 

kelompok peternak sebagai organisasi sosial yang berfungsi 
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sebagai wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

menumbuhkembangkan kemandirian dalam peternakan sapi 

potong sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatan 

yang bertambah, dan kehidupan lebih sejahtera. Aktivitas 

kelompok peternak telah meningkatkan produksi sapi potong 

dan pemberdayaan peternak telah berjalan dengan baik, lancar 

dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Peternak yang 

menjadi anggota kelompok peternak dapat merasakan manfaat 

positif karena mereka dilibatkan dalam aktivitas kelompok. 

Terlihat perbedaan dalam hal tingkat keberdayaan dari 

peternak antara sebelum dan sesudah adanya kelompok 

peternak. Kondisi keberdayaan mereka semakin meningkat 

terbukti dari tingkat pendapatan dan kehidupannya yang 

semakin bertambah baik. Selain itu, peternak kini dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari (kebutuhan primer), mampu 

mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi pada waktu 

masa pemeliharaan sampai pada penjualan dengan bantuan 

dari aktivitas kelompok peternak. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Sumardi dan Hans (2001), ada empat indikator 

keberdayaan yakni: (1) Tingkat kesadaran dan keinginan untuk 

berubah (2) Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas 

untuk memperoleh akses (3) Tingkat kemampuan menghadapi 

hambatan (4) Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas. 

Peternak yang menjadi anggota kelompok peternak 

semenjak mengikuti aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh 

kelompok peternak lambat laun kini telah banyak yang 

berubah menjadi peternak yang lebih berdaya. Keberdayaan 

mereka terlihat dari kemampuan mereka memanfaatkan 

sumber daya yang ada, mampu memnuhi kebutuhan 

primernya, mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi 
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dan mampu menyiapkan kebutuhan untuk masa yang akan 

datang (tabungan). Hal ini sesuai dengan pernyataan Sumilat 

(2006) bahwa indikator pemberdayaan yaitu: Tingkat 

terpenuhinya kebutuhan dasar minimum daripada keluarga 

(seperti kebutuhan akan makan, pakaian, perumahan, dan 

kesehatan), Tingkat terpenuhinya kebutuhan sosial-psikologis 

anggota keluarga (seperti pendidikan, interaksi dalam 

keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan 

lainya), Tingkat terpenuhinya kebutuhan perkembangan 

(seperti menabung, memperoleh informasi, transportasi, 

perluasan kegiatan usaha dan lainnya), Tingkat terpenuhinya 

kebutuhan sosial kemasyarakatan (seperti ikut serta dalam 

kegiatan masyarakat, kegiatan keagamaan, kegiatan 

pembangunan di desa dan lainnya). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 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. 
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5.2 Saran 

a. Peranan kelompok peternak sangat penting untuk 

meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi 

peternakan. Pemerintah perlu mensubsidi seperti obat-

obatan, vaksin dan straw untuk IB sehingga dapat 

terjangkau peternak.  

b. Perlu regenerasi anggota 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 mempunyau beberapa kelebihan 

atau potensi diantaranya: proteinya yang lebih tinggi dari 

pada rumput gajah, mudah ditanam, tahan terdahap 

musim kemarau dan bisa menahan erosi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara 

Untuk pengurus kelompok peternak Satwa Mulya Desa 

Brajan, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali 

1. Nama    :   

      (laki-laki/perempuan)  

2.  Usia   :  Tahun 

3.  Jabatan   :  

4. Pekerjaan    

- Utama   : 

- Sampingan  : 

5. Lama beternak  : Tahun 

6. Jumlah tanggungan : Orang 

7. Rata-rata Pendapatan perbulan 

- Peternakan  : 

- Non Peternakan : 

8. Alamat    :  

9. Pendidikan terakhir (formal) :  

10. Jumlah ternak yang dipelihara 

 Sapi 

- Pedet   : 

- Muda   : 

- Dewasa  : 

11. Bagaimana sejarah berdirinya Kelompok peternak 

Satwa Mulya, baik landasan dan pertimbangan 

berdirinya?  
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12. Sejak kapan anda menjabat sebagai pengurus Kelompok 

peternak Satwa Mulya?  

13. Adakah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi 

pengelola Kelompok peternak Satwa Mulya?  

14. Apakah aktivitas yang ada di Kelompok peternak Satwa 

Mulya sudah sesuai dengan kebutuhan peternak sebagai 

anggotanya?  

15. Harapan apa yang ingin dicapai pengelola Kelompok 

peternak Satwa Mulya dalam setiap pelaksanaan 

aktivitas?  

16. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan 

Kelompok peternak Satwa Mulya?  

17. Apa saja faktor penghambatdalam pelaksanaan kegiatan 

Kelompok peternak Satwa Mulya?  

