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MOTTO: 

“Apabila kamu tidak dapat memberikan kebaikan kepada 

orang lain dengan kekayaanmu, berilah mereka dengan 

kebaikan dengan wajahmu yang berseri-seri, disertai 

akhlak baik” 

-Nabi Muhammad SAW- 

 

“Live, Travel, Adventure, Bless, and Don't be 

sorry” 

-Jack Kerouack- 

 

“Pengalaman sangat penting buat hidup, selagi 

masih muda carilah pengalaman sebanyak-

banyaknya” 
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RINGKASAN 

 Fani Bayu Hari Nugroho, 2009, Pemberdayaan Masyarakat Desa 

dengan Model Sentra Produk (Studi pada “Kampoeng Bebek dan Telur Asin” 

Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo), Ketua Komisi 

Pembimbing Dr. Mochamad Makmur, MS, Anggota Komisi Pembimbing 

Drs. Abdullah Said, M.Si, 129 Hal + xxv 

 Penelitian ini dilakukan atas dasar pemberdayaan masyarakat dengan 

model sentra produk. Pemberdayaan masyarakat dengan cara mendidik 

masyarakat untuk mandiri salah satunya bisa dilakukan dengan memanfaatkan 

dan memaksimalkan potensi yang ada di daerah tersebut. Desa Kebonsari 

memiliki potensi pada sektor peternakan yang diberdayakan oleh Dinas 

Pertanian Perkebunan dan Peternakan agar lebih berkembang lagi. Telur asin 

dengan kadar protein cukup tinggi serta varian telur asin rasa-rasa menjadi 

keunggulan telur asin Desa Kebonsari. 

Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat desa dengan model sentra 

produk yang dilakukan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan, serta faktor 

yang mempengaruhi dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan model sentra 

produk. 

 Hasil penelitian pada Kampoeng Bebek dan Telur Asin di Desa 

Kebonsari, Candi, Sidoarjo menunjukkan bahwa pemberdayaan dengan model 

sentra produk yang dilakukan memiliki fasilitas yang cukup untuk dilakukan 

mulai dari ketersediaan lahan dan aksesbilitas, kelembagaan, teknologi, kualitas 

SDM, hingga sistem informasi. Hanya saja secara teknologi perlu ditingkatkan 

dengan memasukkan teknologi industri untuk lebih maju. Pemberian 

penyuluhan dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan sangat membantu 

masyarakat Desa Kebonsari khususnya anggota kelompok ternak itik “Sumber 

Pangan”. Pelatihan budidaya tiktok dan pelatihan aneka rasa telur asin pernah 

diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan. Penghambat 

pemberdayaan ini merupakan minimnya bantuan pemberian kredit lunak secara 

berlanjut kepada peternak. Namun, pendorong dari pemberdayaan ini memiliki 

manajemen pengelolaan organisasi yang cukup baik di dalamnya dalam 

membantu para peternak. 

 Perlu adanya penguatan organisasi di dalam pemberdayaan tersebut agar 

bisa lebih membantu menyejahterakan para peternak bebek dengan menjadikan 

organisasi tersebut sebagai koperasi. Memberikan pelatihan ataupun penyuluhan 

lebih kepada peternak dari Dinas-dinas terkait untuk pengembangan selanjutnya. 

 

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Sentra Produk. 
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SUMMARY 

Fani Bayu Hari Nugroho, 2009, Village Community Empowerment by 

Product Center Model (Study in "Kampoeng Bebek dan Telur Asin" Kebonsari 

Village Candi District Sidoarjo Regency), Chairman of the Commission 

Supervisor Dr. Mochamad Makmur, MS, Member of the Commission 

Supervisor Drs. Abdullah Said, M.Si, This 129 + xxv 

The research was conducted on the basis of the model of community 

empowerment center products. Community empowerment by educating the public 

to be independent one could be done by utilizing and maximizing the potential 

that exists in the area. Kebonsari village has potential in the livestock sector is 

empowered by the Department of Agriculture Crops and Livestock in order to 

grow even more. Salted eggs with high levels of protein and variants of salted egg 

flavors are the hallmark of salted egg Kebonsari village. 

How empowering rural communities with a model center for the product 

that do the Department of Agriculture Crops and Livestock, and the factors that 

affected the rural community empowerment model product centers. 

The results on Kampoeng Bebek dan Telur Asin Kebonsari Village, Candi, 

Sidoarjo, shows that the empowerment model of product centers that do have 

adequate facilities to do ranging from the availability of land and accessibility, 

institutional, technological, quality of human resources, to information systems. 

It's just that the technology needs to be improved by incorporating more advanced 

technology for the industry. Granting extension of the Department of Agriculture 

Crops and Livestock very helpful at all to the people especially the farmers 

Kebonsari village duck. Training tiktok cultivation and training of various flavors 

of salted egg ever organized by the Department of Agriculture Crops and 

Livestock. Inhibiting this empowerment is the lack of credit assistance to farmers 

with running software. However, the driving force of empowerment management 

of the organization has good enough in it to help the farmers. 

It need to strengthening the empowerment organizations in order to further 

will can help improve duck farmers life by making the organization as a 

cooperative. Provide more training or counseling to farmers from related agencies 

for further development. 

 

Keyword: Community Empowerment, Product Center. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Bangsa Indonesia memiliki suatu cita-cita yang besar yang tertuang dalam 

pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu untuk menciptakan 

kesejahteraan secara adil dan makmur. Untuk dapat menciptakan kesejahteraan 

secara adil dan makmur seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang 

Dasar 1945 alinea keempat hal tersebut, maka pemerintah melakukan 

pembangunan nasional di seluruh penjuru negeri. Pembangunan merupakan suatu 

proses yang berkesinambungan yang meliputi segala bidang dan dilaksanakan 

secara menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Tujuan utama dari pembangunan ini adalah menciptakan kemakmuran 

dan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. 

Sejarah Indonesia merdeka, ide tentang pembangunan telah diwujudkan 

dalam berbagai dimensi yang berbeda. Pada era-Presiden Soekarno konsep 

pembangunan berbasis national building & character building, dan meletakkan 

pembangunan politik sebagai panglima. Sesungguhnya prioritas pada bidang 

politik merupakan hal yang rasional pada masa tersebut, mengingat kondisi 

nasional sebagai negara yang baru merdeka yang masih porak-poranda. Setelah 

pergantian tampuk kepemimpinan pemerintahan menuju era-Orde Baru. Masa ini 

dikenalkan paradigma pendekatan pembangunan yang berbeda yakni Trilogi 

Pembangunan yakni pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan pemerataan 

1 
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pendapatan. Kebijakan yang digulirkan adalah pembangunan Jangka Panjang 

Tahap I dan II dengan masa waktu 25 tahun. Tahap ini kemudian terbagi atas 

Pembangunan Lima Tahun (Pelita I-V). Melalui Pelita Indonesia mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara lain tetapi problem 

kemiskinan dan pemerataan pendapatan tidak dapat secara tuntas diselesaikan 

melalui paradigma pembangunan tersebut (Sulistiyani, 2004:41). 

Kegagalan pembangunan di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh 

karena program-program pembangunan yang dilaksanakan yang kurang 

memperhatikan keberdayaan dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun 

tidak langsung dalam proses pembangunan tersebut. Masyarakat terlebih hanya 

dijadikan sebagai objek pembangunan dalam program-program pembangunan, 

bukan sebagai subjek pembangunan. Jadi pembangunan yang dilaksanakan 

kurang memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada masyarakat miskin untuk 

ikut dalam pembangunan nasional, mulai dari proses perencanaan, pengambilan 

keputusan, pelaksanaan pembangunan sampai evaluasi pembangunan kurang 

melibatkan masyarakat. Sejatinya, program-program pembangunan yang telah 

dilaksanakan telah mengusung konsep pemberdayaan masyarakat atau people 

empowerment. Secara konseptual sebenarnya telah mengedepankan kesejahteraan 

masyarakat, sebagai contoh adalah Impres Desa Tertinggal (IDT), Jaring 

Pengaman Sosial (JPS). Namun kembali lagi dalam implementasi pelaksanaan 

program tersebut kurang melibatkan partisipasi masyarakat dan peran serta 

pemerintah masih sangat dominan. 
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Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan hendaknya 

menjadi suatu evaluasi bagi pemerintah untuk pembangunan yang selanjutnya 

agar dapat mengedepankan partisipasi rakyat sesuai dengan nilai-nilai yang 

terkandung di dalam Pancasila, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat yang 

berlandaskan pada Demokrasi Pancasila. Untuk dapat melaksanakan 

pembangunan secara optimal, maka semua pihak yang berkepentingan juga harus 

memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal pula, baik sumber daya alam 

maupun sumber daya manusianya. Keikutsertaan semua pihak diharapkan mampu 

menciptakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. 

Pemberdayaan masyarakat dengan cara mendidik masyarakat untuk 

mandiri salah satunya bisa dilakukan dengan memanfaatkan dan mengeluarkan 

potensi yang ada di daerah tersebut. Dengan memanfaatkan dan memaksimalkan 

potensi daerah akan mendidik masyarakat untuk dapat mandiri dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun masyarakat perlu diberdayakan secara 

berlanjut agar tetap mampu bertahan dan bersaing. Pemberdayaan masyarakat 

merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing 

serta menciptakan pembangunan yang adil dan merata. Dalam hal ini 

pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk berperan sebagai pendorong 

pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru dan penumbuhan daya 

saing. 

Daerah “Kampoeng Bebek dan Telur Asin” Desa Kebonsari Kecamatan 

Candi Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang sedang diberdayakan 

masyarakatnya agar lebih baik. Pemberian nama “Kampoeng Bebek dan Telur 
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Asin” baru disahkan pemerintah tiga tahun yang lalu. Dengan kata lain daerah ini 

masih terhitung masih sangat muda. Pemerintah meresmikan Desa Kebonsari 

sebagai daerah sentra produk dikarenakan Desa Kebonsari masyarakatnya 

sebagian besar bermata pencaharian sebagai peternak bebek dan memproduksi 

telur asin untuk didistribusikan secara massal. Letak dari Desa Kebonsari 

terbilang strategis melihat dari jalan raya yang melintang. Desa Kebonsari ini 

terletak di Jalan lingkar timur Sidoarjo dimana Jalan lingkar timur itu sendiri 

merupakan jalan ring road Sidoarjo atau jalan pintas pengendara yang dari arah 

Surabaya menuju Malang. 

Kampung ini merupakan model pemberdayaan ekonomi kerakyatan 

melalui potensi-potensi yang ada di tengah masyarakat. Bupati Sidoarjo Win 

Hendrarso berharap setiap desa mempunyai spesifikasi unggulan yang dapat 

diberdayakan potensi ekonominya sehingga masyarakat dapat terdorong untuk 

semakin mengembangkan produktivitasnya (http://www.surabayapost.co.id/?mnu 

=berita&act=view&id=4b2a33630dbb0f3ead21168e2bd63167&jenis=1679091ca

880faf6fb5e6087eb1b2dc). Daerah Candi Desa Kebonsari Sidoarjo sekarang ini 

telah dikenal sebagai sebagai kawasan budidaya bebek sekaligus penghasil telur 

asin nasional. Telur asin dengan kelezatan yang berbeda dari daerah lainnya. Para 

pengusaha telur di Desa Kebonsari lalu mendapatkan pelatihan tambahan dari 

petugas Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan, yakni mengolah telur bebek 

aneka rasa. Pada awalnya, para pengusaha hanya diajari cara membuat telur rasa 

kepiting saja. Setelah mengetahui teknik dasarnya, para pengusaha rumahan itu 

berinovasi sendiri untuk menemukan formula lebih bayak varian rasa. Selain rasa 

http://www.surabayapost.co.id/?mnu
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kepiting, kini juga ada rasa udang, tenggiri, ikan salmon, rasa bawang, dll. Rasa 

yang digunakan dalam telur pun tidak menggunakan bahan kimia, akan tetapi 

murni dari bumbu dapur. Selain itu cara memasaknya pun variatif, dengan cara di 

kukus, oven, dan asap (http://paradizhop.blogspot.com/2013/04/desa-kebonsari-

kecamatan-candi-siodarjo.html). 

Pemberdayaan masyarakat desa dengan model sentra produk menjadi 

salah satu pilihan untuk mengembangkan suatu potensi daerah akan keunggulan 

yang dimilikinya (www.antaranews.com/berita/325249/ 

pemkabsidoarjodukungpengelompokanindustri). Mata pencaharian masyarakat 

desa yang sama dalam suatu daerah dengan pendapatan per kapita Rp13.018.910,-

/tahun sangat layak daerah tersebut untuk diberdayakan dengan model sentra 

produk. Setiap desa mempunyai spesifikasi unggulan yang dapat diberdayakan 

potensi ekonominya sehingga masyarakat dapat terdorong untuk semakin 

meningkatkan produktifitasnya. Upaya pemerintah untuk memberdayakan 

masyarakat desa dengan model sentra produk yakni dengan pemberian dana untuk 

modal usaha kepada masyarakat agar usahanya lebih dikembangkan lagi serta 

menggandeng para stakeholder untuk ikut memberdayakan masyarakat desa 

seperti yang direncanakan oleh pemerintah. Selain sebagai mengembangkan 

potensi daerah guna memberdayakan masyarakat desa, pemberdayaan dengan 

model sentra produk ini bisa dijadikan sebagai wisata belanja hasil potensi daerah 

dari masyarakat desa tersebut. Keselarasan potensi antara pemberdayaan 

masyarakatnya dengan wisatanya akan lebih memajukan pembangunan di daerah 

maupun di desa tersebut. Dari sektor masyarakatnya tercipta kesejahteraan yang 

http://www.antaranews.com/berita/325249/
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seimbang sedangkan dari sektor wisata akan memajukan nama dari daerah 

tersebut sebagai daerah potensial penghasil. 

Dengan pemberdayaan masyarakat dengan model sentra produk 

seharusnya menjadikan seluruh potensi yang ada di daerah itu dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk kesejahteraannya. Keterbatasan keterampilan serta pendidikan 

untuk memanfaatkannya menjadikan masyarakat bingung ketika ingin 

memperluas usahanya dari bantuan pemerintah. Kualitas sumber daya manusia 

yang masih rendah serta jaringan yang cukup minim untuk memperluas usaha ini 

yang menyebabkan mereka hanya bergantung kepada pelanggan sekitar sehingga 

kesulitan untuk memperluas usahanya tersebut. Untuk perkembangannya, 

masyarakat lebih banyak belajar pemasaran untuk memperluas jaringan usahanya 

misalnya dengan menawarkan melalui internet, serta menerima bantuan dari 

pemerintah terkait pemberian modal untuk mengembangkan usaha yang sudah 

dijalankannya dengan model pembangunan sebuah daerah sentra produk. 

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas maka dari itu peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang pembangunan daerah sentra produk untuk memberdayakan 

masyarakat desa dengan judul penelitian “Pemberdayaan Masyarakat Desa 

dengan Model Sentra Produk (Studi pada “Kampoeng Bebek dan Telur 

Asin” Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)”. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka rumusan 

masalahnya adalah : 
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a. Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat desa dengan model Sentra 

Produk yang dilaksanakan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan? 

b. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam 

pemberdayaan masyarakat desa dengan model Sentra Produk? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat desa 

dengan model Sentra Produk yang dilaksanakan Dinas Pertanian, 

Perkebunan, dan Peternakan. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan 

pendorong dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan model Sentra 

Produk. 

  

4. Kontribusi Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk : 

a. Akademis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. 

b. Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat maupun 

pemerintahan setempat sebagai bahan pertimbangan dalam upaya 
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pemberdayaan masyarakat. Serta dapat mendorong sebuah pembangunan 

dengan model sentra produk yang dihasilkan desa tersebut. 

 

5. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dan memperjelas bagian-bagian penelitian ini, maka 

peneliti membagi atas yaitu: 

BAB I  :   PENDAHULUAN 

Peneliti memberikan penjelasan secara umum mengenai latar 

belakang dan alasan pemilihan judul, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  :   TINJAUAN PUSTAKA 

Peneliti menjelaskan dan menguraikan mengenai konsep-

konsep, teori-teori, atau temuan-temuan ilmiah dari buku ilmiah, 

jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi) yang berkaitan 

dengan permasalahan atau pertanyaan peneliti. Dalam hal ini 

berdasarkan prinsip kemuktahiran dan relevansi dengan topik 

yang diteliti. 

BAB III :   METODE PENELITIAN 

Peneliti akan mengemukakan mengenai jenis penelitian yang 

digunakan, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen 



9 
 

   
 

penelitian dan juga metode analisis yang digunakan untuk 

menganalisis penelitian. 

BAB IV :   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peneliti akan menyajikan data dengan cara menggambarkan 

sejumlah variable atau masalah penelitian yang mencerminkan 

karakteristik dari objek atau fenomena yang terjadi saat itu 

secara kronologis menurut tujuan penelitian. Kemudian peneliti 

menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian dengan 

cara memaparkan data atau fenomena dalam tahapan-tahapan 

analisis dengan tata cara (metode/teknik) tertentu, yang 

selanjutnya diinterpretasikan (ditafsirkan) sesuai dengan 

konsepsi dan teori yang dipakai dalam rangka pencapaian tujuan 

penelitian. 

BAB V :   PENUTUP 

Peneliti akan menyajikan kesimpulan mengenai apa yang 

diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran 

yang diajukan untuk perbaikan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Administrasi 

1.1 Administrasi Publik 

 Administrasi menurut Siagian (2008:2) didefinisikan sebagai “keseluruhan 

proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas 

rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. 

Siagian (2005:3) juga membedakan pengertian administrasi dalam dua pengertian 

yaitu: 

a. Administrasi dalam arti sempit diartikan terbatas sebagai kegiatan tata 

usaha yang berkenaan dengan penyusunan dan pencatatan data dan 

informasi secara sistematis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam 

organisasi. 

b. Administrasi dalam arti luas berhubungan dengan kegiatan kerjasama 

dan upaya (organisasi dan manajemen) bersifat sistematis, rasional, 

dan manusiawi yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk 

mencapai tujuan bersama. 

 

Sedangkan menurut Thoha (2008:92) mengemukakan “publik lebih 

ditekankan pada pemahaman negara”. Tetapi dalam istilah Public Administration 

yang di alih bahasakan ke dalam Bahasa Indonesia dengan sebutan Administrasi 

Negara kurang tepat, lebih tepatnya Administrasi Publik. Administrasi publik 

adalah ilmu yang mempelajari hubungan atau kerjasama dalam suatu organisasi 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pasolong (2007:24) mengemukakan 

bahwa  

“administrasi publik adalah sebuah konsep yang menangani hubungan 

pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan 

terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktek-

10 
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praktek manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan 

efektif, efisien, dan rasional.” 

 

Dwight Waldo (1956) dalam Sjamsiar Sjamsuddin (2007:117) menyebut 

administrasi publik, yaitu (1) Manajemen dan organisasi dari manusia dan 

peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. (2) merupakan seni dan ilmu 

manajemen yang dipergunakan dalam mengelola masalah kenegaraan. 

Nicholas Henry dalam Sjamsiar Sjamsuddin (2007:116) mengungkapkan 

administrasi publik adalah: 

“Suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan 

mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya 

dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik 

agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik 

berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan 

nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara 

lebih baik.” 

 

Dari beberapa pendapat tentang administrasi publik di atas dapat dipahami 

bahwa administrasi publik merupakan kerjasama sekelompok orang atau lembaga 

dalam tujuan yang sama untuk meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap 

berbagai kebutuhan publik dengan mengombinasikan antara teori dengan 

prakteknya secara kompleks. 

 

1.2 Administrasi Pembangunan 

Administrasi pembangunan merupakan salah satu bagian dari administrasi 

Negara. Administrasi pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu Negara 

dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara tertentu (Siagian,2005:24). 
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Berdasarkan pendapat Siagian (2007:4) administrasi pembangunan tersebut 

dijelaskan sebagai berikut: 

“Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yang pertama 

administrasi dan yang kedua adalah pembangunan. Yang dimaksud dengan 

administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan 

yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan 

pembangunan biasanya didefinisikan sebagai usaha/rangkaian usaha 

pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar 

oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam 

rangka pembinaan bangsa (nations building).” 

 

Tjokroaminoto dalam Siagian (2005:24) menyebutkan bahwa administrasi 

pembangunan adalah: 

“Pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk 

merealisir pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang 

dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan 

bangsa sebagai akses yang ada sehingga persoalan kemiskinan menjadi 

semakin parah, pengangguran dimana-mana, tingkat kemiskinan semakin 

tinggi.” 