18. Bagaimana peran kelompok peternak? 

a. Apakah peternak yang tergabung kedalam kelompok 

peternak mendapatkan bantuan sarana dan prasana? 

b. Jenis bantuan apa saja yang sudah diberikanoleh 

kelompok peternak kepada peternak? 

c. Jenis bantuan apa saja yang belum/akan diberikan 

oleh kelompok peternak kepada peternak? 

d. Apakah bantuan tersebut telah memenuhi kebutuhan 

peternak? saran bantuan untuk memenuhi 

kebutuhan? 

e. Bagaimana pembinaan anggota dalam kelompok 

peternak? 

f. Apakah ada sangsi apabila ada anggota yang 

melanggar? Bagaimana bentuk sangsinya? 

g. Bagaimana cara pengolahan hasil ternak, pakan, 

limbah dll? 

h. Bagaimana cara pemasaran hasil ternak? 
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i. Apa saja jenis pelayanan yang diberikan kelompok 

peternak kepada peternak? 

j. Apakah pelayanan yang diberikan kelompok 

peternak sudah sesuai? 

19. Bagaimana pelaksanaan aktivitasKelompok peternak 

Satwa Mulya dalam meningkatkan produksi hasil 

peternakan?  

a. Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan Kelompok 

peternak Satwa Mulya?  

b. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam 

aktivitasKelompok peternak Satwa Mulya?  

c. Kapan aktivitasKelompok peternak Satwa Mulya 

dilaksanakan? 

d. Aktivitas apa yang dilaksanakan oleh Kelompok 

peternak Satwa Mulya?  

e. Bagaimana pelaksanaan aktivitasKelompok peternak 

Satwa Mulya? Apakah sudah sesuai dengan 

perencanaan yang disusun?  

20. Bagaimana keberhasilan aktivitas Kelompok peternak 

Satwa Mulya dalam meningkatkan produksi hasil 

peternakan? 

a. Bagaimana peningkatan hasil produksi peternakan 

setelah Kelompok peternak Satwa Mulya berdiri?  

b. Apakah Kelompok peternak Satwa Mulya berhasil 

dalam meningkatkan produksi hasil peternakan? 

c. Bagaimana indikator keberhasilan aktivitas 

Kelompok peternak dalam meningkatkan produksi 

hasil peternakan?  

d. Apa faktor-faktor yang mendorong dalam 

peningkatan produksi hasil peternakan?   
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e. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan 

produksi hasil peternakan?  

f. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat mendorong 

keberhasilan Kelompok peternak dalam 

meningkatkan produksi hasil peternakan? 

21. Bagaimana keberhasilan aktivitas kelompok peternak 

Satwa Mulya dalam upaya pemberdayaan peternak? 

a. Bagaimana hasil pemberdayaan  peternak di Desa 

Brajan? apakah sudah sesuai dengan tujuan? 

b. Bagaimana kondisi keberdayaan peternak di Desa 

Brajan setelah berdirinya kelompok peternak Satwa 

Mulyo? 

c. Apakah peternak di Desa Brajan dapat terpenuhi 

kebutuhannya setelah berdirinya kelompok peternak? 

d. Bagaimana indikator keberhasilan kelompok 

peternak Satwa Mulyo dalam pemberdayaan 

peternak Desa Brajan? 

e. Apa faktor-faktor yang mendorong dalam 

pemberdayaan peternak Desa Brajan? 

f. Upaya apa saja yang dilakukan dalam pemberdayaan 

peternak di Desa Brajan? 

g. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam upaya 

pemberdayaan peternak di Desa Brajan? 

22. Bagaimana tingkat keberdayaan dalam kemampuan 

mengakses manfaat kesejahteraan? 

a. Apakah peternak sudah memiliki kemampuan 

mengambil keputusan sendiri setelah mengikuti 

aktivitas dari kelompok peternak? (berperan sebagai 

manager) 

b. Apakah peternak sudah memliki kemampuan untuk 

mengajari peternak lainya dalam manajemen usaha? 
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23. Partisipasi pada rapat anggota 

a. Berapa bulan sekali rapat anggota kelompok 

diadakan? 

b. Dalam satu tahun terakhir ini, berapa kali bapak 

mengikuti rapat anggota? 

24. Partisipasi kegiatan kelompok peternak 

a. Berapa kali bapak mengikuti kegiatan kelompok 

peternak? 

b. Apakah dalam tahun ini kelompok peternak memiliki 

kegiatan tertentu? 

c. Apakah bapak pernah mengalami kesulitan untuk 

mengajak peternak melakukan kegiatan tersebut? 

d. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan dalam 

melaksanakkan kegiatan – kegiatan dalam kelompok 

peternak bapak? 