 

Tjokroamidjojo (1978:9-10) dalam bukunya mengungkapkan ciri dari 

administrasi pembangunan adalah sebagai berikut: 

1. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang 

berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara baru 

berkembang. 

2. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan 

(committed) terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan 

kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaannya yang efektif bahkan 

administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan 

masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, ekonomi dan 

lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik. 

3. Justru berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-

perubahan (inovasi) ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu 

masyarakat di masa depan. Berorientasi masa depan. 

4. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan 

(development functions) dari pemerintah. Dalam hal ini adalah 

kemampuan untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan 
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pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif seperti telah disebutkan 

terdahulu yang terakhir juga dapat disebutkan sebagai kemampuan dan 

pengendalian instrumen-instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan 

pembangunan. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai 

“development agent”. 

5. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi 

perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di 

berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dengan 

perkataan lain administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program 

pembangunan. 

6. Dalam administrasi pembangunan administrator dalam aparatur 

pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (change agents). 

7. Lebih berpendekatan lingkungan (ecological approach), berorientasi pada 

kegiatan (actions oriented) dan bersifat pemecahan masalah (problem 

soving). 

 

Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan. 

Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaanya berorientasi pada 

pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah kepada modernitas, 

modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional, proses 

dan kegiatan pembangunnanya ditujukan kepada usaha untuk membina bangsa 

dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan. 

Memahami penjelasan dari definisi dan ciri administrasi pembangunan 

merupakan perencanaan dengan inovasi untuk mengarah pada hasil lebih baik 

kedepannya. Oleh karena itu, administrasi pembangunan diharapkan dapat 

mengurangi tingkat kemiskinan negara dan cenderung memberi perhatian pada 

negara baru berkembang. 
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2. Pembangunan 

2.1 Definisi Pembangunan 

Pembangunan sering diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan 

kehidupan masyarakat melalui perubahan yang terencana demi meningkatkan 

kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Siagian (2003:4) mendefinisikan 

pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan 

secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju 

modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan menurut Bryant dan 

White mengungkapkan “Pembangunan adalah peningkatan kemampuan orang 

untuk mempengaruhi masa depanya” (Suryono, 2004:21). 

Dengan demikian berarti bahwa pembangunan tidak hanya merupakan 

perubahan-perubahan secara konkrit saja, tetapi rakyat juga perlu mendapat 

kemampuan yang besar untuk memberi tanggapan terhadap perubahan tersebut, 

sehinggah perubahan karena pembangunan harus memperhatikan potensi individu 

sekaligus kapasitas masyarakat. 

Menurut Bryant dan White (1982) dalam Suryono (2004:35) ada lima 

implikasi utama yang perlu diperhatikan dalam definisi pembangunan yaitu : 

a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, 

baik individu maupun kelompok (capacity). 

b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan 

pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan (equity). 

c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk 

membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada 

padanya. Kepercayaan diri dinyatakan dalam bentuk kesepakatan 

yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan 

(empowerment). 

d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun 

secara mandiri (sustainability). 
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e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu 

terhadap negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling 

menguntungkan dan saling menghormati (interdependensi). 

Dari pemahaman definisi merupakan pembangunan dengan 

memperhatikan masyarakat baik individu maupun berkelompok (bermasyarakat) 

untuk bisa sadar dengan sebuah usaha yang terencana agar terjadinya modernisasi 

dalam kehidupan masyarakat dan perkembangan negara. 

 

2.2 Paradigma Pembangunan 

Pembangunan tidak terlepas adanya suatu persoalan yang muncul untuk 

diselesaikan dengan perkembangan jaman yang semakin berkembang. Asumsi, 

teori, dan solusi harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Sebagaimana 

perkembangan penentuan asumsi, teori dan solusi menurut jaman sering disebut 

dengan paradigma dalam pembangunan. Paradigma yang satu dengan paradigma 

yang lain pada hakikatnya tidak dapat disamakan (apalagi dipersatukan), tetapi 

paradigma bisa diperbandingkan satu sama lainnya. 

Suryono (2004) dalam bukunya mengambarkan ada empat paradigma 

dalam pembangunan dimana itu juga bisa menjelaskan perkembangan strategi 

pembangunan. 

1. Pertumbuhan  

“Untuk mengejar ketinggalan suatu negara diterapkan konsep 

pembangunan yang disebut dengan paradigma pertumbuhan (growth 

paradigm) dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan 

pertumbuhan pendapatan nasional. Bersamaan dengan itu muncul teori 

Rostow (1960) tentang tahapan pembangunan sebagaimana dialami dalam 

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara maju... ” (2004:81) 

2. Pertumbuhan dan Pemerataan 
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“Pada strategi ini pertumbuhan ekonomi negara berkembang menuju 

industrialisasi dicanangkan mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 6% 

setiap tahunnya, dengan tujuan pemerataan dalam bidang pendapatan, 

kesehatan, keadilan, pendidikan, kewirausahaan, keamanan, kesejahteraan 

sosial maupun pelestarian lingkungan yang ditandai oleh perubahan 

struktur ekonomi dan sosial. Tegasnya, strategi ini lebih diorientasikan 

pada pengelolaan dan investasi sumber daya manusia dan pembangunan 

sosial dalam proses pembangunan.” (2004:81) 

3. Pembangunan Berkelanjutan 

“Pendekatan ini memasukkan indikator pembangunan untuk kesejahteraan 

manusia seperti harapan hidup, angka kematian bayi dan melek huruf. 

Dalam pendekatan pembangunan manusia pada negara-negara 

berkembang, lebih dititikberatkan pada pembangunan sosial dan 

lingkungan agar mendukung pertumbuhan ekonomi dengan strategi 

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development)... ” (2004:82) 

4. Pembangunan Manusia 

“ ...arah pembangunannya adalah untuk mendukung pemerataan dan 

pertumbuhan dalam rangka kelangsungan pembangunan yang bersifat 

global, seperti aspek transformasi nilai, kelembagaan, teknologi, dan 

perilaku manusia yang konsisten terhadap kualitas kehidupan sosial dan 

lingkungannya. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

proses pembangunan ini adalah: pelayanan sosial (social service), 

pembelajaran sosial (social learning), pemberdayaan (empowerment), 

kemampuan (capacity), dan pembangunan kelembagaan (institutional 

building).” (2004:83) 

 

Dalam perkembangan paradigma pembangunan tersebut mengikuti sebuah 

permasalahan yang muncul setelah dilakukan sebuah evaluasi untuk menemukan 

solusi. Secara sadar dengan berkembangnya strategi pembangunan dengan 

munculnya asumsi, teori, dan solusi akan memunculkan sebuah paradigma baru 

dalam pembangunan. 

 

2.3 Peran Masyarakat Dalam Pembangunan 

Masyarakat merupakan target atau sasaran dalam proses pembangunan 

karena kesejahteraan masyarakat adalah tujuan pembanguan. Selain sebagai 

sasaran pembangunan masyarakat juga sebagai alat pembangunan. Dimensi 
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manusia dalam pembangunan menjadi arti penting karena pembangunan 

membutuhkan daya dukung sumber daya manusia yang potensial secara kuantitas 

dan kualitas. Terdapat kelemahan dalam strategi pembangunan nasional selama 

ini yakni penyelenggara negara atau pemerintah hanya mementingkan kuantitas 

pencapaian tujuan dalam pertumbuhan tanpa memperhatikan kualitas. Sebenarnya 

kualitas dan kuantitas dalam pembangunan dapat dicapai melalui peran serta 

masyarakat. 

Menurut Coeyers dalam Huraerah (2008:104-105) ada alasan utama 

mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting, yaitu: 

a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh 

informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sekap masyarakat 

setempat, yang tanpa kehadiranya program pembangunan serta 

proyek-proyek akan gagal. 

b. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program 

pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan 

perencanaanya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk 

proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek 

tersebut. 

c. Yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara, karena 

timbul anggapan merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat 

dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Bila 

dirasakan mereka pun mempunyai hak turut memberi saran dalam 

menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah 

mereka. 

 

Masyarakat harusnya dipandang sebagai subyek, bukan sebagai obyek 

dalam sebuah pembangunan. Pembangunan yang memandang masyarakat sebagai 

subyek lebih mendapat kepercayaan dari masyarakat karena masyarakat dilibatkan 

dalam proses pembangunan yang direncanakan. Proses yang demikian lebih 

memudahkan pencapaian dengan hasil yang positif melihat keterlibatan 

masyarakat serta pengawasan secara bersama. 
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2.4 Pembangunan dengan Konsep Pemberdayaan 

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam konteks perkembangan 

paradigma pembangunan ada sejak munculnya model pembangunan Harrod- 

Domar hingga model pembangunan manusia Chenery. Dalam model Harrod- 

Domar, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh dua unsur pokok yaitu tingkat 

tabungan (investasi) dan produktivitas kapital (capital output ratio) (Wrihatnolo 

dan Riant Nugroho D.,2007:62). 

H.B Chenery dan M. Syrquin (1975) dalam Wrihatnolo dan Riant 

Nugroho D. (2007:64) mengatakan bahwa perkembangan perekonomian akan 

mengalami transformasi (konsumsi, produksi, dan lapangan kerja) dari 

perekonomian yang didominasi sektor pertanian menjadi perekonomian yang 

didominasi sektor industri dan jasa. Artinya dalam perkembangan konteks 

pembangunan selanjutnya masyarakat harus siap menerima perubahan-perubahan. 

Maka dari itu masyarakat perlu menjadi mampu dalam menerima itu semua, dan 

diperlukanya apa yang disebut dengan konsep pemberdayaan. 

Wrihatnolo dan Riant Nugroho (2007:65) dalam bukunya mengemukakan 

bahwa: 

“Konsep empowerment (pemberdayaan) muncul karena dua premis mayor, 

yakni kegagalan dan harapan (Friedmann,1992). Kegagalan yang 

dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam 

menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. 

Sementara itu, harapan muncul karena adanya alternatif-alternatif 

pembangunan yang memasukan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, 

persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadahi.” 

(Wrihatnolo dan Riant Nugroho 2007:59) 

 

Konsep pemberdayaan (empowerment) merupakan suatu konsep dari 

pembangunan. Didalam pembangunan masyarakat harus berubah secara sadar dan 
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terencana untuk menuju ke arah yang lebih baik. Perubahan kearah masyarakat 

yang lebih baik ada didalam konsep pemberdayaan. 

 

3. Pemberdayaan Masyarakat 

3.1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat 

Istilah pemberdayaan merupakan terjemahan dari empowerment. Di 

Indonesia, istilah pemberdayaan sudah dikenal pada tahun 1990-an di banyak 

Lembaga Swadaya Masyarakat, baru setelah konferensi Beijing 1995 pemerintah 

menggunakan istilah yang sama. Perkembangannya istilah pemberdayaan telah 

menjadi wacana (discourse) publik dan bahkan seringkali dijadikan kata kunci 

(keyword) bagi kemajuan dan keberhasilan pembangunan masyarakat.  

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang 

berarti kekuatan atau kemampuan atau bakat. Bertolak dari pengertian tersebut, 

maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suau proses menuju berdaya atau 

proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dan atau proses pemberian 

daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang 

kurang atau belum berdaya. (Sulistiyani. 2004:77) 

Sedangkan Priyono dan Pranarka (1996:3) mengemukakan pemberdayaan 

mengandung dua makna pokok, yakni: 

a. to give power or authority to yang artinya memberikan kekuasaan atau 

mendelegasikan wewenang kepada masyarakat agar masyarakat 

mempunyai kebijakan dan kemandirian dalam proses pengambilan 

keputusan untuk membangun diri dan lingkungan secara mandiri. 

b. to give ability or enable yang artinya meningkatkan kemampuan 

masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan, agar 
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kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang 

diharapkan. 

Pemberdayaan Masyarakat menurut Sumodiningrat (2000:4) mengandung 

tiga pengertian, yaitu: 

“Pertama, pemihakkan atau memberi prioritas kepada yang paling 

memerlukan. Kedua, mempersiapkan pada masyarakat yang memperoleh 

prioritas dalam upaya menyamakan level (level playing field) dan yang ketiga 

melindungi segenap pelaku pembangunan khususnya masyarakat yang 

mempunyai prioritas diberdayakan.” 

 

 Sedangkan menurut Kartasasmita (1996:144), bahwa memberdayakan 

masyarakat mengandung arti: 

“Upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat 

dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu, hanya 

dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri untuk melepaskan diri dari 

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Jadi memberdayakan 

mempunyai pengertian memampukan dan memandirikan masyarakat dengan 

mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.” 

 

 Pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat dan Kartasasmita 

bahwa pemberdayaan dilakukan kepada masyarakat mayoritas yang kurang 

mampu untuk diberikan daya agar terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan 

dengan tahapan-tahapan tertentu. 

Dubois dan Miley dalam Wrihatnolo (2007) mengemukakan bahwa dasar-

dasar pemberdayaan antara lain: 

a. Pemberdayaan adalah proses kerja sama antara klien dan pelaksana kerja 

secara bersama-sama yang bersifat mutual benefit.  

b. Proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen dan 

kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan 

memberikan kesempatan. 

c. Klien harus merasa dirinya sebagai agen bebas yang dapat memengaruhi.  
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d. Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup, 

pengalaman khusus yang kuat daripada keadaan yang menyatakan apa 

yang dilakukan. 

e. Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas 

untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara 

efektif. 

f. Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah 

berubah, dan evolusioner yang selalu memiliki banyak solusi.  

g. Pemberdayaan adalah pencapaian melalui struktur-struktur pararel dari 

perseorangan dan perkembangan masyarakat. 

Menurut Ife dalam Huraerah (2008:85) pemberdayaan memuat dua 

pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini 

diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, 

melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas: 

a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup. 

b. Pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras 

dengan aspirasi dan keinginannya. 

c. Ide atau gagasan. 

d. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan 

mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan 

sosial, pendidikan, dan kesehatan. 

e. Sumber-sumber kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, 

informal dan kemasyarakatan. 

f. Aktifitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme 

produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa. 

g. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, 

perawatan anak, pendidikan, dan sosialisasi. 

Sedangkan menurut Saraswati yang dikutip oleh Huraerah (2008:86), secara 

konseptual, pemberdayaan harus mencakup 6 hal, yaitu: 

a. Learning by doing. Artinya pemberdayaan adalah sebagai proses hal 

belajar dan ada suatu tindakan-tindakan yang terus-menerus, yang 

dampaknya dapat terlihat. 

b. Problem Solving. Pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya 

pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang 

tepat. 

c. Self-evaluation. Yaitu bahwa pemberdayaan harus mampu mendorong 

seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara 

mandiri. 
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d. Self-development and coordination. Artinya mendorong agar mampu 

melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi 

dengan pihak lain secara lebih luas. 

e. Self-selection. Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan 

penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah ke depan. 

f. Self-decisim. Dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya memiliki 

kepercayaan diri (self-confidence) dalam memutuskan sesuatu secara 

mandiri (self-decisim). 

 

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang 

dilakukan kepada lapisan masyarakat kurang mampu untuk lebih terampil dan 

mandiri guna masa depan yang lebih baik dengan memotivasinya, mendorong, 

serta membangkitkan potensi yang ada pada dirinya untuk terus dikembangkan 

secara maksimal. 

 

3.2 Strategi Pemberdayaan Masyarakat 

Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan pemberdayaan, maka 

diperlukan adanya suatu pendekatan dan strategi pemberdayaan. Menurut Aziz 

(2005:135) dalam Huraerah (2008:88) merinci tahapan strategi yang harus 

dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut. 

a. Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya. 

b. Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara 

partisipatif. Kegiatan ini biasanya dilakuakan dengan cara curah pendapat, 

membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan 

warga secara periodik (terus-menerus). 

c. Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih 

setiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. 

d. Mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan 

pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat. 

e. Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang 

dihadapi. 

f. Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk 

dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalanya. 
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Sementara pendekatan lain disampaikan oleh Suharto (2005:67) terdiri 

dari 5P yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, pengokongan, dan 

pemeliharaan. 

a. Pemungkinan yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 

potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus 

mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural 

yang menghambat. 

b. Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan kemempuan yang dimiliki 

masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan-kembangkan 

segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang 

kemandirian mereka. 

c. Perlindungan yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok 

lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari 

persaingan yang tidak seimbang, dan mencegah terjadinya eksploitasi 

kelompok kuat terhadap kelompok lemah. 

d. Penyokongan yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar 

masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. 

Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke 

dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. 

e. Pemeliharaan yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi 

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam 

masyarakat. 

 

Pentingnya sebuah strategi tidak terlepas dari sebuah pendekatan yang 

dilakukan kepada masyarakat baik secara individunya maupun kelompok 

(masyarakat). Dari sebuah pendekatan, haruslah ada kerjasama yang baik dan 

terbuka dari masyarakatnya untuk dibahas secara bersama karena memungkinkan 

juga akan kesadaran masing-masing masyarakat untuk mau diberdayakan guna 

masa depan lebih baik. 
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3.3 Tahap Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses 

instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, 

pengapasitasan dan pendayaan. 

Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini hendaknya target yang 

hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran 

bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Program yang dapat 

dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan kognisi, belief, dan 

healing. Pada dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu 

diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka 

sendiri sadar akan kualitasnya untuk keluar dari kemiskinan. 

Setelah tahap penyadaran selesai, tahap kedua adalah pengapasitasan. 

Inilah yang sering kita sebut capacity building atau dalam bahasa yang lebih 

sederhana yaitu memampukan. Untuk diberikan daya atau kuasa, masyarakat yang 

bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. 

Pengapasitasan dalam arti memampukan dalam konteks individu maupun 

kelompok. Kita tidak asing dengan konsep ini karena sudah amat sering 

melakukan training (pelatihan), workshop (loka latih), seminar, dan sejenisnya. 

Arti dasarnya adalah memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok 

manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang diberikan. Dalam 

pengapasitasan ini memerlukan tahap dari pengapasitasan manusianya itu sendiri, 

setelah itu pengapasitasan dari sektor daerahnya untuk mengeluarkan potensi yang 

ada yang berguna dikembangkan oleh manusianya yang terlatih. 
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Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau empowerment  dalam 

makna sempit. Pada tahap ini target diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau 

peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan masyarakat itu sendiri 

yang dimilikinya dengan inovasi yang akan dilakukannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Tahapan Pemberdayaan 

Sumber : Wrihatnolo dan Riant Nugroho D. (2007:2-7) 

 

Sependapat dengan Wrihatnolo, Sulistiyani (2007:80) mengemukakan 

bahwa tahap-tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan masyarakat meliputi:  

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan 

peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.  

b. Tahap trasnsformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, 

kecakapan-ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan 

 

 

PENYADARAN PENGAPASITASAN PENDAYAAN 
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ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam 

pembangunan.  

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan 

sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk 

mengantarkan pada kemandirian. 

 

4. Sentra Produksi 

4.1 Definisi Sentra Produksi 

Kawasan sentra produksi pertanian didefinisikan sebagai suatu ruang 

geografis yang dideliniasi (digambarkan) oleh batas imaginer ekosistem dan 

disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama, sehingga membentuk 

kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha berbasis holtikultura mulai dari 

penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengelolaan pasca panen, 

dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukungnya (Mulyaman, 2007:2). 

Disamping untuk mencapai sasaran yang bersifat spesifik untuk menjawab 

permasalahan pembangunan, pengembangan sentra produksi juga diarahkan untuk 

tujuan pembangunan yang lebih umum, yaitu menjamin terselenggaranya suatu 

proses pembangunan yang berlanjut (sustainable development). Untuk tujuan 

tersebut, setidaknya perlu diperhatikan tiga aspek, yaitu: biofisik/lingkungan, 

ekonomi, dan sosial. (Soemarno, 1996:373) 

 

4.2 Azas Pengembangan Sentra Produksi 

Menurut Soemarno (1996:374), beberapa pendekatan yang dilakukan 

dalam strategi pengembangan sentra produksi antara lain: 
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A. Azas Kesesuaian 

Pemilihan komoditas tanaman yang akan dikembangkan diharapkan 

memperhatikan kesesuaian komoditas tersebut terhadap aspek, biofisik, sosial dan 

ekonomi. 

a. Kesesuaian biofisik 

Meliputi kesesuaian terhadap kondisi iklim dan lahan. Pengembangan 

komoditas tanaman pada suatu kawasan seyogyanya didasarkan kepada 

kesesuaian tanaman tersebut dengan kondisi iklim dan lahan kawasan 

pengembangan. Semakin tinggi tingkat kesesuaian, maka semakin tinggi 

pula tingkat produktivitasnya. 

b. Kesesuaian ekonomi 

Pengembangan komoditas diharapkan mampu bersaing di pasar lokal, 

regional bahkan internasional. 

c. Kesesuaian sosial 

Meliputi kesesuaian ketrampilan yang dibutuhkan untuk pengembangan 

suatu komoditas dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat 

setempat. 