25. Tingkat kemampuan kinerja kelompok 

a. Bagaimana inisiatif bapak untuk mencari informasi 

baru tentang aktivitas kelompok? (internet, 

pertemuan rutin dll) 

b. Siapa yang mencari informasi dari luar untuk 

kegiatan kelompok bapak? 

c. Apakah bapak mengalami kesulitan dalam menerima 

informasi baru? 

d. Hambatan apa saja yang bapak hadapi dalam 

kelompok peternak? 

e. Harapan yang bapak inginkan dalam melaksanakan 

kegiatan kelompok ini? 
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Pedoman wawancara untuk anggota kelompok peternak Satwa 

Mulya 

1. Nama    :   

  (laki-laki/perempuan)  

2. Usia    :  Tahun 

3. Jabatan    :  

4. Pekerjaan    

- Utama   : 

- Sampingan  :  

5. Lama beternak  : Tahun 

6. Jumlah tanggungan  : Orang 

7. Rata-rata Pendapatan perbulan 

- Peternakan  : 

- Non Peternakan  : 

8. Alamat    :  

9. Pendidikan terakhir (formal):  

10. Jumlah ternak yang dipelihara 

 Sapi 

- Pedet   : 

- Muda   : 

- Dewasa   : 

11. Sejak kapan anda bergabung dengan Kelompok peternak 

Satwa Mulya? 

12. Mengapa anda tertarik untuk bergabung dengan 

Kelompok peternak Satwa Mulya?  

13. Sebagai anggota Kelompok peternak Satwa Mulya, 

harapan apa yang ingin dicapai dalam setiap pelaksanaan 

aktivitas yang anda ikuti?  

14. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan 

Kelompok peternak Satwa Mulya?  
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15. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan 

Kelompok peternak Satwa Mulya ?  

16. Bagaimana pelaksanaan aktivitas Kelompok peternak 

Satwa Mulya dalam meningkatkan produksi hasil 

peternakan?  

a. Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan Kelompok 

peternak Satwa Mulya? 

b. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam 

aktivitasKelompok peternak Satwa Mulya?  

c. Kapan aktivitasKelompok peternak Satwa Mulya 

dilaksanakan?  

d. Aktivitas apa yang dilaksanakan oleh Kelompok 

peternak Satwa Mulya? 

e. Bagaimana pelaksanaan aktivitasKelompok peternak 

Satwa Mulya? Apakah sudah sesuai dengan 

perencanaan yang disusun?  

17. Bagaimana peran kelompok peternak? 

a. Apakah peternak yang tergabung kedalam kelompok 

peternak mendapatkan bantuan sarana dan prasana? 

b. Jenis bantuan apa saja yang sudah diberikan oleh 

kelompok peternak kepada peternak? 

c. Apakah bantuan tersebut telah memenuhi kebutuhan 

peternak? Saran bantuan untuk memenuhi kebutuhan? 

d. Bagaimana pembinaan anggota dalam kelompok 

peternak? 

e. Apakah ada sangsi apabila ada anggota yang 

melanggar? Bagaimana bentuk sangsinya? 

f. Bagaimana cara pengolahan hasil ternak, pakan, 

limbah dll? 

g. Bagaimana cara pemasaran hasil ternak? 



148 

 

h. Apa saja jenis pelayanan yang diberikan kelompok 

peternak kepada peternak? 

i. Apakah pelayanan yang diberikan kelompok peternak 

sudah sesuai? 

18. Bagaimana keberhasilan aktivitas Kelompok peternak 

dalam meningkatkan produksi hasil peternakan?  

a. Bagaimana peningkatan hasil produksi peternakan 

setelah Kelompok peternak Satwa Mulya berdiri?  

b. Apakah Kelompok peternak Satwa Mulya berhasil 

dalam meningkatkan produksi hasil peternakan?  

c. Bagaimana indikator keberhasilan aktivitas Kelompok 

peternak dalam meningkatkan produksi hasil 

peternakan?  

d. Apa faktor-faktor yang mendorong dalam peningkatan 

produksi hasil peternakan?  

e. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan 

produksi hasil peternakan?  

f. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat mendorong 

keberhasilan Kelompok peternak dalam meningkatkan 

produksi hasil peternakan?  

19. Bagaimana keberhasilan aktivitas kelompok peternak 

Satwa Mulya dalam upaya pemberdayaan peternak? 

a. Bagaimana hasil pemberdayaan  peternak di Desa 

Brajan? apakah sudah sesuai dengan tujuan? 

b. Bagaimana kondisi keberdayaan peternak di Desa 

Brajan setelah berdirinya kelompok peternak Satwa 

Mulyo? 

c. Apakah peternak di Desa Brajan dapat terpenuhi 

kebutuhannya setelah berdirinya kelompok peternak? 
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d. Bagaimana indikator keberhasilan kelompok peternak 

Satwa Mulyo dalam pemberdayaan peternak Desa 

Brajan? 

e. Apa faktor-faktor yang mendorong dalam 

pemberdayaan peternak Desa Brajan? 

f. Upaya apa saja yang dilakukan dalam pemberdayaan 

peternak di Desa Brajan? 

g. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam upaya 

pemberdayaan peternak di Desa Brajan? 

20. Bagaimana tingkat keberdayaan dalam kemampuan 

mengakses manfaat kesejahteraan? 

a. Apakah peternak sudah memiliki kemampuan 

mengambil keputusan sendiri setelah mengikuti 

aktivitas dari kelompok peternak? (berperan sebagai 

manager) 

b. Apakah peternak sudah memliki kemampuan untuk 

mengajari peternak lainya dalam manajemen usaha? 

21. Partisipasi pada rapat aggota 

a. Berapa bulan sekali rapat anggota kelompok 

diadakan? 

b. Dalam satu tahun terakhir ini, berapa kali bapak 

mengikuti rapat anggota? 

c. Dalam rapat anggota, apakah bapak mengajukan usul 

atau pendapat? 

d. Apabila bapak dipercaya jadi pengurus apakah bapak 

bersedia? Mengapa? 

22.  Partisipasi kegiatan kelompok peternak 

a. Berapa kali bapak mengikuti kegiatan kelompok 

peternak? 

b. Apakah dalam tahun ini kelompok peternak memiliki 

kegiatan tertentu? 
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d. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan dalam 

melaksanakkan kegiatan kegiatan dalam kelompok 

peternak bapak? 

23. Tingkat kemampuan kinerja kelompok 

a. Bagaimana inisiatif bapak untuk mencari informasi 

baru tentang aktivitas kelompok? (internet, pertemuan 

rutin dll) 

b. Siapa yang mencari informasi dari luar untuk kegiatan 

kelompok bapak? 

c. Apakah bapak mengalami kesulitan dalam menerima 

informasi baru? 

d. Hambatan apa saja yang bapak hadapi dalam 

kelompok peternak? 

e. Harapan yang bapak inginkan dalam melaksanakan 

kegiatan kelompok ini? 
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Pedoman wawancara untuk pihak eksternal 

Perangkat Desa dan warga lingkungan sekitar kelompok 

peternak Satwa Mulya 

1. No. Responden   :   

2. Nama    :  

        (laki-laki/perempuan)  

3. Umur   :  

4. Alamat asal   :  

5. Pendidikan terakhir  :  

6. Pekerjaan    :  

7. Bagaimana kondisi pada umumnya tentang Kelompok 

peternak Satwa Mulya menurut anda sebagai Perangkat 

Desa sekitar?  

8. Apakah anda merasakan hasil dari aktivitasKelompok 

peternak dalam upaya pemberdayaan Perangkat 

DesapeternakDesa Brajan ini?  

9. Menurut anda sebagai Perangkat Desa, apakah aktivitas 

yang ada di Kelompok peternak Satwa Mulya sudah 

sesuai dengan kebutuhanpeternak?  

10. Bagaimana pelaksanaan aktivitasKelompok peternak 

Satwa Mulya dalam meningkatkan produksi hasil 

peternakan?  

a. Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan Kelompok 

peternak Satwa Mulya?  

b. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas 

Kelompok peternak Satwa Mulya?  

c. Kapan aktivitasKelompok peternak Satwa Mulya 

dilaksanakan?  
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d. Aktivitas apa yang dilaksanakan oleh Kelompok 

peternak Satwa Mulya?  

e. Bagaimana pelaksanaan aktivitasKelompok peternak 

Satwa Mulya? Apakah sudah sesuai dengan 

perencanaan yang disusun?  

11. Bagaimana keberhasilan aktivitas Kelompok peternak 

Satwa Mulya dalam meningkatkan produksi hasil 

peternakan?  

a. Bagaimana peningkatan hasil produksi peternakan 

setelah Kelompok peternak Satwa Mulya berdiri?  

b. Apakah Kelompok peternak Satwa Mulya berhasil 

dalam meningkatkan produksi hasil peternakan?  

c. Bagaimana indikator keberhasilan aktivitas Kelompok 

peternak dalam meningkatkan produksi hasil 

peternakan?  

d. Apa faktor-faktor yang mendorong dalam peningkatan 

produksi hasil peternakan?  

e. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan 

produksi hasil peternakan?  

f. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat mendorong 

keberhasilan Kelompok peternak dalam meningkatkan 

produksi hasil peternakan?  
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Lampiran 2. Profil Anggota Kelompok Peternak Sapi Satwa 

Mulya 

 

Nama 

Peternak 

Umur 

(Tahun) 

Pekerjaan Utama Pendidikan 

Terakhir 

Lama 

Beternak 

(Tahun) 

DH 37 PNS SLTA 3 

SR 55 Petani SLTA 2 

HA 42 Petani SLTA 2 

PR 43 Pedagang 

Ternak/Belantik 

SLTA 7 

ST 48 Petani SLTA 2 

SW 59 PNS SLTA 3 

SG 51 Petani SLTA 2 

JR 45 Peternak SLTA 2 

AS 51 Buruh Pabrik SLTA 2 

PW 43 Peternak SLTA 2 

ES 46 Peternak SLTA 2 

BD 52 Peternak SLTA 3 

SS 53 Petani SLTA 2 

JS 39 Peternak SLTA 2 

MJ 45 Buruh Pabrik SLTA 2 

JP 58 Petani SLTA 3 

MK 53 Supir SLTA 2 

BS 55 Petani SLTA 4 

PY 34 PNS SLTA 2 

EW 43 Petani SLTA 2 

SJ 35 Supir SLTA 2 

SU 50 Pedagang kelontong SLTA 2 

SK 52 Petani SLTA 2 

Sumber: Data primer diolah (2016) 
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Lampiran 3. Profil Kepemilikan Sapi Anggota Kelompok 