B. Azas Kelestarian 

Pemilihan lokasi pengembangan sentra produksi diharapkan 

memperhatikan aspek kelestarian sumber daya lahan kawasan pengembangan. 

Beberapa komoditas dapat dikembangkan pada suatu kawasan tanpa memberikan 

dampak terhadap lingkungan sekitar, namun sebaliknya mungkin tidak cocok 

dikembangkan di kawasan lain. 
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4.3 Identifikasi Faktor-faktor Penunjang 

Menurut Soemarno (1996:377), terdapat lima faktor yang menunjang 

keberhasilan suatu program pengembangan sentra produksi. Kelima faktor 

tersebut antara lain: 

a. Ketersediaan lahan dan Aksesbilitas 

Pengembangan kawasan budidaya pertanian diarahkan untuk 

memanfaatkan seoptimal mungkin kesempatan ekonomi yang dimiliki 

oleh lahan. Kesempatan ekonomi tersebut ditentukan oleh faktor intern 

yang dimiliki lahan, seperti ketersediaan unsur hara, ketebalan lapisan 

tanah dan faktor-faktor lainnya. Selain itu, juga ditentukan oleh faktor 

ekstern seperti aksesbilitas lokasi. 

b. Kelembagaan 

Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan baik formal yang 

dibentuk oleh pemerintah maupun kelembagaan non-formal yang dibentuk 

berdasarkan swadaya masyarakat setempat. Kelembagaan ini dibutuhkan 

untuk menunjang program pengembangan sentra produksi, antara lain 

kelembagaan yang berkaitan dengan proses produksi, pemasaran dan 

keuangan. 

Lembaga yang berkaitan dengan faktor produksi berfungsi sebagai 

lembaga yang membantu masyarakat memecahkan masalah atau hambatan 

yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Selain itu, lembaga ini 

berperan sebagai perantara anatara pemerintah dan masyarakat, jika 
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pemerintah memiliki ide baru atau ingin mengenalkan teknologi baru yang 

berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan produktivitas pertanian. 

Lembaga keuangan bank dan non-bank merupakan salah satu faktor 

penunjang kelangsungan program pengembangan sentra produksi, karena 

banyak kasus kegiatan produksi atau pemasaran terhambat karena tidak 

tersedianya dukungan keuangan. Bentuk kelembagaan lain yang perlu 

dikembangkan yaitu, lembaga yang menghimpun petani-petani yang 

mengembangkan komoditas tanaman yang sama pada suatu kawasan 

pengembangan. 

c. Teknologi 

Peranan teknologi merupakan salah satu faktor penentu dalam usaha 

peningkatan produktivitas, bahkan daya saing untuk komoditas tanaman 

teknologi tepat guna perlu dikaji lebih lanjut. 

d. Kualitas Sumber Daya Masyarakat 

Kualitas sumber daya masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan 

pengembangan sentra produksi, karena berhasil tidaknya bergantung pada 

tingkat ketrampilan dan pengetahuan SDM tersebut. Kualitas sumber daya 

manusia dapat ditingkatkan dengan pengembangan pendidikan formal 

maupun non-formal serta pusat-pusat pelatihan pada kawasan 

pengembangan. 

e. Sistem Informasi 

Diperlukan adanya jaringan informasi yang mampu menjangkau para 

petani di pedesaan. Sistem ini digunakan untuk mentransfer ilmu dan 
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teknologi/ketrampilan pada masyarakat, juga berfungsi sebagai informasi 

pasar bagi para petani serta hal-hal lain yang secara langsung maupun 

tidak langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas dan produktivitas 

pertanian, misalnya cuaca. 

 

5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 

Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha 

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini. 

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha 

Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini. 
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5.1 Asas dan Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 Asas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2008 berasaskan: 

1) Kekeluargaan; 

2) Demokrasi ekonomi; 

3) Kebersamaan; 

4) Efisiensi berkeadilan; 

5) Berkelanjutan; 

6) Berwawasan lingkungan; 

7) Kemandirian; 

8) Keseimbangan kemajuan; 

9) Kesatuan ekonomi nasional. 

Sedangkan tujuan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah 

menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun 

perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 

 

5.2 Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Menurut Arsyad (2004:375) bahwa pengembangan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah 

dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Pengembangan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga akan meningkatkan kemampuan ekonomi 

masyarakat karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdampak langsung pada 

tingkat pendapatan. Oleh sebab itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah farus 
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dikembangkan secara maksimal. Adapun strategi pengembangan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut: 

a. Fleksibelitas 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki kapasitas dan jumlah 

produksi yang sangat kecil. Kecilnya kapasitas menyebabkan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah mudah melakukan antisipasi terhadap perubahan 

pasar. 

b. Inovasi 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah lebih memiliki kesempatan yang besar 

untuk melakukan inovasi dibandingkan dengan usaha besar yang lebih 

cenderung untuk mengembangkan produk yang sudah ada. Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah dapat melakukan inovasi dalam teknologi, produk 

dan pasar. 

c. Kedekatan dengan Pelanggan 

Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat paham dengan sifat dan 

karakter pelanggan sehingga dapat melakukan peningkatan dari segi 

pelayanan dan kualitas produk. (Suseno:240-241) 

Sedangkan menurut Syaifudin (1995:66-69) strategi pengembangan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah yaitu: 

a. Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial 

Kemampuan finansial menjadi bagian penting dalam Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah sehingga pemerintah dapat melakukan pengembangan 
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Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan cara pemberian pinjaman 

maupun hibah. 

b. Strategi Pengembangan Pasar 

Pasar bebas memberikan kesempatan yang sangat luas bagi Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah untuk mengembangkan pasar, dan pemerintah dapat 

melakukan kebijakan untuk membantu dalam sektor perijinan dan juga 

promosi maupun transportasi. 

c. Strategi Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) 

SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki oleh Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah sangat rendah sehingga membutuhkan peningkatan dan 

pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mengadakan diklat dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan yang 

dimiliki oleh sumber daya manusia dalam Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah. 

d. Strategi Pengaturan dan Perijinan 

Strategi pengaturan dan perijinan dilakukan dengan cara pemantauan 

perkembangan dari Mikro Kecil dan Menengah dan memberi kemudahan 

dalam pengurusan ijin untuk pengembangan usaha. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk menganalisis 

suatu permasalahan atau fakta yang ada di lapangan berdasarkan tinjauan pustaka 

atau teori. Dalam memilih jenis metode penelitian maka salah satu syaratnya yaitu 

kesesuaian dengan tujuan penelitian itu sendiri. Dalam hal ini metode penelitian 

yang baik dan tepat merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti agar 

penelitiannya dapat berjalan lancar dan berhasil guna. Disini metode dapat 

diartikan sebagai jalan (cara, pendekatan, alat) yang harus ditempuh (dipakai) 

guna memperoleh pengetahuan tentang suatu hal (sasaran kajian). 

Berdasarkan masalah dan tujuan, penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif 

digunakan karena hasil penelitian ini akan mendeskripsikan tentang hasil analisis 

yang mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Model Sentra 

Produk. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

karena tidak menganalisis data-data yang berupa angka dengan rumus-rumus 

statistik atau perhitungan lain, tetapi lebih banyak interaksi komunikatif dalam 

mendapatkan data nantinya. 

Singarimbun (1995:4-5) mengemukakan bahwa: 

“Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap 

fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi, 

preferensi terhadap politik tertentu, dll. Peneliti pengembangkan konsep dan 

menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Apabila untuk 
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data yang sama peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variable-

variabel melalui pengujian hipotesa, maka penelitian tersebut tidak lagi 

dinamakan penelitian deskriptif melainkan penelitian pengujian hipotesa atau 

penelitian penjelasan”. 

 

2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan suatu lingkup permulaan yang dijadikan 

sebagai wilayah fokus pelaksanaan penelitian. Penetapan fokus penelitian sebagai 

pusat perhatian penelitian dimaksudkan sebagai batas yang berguna untuk 

mencegah terjadinya pembiassan dalam memersepsikan dan membahas masalah 

yang sedang diteliti. 

Fokus dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan 

rumusan fokus atau masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu peneliti sudah 

berada di tempat penelitian. Selain itu, fokus penelitian merupakan perhatian lebih 

dengan maksud untuk membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak 

terjadi kesalahan persepsi dalam mengkaji masalah yang diteliti. 

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Pemberdayaan masyarakat desa dengan model Sentra Produk meliputi: 

a. Ketersediaan lahan dan Aksesbilitas 

b. Kelembagaan 

c. Teknologi 

d. Kualitas sumber daya masyarakat 

e. Sistem informasi 
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2) Faktor penghambat dan pendorong dalam pemberdayaan masyarakat desa 

dengan model sentra produk. 

a. Faktor penghambat dan pendorong dari internal dalam pemberdayaan 

masyarakat desa dengan model sentra produk yang meliputi: 

manajemen pengelolaan organisasi terkait dan persaingan antar 

masyarakat desa akan produknya. 

b. Faktor penghambat dan pendorong dari eksternal dalam 

pemberdayaan masyarakat desa dengan model sentra produk yang 

meliputi: pengalaman masyarakat sendiri dalam berkembang serta 

bantuan permodalan dari pihak lain. 

 

3. Lokasi dan Situs Penelitian 

Yang dimaksudkan lokasi penelitian disini adalah merupakan tempat 

dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini, 

peneliti nantinya akan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan 

tema, masalah serta fokus penelitian yang telah ditetapkan. Adapun lokasi 

penelitian ini adalah di Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten 

Sidoarjo. Alasan memilih lokasi ini karena Dinas Pertanian, Perkebunan, dan 

Peternakan Kabupaten Sidoarjo melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat 

Desa Kebonsari dengan mengadakan pembinaan pelatihan kepada masyarakat. 

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah letak atau 

tempat dimana peneliti mengungkapkan keadaan sebenarnya dari objek yang 

diteliti. Adapun situs penelitian ini adalah di Desa Kebonsari Kecamatan Candi 
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Kabupaten Sidoarjo. Alasan pemilihan situs ini dikarenakan Desa Kebonsari 

merupakan daerah sentra produk yang terbaru di daerah Sidoarjo sebagai daerah 

sentra produk sebagai pemberdayaan masyarakatnya. 

 

4. Jenis dan Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Moeloeng (2002:12) 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, tindakan, 

dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen  dan lain-lain. Berdasarkan 

jenis penelitian ini, data yang diperoleh dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan 

atau langsung saat melakukan penelitian. Data primer ini diperoleh dari 

orang-orang yang terkait langsung dengan permasalahan tanpa melalui 

perantara, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu: 

1. Kepala Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. 

2. Peternak bebek dan produsen telur asin di Desa Kebonsari Kecamatan 

Candi Kabupaten Sidoarjo. 

3. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan bagian Peternakan 

Kabupaten Sidoarjo. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer, yang 

diperoleh secara tidak langsung dapat berupa catatan atau informasi yang 

berupa dokumen atau buku-buku ilmiah serta informasi yang berkaitan 
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dengan obyek penelitian. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh 

tidak langsung dari sumbernya yang berupa dokumen-dokumen, laporan-

laporan, artikel-artikel yang terdapat kaitannya dengan masalah yang 

diteliti. Selain itu, data yang diambil bisa berasal dari internet, surat kabar 

dan jurnal-jurnal. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan peneliti 

dalam mencari dan memperoleh data. dalam pengumpulan data penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara melakukan percakapan atau tanya jawab secara langsung 

kepada pihak-pihak yang dianggap berkompeten serta mampu 

memberikan keterangan tentang segala informasi yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan dengan benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

1. Mewawancarai pihak kelurahan Bapak M. Sya’roni Maarif, S. pt 

selaku Sekretaris Kantor Kepala Desa Kebonsari. 

2. Mewawancarai Bapak Nur Hidayat Selaku Ketua Kelompok Ternak 

Itik “Sumber Pangan” Desa Kebonsari Kecamatan Candi. 
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3. Mewawancarai Kepala Bidang Peternakan dan Kehewanan di Dinas 

Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo Bapak 

Drh. Bambang E. MM. 

b. Observasi 

Yaitu dengan cara mengamati secara langsung terhadap segala 

fenomena yang terjadi di lapangan sehingga mampu memperoleh data 

yang akurat dan sesuai dengan fokus dan tema penelitian. 

c. Dokumentasi 

Yaitu data yang bersumber dari data-data yang tertulis, dokumen-

dokumen, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan serta laporan resmi 

lainnya. 

 

6. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau sarana yang digunakan untuk 

memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan 

mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen atau alat yang 

digunakan adalah: 

a. Peneliti Sendiri 

Dalam penelitian, peneliti adalah instrumen utama yang berfungsi 

sebagai penggali data, baik itu melalui wawancara ataupun observasi dari 

dokumen-dokumen yang telah tersedia. 
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b. Pedoman Wawancara 

Yaitu pedoman yang digunakan peneliti dalam melakukan 

wawancara yang dapat berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan 

kepada responden. 

c. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber 

atau informan pada saat wawancara yang berupa catatan sederhana yang 

kemudian diolah menjadi data yang matang dan berguna. 

 

7. Analisis Data 

Mengenai analisis data dalam penelitian disini lebih menitik beratkan pada 

alur kegiatannya. Analisis data itu terdiri dari: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini terus 

berlangsung pula. Selain itu reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
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tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, akan dapat lebih 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih 

jauh untuk menganalisis atau mengambil tindakan-tindakan atas 

pemahaman yang di dapat dari penyajian-penyajian tersebut. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan akhir dari kegiatan 

analisis. Kesimpulan baru ditarik setelah tidak ditemukan informasi lagi 

mengenai kasus yang diteliti. Kemudian kesimpulan yang ditarik akan 

diverifikasi dalam kerangka berfikir peneliti, dalam arti makna yang 

muncul dari data yang telah diuji dengan berbagai cara hingga diperoleh 

validitas dan akuratisasinya. 

Jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menganalisis 

data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan langkah yang 

tepat, yang sesuai dengan metode penelitian yang dilakukan. Hal ini sesuai 

dengan yang dikemukakan Miles dan Huberman (1992:20) melalui gambar 

di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Proses Analisis Data Model Interaktif 

Sumber: Miles dan Huberman (1992) 

Pengumpulan 

data 

Penarikan 

kesimpulan 

Reduksi data 

Penyajian 

data 
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   Pada gambar diatas menjelaskan kegiatan analisis dan kegiatan 

pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. 

Disini dijelaskan dalam mengelolah data harus bergerak di dalam empat 

sumbu tersebut selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-

balik di antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikkan 

kesimpulan/verifikasi selama penelitian. Reduksi data mengarah ke 

gagasan-gagasan yang akan dimasukkan ke dalam suatu penyajian data. 

setelah penyajian data dengan tujuan menampilkan data yang dibutuhkan 

maka dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini analisis data kualitatif 

merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan suatu proses 

yang berurutan dan berkelanjutan sebagai kegiatan analisis yang saling 

berkesinambungan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum 

1.1  Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang 

terletak di Propinsi Jawa Timur. Menurut situs resmi Kabupaten Sidoarjo 

merupakan kabupaten terkecil dan terpadat penduduknya di Jawa Timur dengan 

luas wilayah 63.438,534 Ha atau 634,39 km2, diapit kali Surabaya (32,5km ) dan 

kali Porong (47 km) dengan potensi lahan pertanian sebesar 28.763 Ha, lahan 

perkebunan tebu sebesar 8.164 Ha, lahan pertambakkan sebesar 15.729 Ha, 

selebihnya tanah pekarangan, pemukiman, industri, perumahan dan lain lain. 

Selain itu, Kabupaten Sidoarjo juga sebagai salah satu penyangga Ibukota 

Propinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. 

Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti 

industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat 

dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta 

dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya 

Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi 

pengembangan perekonomian regional. 

Kondisi Topografi Kabupaten Sidoarjo dengan dataran delta ketinggian 

antara 0-25 meter, ketinggian 0-3 meter dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, 

merupakan daerah pertambakkan yang berada di wilayah bagian timur. Wilayah 
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Bagian Tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan 

laut meliputi 40,81% merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan 

pemerintahan. Wilayah Bagian Barat dengan ketinggian 10-25 meter dari 

permukaan laut meliputi 29,20% merupakan daerah pertanian. 

Kabupaten Sidoarjo terdiri atas 18 kecamatan, antara lain : 

1) Kecamatan Balongbendo 

2) Kecamatan Buduran 

3) Kecamatan Candi 

4) Kecamatan Gedangan 

5) Kecamatan Jabon 

6) Kecamatan Krembung 

7) Kecamatan Krian 

8) Kecamatan Prambon 

9) Kecamatan Porong 

10) Kecamatan Sedati 

11) Kecamatan Sukodono 

12) Kecamatan Sidoarjo 

13) Kecamatan Tanggulangin 

14) Kecamatan Taman 

15) Kecamatan Tarik 

16) Kecamatan Tulangan 

17) Kecamatan Waru 

18) Kecamatan Wonoayu 

http://sidoarjokab.go.id/kecamatan/balongbendo
http://sidoarjokab.go.id/kecamatan/buduran
http://sidoarjokab.go.id/kecamatan/candi
http://sidoarjokab.go.id/kecamatan/gedangan
http://sidoarjokab.go.id/kecamatan/jabon
http://sidoarjokab.go.id/kecamatan/krembung
http://sidoarjokab.go.id/kecamatan/krian
http://sidoarjokab.go.id/kecamatan/prambon
http://sidoarjokab.go.id/kecamatan/porong
http://sidoarjokab.go.id/kecamatan/sedati
http://sidoarjokab.go.id/kecamatan/sukodono
http://sidoarjokab.go.id/kecamatan/sidoarjo
http://sidoarjokab.go.id/kecamatan/tanggulangin
http://sidoarjokab.go.id/kecamatan/taman
http://sidoarjokab.go.id/kecamatan/tarik
http://sidoarjokab.go.id/kecamatan/tulangan
http://sidoarjokab.go.id/kecamatan/waru
http://sidoarjokab.go.id/kecamatan/wonoayu
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Gambar 3 

Peta Kabupaten Sidoarjo 

Sumber: Situs resmi Kabupaten Sidoarjo 

 

a. Sejarah Singkat Kabupaten Sidoarjo 

Menurut situs resmi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1851 Sidoarjo masih 

bernama Sidokare yang merupakan bagian dari daerah Kabupaten Surabaya. Saat 

itu Sidokare dipimpin oleh seorang Patih yang bernama R.Ng.Djojohardjo dan 

dibantu oleh seorang wedono bernama Bagus Ranuwirjo. Baru pada tanggal 31 

Januari 1859 berdasarkan keputusan Hindia Belanda No.9/1859 Staatsblat No.6 

Kabupaten Surabaya dipecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Surabaya dan 

Kabupaten Sidokare dipimpin oleh seorang Bupati. 

Bupati pertama Sidokare adalah RT.NOTOPURO (RTP. 

TJOKRONEGORO I) yang merupakan putra Bupati Surabaya dan bertempat 

tinggal di Pandean (Sidoarjo Matahari Departemen Store sekarang). Pada masa 
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pemerintahan beliau inilah didirikan masjid di Pekauman (Masjid  ABROR). 

Berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda No.10/1859 tanggal 28 Mei 

1859 Staatsblat No.32 nama Kabupaten Sidokare diganti dengan Kabupaten 

Sidoarjo. Tahun 1862 Bupati Tjokronegoro I memindahkan rumah Kabupaten dari 

kampung Pandean ke kampung Pucang (Magersari).  Disini beliau mendirikan 

Masjid Jami’ (Masjid AGUNG Sidoarjo) dan disebelah barat masjid dijadikan 

Pesarean Pendem (Asri). Ketika beliau wafat tahun 1863, jasad beliau 

disemayamkan dipesarean tersebut. 

Sebagai penggantinya diangkatlah Kanjeng Djimad Djokomono kakak 

almarhum, sebagai Bupati Sidoarjo ke dua dengan gelar RTAA Tjokronegoro II. 

Pada masa ini pembangunan Masjid Jami’ dan perbaikan pesarean Pendem 

dilanjutkan,  ditambah dengan pembangunan kampung Magersari. Tahun 1883 

Bupati RTAA Tjokronegoro II mendapat pensiun, kemudian wafat dimakamkan 

dipesarean Botoputih Surabaya. Penggantinya adalah RP Sumodirejo, pindahan 

dari Tulungagung yang hanya memerintah selama 3 bulan karena wafat dan 

dimakamkan dipesarean Pendem. Selanjutnya pada tahun itu juga diangkatlah 

RAAT Tjokronegoro I sebagai Bupati Sidoarjo. Pada tahun 1895 beliau 

menyempurnakan pembangunan Masjid Jami’ dengan pemasangan marmer untuk 

memperindah masjid dan menetapkan pesarean bagi para Bupati dan keluarga, 

Penghulu dan segenap ahlul masjid berada dipekarangan masjid Jami’. 