Peternak Sapi Satwa Mulya 

 

Nama 

Peternak 

 Umur Sapi (tahun) Bangsa Sapi 

Pedet  Muda Dewasa Cross 

breed 

Limosin 

Cross 

breed 

Simental 

Jantan Betina Jantan Betina 

DH - 3 - 2 - 3 2 

SR - 2 - 1 - 2 1 

HA - 2 - - - - 2 

PR - 3 - - 1 2 2 

ST - 2 - - - - 2 

SW - 1 - - 1 1 1 

SG - 1 - - - 1 - 

JR - 1 - - - - 1 

AS - 1 - - - - 1 

PW - 1 - - - 1 - 

ES - 1 - - - - 1 

BD - 1 - 1 - 1 1 

SS - 1 - - - - 1 

JS - 1 - - - - 1 

MJ - 1 - - - - 1 

JP - 2 - 1 - - 3 

MK - 1 - - - 1 - 

BS - 2 - - - 2 - 

PY - 1 - - - - 1 

EW - 1 - - - 1 - 

SJ - 3 1 - - 1 2 

SU - 1 - - - - 1 

SK - 1 - 1 - - 1 

Jumlah  34 1 6 2 16 25 

Sumber: Data primer diolah (2016) 
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Lampiran 4.  Data penimbangan sapi potong Desa Brajan 

REKAP DATA KELOMPOK 

NAMA KELOMPOK     :  Satwa Mulyo 

 ALAMAT KELOMPOK : Geneng Kembang, Ds. Brajan, Kec. Mojosongo 

JENIS TERNAK              : SAPI PERSILANGAN 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Eko Sriwaluyo 1 2,5 365 12.300.000 365 401 439 479 520

2 Markaban 2 2 300 12.600.000 300 331 363 397 432

3 Dwi Hartono 1 2 382 14.900.000 382 420 459 509 562

4 2 2 376 14.500.000 376 412 449 488 539

5 3 2 370 14.200.000 370 407 446 486 528

6 Suyamto 1 2,5 385 15.000.000 385 425 468 513 559

7 2 2,5 390 15.400.000 390 435 476 520 565

8 3 2,5 375 14.200.000 375 416 458 502 547

9 Juyamto 1 2,5 394 15.350.000 394 438 484 534 585

10 2 2 319 12.400.000 319 350 385 421 459

11 Sarju 1 2 330 12.850.000 330 370 403 438 477

12 2 2 276 10.750.000 276 279 312 346 381

13 Budiyono 1 3 450 17.550.000 450 489 531 575 621

14 2 2 320 11.900.000 320 351 384 419 456

15 3 2 360 12.400.000 360 396 434 473 516

16 Sriwidodo 1 3 590 23.000.000 590 626 666 709 737

17 Edi Susilo 1 2 432 16.800.000 432 470 510 553 598

18 2 2,5 472 18.400.000 472 511 552 596 642

19 Suharni 1 2 315 11.500.000 315 347 381 416 463

20 Purnomo 1 4 546 18.000.000 546 582 620 658 703

21 2 2 320 12.300.000 320 353 388 425 465

22 3 2 325 12.700.000 325 356 389 423 458

23 Joko Rimtomo 1 2,5 331 12.900.000 331 362 394 427 461

PENDAPATAN 

(15-6)

NOMOR 

SAPI

UMUR 

SAPI

BOBOT 

AWAL
HARGA BELI

PENJUALAN 

(RPH/ 

PEDAGANG/ 

JAGAL)

HARGA 

JUAL

2 3 4 5

BOBOT BULANAN ( Kg )