Pada waktu Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 6 Kawedanan (distrik): 

1. Djenggolo I Kawedanan Gedangan; 

2. Djenggolo II Kawedanan Sidoarjo;  
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3. Djenggolo III Kawedanan Krian; 

4. Djenggolo IV Kawedanan Taman; 

5. Rawa Pilo I Kawedanan Porong; 

6. Rawa Pulo II Kawedanan Bulang. 

Nama–nama ini mulai hilang kira-kira pada tahun 1902. Tentang sistem 

pemerintahan pada masa itu memakai sistem sentralisasi dan hirarkis, yaitu 

Wedono dibawah perintah Bupati dan Camat dibawah Perintah Wedono. Bupati 

RAA Tjondronegoro I wafat tahun  1906 dan dimakamkan di Pesarean belakang 

Masjid Jami’. Sebagai gantinya adalah RP Samiun, bergelar RAA Tjondronegoro 

II yang diangkat pada tahun itu juga. Setelah memerintah selama kurang lebih 18 

tahun, beliau pensiun (1924). Setelah itu selama 2 tahun (1924-1926) Kabupaten 

Sidoarjo vakum (tidak ada Bupatinya). Pada tahun 1926 RTA Sumodipuro 

diangkat menjadi Bupati. Setelah menderita sakit berkepanjangan pada tahun 

1932 beliau pensiun. Selama satu tahun jabatan Bupati kosong lagi dan baru tahun 

1933 RAA Suyadi yang semula Patih Madiun diangkat menjadi Bupati. 

Sejak 8 Maret 1942 hingga 15 Agustus 1945 Daerah Delta Brantas berada 

dibawah Kekuasaan Militer Jepang,  sebagaimana halnya daerah-daerah di 

Indonesia lainnya. Selama masa pendudukan Jepang ini Bupati Sidoarjo tetap 

dijabat oleh Bupati RAA Suyadi. Pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada 

Sekutu, di daerah-daerah mulai dibentuk badan atau perkumpulan yang bersifat 

Nasional. Pada saat itu yang berkuasa didaerah Delta Berantas adalah Kaigun 

(tentara laut Jepang). Badan-badan atau perkumpulan yang bersifat Nasional 

mulai bibentuk dengan nama BKR dan PTKR. Pada permulaan Maret 1946 
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Belanda kembali ke daerah Sidoarjo. Pada waktu menduduki Gedangan 

Pemerintah memandang perlu untuk memindahkan pusat pemerintahan 

Kabupaten Sidoarjo ke Porong. 

Tanggal 24 Desember 1946 Belanda menyerang Kota Sidoarjo. 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dipindahkan lagi yaitu ke daerah Jombang. 

Sesudah Negara Jawa Timur dibentuk daerah Delta Berantas ini masuk daerah 

Negara Boneka tersebut. Mulai saat itu Daerah Sidoarjo berada dibawah 

pemerintahan Recomba yang berjalan hingga tahun 1949. Pada waktu itu Bupati 

Sidoarjo adalah K. Ng. Soebakti Poespanoto dan diteruskan oleh R. Suharto. 

Tanggal 27 Desember 1949 Belanda menyerahkan kembali Pemerintahan kepada 

Pemerintah Republik Indonesia. Pada waktu itu juga daerah Delta Brantas 

menjadi daerah Republik Indonesia. Sesudah penyerahan kembali kedaulatan 

kepada Pemerintah RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 22/1948. R Suryadi 

Kertosoeprojo diangkat menjadi Bupati/Kepala Daerah di Kabupaten Sidoarjo. 

 

b. Lambang Kabupaten Sidoarjo 

Menurut situs resmi Kabupaten Sidoarjo, lambang dari Kabupaten 

Sidoarjo memiliki 5 bagian dimana lima bagian tersebut memiliki arti-arti 

tersendiri bagi Kabupaten Sidoarjo baik dari bentuk, susunan lambang, dan 

warna-warna yang digunakan dalam lambang tersebut . 



49 
 

   
 

 

Gambar 4 

Lambang Kabupaten Sidoarjo 

Sumber: situs resmi Kabupaten Sidoarjo 

 

Berikut arti-arti dari 5 bagian dari lambang Kabupaten Sidoarjo: 

1) Sebuah segilima beraturan yang sisi-sisinya berbentuk kurung kurawal 

 melambangkan: Falsafah Pancasila yang juga mengandung arti bahwa 

rakyat daerah Kabupaten Sidoarjo telah mentrapkan ajaran Pancasila 

dengan tertib dan pasti. 

2) Sebuah bintang bersudut lima melambangkan: KeTuhanan Yang Maha 

Esa yang menggambarkan kehidupan ber-KeTuhanan/beragama dari 

rakyat daerah Kabupaten Sidoarjo. 

3) Setangkai padi, depalan belas butir dan sebatang tebu lima ruas dengan 

bentuk bulat melambangkan: Hasil bumi yang paling penting dalam 

daerah Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan bentuk yang membulat dari padi 

dan tebu tersebut menggambarkan kebulatan tekad untuk membangun 
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masyarakat yang adil dan makmur. Delapan belas butir padi menunjukkan 

banyaknya Kecamatan dalam daerah Kabupaten Sidoarjo. 

4) Ikan bandeng dan ikan udang membentuk huruf "S" melambangkan: Hasil 

tambak dalam daerah Kabupaten Sidoarjo. Bentuk huruf "S" dari ikan 

bandeng dan ikan udang tersebut menunjukkan huruf pertama dari 

Sidoarjo. 

5) Makna warna-warna yang dipakai dalam lambang Kabupaten Sidoarjo: 

1. Warna Biru Laut pada lambang berarti air yang menggambarkan 

bahwa Daerah Kabupaten Sidoarjo yang terkenal dengan nama: 

"DELTA BRANTAS" dikelilingi air yaitu sungai dan laut. Warna biru 

laut yang terlepas dalam lingkaran padi dan tebu berarti air yang 

menggambarkan bahwa daerah Kabupaten Sidoarjo adalah daerah 

tambak yang banyak menghasilkan ikan bandeng dan ikan udang. 

2. Warna dasar Hijau menggambarkan kesuburan daerah Kabupaten 

Sidoarjo (Delta Brantas). 

3. Warna Kuning pada bintang, padi, tebu dan pita menggambarkan 

kesejahteraan rakyat Kabupaten Sidoarjo. 

4. Warna Hitam pada tebu, ikan bandeng, ikan udang dan tulisan 

Kabupaten Sidoarjo menggambarkan keteguhan Iman rakyat daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

5. Warna Abu-abu ikan bandeng dan ikan udang adalah warna pelengkap. 

 

c. Slogan/Motto Kabupaten Sidoarjo 
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SIDOARJO PERMAI BERSIH HATINYA 

(Pertanian Maju, Andalan Industri, Bersih, Rapi, Serasi, Hijau, Sehat, Indah 

dan Nyaman) 

Artinya Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah pertanian yang subur 

sebagai lumbung pangan, mempertahankan pertanian yang maju agar bisa 

swasembada pangan dengan cara identifikasi pertanian dan menggunakan 

mekanisasi teknologi tepat guna, di samping itu mendorong perkembangan 

industri yang semakin meningkat, maka kedua hal ini harus berkembang secara 

serasi. Selain itu masyarakat Kabupaten Sidoarjo berbudaya hidup dengan 

lingkungan yang bersih, rapi, serasi, hijau, sehat, indah dan nyaman. 

 

d. Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo 

VISI 

"Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan" 

MISI 

Untuk mewujudkan visi pembangunan Sidoarjo 2010-2015 tersebut, 

ditempuh melalui misi-misi yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan seluruh 

masyarakat Sidoarjo, "Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan" dijabarkan ke 

dalam delapan misi utama yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergi, 

yang memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan 

pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran 
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masyarakat Sidoarjo yang mandiri. Delapan misi utama tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia untuk mewujudkan 

masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan 

global. 

2) Menumbuh kembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, 

pertanian, perikanan, UMKM dan Koperasi secara optimal yang 

berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

3) Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, 

beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban. 

4) Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang 

berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan 

kesetaraan gender. 

5) Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima. 

6) Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 

7) Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang 

berkelanjutan. 

8) Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung 

tinggi norma dan etika masyarakat. 
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e. Kondisi Geografis 

Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112,5’ dan 112,9’ Bujur Timur dan 

antara 7,3’ dan 7,5’ Lintang Selatan. Batas sebelah utara adalah Kotamadya 

Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan, 

sebelah timur adalah Selat Madura dan sebelah barat adalah Kabupaten 

Mojokerto. Struktur tanah yang terkandung di Sidoarjo yaitu Alluvial kelabu 

seluas 6.236,37 Ha, Assosiasi Alluvial kelabu dan Alluvial Coklat seluas 4.970,23 

Ha, Alluvial Hidromart seluas 29.346,95 Ha, Gromosal kelabu Tua Seluas 870,70 

Ha. Secara hidrogeologi daerah air tanah, payau, dan air asin mencapai luas 

16.312.69 Ha. Kedalaman air tanah rata-rata 0-5 m dari permukaan tanah. 

Sedangkan secara klimatologi beriklim tropis dengan dua musim, musim kemarau 

pada bulan Juni sampai Bulan Oktober dan musim hujan pada bulan Nopember 

sampai bulan Mei. 

 

f. Kondisi Demografi 

Menurut situs resmi Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten terkecil di 

Propinsi Jawa Timur namun dengan penduduk terpadat. Keadaan demikian 

dikarenakan Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah penyangga dari Ibukota 

Propinsi, Surabaya. Pada tahun 2011 dengan luas daerah sebesar 714.243 km2 

berpenduduk sebanyak 2.166.154 orang dengan kepadatan penduduk rata-rata 

2.778 orang/km2. Laju pertumbuhan alamiah penduduk sebesar 0,32% pertahun 
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dengan jumlah kelahiran 1503 jiwa dan jumlah kematian 518 jiwa. Berikut tabel 

perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dalam 5 tahunan. 

 

Tabel 1 

Perkembangan Kependudukan Sidoarjo tahun 2007-2011 

Uraian Satuan 2007 2008 2009 2010 2011 

Luas 

wilayah 
Km2 714.243 714.243 714.243 714.243 714.243 

Jumlah 

penduduk 
Orang 1.514.750 1.801.187 1.964.759 2.018.239 2.166.154 

Kepadatan 

penduduk 

rata-rata 

Orang/

Km2 
2.120 2.484 2.750 2844 2.778 

Laju 

pertumbuh

an alamiah 

penduduk 

% 0,77 0,6 0,37 0,35 0,32 

Jumlah 

Kelahiran 
Jiwa 18.674 17.800 15.786 15.786 1503 

Jumlah 

Kematian 
Jiwa 7.446 7.775 8.822 8.822 518 

Sumber: Situs resmi Kabupaten Sidoarjo 

 Dari data diatas diketahui bahwa pertumbuhan jumlah penduduk 

Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pertumbuhan 

penduduk dalam lima tahun dari tahun 2007-2011 mengalami peningkatan 

651.404 jiwa. Pertumbuhan di Sidoarjo akan terus meningkat karena Sidoarjo 

merupakan daerah penopang dari Kota Surabaya. 
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g. Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

Secara ekonomi masyarakat Kabupaten Sidoarjo memiliki rata-rata 

pendapatan perkapita sebesar Rp.26.284.800,- pertahun pada tahun 2011. Mata 

pencaharian mayoritas masyarakat Kabupaten Sidoarjo sendiri masih berprofesi 

sebagai petani sebanyak 53.308 orang pada 2011 dan akan terus menurun 

dikarenakan lahan untuk pertanian semakin sedikit, kebanyakan digunakan untuk 

perumahan rakyat dan berganti profesi. Keadaan demikian juga karena 

terpengaruh sebagai daerah penyangga Surabaya. Berikut tabel perkembangan 

ekonomi dan mata pencaharian selama 5 tahun. 

Tabel 2 

Perkembangan Ekonomi dan Mata Pencaharian 

Tahun 2007-2011 

Uraian Satuan 2007 2008 2009 2010 2011 

Pendapat

an 

perkapita 

Rp./Thn 18.773.105 21.936.153 23.883.922 26.284.800 26.284.800 

Jumlah 

petani 
Orang 70.571 73.904 71.801 69.912 53.308 

Jumlah 

nelayan 
Orang 1838 1896 1793 1915 794 

Lain-lain Orang 1.442.341 1.725.387 1.891.165 1.946.412 2.112.052 

Sumber: Situs resmi Kabupaten Sidoarjo 

 Dalam hal sosial dan budaya di masyarakat Kabupaten Sidoarjo masih 

juga banyak masyarakat pendatang, namun hanya beberapa orang dan selebihnya 

masyarakat asli Sidoarjo. Selain itu, dalam hal agama masyarakat Sidoarjo pada 

tahun 2011 juga bermacam-macam, namun mayoritas masih beragama Islam 
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dengan jumlah 1.680.501 orang, Kristen/Protestan sebanyak 35.811 orang, 

Kristen/Katolik sebanyak 19.870 orang, Hindu sebanyak 3.598 orang, Budha 

sebanyak 3.775 orang, dan lainnya sebanyak 254 orang. Berikut tabel 

selengkapnya perkembangan jumlah pemeluk agama. 

 

Tabel 3 

Perkembangan Jumlah Pemeluk Agama 

Tahun 2007-2011 

Uraian Satuan 2007 2008 2009 2010 2011 

Islam Orang 
1.401.875 1.483.981 1.511.763 1.599.155 1.680.501 

Kristen/

Protestan 

Orang 
21.637 27.578 31.891 34.009 35.811 

Kristen/

Katolik 

Orang 
18.756 19.153 19.846 20.216 19.870 

Hindu Orang 
3.716 3.793 3.859 3.908 3.598 

Budha Orang 
3.583 3.641 3.782 3.810 3.775 

Lainnya Orang 
188 199 220 233 254 

Sumber: Situs resmi Kabupaten Sidoarjo 

 

1.3  Gambaran Umum Kecamatan Candi 

Menurut situs resmi Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Candi bersebelahan 

langsung dan berada di sebelah selatan Kota Sidoarjo. Hanya berjarak 6 Km dari 

pusat kota Sidoarjo. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Tulangan, 

sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tanggulangin dan Porong, 

sedangkan Sebelah utara dan timur berbatasan dengan kecamatan Sidoarjo. Luas 



57 
 

   
 

daerah Kecamatan Candi 40.668 km2 dengan jumlah penduduk mencapai 145.314 

orang. Kecamatan Candi terdiri dari 24 Desa/Kampung/Kelurahan, 137 RW, dan 

306 RT. Berikut selengkapnya nama-nama Desa/Kampung/Kelurahan di 

Kecamatan Candi. 

1) Sepande 

2) Sumokali 

3) Tenggulunan 

4) Larangan 

5) Sidodadi 

6) Jambangan 

7) Durungbedug 

8) Durungbanjar 

9) Gelam 

10) Candi 

11) Bligo 

12) Karang tanjung 

13) Sumorame 

14) Balongdowo 

15) Balonggabus 

16) Kebonsari 

17) Klurak 

18) Wedoroklurak 

19) Kalipecabean 
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20) Kendalpecabean 

21) Kedungpeluk 

22) Ngampelsari 

23) Sugihwaras 

24) Kedungkendo 

 

Tabel 4 

Data Kependudukan Kecamatan Candi Tahun 2013 

Tribulan I 

No Data 
WNI WNA 

Total 
L P JML L P JML 

1 
Jumlah 

Penduduk 
72.941 72.339 145.280 18 16 34 145.314 

2 Kelahiran 319 298 617   0 617 

3 Kematian 20 12 32   0 32 

4 Pendatang 245 209 454   0 454 

5 Pindah 109 121 230   0 230 

6 Jumlah KK 25.787 16.486 42.273   0 42.273 

7 
Jumlah 

penduduk 

ber-KK 

27.330 10.628 37.958   0 37.958 

8 
Jumlah 

penduduk 

wajib KTP 

55.569 49.013 104.582   0 104.582 

9 
Jumlah 

penduduk 

ber-KTP 

36.791 18.121 54.912   0 54.912 

Satuan: Orang atau Jiwa 

Sumber: Situs resmi Kabupaten Sidoarjo 

 

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan 

Candi berjumlah 145.314 orang dengan luas daerah mencapai 40.668 km2 berarti 
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memiliki kepadatan penduduk bersifat merata, tidak memiliki kepadatan 

penduduk dengan tingkat tinggi. Selain itu, dijelaskan pula pada tabel jumlah 

penduduk wajib KTP mencapai 104.582 orang, namun jumlah penduduk yang 

memiliki KTP hanya 54.912 orang. Dengan kata lain hampir setengah masyarakat 

Kecamatan Candi yang belum memiliki KTP dimana seharusnya sudah memiliki 

KTP. 

 

1.2 Gambaran Umum Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 

Kabupaten Sidoarjo 

a. Fungsi Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 

Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2008 tentang rincian 

tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 

Kabupaten Sidoarjo pada Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Pasal 4 

menyebutkan fungsi dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan adalah 

sebagai berikut. 

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perkebunan, dan 

peternakan; 

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan; 

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perkebunan, 

dan peternakan; 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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b. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 

Kabupaten Sidoarjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Sumber: Struktur Organisasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 

Kabupaten Sidoarjo 

KEPALA DINAS 

Ir. Handayani, MM 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

SEKRETARIS 

Drs. Corni Teguh S. 

SUBBAG 

PERENCANAAN 

& PELAPORAN 

Luqman Sholeh, SH 

SUBBAG 

KEUANGAN 

Agus Dwi Handoko, 

SE 

SUBBAG UMUM 

& 

KEPEGAWAIAN 

Endah Purwanti, SE 

KEPALA BIDANG 

PETERNAKAN & 

KEHEWANAN 

Drh. Bambang E. MM 

KEPALA BIDANG 

PERKEBUNAN 

Ir. Asnan M 

KEPALA BIDANG 

TANAMAN PANGAN 
Ir. Anik Pudji Astuti, MM 

SEKSI BUDIDAYA 

&PENGEMBANGAN 

PERKEBUNAN & 

KEHUTANAN 

Ririn Budiarti, SP 

SEKSI USAHA TANI 

PERKEBUNAN & 

KEHUTANAN 

Ir. Lilik Mas’amah, MM 

SEKSI PERLINDUNGAN 

& PENGELOLAAN 

HASIL PERKEBUNAN & 

KEHUTANAN 

Dewanto, SP, MM 

SEKSI KESEHATAN 

HEWAN & KESEHATAN 

MASYARAKAT 

VETERINER 

Drh. Nuning Sri P.A. MM 

SEKSI USAHA TANI 

PETERNAKAN & 

KEHEWANAN 

Drh. Retno W.A, MM 

SEKSI BUDIDAYA 

PENGEMBANGAN 

TERNAK & HEWAN 

LAINNYA 

Drh. Ratnaningsih, MM 

SEKSI BUDIDAYA 

PENGEMBANGAN 

TANAMAN PANGAN 

Ir. Zulkarnain Fitri A. 

SEKSI TATA GUNA 

LAHAN AIR, 

SARANA & 

PRASARANA 

Safi’i, SP. 

SEKSI 

PERLINDUNGAN 

TANAMAN 

Sutejo, SP 

R.P.H KRIAN 

Drh. Tony Hartono, M.Kes 

PASAR HEWAN & RPH 

KECIL-KECIL 

Drh. Kartini S. MM. 
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c. Fungsi dan tugas Bidang Peternakan dan Kehewanan 

Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2008 tentang rincian 

tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 

Kabupaten Sidoarjo pada Bab III Rincian Tugas dan Fungsi Bagian Kelima 

Bidang Peternakan dan Kehewanan menyebutkan beberapa pasal dengan isinya. 

Berikut pasal-pasalnya. 

Pasal 24 

Bidang peternakan dan kehewanan mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana 

tugas Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan dibidang peternakan dan 

kehewanan. 