NO
NAMA 

ANGGOTA

1

BOBOT 

AKHIR/ 

JUAL

PBBH (12-5)/ 

LAMA 

PEMELIHARA

AN



157 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

24 Agung Setiawan 1 2,5 333 11.600.000 333 366 400 437 475

25 2 2 302 10.800.000 302 333 368 405 444

26 3 2 305 10.400.000 305 338 371 406 445

27 sarjono 1 2 387 15.900.000 387 423 463 506 552

28 2 2.5 524 20.400.000 524 560 596 636 679

29 Marjuli 1 2 300 11.700.000 300 330 364 399 436

30 Topo 1 2 322 12.550.000 322 352 384 420 458

31 Suyitno 1 2,5 345 13.450.000 345 533 565 598 634

32 Giyanto 1 2,5 336 13.100.000 336 366 400 437 476

33 Darso 1 2,5 304 11.850.000 304 334 366 401 438

34 Sarwiji 1 3 308 12.000.000 308 340 374 409 447

35 Santoso 1 3 392 15.250.000 392 428 467 508 551

36 Ngadiran 1 2,5 330 12.850.000 330 361 395 433 473

37 Mulyadi 1 2,5 334 13.600.000 334 364 397 432 470

38 2 2 300 11.500.000 300 331 364 399 436

39 Suradi 1 2 300 11.500.000 300 330 470 505 542

40 2 2 315 11.800.000 315 347 380 415 453

41 Guntur 1 2 305 11.500.000 305 338 373 409 446

42 Dalwi 1 2 308 12.000.000 308 338 373 408 444

43 Jito 1 2 315 11.500.000 315 347 382 419 457

44 Sutris 1 2,5 325 13.200.000 325 357 391 427 465

45 Heri Suwarno 1 3 380 14.800.000 380 416 456 499 543

46 Joko Santoso 1 2 340 12.200.000 380 417 456 496 539

47 Parwoto 1 2 365 12.250.000 365 402 442 483 528

48 Bambang 1 2 307 13.200.000 307 339 373 408 444

49 Srijoko 1 2 317 13.000.000 317 349 382 418 456

50 Putra 1 2,5 342 13.800.000 342 375 410 447 485
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Mojosongo , 15 Oktober 2015 

 

 
Ketua Kelompok 

 

   

   

 
Dwi Hartono 
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Lampiran 5. Hasil Wawancara 

 

Display, Reduksi Dan Kesimpulan Hasil Wawancara 

Peranan Kelompok Peternak Sapi Potong Satwa Mulya 

Terhadap Keberdayaan Rumah Tangga Peternak Di Desa 

Brajan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali Jawa 

Tengah 

 

 

1. Bagaimana sejarah berdirinya kelompok peternak Satwa 

Mulya, baiklandasan danpertimbangan berdirinya ? 

 

ES : berdiri pada tanggal 20 Januari 2014 

dengan landasan Permentan No.  

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

Pedoman Pembinaan Kelembagaan 

Petani 

DH : kelompok peternak Satwa Mulya berdiri 

pada  tahun 2014 bermula pada saat 

beberapa  peternak berkumpul pada 

suatu tempat membicarakan tentang 

permasalahan yang mereka hadapi 

 

Kesimpulan: kelompok peternak Satwa Mulya resmi berdiri 

pada tanggal 20Januari 2014 bermula pada saat beberapa 

peternak berkumpul dan dengan landasan Permentan Nomor 

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

Kelembagaan Petani  
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2. Apakah aktivitas yang ada di kelompok peternak sudah 

sesuai dengan kebutuhan peternak sebagai anggotanya? 

 

CT : kelompok peternak berusaha memenuhi 

kebutuhan dari peternak melalui 

aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan. 

SU : sebagai anggotanya, saya merasa 

kebutuhan yang diperlukan saya 

dapatkan dari aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan kelompok peternak  

PR : aktivitas kelompok peternak selama ini 

sesuai dengan yang diinginkan oleh 

peternak dan aktiviitas-aktivitas tersebut 

dibutuhkan oleh peternak untuk 

meningkatkan produksi hasil ternaknya 

 

Kesimpulan: aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh 

kelompok peternak sudahsesuai  dengan kebutuhan peternak. 

 

3. Harapan apa yang ingin dicapai pengurus kelompok Data 

peternak Satwa Mulya dalam setiap pelaksanaan aktivitas ? 

 

PR : peternak anggota kelompok peternak 

menjadi lebih maju, meningkat 

hasilproduksi ternaknya dan menjadi 

peternak yang lebih. 

CT : pastinya peternakan sapi potong di 

wilayah Desa Brajan semakin majudan 

berkembang dan anggotanya berhasil 

dalam peternakannya serta 

kehidupannya semakin baik. 

DH : melalui aktivitas yang dilaksanakan oleh 

kelompok peternak ini, diharapkan 
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peternak menjadi lebih baik hasil 

produksi sapi potongnya dan dapat 

meningkatkan derajat ekonominya. 

 

Kesimpulan: pengurus kelompok peternak  berharap dengan 

adanya aktivitas-aktivitas yang  dilaksanakan dapat 

menjadikan peternak semakin maju, berdaya dan meningkat 

hasil produksi sapi potongnya serta dapat memajukan 

peternakan di Desa Brajan. 

 

4. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan 

kelompok peternak? 

 

SR : bantuan dari pemerintah yang selalu 

mengalir dan SDA yang dimiliki oleh 

peternak diDesa Brajan cukup 

melimpah. 

ES : lahan pertanian luas yang ditanami 

hijuandan bantuan dari pemerintah juga 

banyak untuk kami untuk meningkatkan 

produksi sapi potong. 

 

Kesimpulan : faktor pendukung yang utama adalah SDA yang 

dimiliki oleh peternak Desa  Brajan dan bantuan dari 

pemerintah pusat selalu mengalir lancar dan jumlahnya 

banyak. 

 

5. Bagaimana pelaksanaan aktivitas kelompok peternakdalam 

meningkatkan produksi ternak sapi potong? 

MK : kelompok peternak ini pelaksanaanya 

bagus. Pelaksanaan aktivitas juga selalu 
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sesuai tujuan dan semua pasti ada 

laporan dan pertanggungjawaban dari 

pengurusnya. 

SJ : pelaksanaan aktivitas kelompok 

peternak sangat baik, sebagai anggota 

saya merasa terbantu dengan adanya 

aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan. 

Saya rasa kelompok peternak Satwa 

Mulyatelah berhasil melaksanakan 

perannya dengan baik dan lancar. 

 

Kesimpulan: pelaksanaan aktivitas kelompok peternak dalam 

meningkatkan produksi sapi potong sebagai upaya 

pemberdayaan peternak Desa Brajan telah berjalan dengan 

baik,lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

 

6. Bagaimana keberhasilan aktivitas kelompok peternak dalam 

meningkatkan hasil produksi sapi potong? 

 

SS : aktivitas yang dilaksanakan kelompok 

peternak sudah berhasil meningkatkan 

hasil produksi sapi potong peternak 

sebagai anggotanya  

ES : kelompok peternak dengan aktivitas-

aktivitasnya terbukti berhasil 

meningkatkan produksi sapi potong 

yang saya lakukan. 

 

SU : aktivitas kelompok peternak menjadikan 

bobot badan sapi potong saya bertambah 

dan hasilnya bagus. 



163 

 

Kesimpulan : kelompok peternak Satwa Mulya dinilai berhasil 

dalam meningkatkan produksi sapi potong melalui aktivitas-

aktivitas yang dilaksanakan. 

 

7. Berapa banyak peningkatan yang terjadi sebelum dan 

sesudah adanyakelompok peternak Satwa Mulya ? 

 

SR : kalau dulu sebelum ikut kelompok 

peternak ini bobot badan sapi saya tidak 

pernah sampai 650 kg pada umur 3 

tahun. Tapi setelah saya bergabungdan 

mengikuti aktivitas kelompok dan 

menerima bantuan dari kelompok, bobot 

badan sapi saya mengalami pertambahan 

dan sekarang selalu diatas 750 kg pada 

umur 2,5-3 tahun. 

BD : sebelum ada kelompok peternak bobot 

badan sapi saya pada umur 2,5 itu kira-

kira antara 350 sampai 400 kg, belum 

pernah sampai 650 kg.Setelah ada 

kelompok peternak bobot badan sapi 

saya tidak pernah kurang dari 650 kg 

pada umur 2,5malah kemarin bobot 

badan sapi  

saya dapat 700 kg. 

 

SW : bobot badan sapi potong saya meningkat 

walaupun tidak begitu banyak tapi 

sekarang manajemen pemeliharaan 

selalu diperhatikan. Sekarang bobot 

badan sapi saya hampir 850 kg pada 
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umur 3 tahun, kalau dulu tidak pernah 

seberat itu, paling berat hanya sekitar 

600 kg. 

SU : dulu sebelum adanya kelompok peternak 

bobot badan sapi saya kecil. Sekarang 

setelah adanya kelompok peternak, 

bobot badan sapi saya sudah mencapai 

target yang dibuat yaitu 650 kg pada 

umur 2,5 tahun 

 

Kesimpulan : bahwa terjadi peningkatan bobot badan sapi 

potong milik peternak Desa Brajan yang menjadi anggota 

kelompok. Sebelum adanya kelompok peternak, bobot badan 

sapi potong peternak berada pada kisaran 350-600 kg dan 

setelah adanya kelompok peternak menjadi 650-800 kg pada 

umur 2,5 tahun. 

 

8. Bagaimana keberhasilan kelompok peternak Satwa Mulya 

dalam upaya keberdayaan peternak? 

 

PY : sampai saat ini kelompok peternak 

selalu berusaha untuk melakukan 

pemberdayaan kepada peternak dan jika 

dilihat dari segi partisipasi dan motivasi 

untuk berubah semakin baik dan lebih 

maju. 

SJ : kelompok peternak selama ini cukup 

berhasil dalam memberdayakan peternak 

di Desa Brajan mulai dari tingkat 

ekonominya hingga ke akraban sesama 

peternak. 
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DH : aktivitas kelompok membuat peternak 

menjadi mengenal satu sama lain, 

sehingga terjalin keakraban dan berhasil 

meningkatkan pendapatannya  

. 

Kesimpulan : kelompok peternak Satwa Mulya dinilai berhasil 

dalam upaya pemberdayaan peternak di Desa Brajan. 

 

9. Siapakah sasaran dari aktivitas yang dilaksanakan oleh 

kelompok peternak Satwa Mulya ? 

 

MK : sasarannya pasti peternak yang 

berwilayah di Desa Brajan. 

PY : sasaran aktivitas adalah peternak 

anggota kelompok peternak Satwa 

Mulya. 

 

Kesimpulan : sasaran dari aktivitas adalah peternak yang 

berada diwilayah Desa Brajan dan tercatat sebagai anggota 

dari kelompok peternak Satwa Mulya. 