Pasal 25 

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Peternakan dan Kehewanan mempunyai 

tugas: 

1) Penyusunan program dan petunjuk teknis bidang budi daya pengembangan 

ternak dan hewan lainnya, usaha tani peternakan dan kehewanan, kesehatan 

hewan dan kesehatan masyarakat veterinier; 

2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis budi daya 

pengembangan ternak dan hewan lainnya. Usaha tani peternakan dan 

kehewanan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinier; 
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3) Pelaporan pelaksanaan tugas budi daya pengembangan ternak dan hewan 

lainnya, usaha tani peternakan dan kehewanan, kesehatan hewan dan 

kesehatan masyarakat veterinier; 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Pasal 26 

Seksi Budi daya Pengembangan Ternak dan Hewan lainnya mempunyai tugas: 

1) Menyiapkan penyusunan program budi daya pengembangan ternak dan hewan 

lainnya; 

2) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis budi daya 

pengembangan ternak dan hewan lainnya; 

3) Mengumpulkan data produksi bibit ternak dan hewan lainnya; 

4) Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi mutu bibit ternak dan hewan 

lainnya; 

5) Melaksanakan sistem pengembangbiakan (breeding system), penyebaran 

ternak dan melestarikan plasma nutfah; 

6) Memberikan rekomendasi ijin pemasukan dan pengeluaran bibit ternak dan 

hewan lainnya ke dalam maupun keluar daerah dalam satu propinsi 

(antarkabupaten); 

7) Melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan; 

8) Melaksanakan fasilitasi produksi bibit dan peningkatan mutu genetik ternak 

dan hewan lainnya; 
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9) Bimbingan pemanfaatan air dan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan 

pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet; 

10) Melaksanakan pengawasan dan pengembangan sentra budidaya ternak dan 

hewan lainnya; 

11) Melaksanakan sistem dan pola pengembangan kawasan peternakan lintas 

kecamatan; 

12) Melaksanakan penetapan kawasan peternakan terpadu berdasarkan 

kesepakatan antar kecamatan; 

13) Melaksanakan bimbingan dan pengembangan kawasan peternakan; 

14) Melaksanakan bimbingan penerapan ternologi peternakan; 

15) Melaksanakan kajian, pengenalan, dan pengembangan teknologi tepat guna 

peternakan; 

16) Melaksanakan uji lapangan dan rekayasa pengembangan teknologi terapan 

peternakan; 

17) Melaksanakan pemantauan dan menyiapkan evaluasi produksi, pengadaan, 

peredaran, dan penggunaan pakan ternak dan hewan lainnya; 

18) Merencanakan dan melaksanakan penyebaran dan pengembangan ternak dan 

hewan lainnya; 

19) Mengadakan koordinasi penyebaran dan pengembangan ternak dan lainnya; 

20) Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang; 

21) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan 

dan Kehewanan. 
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Pasal 27 

Seksi Usaha Tani Peternakan dan Kehewanan mempunyai tugas: 

1) Menyiapkan penyusunan program usaha tani peternakan dan kehewanan; 

2) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis usaha tani peternakan 

dan kehewanan; 

3) Melaksanakan pengawasan dan memproses pemberian ijin usaha peternakan 

dan hewan; 

4) Melaksanakan pemantauan tata niaga ternak antar daerah dalam satu propinsi 

(antarkabupaten); 

5) Melaksanakan fasilitasi dan standarisasi pengolahan hasil peternakan, 

teknologi pasca panen, dan peningkatan ketrampilan peternakan dan 

kehewanan; 

6) Melaksanakan promosi ternak unggulan dan hasil peternakan serta penyebaran 

informasi harga pasar; 

7) Melaksanakan pengawasan mutu hasil peternakan dan kehewanan; 

8) Melaksanakan penataan dan pengembangan kelompok tani ternak hewan dan 

asosiasi peternakan; 

9) Melaksanakan pengembangan swadaya peternak; 

10) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja hasil kerjasama kelembagaan 

peternakan; 

11) Melaksanakan fasilitasi terhadap tata guna dan pemanfaatan lahan usaha 

peternakan dan kehewanan; 
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12) Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan pengawasan kualitas pakan 

ternak dan bibit ternak; 

13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

bidang lainnya. 

Pasal 28 

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterenier mempunyai tugas: 

1) Menyiapkan penyusunan program kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat 

veterenier; 

2) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis kesehatan hewan dan 

kesehatan masyarakat veterenier; 

3) Menyusun dan melaksanakan pedoman unit Upaya Pengelolaan Lingkungan 

(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); 

4) Melaksanakan pengamatan, penyidikan, dan pemetaan penyakit hewan; 

5) Melaksanakan tindak pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan 

penyakit hewan menular; 

6) Melaksanakan perijinan dan pengawasan pelayanan medic veterinier; 

7) Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan 

kesehatan masyarakat veterenier (Kesmavet); 

8) Menetapkan standar teknis klinik hewan dan satuan pelayanan kesehatan 

hewan terpadu; 

9) Melaksanakan fasilitasi teknologi alat dan mesin untuk keperluan pelayanan 

penyakit hewan menular yang mewabah; 

10) Penerapan standar mutu obat hewan, vaksin, sera, dan sediaan; 
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11) Melaksanakan penyusunan standar asistensi dan aktifitasi penanganan 

penyakit hewan menular yang mewabah; 

12) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyakit-penyakit menular 

dengan klasifikasi dan penetapannya (epidemik, endemik, sporadis); 

13) Mengawasi peredaran obat hewan, vaksin, dan bahan biologis di poultry shop, 

depo obat hewan, pencampuran pakan ternak; 

14) Melaksanakan pengujian obat hewan yang beredar; 

15) Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran produk hewan yang 

mengandung residu bahan kimia; 

16) Melaksanakan pengujian residu terhadap semua produk hewan yang beredar 

dan akan dikonsumsi masyarakat; 

17) Melaksanakan pengawasan, pengujian terhadap produk pangan dan non-

pangan dan alat mesin teknologi kesmavet; 

18) Melaksanakan fasilitasi perijinan, pengawasan, dan pengujian terhadap produk 

pangan dan non-pangan hewan; 

19) Menetapkan standar teknis analisa resiko produk pangan dan non-pangan 

hewan; 

20) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap hygiene sanitasi dan 

kesejahteraan hewan; 

21) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan karantina hewan, bahan asal 

hewan dan hasil bahan asal hewan ekspor, impor, dan antar daerah; 

22) Mengawasi lalu lintas ternak dan hewan lainnya yang keluar maupun yang 

masuk daerah; 
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23) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap sanitasi, 

tempat penampungan ternak dan hewan lainnya, hasil ternak dan produksi asal 

ternak dan hewan lainnya; 

24) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan Rumah Potong Hewan (RPH) 

dan pemotongan hewan betina produktif; 

25) Melaksanakan standar teknis Rumah Potong Hewan (RPH); 

26) Melaksanakan pemrosesan ijin usaha kesehatan hewan; 

27) Melaksanakan standar teknis alat dan mesin teknologi kesmavet; 

28) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

d. Program Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan untuk Kelompok 

Ternak Itik “Sumber Pangan” Desa Kebonsari Kecamatan Candi 

Kabupaten Sidoarjo 

1) Pelatihan Budidaya Tik Tok, diselenggarakan pada tanggal 12-14 

Agustus 2009. 

2) Pelatihan Aneka Rasa Telur Bebek, diselengarakan pada tanggal 27 

April 2010. 
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1.4 Gambaran Umum Desa Kebonsari 

a. Kondisi Geografis 

Menurut data yang diperoleh selama penelitian, Desa Kebonsari untuk 

sebelah Utara berbatasan dengan Desa Klurak dan Desa Bligo, untuk daerah 

sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ngampelsari dan Desa Balonggabus, 

untuk daerah sebelah Barat berbatasan dengan Desa Candi dan Desa Gelam, dan 

untuk daerah sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balonggabus dan Desa 

Balongdowo. Luas Wilayah Desa Kebonsari ini mencapai 151.154 Ha dengan 

jumlah penduduk sebanyak 5.286 orang. Penduduk laki-laki 2.517 orang dan 

penduduk perempuan 2.769 orang. Untuk kepadatan penduduknya sebesar 

285m2/orang. Namun dari keluasaan wilayah yang begitu potensial saat ini masih 

banyak sumber daya alam yang berpotensi belum di gali saat ini. Letak geografis 

Desa Kebonsari Kecamatan Candi berada di wilayah selatan Kabupaten Sidoarjo. 

Berikut tabel lengkap luas masing-masing lokasi yang ada di Desa Kebonsari. 

Tabel 5 

Luas Desa Kebonsari 151.154 Hektar 

Luas masing-masing lokasi di Desa Kebonsari 

Tempat Satuan Luas 

Tanah Kas Desa Hektar 3,500 

Komplek Balai Desa Hektar 0,200 

Tanah Kuburan Hektar 0,750 

Tanah Lapangan Hektar 0,000 

Sawah Masyarakat Hektar 42,000 

Pekarangan Penduduk Hektar 60,610 

Tanah Wakaf Hektar 0,953 

Jalan Desa dll Hektar 3,000 

Tanah Perusahaan Hektar 12,500 

Sumber: Profil Desa Kebonsari Tahun 2013 



69 
 

   
 

Keseharian masyarakat Desa Kebonsari Kecamatan Candi sangat variatif 

mulai PNS, TNI/POLRI, bercocok tanam, bertani, buruh tani, pembantu rumah 

tangga, karyawan pabrik, peternak kambing, beternak itik, beternak ayam, buruh 

bangunan dan buruh yang lainnya. Mengingat keadaan wilayah Desa Kebonsari 

Kecamatan Candi sisa persawahan hanya 30% dari luas Desa Kebonsari 

Kecamatan Candi. 

Disepanjang jalan raya dan jalan pedesaan tersebut masyarakat sudah aktif 

bertani menanam padi dengan menggunakan cara yang baik. Namun hasil panen 

belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. 

Kendalanya yang utama adalah naik turunnya perdagangan tanaman padi yang 

masih tergantung pada tengkulak dalam menentukan harga pada, terutama pada 

saat panen raya. 

Jarak tempuh ke pusat Kabupaten Sidoarjo berjarak 7 kilometer dengan 

waktu tempuh mencapai 20 menit. Sedangakan untuk ke pusat Kecamatan Candi 

sejauh 2 kilometer dengan lama tempuh 8 menit. Jalan raya propinsi sudah bagus 

karena telah diperbaiki di tahun 2009. Sedangkan jalan desa menggunakan aspal, 

kondisi 70% masih baik sedangkan 30% rusak dan perlu perbaikan. Untuk jalan 

kabupaten dari arah Timur ke Barat sudah baik.  

Akses untuk mencapai Desa Kebonsari ini cukup mudah karena terletak di 

jalan raya lingkar timur Kabupaten Sidoarjo dimana jalan raya lingkar timur ini 

merupakan akses masyarakat dari Malang menuju Surabaya dan sebaliknya. Jalan 

desa yang sudah aspal dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Namun saat ini 

kondisinya sedang perlu peninggihan dan pelebaran aspal mengingat pada jam-
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jam sibuk lalu lintas sangat padat. Berikut tabel selengkapnya panjang jalan di 

Desa Kebonsari. 

Tabel 6 

Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan Desa Kebonsari 

Jalan/Jembatan Satuan Panjang/Jumlah 

Jalan Propinsi Meter 1.000 

Jalan Kabupaten Meter 2.500 

Jalan Desa Meter 3.500 

Jembatan Beton buah 7 

Sumber: Profil Desa Kebonsari Tahun 2013 

 

Melihat tabel diatas panjang jalan di Desa Kebonsari bahwa Jalan Desa 

memiliki jalan cukup panjang dengan 3.500 meter yang membuktikan bahwa 

Desa Kebonsari cukup luas. Selain itu, dilalui oleh Jalan Propinsi yang cukup 

panjang 1.000 meter yang dimana bahwa lokasi Desa Kebonsari ini cukup 

strategis yang Jalan Propinsi itu melintang. 

 

b. Kondisi Demografi 

Menurut profil Desa Kebonsari Tahun 2013 memiliki jumlah penduduk 

sebanyak 5.286 orang dengan jumlah Kepala Rumah Tangga sebanyak 2.256 KK. 

Penduduk laki-laki 2.517 orang dan penduduk perempuan 2.769 orang. Untuk 

kepadatan penduduknya sebesar 285m2/orang. Dalam hal wajib belajar 9 tahun 

masyarakat Desa Kebonsari terdata tidak ada yang putus sekolah. Terdata wajib 

belajar usia 7-15 tahun sebanyak 273 jiwa dan yang masih sekolah sebanyak 273 
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jiwa. Dengan kata lain, yang tidak sekolah di usia 7-15 tahun tidak ada sama 

sekali. 

Secara profesi yang dijalanin oleh masyarakat Desa Kebonsari ini masih 

variatif. Mayoritas yang dijalanin berprofesi sebagai pedagang, sektor pertanian, 

karyawan swasta, dan sektor peternakan. Untuk selengkapnya bisa dilihat ditabel 

berikut ini. 

Tabel 7 

Profesi Masyarakat Desa Kebonsari 

Tahun 2013 

Profesi Satuan Jumlah 

Pedagang  Jiwa 211 

Pengrajin  Jiwa 33 

PNS Jiwa 75 

Penjahit  Jiwa 13 

Montir  Jiwa 16 

Sopir  Jiwa 24 

Karyawan Swasta Jiwa 205 

Tukang Kayu Jiwa 10 

Tukang Batu Jiwa 25 

Guru Swasta Jiwa 54 

Peternakan  Jiwa 102 

Pertanian Jiwa 171 

Sumber: Profil Desa Kebonsari Tahun 2013 

Pada data diatas terlihat bahwa profesi yang paling banyak dijalanin 

masyarakat Desa Kebonsari yaitu sebagai pedagang yang sebanyak 211 jiwa 

dilanjutkan sebagai profesi karyawan swasta sebanyak 205 jiwa. Untuk sektor 

pertanian pada urutan ketiga terbanyak berjumlah 171 jiwa dilanjutkan pada 

sektor peternakan sebanyak 102 jiwa. 
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c. Kondisi Ekonomi 

1) Potensi Unggulan Desa 

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian. 

Mengingat wilayah Desa Kebonsari Kecamatan Candi 30% persawahan dan yang 

3% adalah tegalan yang berubah fungsi menjadi sawah pertanian. Namun dari 

pesatnya pertanian desa belum seutuhnya membuahkan hasil optimal. Ini 

disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang 

terutama di wilayah kelompok tani Sari Bumi Desa Kebonsari Kecamatan Candi. 

Padahal dari segi pemasaran hasil, banyak pedagang yang bertransaksi di wilayah 

ini. Sebagian masyarakat Desa Kebonsari Kecamatan Candi banyak yang menjadi 

pekerja bangunan, buruh tani, peternak sapi, peternak kambing, peternak itik 

(Bebek) yang tergabung dalam Kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa 

Kebonsari serta pekerjaan yang lainnya. 

Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan 

hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat 

mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil 

serta masih mahalnya barang-barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak 

hanya terjadi di wilayah Desa Kebonsari, namun wilayah lain juga keadaannya 

sama. 

Warga Desa Kebonsari memiliki ketrampilan-ketrampilan yang bisa 

menghasilkan untuk kehidupan sehari-hari yang bisa dijadikan produk unggulan 

desa. Ketrampilan tersebut berupa bertanam padi, berternak bebek, perajin 
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sayangan, dan perajin kerupuk. Berikut selengkapnya bisa dilihat di tabel produk 

unggulan desa. 

Tabel 8 

Hasil Produk Unggulan Desa Kebonsari 

Produk Unggulan Desa Hasil 

Tanaman Padi Tahun 2012 Luas 42 Hektar 

Peternakan Itik (Bebek) 42.000 ekor 

 Produksi Telur 27.300 butir/hari 

Produksi Telur Asin 8.000 butir/hari 

Perajin Sayangan 540.000 unit/tahun 

Perajin Kerupuk 1.190 ton/tahun 

Sumber: Profil Desa Kebonsari Tahun 2013 

 Dari tabel tersebut terlihat nyata hasil produk unggulan dari Desa 

Kebonsari. Dari sektor pertanian memilik lahan yang cukup luas dengan luas 42 

Hektar. Dari sektor peternakan khususnya dari peternakan bebek memiliki jumlah 

bebek yang cukup banyak pula untuk menghasilkan telur untuk di produksi 

sebagai telur asin yang mana untuk produksi telur perharinya menghasilkan 

27.300 butir dan yang diproduksi sebagai telur asin menghasilkan perharinya 

8.000 butir. Belum lagi yang dari sektor para Perajin Sayangan dan Perajin 

Kerupuk dimana pertahunnya menunjukkan jumlah yang cukup banyak juga. 

 

2) Pertumbuhan Ekonomi Desa 

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor pertanian. 

Peternak kambing, sapi, dan peternak ayam hanya sebagian masyarakat yang 
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melaksanakan kegiatan ini. Sedangkan peternak itik (bebek) merupakan sentra 

yang ada di Desa Kebonsari. Orang yang melaksanakan kegiatan ini karena 

memerlukan pembiayaan yang besar. Potensi-potensi yang ada di Desa Kebonsari 

belum semuanya keluar secara maksimal. Berikut ini selengkapnya tabel potensi-

potensi yang ada di Desa Kebonsari beserta tingkatannya. 

Tabel 9 

Potensi di Desa Kebonsari 

Jenis Potensi Tingkat 

Potensi Umum Sedang 

Potensi Sumber Daya Alam Sedang 

Potensi Sumber Daya Manusia Sedang 

Potensi Kelembagaan Baik 

Potensi Sarana dan Prasarana Sedang 

Sumber: Profil Desa Kebonsari Tahun 2013 

 

 Dari data tabel tersebut menyebutkan bahwa potensi yang digunakan di 

Desa Kebonsari secara baik tingkatannya yaitu potensi kelembagaan. Kita tahu 

bahwa kesadaran berorganisasi di masyarakat sangat tinggi. Terbukti dari setiap 

sektor yang ada di Desa Kebonsari memiliki organisasi swadaya dari masyarakat 

sendiri. Sektor pertanian dengan nama Kelompok tani Sari Bumi Desa Kebonsari. 

Sedangkan untuk sektor peternakkan dengan nama Kelompok ternak itik Sumber 

Pangan Desa Kebonsari. Selain itu, untuk potensi yang lainnya juga tidak buruk, 

justru tergolong cukup baik. Hanya saja pada Potensi Sumber Daya Manusia 

harusnya bisa lebih baik lagi kedepannya karena dengan memiliki Sumber Daya 

Manusia yang baik, maka potensi yang lain akan tergali dengan baik dari 

pemikiran manusia yang berkualitas. 
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1.5 Gambaran Umum Kelompok Ternak Itik “SUMBER PANGAN” 

Desa Kebonsari 

Kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari merupakan 

organisasi swadaya masyarakat desa sendiri atas inisiatifnya. Organisasi ini 

berdiri pada tanggal 24 Maret 1992 dimana sekarang sudah memasuki generasi 

ke-3 yang diketuai oleh Bapak Nur Hidayat dari susunan pengurusnya. Pada awal 

dibentuknya organisasi kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari ini 

beranggotakan sebanyak 37 orang dengan populasi itik 74.250 ekor bebek, namun 

sekarang menurun anggota yang sekarang hanya 24 orang yang aktif beternak 

bebek. 

Organisasi ini sempat vakum dikarenakan jumlah yang beternak bebek 

naik turun. Untuk beberapa tahun yang lalu organisasi ini mulai bergeliat lagi 

sebagai organisasi yang bisa mengoordinir para peternak bebek dengan baik. 

Selain itu, setelah organisasi ini berdiri lagi, telah menorehkan beberapa prestasi. 

beberapa kali memenangkan kejuaraan Kelompok tani ternak itik, pada tahun 

2008 prestasi yang diperoleh adalah juara II se-Jawa Timur dan pada tahun 2009 

meraih juara I. Karena sudah menorehkan beberapa prestasi, Kelompok ternak itik 

Sumber Pangan Desa Kebonsari sudah masuk predikat lima besar untuk kelompok 

peternak itik seluruh Indonesia. 

Kelompok Peternak Itik Sumber Pangan Desa Kebonsari berusaha 

memanfaatkan keunggulan–keunggulan ternak itik maupun sumberdaya yang 

dimiliki untuk menjawab tantangan akan perlunya produk peternakan berkualitas. 

Peluang pasar akan bahan pangan yang bebas residu pengawet pewarna, perasa, 
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antibiotika, insektisida, bahan kimia (chemikalia) dan hormon dicoba dipenuhi 

dengan meminimalisir bahkan menghilangkan bahan pakan yang mengandung 

additif, obat–obatan chemikalia, antibiotik sintetis, hormon perangsang produksi 

dari daftar saprodi peternakannya. 

 

a. Motto Organisasi “Sumber Pangan” 

Bebek Bertelur, Peternak Makmur, Kelompok Tangguh, mampu 

menghadapi Persaingan Global. 

 

b. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus “Sumber Pangan” 

Ketua: 

1) Memimpin jalannya organisasi. 

2) Bertanggung jawab terhadap perkembangan organisasi. 

3) Mengadakan hubungan atau komunikasi secara eksternal dan internal. 

Sekretaris: 

1) Mewakili ketua bila ketua kelompok berhalangan. 

2) Menyelenggarakan/mengundang anggota dalam rapat anggota. 

3) Mencatat kejadian penting pada jalannya organisasi. 

Bendahara: 

1) Mencatat transaksi keuangan. 

2) Mencari hubungan keuangan dengan pihak lain demi perkembangan 

usaha kelompok. 
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Sie Saprodi: 

1) Mencari pakan dan bekerja sama dengan kios sapronak. 

2) Melayani kebutuhan pakan anggota. 

3) Mengambil keuntungan dari usaha pakan untuk kas kelompok. 

Sie Keswan: 

1) Mencatat dan memantau kesehatan hewan milik kelompok. 

2) Member layanan penanganan pertama bila ada ternak sakit. 

3) Melaporkan pada petugas teknis bila ada ternak sakit. 

4) Secara periodik memeriksa kebersihan kandang milik anggota 

kelompok. 

Sie Pembibitan: 

1) Menyediakan telur yang akan dibibitkan. 

2) Menyediakan dan menyeleksi bibit itik. 

Sie Pemasaran: 

1) Mencari informasi pasar. 

2) Merencanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pemasaran 

hasil. 

3) Melakukan pencatatan pesanan dari pelanggan. 

4) Mengidentifikasi syarat mutu pesanan dari pelanggan. 
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Susunan Pengurus 

Kelompok Ternak Itik 

“SUMBER PANGAN” 

Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 

Sumber: Wawancara Bapak Nur Hidayat, Ketua kelompok ternak itik Sumber 

Pangan Desa Kebonsari 
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 Berikut ini adalah tabel selengkapnya nama-nama anggota yang masih 

aktif sebagai peternak bebek dan pengurusnya. 

 

Tabel 10 

Nama-nama pengurus dan anggota yang masih aktif beternak bebek 

No. Nama Anggota/pengurus 

1 Nur Hidayat Anggota dan pengurus 

2 Musolin Anggota dan pengurus 

3 Sulaiman  Anggota dan pengurus 

4 Choiron Anggota dan pengurus 

5 Hidayaturrohman Anggota dan pengurus 

6 M. Sya’roni Maarif Anggota dan pengurus 

7 Haji Ilham Anggota dan pengurus 

8 Haji Muchlis Anggota dan pengurus 

9 Abdul Syukur Anggota dan pengurus 

10 Haji Manab Anggota dan pengurus 

11 Choirul Anam Anggota dan pengurus 

12 Sairi Anggota dan pengurus 

13 Kholil Anggota  

14 Udin Anggota  

15 Khoiron Anggota  

16 Sugiyono  Anggota  

17 Mamat Anggota  

18 Ainur Rofiq Anggota  

19 Fauzi Anggota 

20 Misadi  Anggota  

21 Misnan  Anggota  

22 Syaiful  Anggota  

23 Amirul  Anggota  

24 Imron  Anggota  

Sumber: Wawancara Bapak Musolin, Sekretaris 2 Kelompok ternak itik Sumber 

Pangan Desa Kebonsari 
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c. Program dan Rencana Kerja “Sumber Pangan” 

1) Meningkatkan kapasitas produksi peternakan hingga batas optimal. 

2) Pengembangan usaha/diversifikasi usaha. 

3) Menjaga kualitas lingkungan. 

4) Peningkatan permodalan untuk kecukupan dalam meningkatkan 

kuantitas dan kualitas usaha. 

5) Peningkatan sarana dan prasarana usaha. 

 

2. Penyajian Data Fokus 

Data yang sudah diperoleh dilapangan disajikan didalam penyajian data 

fokus. Data yang didapat sebagaimana pada fokus penelitian pemberdayaan 

masyarakat desa berbentuk organisasi swasembada masyarakat bernama 

kelompok ternak itik “SUMBER PANGAN” Desa Kebonsari Kecamatan Candi 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

2.1 Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Model Sentra Produk yang 

Dilakukan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan. 

a. Ketersediaan lahan dan Aksesbilitas 

Masyarakat Desa Kebonsari memiliki tata ruang yang cukup bagus untuk 

mengembangkan usaha ternak bebek dan telur asin. Baik dari segi lahan yang 

dimiliki warga maupun aksesbilitas untuk menuju Desa Kebonsari tersebut. 

Secara lahan yang dimiliki masyarakat Kebonsari secara individu cukup untuk 



81 
 

   
 

dibangun kandang bebek dan juga sebagai tempat produksi telur asin. Untuk 

dibangunnya rumah sebagai tempat tinggal tidak menghabiskan seluruh lahan 

yang dimiliki, hanya dibangun yang sederhana untuk ditinggali. Sisa lahan 

tersebut yang digunakan untuk membuat kandang bebek dan tempat produksi telur 

asin. Selain itu, aksesbilitas menuju Kebonsari cukup mudah karena terletak di 

jalan raya lingkar timur Kabupaten Sidoarjo dimana itu merupakan jalan 

tembusan dari arah Malang ke Surabaya atau sebaliknya. Hal tersebut 

disampaikan oleh Ibu Darsi yang merupakan masyarakat penduduk Desa 

Kebonsari. 

“Gak susah mas disini kalo mau buat kandang bebek ataupun buat ngolah 

telur asin. Warga disini mayoritas masih punya karangan kosong yang 

masih bisa buat apa aja karangannya. Kalo masalah jalan, sampean bisa 

lihat sendiri didepan gang itu aja jalan raya lingkar timur. Paling gak 

kalo orang lewat pasti lihat plakat kampoeng bebek dan telur asin yang di 

gapura desa.” (Wawancara, Ibu Darsi, masyarakat penduduk Desa 

Kebonsari, 3 Juni 2013, jam 11.45wib) 

 

 
Gambar 7 

Gapura masuk Kampoeng Bebek dan Telur Asin 

Sumber: Dokumentasi data penelitian 
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Setelah memahami apa yang disampaikan oleh responden melalui 

wawancara dan melakukan observasi serta pengamatan terhadap apa yang 

disampaikan responden, memang ada sebuah gapura masuk di pinggir jalan yang 

cukup besar. Namun, tulisan di gapura tersebut yang  tertulisan “Kampoeng 

Bebek dan Telur Asin” sudah kusam dan tampak kabur dari warnanya. Sedangkan 

untuk tulisan lainnya masih bagus dan bila dilihat dari kejauhan masih terlihat 

jelas tulisannya. 

Dalam mengawali usaha ternak bebek melihat dari sisi lahan yang dimiliki 

memang sudah memiliki lahan sendiri untuk dijadikan kandang bebek. Hal 

tersebut juga disampaikan oleh Bapak Sugiyono sebagai peternak bebek Desa 

Kebonsari. 

“Saya dulu mulai usaha ternak bebek ini melihat ada warga yang sudah 

ternak bebek dulu dan prospek ternyata. Cuma dulu belum banyak, 4-5 

orang saja yang punya usaha ternak bebek dipekarangannya. Saya coba 

peruntungan juga di dunia ternak bebek karena punya pekarangan 

dibelakang rumah. Alhamdulillah mas sampai sekarang masih jalan.” 

(Wawancara, Bapak Sugiyono, peternak bebek Desa Kebonsari 4 Juni 

2013, jam 09.15wib) 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Sulaiman yang juga sebagai 

peternak bebek dan telur asin sekaligus menjabat sebagai Seksi Pemasaran dari 

Kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari, termasuk orang yang 

mengawali usaha ternak bebek di Desa Kebonsari. 

“Saya ini termasuk orang kedua yang mempunyai usaha ternak bebek 

disini mas. Awalnya saya cuma coba-coba aja usaha ternak bebek, saya 

bangun kandang bebek kecil di tanah kosong belakang rumah. Saya isi 

bebek Cuma jumlah ratusan. Lah kok keuntungan e gede mas, terus saya 

cari utangan buat kembangkan ternak bebek itu.” (Wawancara, Bapak 

Sulaiman, Seksi pemasaran kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa 

Kebonsari, 5 Juni 2013, jam 09.30wib) 
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 Setelah memahami dari apa yang responden jelaskan dan melakukan 

observasi serta mengamati, kandang milik peternak bebek yang ada di Desa 

Kebonsari tersebut rata-rata cukup luas yang bisa menampung bebek kurang lebih 

1500-an bebek. Untuk lokasi kandang bebeknya juga terletak tidak jauh dari 

masing-masing rumah peternaknya dan benar bila para peternak bebek tersebut 

memanfaatkan lahan pekarangan kosong miliknya untuk dijadikan kandang 

bebek. 

Untuk akses kendaraan untuk memasuki Desa Kebonsari tidak semua 

kendaraan bisa masuk karena hanya berupa jalan desa dan untuk menjaga jalan 

desa agar tidak rusak. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Nur Hidayat selaku 

Ketua kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari. 

 “Kendaraan apa aja boleh mas, cuma kecuali bis yang besar, kalo bis 

mini gak apa-apa sama trek besar itu gak boleh masuk sini. Pernah ada 

kunjungan dari Semarang bawa bis besar, terpaksa bisnya harus diparkir 

di jalan raya terus jalan kaki, akhirnya gak jadi. Kalo pengiriman-

pengiriman telur asin sih kendaraannya biasanya mobil pick-up saja. 

(Wawancara, Bapak Nur Hidayat, Ketua kelompok ternak itik Sumber 

Pangan Desa Kebonsari, 3 Juni 2013, jam 09.30wib) 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Sulaiman selaku Seksi 

Pemasaran Kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari dimana 

penggunaan kendaraan dalam hal penjualan hasil produksi. 

“Kalo mobil yang ambil telur asin biasanya pick-up sama mobil box itu 

aja mas kalo jumlahnya besar. Kalo yang beli tembelek bebek cuma bisa 

pake trek cilik mas, gak boleh trek gede masuk desa sini mas, ngerusak 

dalan.” (Wawancara, Bapak Sulaiman, Seksi Pemasaran kelompok ternak 

itik Sumber Pangan Desa Kebonsari, 5 Juni 2013, jam 09.50wib) 
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Selain Bapak Sulaiman, hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak M. 

Sya’roni Maarif, S.pt. selaku Sekretaris Kantor Kepala Desa Kebonsari bahwa ada 

pembatasan kendaraan yang memasuki Desa Kebonsari. 

“trek besar sama bis besar itu gak diperbolehkan masuk desa sini mas, itu 

sudah hasil kesepakatan musyawarah warga desa karena ngerusak jalan 

biar gak bolong-bolong aspalnya.” (Wawancara, Bapak M. Sya’roni 

Maarif, Spt., Sekretaris Kantor Kepala Desa Kebonsari, 10 Juni 2013, jam 

09.00wib) 

 

Setelah memahami dari apa yang responden jelaskan dan melakukan 

observasi serta mengamati, tidak ada kendaraan besar seperti bis besar ataupun 

trek besar yang masuk ke desa. Selain itu, untuk sarana distribusi telur asin para 

peternak menggunakan kendaraan pick-up dan trek besar untuk mengangkut 

limbah kotoran bebek yang dibeli oleh pembeli untuk bahan dasar pupuk. Tata 

ruang untuk daerah Desa Kebonsari memang masih mencukupi untuk dilakukan 

pengembangan terlihat dari lahan yang tersedia serta akses jalan raya yang cukup 

dekat serta akses jalan desa yang tergolong masih mumpuni untuk hal 

pengembangan. 

 

b. Kelembagaan 

Dalam hal kelembagaan, kampoeng bebek dan telur asin Desa Kebonsari 

mempunyai organisasi dari masyarakat sendiri yang dibangun secara swadaya. 

Organisasi ini bernama Kelompok ternak itik “Sumber Pangan” Desa Kebonsari 

dimana pengurus dan anggotanya adalah masyarakat dari Desa Kebonsari sendiri. 

Tanggal 24 Maret 1992 organisasi swadaya Kelompok ternak itik Sumber Pangan 
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Desa Kebonsari ini didirikan. Hingga sekarang sudah masuk generasi ketiga untuk 

kepengurusannya dengan total anggota sebanyak 24 orang. Hal ini disampaikan 

oleh Bapak Sugiyono sebagai salah satu petrnak bebek di Desa Kebonsari. 

“Ada organisasinya mas, organisasi ini orang desa sendiri yang punya 

inisiatif, bukan dari pemerintah. Kelompok ternak itik Sumber Pangan 

Desa Kebonsari namanya. Kalo nama Kampoeng bebek dan telur asin itu 

nama dari pemerintah peresmian sebagai daerah UKM. Yang organisasi 

Sumber Pangan sendiri sudah lama berdiri sebelum pemerintah ngasih 

nama Kampoeng bebek itu mas.” (Wawancara, Bapak Sugiyono, peternak 

bebek Desa Kebonsari, 4 Juni 2013, jam 09.38wib) 

 

Nama Kampoeng Bebek dan Telur Asin merupakan peresmian dari 

pemerintah sebagai daerah UKM di Sidoarjo. Dengan peresmian sebagai UKM 

tersebut justru lebih membantu dalam hal pengenalan hasil produksi desa, 

program-programnya dan bantuan-bantuan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak 

Nur Hidayat selaku Ketua kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari 

Desa Kebonsari. 

“Kampoeng Bebek dan Telur Asin itu nama peresmian dari pemerintah 

Sidoarjo sebagai daerah UKM di Sidoarjo. Kalo organisasinya Kelompok 

ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari itu mas. Yang buat organisasi 

juga kemauan warga sendiri. Anggota dan pengurusnya warga sendiri. 

Biar lebih terurus dan terkoordinir gitu. Tapi peresmian dari pemerintah 

sangat membantu mas, pesenan telur asin warga meningkat bahkan 

sampai telat-telat katanya. Terus banyak kunjungan-kunjungan, ya 

mahasiswa, study lapangan anak sekolah, banyak mas pokoknya dari luar 

kota juga. Pemerintah juga kaya ngasih penyuluhan-penyuluhan ke warga 

dari dinas.” (Wawancara, Bapak Nur Hidayat, Ketua kelompok ternak itik 

Sumber Pangan Desa Kebonsari, 3 Juni 2013, 09.38wib) 

 

Adanya pelatihan dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan yang 

berbentuk penyuluhan kepada seluruh peternak bebek merupakan program dari 
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pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan Desa Kebonsari sebagai 

daerah UKM Kampoeng Bebek dan Telur Asin. Hal ini juga disampaikan oleh 

Bapak M. Sya’roni Maarif, S. pt. selaku Sekretaris Kantor Kepala Desa 

Kebonsari. 

“Pernah ada pelatihan berupa penyuluhan buat warga yang ternak bebek 

dari Dinas Peternakan tentang Budidaya TikTok sama pelatihan tentang 

Aneka rasa telur bebek. Warga antusias sama penyuluhan yang 

diadakan.” (Wawancara, Bapak M. Sya’roni Maarif, S. pt., Sekretaris 

Kantor Kepala Desa Kebonsari, 10 Juni 2013, jam 09.15wib) 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Nur Hidayat selaku Ketua kelompok 

ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari dan Bapak Sulaiman Seksi Pemasaran 

Kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari yang mengetahui adanya 

penyuluhan dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan. 

“Pernah diadakan penyuluhan dari Dinas Peternakan. menyampaikan 

cara budidaya TikTok yang baik sama cara ngolah telur asin jadi rasa-

rasa yang kayak sekarang ini mas.” (Wawancara, Bapak Nur Hidayat, 

Ketua kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari, 3 Juni 2013, 

jam 09.42wib) 

 

“Penyuluhan yang dari dinas-dinas itu membantu saya sekali mas, 

terutama cara budidaya bebek, bebeknya biar sehat, hasil telurnya 

bagus.” (Wawancara, Bapak Sulaiman, Seksi Pemasaran Kelompok ternak 

itik Sumber Pangan Desa Kebonsari, 5 Juni 2013, 09.56wib) 

 

Setelah memahami dari apa yang responden jelaskan dan melakukan 

observasi serta mengamati, Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 

khususnya pada bidang Peternakan memang melakukan pelatihan ataupun 

pembinaan kepada para peternak bebek Desa Kebonsari tersebut. Pembinaan yang 
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pertama tentang budidaya tiktok yang baik dan yang kedua pelatihan tentang 

menciptakan telur asin rasa-rasa. Pembinaan-pembinaan tersebut merupakan 

program kerja dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan bagian peternakan 

setelah diresmikannya nama Kampoeng Bebek dan Telur Asin di Desa Kebonsari. 

Secara kelembagaan, walaupun organisasi swadaya dari masyarakat itu 

sudah cukup inisiatif dari warga Desa Kebonsari. Bahkan adanya organisasi 

tersebut bisa lebih terkoordinir dari para peternak bebek. Selain itu juga peran 

lembaga dari pemerintah juga sangat membantu masyarakat Desa Kebonsari 

terutama para peternak bebek tentang apa yang harus dilakukannya dari usaha 

beternak bebek. 

 

c. Teknologi 

Teknologi yang digunakan di Kampoeng Bebek dan Telur Asin Desa 

Kebonsari terbilang masih cukup sederhana. Tidak menggunakan teknologi 

canggih seperti mesin industri/mesin pabrik. Semua yang digunakan masih serba 

manual dan cukup sederhana.  Teknologi ini hanya digunakan pada produksi telur 

asin. Kalau untuk beternak bebek tidak perlu menggunakan teknologi apapun 

dalam pengerjaan beternak. 

Untuk membersihkan telur asin dilakukan secara manual menggunakan 

tangan. Kecuali untuk proses produksi telur asin rasa-rasa menggunakan cara 

oven, pengasapan, dan kukus. Prosesnya tidak menggunakan mesin industri, jadi 

benar-benar dengan alat sendiri yang cukup sederhana. Hal ini disampaikan oleh 

Bapak Sugiyono sebagai peternak bebek di Desa Kebonsari. 
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“Teknologi yang digunakan ya cuma alat oven buat telur asin yang 

diproses oven, tungku bakar buat telur asin yang proses pengasapan, 

sama dandang gede buat telur asin yang proses kukus. Gak ada mesin-

mesin pabriknya mas.” (Wawancara, Bapak Sugiyono, peternak bebek 

Desa Kebonsari, 4 Juni 2013, jam 09.20wib) 

 

Hal ini juga diutarakan oleh Bapak Sulaiman selaku peternak bebek dan 

Seksi Pemasaran kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari yang 

menggunakan teknologi oven, pengasapan, dan kukus yang serupa disampaikan 

oleh Bapak Sugiyono. 

“Cuma pake oven, tempat buat bakar kayu sama dandang mas, gak ada 

teknologi lain. Semua serba pake tangan. Gak pernah coba pake mesin-

mesin kayak pabrik, mending cara gini aja mas, wes enak. (Wawancara, 

Bapak Sulaiman, Seksi Pemasaran kelompok ternak itik Sumber Pangan 

Desa Kebonsari, 5 Juni 2013, jam 10.05wib) 

 

Setelah memahami dari apa yang responden jelaskan dan melakukan 

observasi serta mengamati, dapur proses pengolahan telur milik Bapak Sugiyono 

dan milik Bapak Sulaiman tidak ada mesin produksi industri yang digunakan. 

Alat-alat yang sederhana seperti tungku, dandang besar, oven dengan ukuran 

cukup besar yang ada di dapur tersebut.pengolahan dengan alat yang demikian 

diyakini oleh para pengolah telur bisa menghasilkan telur asin yang kualitasnya 

cukup baik daripada menggunakan mesin industri. 

Disampaikan oleh Bapak Nur Hidayat selaku Ketua kelompok ternak itik 

Sumber Pangan Desa Kebonsari yang pernah mencoba menggunakan mesin 

industri untuk membersihkan telur asin yang akan diproses. Akan tetapi usaha 

menggunakan mesin industri tersebut gagal karena hasilnya tidak seperti yang 

diharapkan. 
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“Pernah pake mesin buat bersihin telur bebek yang mau diolah. Mesinnya 

itu pake dinamo gitu mas, bisa muter buat bersihin telurnya. Asline bisa 

lebih cepet tapi mesinnya gampang rusak, dinamonya itu kemasukkan air. 