 

10. Bagaimana kondisi keberdayaan peternak sebelum 

adanyakelompok peternak Satwa Mulya? 

 

CT : kalau dilihat peternak-peternak di Desa 

Brajan ini kehidupannya masih 

sederhana, untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya saja terkadang masih 

kurang. 

SU : kalau saya sendiri dulu sebelum ikut 

kelompok peternak harga jual sapi saya 
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kecil jadi kebutuhan sehari-harinya jadi 

seringkurang. Soalnya saya 

pendapatannya cuman dari hasil jual 

ternak saja. 

 

Kesimpulan: kondisi keberdayaan peternak sebelum adanya 

kelompok peternak Satwa  Mulya masih kurang berdaya dan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka masih kurang. 

 

11. Apa indikator peternak sapi potong berdaya ? 

 

DH : indikator peternak berdaya itu bisa 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya, 

bisa memanfaatkan sumber daya alam 

yang dipunyai dan bisa mengatasi 

masalah-masalah yang dihadapi pada 

saat mereka melakukan pemilihan bibit, 

pemberian pakan, manajemen 

pemeliharaan serta pemasaran sapi 

potong. 

CT : peternak berdaya adalah peternak yang 

tercukupi kebutuhan primer sehari-

harinya dan dapat membeli atau 

memenuhi kebutuhan sekundernya, 

dapat menabung untuk persiapan 

kebutuhan yang akan datang, potensi 

sumber daya alamnya digunakan untuk 

kegiatan manajemen sapi potongnya dan 

mampu menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi dalam kehidupannya. 
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Kesimpulan : Indikator keberdayaan masyarakat peternak di 

antaranya adalah mereka dapat memanfaatkan sumber daya 

yang ada, mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, 

dapat memenuhi kebutuhan primernya, serta mampu 

menyiapkan kehidupan untuk masa mendatang. 
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Lampiran 6. Dokumentasi 

 

DOKUMENTASI PERANAN KELOMPOK PETERNAK 

SAPI SATWA MULYA DESA BRAJAN TERHADAP 

KEBERDAYAAN RUMAH TANGGA 

 
1. Rumput Gajah di Desa Brajan 

 

 
2. Bibit kaliandra bantuan dari pemerintah 



169 

 

DOKUMENTASI PERANAN KELOMPOK PETERNAK 

SAPI SATWA MULYA DESA BRAJAN TERHADAP 

KEBERDAYAAN RUMAH TANGGA  

 
3. Penimbangan ternak sapi potong 

 

  
4. Kartu monitoring cek kebuntingan, inseminasi 

buatan, dan pemberian suplemen 
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DOKUMENTASI PERANAN KELOMPOK PETERNAK 

SAPI SATWA MULYA DESA BRAJAN TERHADAP 

KEBERDAYAAN RUMAH TANGGA 

 
5. Bantuan pakan ternak sapi potong 

 

 

 
6. Nota/bukti pengiriman pakan ternak 

 



171 

 

DOKUMENTASI PERANAN KELOMPOK PETERNAK 

SAPI SATWA MULYA DESA BRAJAN TERHADAP 

KEBERDAYAAN RUMAH TANGGA 

 
7. Pertemuan rutin bulanan setiap tanggal 10 

 

 
8.  Pembayaran iuran dan arisan dalam pertemuan rutin 
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DOKUMENTASI PERANAN KELOMPOK PETERNAK 

SAPI SATWA MULYA DESA BRAJAN TERHADAP 

KEBERDAYAAN RUMAH TANGGA 

 
8. Buku notulen yang berisi tentang aktivitas kelompok 

peternak Satwa Mulya Desa Brajan 

 
9. Buku daftar hadir/absensi untuk anggota kelompok 

peternak Satwa Mulya Desa Brajan 
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DOKUMENTASI PERANAN KELOMPOK PETERNAK 

SAPI SATWA MULYA DESA BRAJAN TERHADAP 

KEBERDAYAAN RUMAH TANGGA 

 
11. Buku kas/iuran kelompok peternak Satwa Mulya Desa 

Brajan 

 
12. Mesin Chopper bantuan dari pemerintah yang 

dihibahkan untuk kelompok peternak Satwa Mulya Desa 

Brajan 
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DOKUMENTASI PERANAN KELOMPOK PETERNAK 

SAPI SATWA MULYA DESA BRAJAN TERHADAP 

KEBERDAYAAN RUMAH TANGGA 

 
13. Bangsa sapi yang dipelihara peternak 

 
14. Kalender kelompok peternak Satwa Mulya Desa 

Brajan 
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DOKUMENTASI PERANAN KELOMPOK 

PETERNAK SAPI SATWA MULYA DESA 

BRAJAN TERHADAP KEBERDAYAAN 

RUMAH TANGGA 

 
15. Seragam kelompok peternak Satwa Mulya Desa 

Brajan 

 
16. Sebagian anggota kelompok peternak Satwa Mulya 

Desa Brajan 
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