Kan bersihinnya itu digosok sama diciprati air, lah kok airnya itu nyiprat 

ke dinamonya. Jadi ya gak diteruskan mas, kalo mesinnya rusak aja biaya 

lagi buat nyervis. Sampai sekarang ya masih bersihin manual pake 

tangan.” (Wawancara, Bapak Nur Hidayat, Ketua kelompok ternak itik 

Sumber Pangan Desa Kebonsari, 3 Juni 2013, jam 09.55wib) 

 

Proses produksi telur asin pun melalui tahap yang simpel dimana setelah 

telur menetas dari bebek diambil dan dibersihkan halus terus ditutup sama tanah 

liat yang sudah dicampur garam dan dicampur rasa-rasa rempah yang untuk telur 

asin rasa terus diolah dengan cara oven atau diasap atau dikukus. Hal ini 

disampaikan oleh Bapak Musolin selaku sekretaris 2 kelompok ternak itik Sumber 

Pangan Desa Kebonsari. 

“Telur bebek yang sudah dikeluarkan bebek diambil dan dibersihkan. 

Terus di bungkus sama lempung yang sudah dicampur sama garam buat 

pengasinannya. Ditunggu sampai beberapa hari. Kalo mau buat yang 

rasa-rasa ya lempungnya selain dicampur garam, dicampur rasanya juga 

mas. Sekitar 4-5 hari baru diolah pengen di oven atau asap atau kukus 

sudah beres mas.” (Wawancara, Bapak Musolin, peternak bebek dan 

Sekretaris 2 kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari 5 Juni 

2013, jam 09.00wib) 

 

Setelah memahami dari hasil wawancara dengan responden serta 

melakukan observasi dan pengamatan cara untuk mengasinkan telur bebek agar 

menjadi telur asin menggunakan tanah liat yang sudah dicampur dengan garam 

dengan kadar yang sudah diukur dan dibiarkan selama beberapa hari untuk 

mendapatkan hasil asin pada telur setelah itu bila ingin diberikan rasa-rasa diolah 

lagi sesuai cara pemberian rasanya. Terbukti di dapur pengolahan telur asin Bapak 

Musolin banyak telur bebek yang terbungkus tanah liat untuk proses pengasinan. 
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Teknologi yang digunakan dalam proses produksi telur asin terbilang cukup 

sederhana dan bisa dilakukan oleh semua orang. Bahkan teknologi mesin industri 

untuk produksi tidak ada sama sekali. Sehingga prosesnya dilakukan secara 

manual. Selain itu, percobaan penggunaan mesin industri sendiri pernah dilakukan 

untuk proses produksi telur asin akan tetapi gagal untuk diteruskan. 

 

d. Kualitas sumber daya masyarakat 

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang merupakan tolak ukur kualitas 

dari seseorang tersebut. Sama halnya seperti inovasi dan ide-ide yang dilakukan 

orang tersebut untuk kemajuan atau pengembangan. Daya pikir dan wawasan 

yang mendasari dari munculnya sebuah inovasi dan ide-ide baru untuk dilakukan. 

Tidak cukup dari situ, untuk melanjutkan kesuksesan juga diperlukan ide-ide baru 

yang terus dilakukan dan bersifat berulang untuk lebih berkembang. 

Masyarakat Desa Kebonsari sendiri memiliki inovasi-inovasi yang 

dilakukan guna terus mengembangkan usaha ternak bebek dan produksi telur asin. 

Pada awalnya inovasi yang dilakukan agar kualitas dari telur bebek ini lebih bagus 

dari lainnya, memiliki kadar protein yang tinggi sehingga memiliki harga jual 

yang tinggi dan banyak peminatnya. Kualitas tersebut terlihat pada kuning telur 

asin yang warna kuningnya lebih berwarna kuning menyolok dan berminyak. 

Caranya dengan berinovasi pada makanan bebek tersebut. Hal ini disampaikan 

oleh Bapak Nur Hidayat selaku Ketua kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa 

Kebonsari. 
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“Dulu awalnya telur asinnya itu biasa-biasa aja, ya seperti telur asin 

yang cuma buat makan. Gak ada unsur menambah kesehatan. Akhirnya 

inovasi dari warga sini yaitu dengan memberi makan bebeknya dengan 

bekatul yang dicampur dengan wafer/mie/roti yang sudah kadaluarsa 

dibeli dari pabriknya yg sudah kadaluarsa terus ditambahi dengan remis 

atau kepala udang. Dicampur jadi satu terus dikasih ke bebek. Hasilnya 

ya telurnya yang lebih berprotein, dilihat kuningnya lebih nyolok dan 

berminyak.” (Wawancara, Bapak Nur Hidayat, Ketua kelompok ternak 

itik Sumber Pangan Desa Kebonsari, 3 Juni 2013, jam 10.10wib) 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sulaiman selaku peternak bebek dan 

Seksi Pemasaran kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari yang 

mengutarakan bahwa dengan memberi makan yang dicampur dengan 

wafer/roti/mie yang sudah kadaluarsa dan kepala udang atau remis bisa 

menghasilkan telur bebek yang berprotein tinggi seperti sekarang ini.  

“Inovasi warga sini itu bikin kuning telur bebek itu punya kadar protein 

tinggi kayak sekarang ini. Caranya dari makanan bebek bekatul dicampur 

sama kepala udang atau remis terserah yang mana terus dicampur juga 

sama mie/roti yang sudah kadaluarsa yang beli dari pabrik. Alhamdulillah 

hasilnya berhasil, kuningnya lebih nyolok berminyak.” (Wawancara, 

Bapak Sulaiman, peternak bebek dan Seksi Pemasaran kelompok ternak 

itik Sumber Pangan Desa Kebonsari, 5 Juni 2013, jam 10.15wib) 

 

Setelah memahami dari apa yang responden jelaskan dan melakukan 

observasi serta mengamati, kuning telur asin hasil produksi Desa Kebonsari 

dengan kuning telur asin yang dibeli di toko bebas memang berbeda. Kuning telur 

asin yang dari Desa Kebonsari memiliki warna kuning yang cukup menyolok dan 

berminyak. Sedangkan untuk kuning telur asin dari toko yang dijual bebas warna 

kuningnya pudar dan tidak berminyak. Dimana kuning telur asin yang berminyak 

itu memiliki kadar protein yang tinggi dan bagus untuk dikonsumsi. 
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Untuk mendapatkan makanan bebek tersebut terbilang mudah 

mendapatkannya karena bahan-bahan tersebut memang sudah buangan ataupun 

sisa. Kecuali bekatul merupakan makanan wajib dari bebek tersebut dan membeli 

dari toko dan bukan dari buangan atau sisa. Seperti kepala udang tersebut 

penjualnya yang datang ke peternak tersebut dan untuk wafer/roti/mie yang 

kadaluarsa tinggal telepon ke pabrik dan akan dikirim ke rumah. Hal ini 

disampaikan oleh Bapak Sugiyono sebagai peternak bebek di Desa Kebonsari. 

“Bekatul beli di toko pakan hewan, kalo yang kepala udang atau remis itu 

yang jual datang kesini. Biasanya sisa-sisa yang dari orang buat trasi itu 

mas. Kalo yang wafer, roti, mie kadaluarsa itu tinggal telepon ke 

pabriknya aja. Toh itu kan aslinya mau dibuang sama pabriknya, kita 

belinya aja murah cuma 500ribu satu truk itu.” (Wawancara, Bapak 

Sugiyono, peternak bebek di Desa Kebonsari, 4 Juni 2013, jam 10.15wib) 

 

 Setelah berinovasi dengan menghasilkan telur bebek yang berprotein 

tinggi, masyarakat Desa Kebonsari memiliki inovasi terbaru untuk pengembangan 

usahanya. Menciptakan telur asin dengan rasa-rasa untuk dijual kepada 

konsumen. Inovasi ini muncul karena ide dari pelatihan tentang aneka rasa pada 

telur asin yang diselenggarakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 

bagian peternakan. Hal ini disampaikan Bapak Sulaiman selaku Seksi Pemasaran 

kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari. 

 “Beberapa tahun yang lalu warga sini menciptakan telur asin ada 

rasanya setelah ada pelatihan dari Dinas peternakan. Macem-macem 

rasanya ada rasa kepiting, salmon, udang, bawang, banyak lagi. Enak 

mas, bisa buat camilan, gak cuma buat makan aja jadinya.” (Wawancara, 

Bapak Sulaiman, Seksi Pemasaran kelompok ternak itik Sumber Pangan 

Desa Kebonsari, 5 Juni 2013, jam 10.20wib) 
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 Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Musolin selaku peternak bebek dan 

Sekretaris 2 kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari yang juga 

memproduksi telur asin dengan rasa-rasa. Bahkan mayoritas juga sudah 

memproduksi telur asin dengan rasa-rasa selain menjualnya dengan telur asin asli. 

“hampir semua yang membuat telur asin juga sudah membuat telur asin 

rasa. Ada rasa bawang, laos, jahe, tenggiri, udang. Itu kreasi warga sini 

sendiri mas setelah diberikan pelatihan oleh Dinas Peternakan tentang 

buat telur asin rasa-rasa.” (Wawancara, Bapak Musolin, peternak bebek 

dan Sekretaris 2 kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari, 5 

Juni 2013, jam 10.20wib) 

 

Dengan bermacam-macamnya kreasi rasa pada telur asin tersebut, proses 

pembuatannya semua sama dimulai dari proses pengasinannya yang dicampur 

dengan rasanya. Namun mengolahnya yang berbeda, seperti pada telur asin rasa 

kepiting dengan di asap selama 12 jam prosesnya, telur asin rasa udang di oven 

selama 6-7 jam prosesnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sugiyono sebagai 

peternak bebek di Desa Kebonsari. 

“Proses buatnya ya pas pengasinan itu lempung e dicampur sama rasa 

terus pas ngolahnya itu macem-macem. Kalo saya biasanya yang rasa 

kepiting itu di asap 12 jam. Biar rasanya lebih kerasa. Kalo yang rasa 

udang itu di oven 6-7jam. Macem-macem mas, ada yang di kukus juga.” 

(Wawancara, Bapak Sugiyono, peternak bebek di Desa Kebonsari, 4 Juni 

2013, jam 09.40wib) 

 

Dari banyaknya rasa-rasa itu tidak ada sedikit pun campuran dengan bahan 

kimia dalam prosesnya mencampurkan bahan kimia ke dalam makanan sangat 

tidak baik buat tubuh, oleh karena itu, warga Desa Kebonsari menghindari 
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pencampuran bahan-bahan kimia. Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Musolin 

selaku sekretaris 2 kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari. 

“Waduh, gak pake bahan kimia blas mas, murni bahan makanan asli. 

Yang bawang, jahe itu dari rempah-rempah. Apalagi yang cara disuntik 

telurnya itu, gak sama sekali pake suntik-suntikan.” (Wawancara, Bapak 

Musolin, sekretaris 2 kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa 

Kebonsari, 5 Juni 2013, jam 10.25wib) 

 

Setelah memahami dari apa yang responden jelaskan dan melakukan 

observasi serta mengamati, di dapur proses pengolahan telur asin tidak ditemukan 

seperti alat suntik untuk menyuntikkan rasa ke dalam telur asin. Yang terlihat 

hanya telur asin yang terbungkus tanah liat yang dalam proses pengasinan dan 

telura asin yang sedang di asap yang akan dijadikan telur asin rasa kepiting. 

Selain dengan rasa-rasa seperti ikan salmon, rasa kepiting, rasa rempah 

rempah, ada juga yang memiliki rasa buah-buahan di telur asin. Telur asin rasa 

buah-buahan tersebut merupakan inovasi baru beberapa tahun yang lalu dari 

masyarakat Desa Kebonsari. Hanya saja telur asin rasa buah-buahan ini kurang 

diminati dipasaran. Pembuatannya dengan disuntikkannya rasa tersebut ke telur 

asin setelah di rendam dalam cuka. Selain itu, masalah kadaluarsa dari telur asin 

ini cukup singkat waktunya hanya 5-6 hari saja. 

 

“Sebenarnya inovasi warga sini ada yang buat telur asin rasa buah-

buahan. Cuma gak begitu diminati aja atau memang belum tahu aja 

orang-orang. Pembuatannya ini disuntiikan rasa-rasa ke telur asinnya, 

jadi jelas pakai bahan kimia ini. Kadaluarsanya juga Cuma paling lama 

seminggu.” (Wawancara, Bapak Nur Hidayat, Ketua kelompok ternak itik 

Sumber Pangan Desa Kebonsari, 3 Juni 2013, jam 10.21wib) 
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Dengan inovasi-inovasi yang dilakukan sendiri oleh masyarakat Desa 

Kebonsari juga merupakan suatu tolak ukur kualitas sumber daya manusia desa 

tersebut. Secara nyata inovasi yang pertama untuk pengembangan usaha yang 

ingin menciptakan telur asin yang memiliki kadar protein yang tinggi dengan cara 

memberi tambahan ke makanan bebek tersebut. Selain itu, masyarakat Desa 

Kebonsari terus mengembangkan usahanya dengan berinovasi menciptakan telur 

asin yang rasa-rasa. Caranya yang diterapkan pula tidak menggunakan sedikit pun 

bahan kimia dalam pembuatannya. Hanya saja untuk inovasi pembuatan telur asin 

rasa buah-buahan yang dihasilkan masyarakat Desa Kebonsari menggunakan 

bahan kimia sebagai perasa buah yang disuntikkan ke dalam telur asin. Masa 

kadaluarsanya sendiri berbeda dengan telur asin rasa-rasa yang lain yang hanya 

bertahan paling lama seminggu. 

Selain dengan inovasi-inovasi yang dilakukan masyarakat Desa Kebonsari, 

jenjang pendidikan juga salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas dari 

sumber daya manusia yang ada. Berikut kondisi pendidikan dan jumlah tingkatan 

tamat belajar masyarakat yang ada di Desa Kebonsari. 

Tabel 11 

Kondisi Pendidikan dan Jumlah Tingkatan Tamat Belajar 

Masyarakat Desa Kebonsari Tahun 2013 

Pendidikan Satuan Jumlah 

Jumlah Gedung Sekolah Buah 7 

 TK Buah 3 

SD Buah 2 

SMP/SLTP Buah 1 

SMA/Aliyah Buah 1 
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Jumlah Buta Huruf Jiwa 8 

Tidak Tamat SD Jiwa 563 

Tamat SD Jiwa 727 

Tamat SMP/SLTP Jiwa 376 

Tamat SMA/Aliyah Jiwa 210 

D-1 Jiwa 20 

S-1 Jiwa 42 

Sumber: Profil Desa Kebonsari Tahun 2013 

 

 Melihat angka di tabel tersebut cukup signifikan dalam hal tamatan 

sekolah masyarakat Desa Kebonsari. Pendidikan tamatan SD memiliki angka 

yang paling besar dalam tabel dengan 727 jiwa. Keadaan tersebut bisa diakibatkan 

karena sarana gedung sekolah di Daerah Desa Kebonsari masih kurang. Hanya 

ada satu gedung sekolah untuk SMP dan SMA. Akan tetapi, masyarakat yang ada 

di Desa Kebonsari ada yang sudah lulusan S-1 jenjang perguruan sebanyak 42 

jiwa yang bisa mendongkrak kualitas SDM dan pemikiran pengembangan desa. 

 

e. Sistem informasi 

Sistem informasi merupakan untuk menginformasikan dan diinformasikan 

kepada masyarakat untuk segala hal keterbukaan informasi. Kampoeng Bebek dan 

Telur Asin Desa Kebonsari Sidoarjo memanfaat jejaring sosial internet, 

khususnya facebook untuk menjelaskan keberadaannya di Desa Kebonsari 

Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo serta media tanya jawab seputar Kampoeng 

Bebek dan telur asin tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Nur Hidayat 

selaku Ketua kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari. 
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“Kampoeng bebek dan telur asin ini punya facebook, ya di cari aja 

namanya Kampoeng Bebek dan Telur Asin di facebook. Biarpun cuma 

facebook tapi paling enggak ya sudah punya buat di internet mas, biar 

keliatan gak ketinggalan jaman. Facebook kan siapa saja punya. Mau 

tanya-tanya monggo dari facebook bisa.” (Wawancara, Bapak Nur 

Hidayat, Ketua kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari, 3 

Juni 2013, jam 10.30wib) 

 

Selain sebagai media untuk menunjukkan adanya keberadaan Kampoeng 

Bebek dan Telur Asin di Desa Kebonsari Kabupaten Sidoarjo, media jejaring 

sosial dengan akun Kampoeng Bebek dan Telur Asin tersebut juga sebagai media 

pemasaran untuk update harga terbaru telur asin produksi Desa Kebonsari. Hal ini 

disampaikan oleh Bapak Musolin selaku sekretaris 2 kelompok ternak itik Sumber 

Pangan Desa Kebonsari. 

“lah di facebook itu biasanya update harga terbaru pasaran telur asin 

hasil disini. Harga telur asin disini agak mahal dari telur asin lainnya 

mas, ya kayak yang saya katakan tadi punya keunggulan berprotein tinggi 

jadi banyak yang cari. Naik atau turun harganya biasanya ada di 

facebook. Tapi pemasaran di facebook itu ya cuma sekedar info dari kita. 

Pemasaran aslinya ya pelanggan datang langsung kesini beli telur 

asinnya.” (Wawancara, Bapak Musolin, Sekretaris 2 kelompok ternak itik 

Sumber Pangan Desa Kebonsari, 5 Juni 2013, jam 10.33wib) 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sulaiman selaku Seksi Pemasaran 

kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari yang secara pemasaran 

hanya pelanggan langsung datang ke pabrik untuk membeli telur asin. Sedangkan 

untuk adanya media jejaring sosial facebook hanya secara formalitas sebagai 

informasi terbaru. 

“Pemasaran disini bisa dari facebook, tapi yang utek-utek facebook bukan 

saya. Sampean bisa tanya ke Pak Dayat aja ketuanya. Setahu saya yang di 

facebook cuma update harga pasaran telur asinnya naik apa anjlok, 
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mungkin formalnya aja itu mas. Kalo saya pribadi jualannya ya biasanya 

pelanggan langsung datang kesini, jadi gak usah dipasarkan lagi.” 

(Wawancara, Bapak Sulaiman, Seksi Pemasaran kelompok ternak itik 

Sumber Pangan Desa Kebonsari, 5 Juni 2013, jam 10.30wib) 

 

Setelah memahami dari hasil wawancara dengan responden dan 

melakukan observasi serta pengamatan langsung, memang ada sebuah facebook 

yang bernamakan “Kampoeng Bebek dan Telur Asin” Desa Kebonsari dimana 

profil di facebook tidak secara detail. Untuk update harga, hanya ada beberapa 

update harga yang diinfokan dan untuk tanya jawab seputar Kampoeng Bebek dan 

Telur Asin tersebut untuk balasannya cukup lama untuk ditanggapi dari pihak 

administrasinya. Sepertinya facebook tersebut tidak dibuka setiap hari untuk 

mengupdate berita, harga, dan seputar Kampoeng Bebek dan Telur Asin. 

Untuk hal pemasaran sudah tersebar sampai dimana, Bapak Sugiyono 

sebagai peternak bebek di Desa Kebonsari menyampaikan bahwa terbantu karena 

keberadaan Ibukota Propinsi Jawa Timur, Surabaya sebagai penyangga pemasaran 

hasil produksi telur asin. Sehingga pelanggan mayoritas dari Surabaya tersebut 

dan pelanggan dari Surabaya tersebut menjualnya lagi yang secara nasional 

kepada konsumen. 

“Kita terbantu dari Surabaya mas. Surabaya sebagai penopang penjualan 

telur asin disini. Sangat terbantu posisi kita yang dekat sama Surabaya. 

Pelanggan yang beli dari disini biasanya dijual lagi di Surabaya yang 

konsumennya lebih luas lagi, nasional lah tingkatnya.” (Wawancara, 

Bapak Sugiyono, peternak bebek di Desa Kebonsari, 4 Juni 2013, jam 

10.00wib) 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sulaiman selaku Seksi Pemasaran 

kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari yang menjelaskan hasil 
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produksi telur asin dari Kebonsari ini sudah tersebar di seluruh Indonesia dengan 

berbagai cara penyebarannya. Banyaknya kunjungan ke Desa Kebonsari juga 

merupakan sarana promosi tersendiri untuk memasarkan hasil telur asinnya. 

“Tersebar ya sudah seluruh Indonesia setahu saya mas. Yang kunjungan 

kesini itu aja banyak, ada yang dari luar jawa. Kalimantan sama Sulawesi 

itu pernah. Belum lagi yang pelanggan kita yang dijual lagi ke konsumen 

yang kita gak tahu dari mana saja pembelinya. Buat oleh-oleh keluarga 

yang jauh juga pernah. Itu masih yang belinya ke saya mas, gak tahu lagi 

kan yang beli di warga yang lain disini. Jadi ya terhitung sudah seluruh 

Indonesia kalo saya bilang.” (Wawancara, Bapak Sulaiman, Seksi 

Pemasaran kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari, 5 Juni 

2013, jam 10.35wib) 

 

Dengan produksi telur asin tiap harinya tergantung dari hasil bertelurnya 

bebek tiap hari dan jumlah bebek yang ditermaknya. Karena sekarang masih 

dalam cuaca yang tidak menentu lebih sering hujan, bebek banyak yang terserang 

penyakit dan susah untuk bertelur dengan cuaca yang demikian. Sehingga untuk 

sekarang pendapatan merosot, yang awalnya bebek ternak sejumlah 1000 ekor 

sekarang tinggal kurang lebih 350 ekor bebek. Namun, yang mengejutkan hasil 

dari berternak bebek pendapatan perbulan baik stabil maupun menurun seperti 

sekarang, hasil kotor kurang lebih Rp. 200 juta/bulan. Hal ini disampaikan oleh 

Bapak Haji Manab selaku Wakil ketua kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa 

Kebonsari. 

“Sekarang produksi lagi menurun, bebek-bebek banyak yang sakit sama 

susah bertelur, mungkin ya gara-gara cuaca yang masih gak stabil. Bebek 

saya awalnya berjumlah 1000an ekor bebek, sekarang tinggal kurang 

lebih 350 bebek. Saya jual buat bebek potong. Nanti kalo sudah normal 

keadaan mau beli lagi buat indukan. Kalo ngomong pendapatan saya 

pribadi dari produksi telur asin kira-kira Rp. 200 juta/bulan kotornya. Itu 

rata-rata perbulan saya mas. (Wawancara, Bapak Haji Manab, Wakil 
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ketua kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari, 3 Juni 2013, 

jam 10.40wib) 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sugiyono sebagai peternak bebek di 

Desa Kebonsari yang mengalami penurunan sekarang ini karena penyakit di 

bebeknya dan cuaca yang tidak menentu sehingga mempengaruhi pendapatannya 

tiap bulan. 

“Pendapatan kotor saya perbulan rata-rata Rp. 250 juta/bulan kira-kira. 

Tapi sekarang menurun mas, bebeknya kena penyakit sama susah 

bertelur. Saya jual sebagian. Dari 2000 bebek saya jual mungkin tinggal 

400 bebek saja yang dikandang sekarang. Cuacanya lagi gak tentu 

sekarang, ngaruh dibebek.” (Wawancara, Bapak Sugiyono, peternak 

bebek di Desa Kebonsari, 4 Juni 2013, jam 10.40wib) 

 

Setelah memahami dari hasil wawancara dengan responden dan 

melakukan observasi serta pengamatan langsung, bebek yang ada di kandang 

Bapak Haji Manab dengan di kandang Bapak Sugiyono terlihat tidak memenuhi 

kandangnya yang cukup luas tersebut. Menurunnya produksi telur membuat para 

peternak menjual sebagian bebek yang dimiliki agar tidak rugi dengan biaya 

perawatan bebek. 

Sistem informasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Kebonsari 

digunakan untuk media informasi terbaru masalah hal harga telur asin. Jejaring 

sosial menjadi pilihan untuk sebuah bentuk sistem informasi yang berlangsung. 

Tidak hanya menjadikan sebuah informasi harga terbaru dari telur asin dari Desa 

Kebonsari, namun juga sebagai media tanya jawab seputar Kampoeng Bebek dan 

Telur Asin di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. 
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2.2 Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dengan Model Sentra Produk 

 

a. Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dengan Model Sentra Produk dari internal Desa 

Kebonsari 

Setiap adanya pemberdayaan masyarakat pasti memiliki faktor 

penghambat dan pendorong dari internal sendiri sebagaimana yang terjadi di Desa 

Kebonsari. Pemberdayaan masyarakat di Desa Kebonsari ini mempunyai faktor 

yang mempengaruhi, faktor penghambat dan pendorong dalam pemberdayaan 

masyarakat dari internal desa yang meliputi: 

a) Manajemen Pengelolaan Organisasi Terkait 

Manajemen pengelolaan organisasi terkait yang ada di dalam Kampoeng 

Bebek dan Telur Asin ini yaitu kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa 

Kebonsari yang difokuskan pada SDM yang ada dalam hal ini adalah pengurus 

dari Kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari tersebut. Pengelolaan 

organisasi Kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari ini pengurusnya 

masih warga Desa Kebonsari sendiri tanpa adanya tenaga profesional di 

dalamnya. 

 

“Sumber Pangan pengurusnya semua dari warga sini semua, gak ada 

yang dari orang luar desa. Yang jelas warga yang juga bergerak di usaha 

ternak bebek sama produksi telur asin saja pengurus sama anggotanya. 

Walaupun saya gak tergabung mulai dari awal organisasi ini, intinya biar 

terorganisasi dan terurus seperti itu mas. Namanya swadaya ya seadanya 

yang ada mengurusi, gak ada tenaga profesional buat ngelola organisasi 
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Sumber Pangan.” (Wawancara, Bapak Nur Hidayat, Ketua kelompok 

ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari, 3 Juni 2013, 09.39wib) 

 

 

 Pengurus kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari 

merupakan bukan pengurus yang bukan seperti pegawai yang mendapatkan gaji. 

Melainkan mereka seseorang yang berniat membantu untuk memajukan Desa 

Kebonsari ini yang merupakan daerah sentra Kampoeng Bebek dan Telur Asin. 

 

 “Pengurusnya ya gak ada gajinya mas, cuma saya pingin memajukan 

sentra Kampoeng Bebek ini di tingkat nasional. Kayak ikut-ikut lomba 

kelompok tani. Kalo kita dapat juara kan otomatis dapat prestasi dan bisa 

dapat rating sendiri dari orang-orang.” (Wawancara, Bapak Sulaiman, 

Seksi Pemasaran kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari, 5 

Juni 2013, jam 09.41wib) 

 

 Organisasi Kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari ini 

sempat vakum beberapa tahun yang lalu yang dikarenakan naik turunnya jumlah 

peternak bebek yang sebagai anggota dan dikarenakan paceklik hasil pada waktu 

itu. Sebelum vakum, sistim yang berlaku untuk Sumber pangan ini yaitu setiap 

harinya para peternak bebek bisa menabung berupa telur asin di Sumber Pangan. 

Telur asin yang ditabung tersebut akan dijual oleh pengurus Sumber Pangan yang 

hasil uangnya kembali lagi untuk peternak itu sendiri nantinya namun dengan 

periode satu tahunan baru bisa diambil hasil tabungannya. Kalau untuk yang 

sekarang ini sudah tidak berlaku sistim seperti itu namun prestasi dari Sumber 

Pangan yang sekarang ini sangat menonjol. 

 

 “Sumber Pangan dulu pernah vakum mas, tapi gak begitu lama. Sekitar 2-

3 tahun terus ganti pengurusnya yang sekarang ini. Sebelum vakum, 

kerjanya Sumber Pangan bisa bantu peternak-peternak ini nabung yang 

berupa telur asin. Telur asinnya diuangkan oleh pengurus terus hasil 
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nabung masing-masing peternak bisa diambil setiap satu tahun 

minimalnya. Sekarang Sumber Pangan gak berlakukan itu tapi 

prestasinya menonjol dari ikut lomba-lomba” (Wawancara, Bapak 

Musolin, Sekretaris 2 kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa 

Kebonsari, 9 Juli 2013, jam 09,00wib) 

 

 Selain faktor-faktor diatas yang menjadikan hambatan dan pendorong dari 

internal, sarana dan prasarana juga merupakan salah satu faktor. Kantor sekretariat 

dari Sumber Pangan tidak terurus dan sudah tidak terpakai. Apabila ada acara 

pertemuan pengurus lebih kepada rumah salah satu pengurus. 

 

 “Kantor Sekretariat sekarang ini sudah gak kepakai mas, gak terurus, 

kotor. Pengurus Sumber Pangan kalo pertemuan ya dirumah siapa gitu 

yang juga sebagai pengurus. Sebenernya eman mas, tempatnya lumayan 

gede juga. Saya sendiri juga pingin bisa nabung telur asin kayak dulu tapi 

memang sering paceklik sekarang, jumlah peternaknya semakin 

menurun.” (Wawancara, Bapak Haji Manab, Wakil ketua kelompok 

ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari, 3 Juni 2013, jam 10.05wib) 

 

 Faktor penghambat dan pendorong dari manajemen pengelolaan organisasi 

ini dimana pengurus Sumber Pangan ini sendiri memiliki jiwa semangat yang 

besar dan mempunyai keinginan yang besar untuk lebih meluaskan jaringan 

dengan cara memenangkan lomba-lomba. Selain itu, faktor lainnya yaitu tidak 

adanya pengurus yang profesional yang mengelola Sumber Pangan tersebut serta 

tidak berlakunya lagi sistim menabung telur asin di Sumber Pangan di masa 

pengurusan yang sekarang  dan tidak terurus dan tidak terpakai kantor sekretariat 

Sumber Pangan. 

 Setelah memahami hasil dari wawancara dengan responden dan 

melakukan pengamatan dan observasi, kantor sekretariat dari Kelompok ternak 

itik Sumber Pangan Desa Kebonsari tidak terawat dan tertutup. Ukurannya yang 
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tidak begitu besar namun cukup bila dibuat untuk pertemuan pengurusnya. dan 

letak dari kantor sekretariat ini dekat dengan rumah Bapak Musolin dan di sebelah 

jalan desa. 

 

b) Persaingan Antar Masyarakat Desa akan Produk 

Persaingan antar peternak bebek dan produsen telur bebek di Desa 

Kebonsari terbilang minim adanya persaingan bahkan tidak ada yang terjadi 

karena masyarakat sendiri tidak ingin itu terjadi disini walaupun banyak warga 

yang bergerak di bidang ternak ayam dan produksi telur asin banyak. Oleh karena 

itu inisiatif warga untuk membuat organisasi Sumber Pangan ini salah satunya. 

 

“Persaingan antar penjual gak ada kayaknya mas, lah selama ini saya 

gak merasa ada yang menyaingi atau tersaingi sama warga lain. Adem 

ayem saja warga sini. Semuanya sudah tercover di Sumber Pangan ini. 

Jadi masyarakat nyaman, bisa saling terbuka sesama peternak.” 

(Wawancara, Bapak Sugiyono, peternak bebek di Desa Kebonsari, 4 Juni 

2013, 09.40wib) 

 

Hal persaingan antar peternak bebek dan produsen telur asin di Desa 

Kebonsari minim karena sudah terorganisasi secara baik oleh Kelompok ternak 

itik Sumber Pangan Desa Kebonsari. Selain itu, permintaan yang tinggi dari 

pelanggan setiap harinya dimana satu produsen tidak mampu untuk mencukupi 

bisa terbantu dari produsen telur asin yang lain yang masih dari Desa Kebonsari. 

 

“Gak ada persaingan antar peternak. Kan sudah terorganisir baik yang 

dipimpin sama Pak Nur itu mas. Saya pribadi kalo ada pelanggan yang 

ambil banyak ke saya tapi produksi saya mencukupi ya ditutup sama yang 

lain kq. Saling bantulah. Daripada pesenan telat, kasihan pelanggan ya 

saya ambilkan dari yang lain. Kaya sekarang ini bebek gak mau nelur tapi 
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pesenan sudah antri ya saya ambil dari yang lain.” (Wawancara, Bapak 

Sulaiman, Seksi Pemasaran kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa 

Kebonsari, 5 Juni 2013, 10.42wib) 

 

Walaupun dengan membagi pesanan kepada produsen telur asin lain yang 

ada di Desa Kebonsari tidak mengkhawatirkan tentang perbedaan kualitas telur 

asin yang akan diterima oleh pelanggan karena dari dua produsen telur asin. Telur 

asin di Desa Kebonsari memiliki kualitas yang sama merata dari setiap produsen 

telur asin yang berkadar protein tinggi. 

 

“Gak khawatir saya tentang kualitas telur asin disini walaupun pelanggan 

pesen di saya terus saya ambil dari yang lain buat nyukupi. Semua sama 

kulaitasnya mas. Kan telur asin disini terkenal dengan telur asin 

berprotein tinggi.” (Wawancara, Bapak Haji Manab, Wakil ketua 

kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari, 3 Juni 2013, 

10.45wib) 

 

Kualitas telur asin yang diproduksi di Desa Kebonsari tidak ada yang 

berbeda merupakan sebuah faktor yang di dapat dari adanya keberadaan 

kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari yang dimana ketika setiap 

adanya ide baru atau inovasi baru untuk pengembangan usaha ternak bebek dan 

produksi telur asin dibicarakan bersama dalam satu forum. Forum terbuka oleh 

semua anggota untuk saran dan kritik yang membangun serta untuk sosialisasi 

atas ide tau inovasi baru tersebut. 

 

“Sumber Pangan ini bisa mengoordinasi anggota dan pengurus 

contohnya bisa dari forum musyawarah terbuka semua anggota dan 

pengurus kalo ada hal baru semacam ide baru untuk lebih baiknya usaha 

ternak bebek. Pada waktu ada ide membuat telur asin rasa-rasa itu kita 

musyawarahkan bareng-bareng kurangnya apa kelebihannya apa 

sekaligus semua anggota bisa mencoba dirumah. Pada waktu yang 

membuat telur asin berkadar protein tinggi itu juga sama 
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dimusyawarahkan.” (Wawancara, Bapak Nur Hidayat, Ketua kelompok 

ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari, 3 Juni 2013, 0941wib) 

 

Harapan-harapan dari masyarakat peternak bebek di Desa Kebonsari 

hanya berkeinginan mempunyai sistim pelayanan pemasaran satu pintu. 

Pelanggan atau pembeli hanya bisa membeli telur asin dari tempat itu, dan tidak 

bisa mengambil langsung dari peternak bebek. Keinginan tersebut untuk 

menyamaratakan pemasaran dari telur asin yang diproduksi serta lebih 

terkoordinir dengan baik. 

 

“Hambatan disini kalo menurut saya sendiri gak ada pelayanan yang buat 

pembeli di satu tempat saja. Biar bisa ringkes gitu mas, pemasarannya 

bisa merata baik yang peternak yang sudah besar maupun peternak yang 

barusan merintis ini. Bisa terkoordinir baiklah kalo pemasarannya bisa 

seperti itu.” (Wawancara, Bapak Musolin, Sekretaris 2 kelompok ternak 

itik Sumber Pangan Desa Kebonsari, 9 Juli 2013, jam 10.47wib) 

 

Perihal persaingan antar peternak bebek dan produsen telur bebek ini 

minim adanya bahkan bisa dikatakan tidak ada karena sudah benar-benar 

terkoordinir dengan baik. Selain itu, rasa untuk menutupi ide baru guna 

pengembangan usaha ternak bebek dan produksi telur asin lebih baik tidak ada, 

semua saling terbuka. Alhasil kualitas telur asin dari Desa Kebonsari semua sama 

merata walaupun produsen di Desa Kebonsari tersebut banyak. Akan tetapi faktor 

tidak adanya penyatuan sistim penjual dari satu pintu yang diharapkan 

masyarakat. Untuk masalah penjualan merupakan usaha masing-masing peternak 

untuk memasarkan telur asinnya. 
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b. Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dengan Model Sentra Produk dari eksternal Desa 

Kebonsari 

Pemberdayaan masyarakat desa sebagai faktor penghambat dan pendorong 

dari eksternal juga penting adanya.  Faktor dari eksternal tersebut juga sebagai 

penentu keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat. Berikut faktor penghambat 

dan pendorong dari eksternal meliputi: 

a) Pengalaman Masyarakat Sendiri dalam Berkembang 

Pengalaman masyarakat sendiri merupakan yang bisa dijadikan faktor 

penghambat dan pendorong dari eksternal. Pelatihan yang diadakan oleh Dinas 

Pertanian Perkebunan dan Peternakan bidang peternakan menjadikan pengalaman 

yang berharga untuk para peternak bebek  di Desa Kebonsari. Pelatihan yang 

berupa penyuluhan tersebut dapat menjadikan referensi tersendiri oleh peternak 

bebek. Beternak bebek yang baik sehingga menghasilkan telur yang banyak serta 

mengembangkan lebih kualitas telur asin. Dengan begitu dapat menambah 

pengalaman tersendiri untuk peternak bebek. 

 

“Pelatihan yang diadakan Dinas Peternakan sangat membantu dan juga 

menambah pengalaman peternak bebek. Penyuluhannya dikasih tahu 

beternak bebek yang baik mulai cara kasih makan, minum, dll. Sampai 

ngembangkan telur asin yang baik. Awal juga peternak gak tahu setelah 

penyuluhan kan jadi tahu mas.” (Wawancara, Bapak Nur Hidayat, Ketua 

kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari, 3 Juni 2013, jam 

09.43wib) 

 

Secara pendidikan juga sebagai penunjang penghambat atau pendorong 

keberhasilan usaha beternak bebek dan produksi telur asin. Tingkat pendidikan 
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mencapai S-1 peternakan juga sangat membantu untuk usaha beternak bebek. 

Misalnya pengawasan pemberian makan bebek dengan memperhatikan kalori 

yang diberikan. Usaha dengan memperhatikan kalori yang diberikan kepada 

bebek merupakan usaha untuk antisipasi penyakit bebek bila berlebihan. 

 

“Pendidikan seperti saya S-1 peternakan sangat membantu saya sekali 

buat usaha ternak bebek saya. Kayak pas ngasih makan ke bebek gak 

boleh kelebihan kalori di makannannya. Usaha itu biar bebek-bebek gak 

gampang sakit. Kalo sakit-sakitan susah buat bertelur bebeknya. Ilmu 

yang saya terima di perguruan tinggi ini gak sungkan saya berbagi ilmu 

ke peternak lain. Saya ajari biasanya peternak yang lain.” (Wawancara, 

Bapak Sya’roni Maarif S. pt., Bapak Carik/Sekretaris Kantor Kepala Desa 

Kebonsari, 10 Juni 2013, jam 09.17wib) 

 

Cara beternak bebek tentunya dengan memperhatikan cuaca dengan benar-

benar. Di musim hujan, peternak bebek disini menjual bebeknya sebagian karena 

memang cuaca musim hujan tidak mendukung. Bebek-bebek akan sulit bertelur 

karena tidak bisa tidur karena becek, suara guntur yang menganggu bebek. Hal ini 

sudah menjadi pengalaman peternak bebek di Desa Kebonsari karena dengan 

menjual sebagian bebek akan meminimalisir kerugian daripada tetap bertahan 

dengan jumlah yang ada. 

 

“Pas waktu musim hujan bebek-bebek ini dijual sebagian sama peternak 

bebek. Musim hujan itu gak mendukung blas buat beternak bebek. Telur 

yang dihasilkan dikit, gak sebanding sama kasih makannya. Kerugiannya 

kalo diitung-itung mending dijual sebagian bebek-bebeknya lebih sedikit 

ruginya dibanding tetep diternak.” (Wawancara, Bapak Sugiyono, 

peternak bebek di Desa Kebonsari, 4 Juni 2013, jam 10.45wib) 

 

Faktor pendorong dan penghambat tersebut dari eksternal yang merupakan 

adanya pelatihan dapat menambah pengalaman dari masyarakat sebagai peternak 
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untuk mengembangkan usaha ternak bebek. Serta pendidikan jenjang lebih tinggi 

bisa mendapatkan pengalaman yang besar sekali pada saat di perguruan tinggi S-

1. Namun, penghambatnya yaitu cuaca yang tidak mendukung. Hanya saja 

masyarakat sudah bisa meminimalisir kerugian yang di derita sesuai 

pengalamannya yang dengan menjual sebagian bebek-bebek ketika waktu hujan 

dengan tidak menjualnnya semua untuk tetap diternak lebih baik dijual sebagian 

untuk meminimalisir kerugiannya. 

Setelah memahami hasil wawancara dengan responden serta melakukan 

observasi dan pengamatan pasa wakti itu bebek yang ada di kandang Cuma 

berjumlah ratusan, tidak sampai jumlah ribuan. Adanya kandang bebek yang 

kosong dan tidak ada bebeknya. Menurut responden Haji Manab karena bebeknya 

seperti susah untuk bertelur jadi dijual untuk bebek potong. 

 

b) Bantuan Permodalan dari Pihak Lain 

Harapan untuk lebih sukses dengan lebih mengembangkan usaha ternak 

bebek masyarakat Desa Kebonsari tentunya disertai modal yang lebih besar juga. 

Modal merupakan faktor penting dalam pengembangan usaha. Bantuan 

permodalan dalam usaha merupakan faktor eksternal yang sangat mendorong 

guna keberhasilan pemberdayaan masyarakat. 

Untuk masalah modal para peternak bebek di Desa Kebonsari hanya 

menggunakan modal pribadi, dengan kata lain menggunakan modal yang dimiliki 

seadanya. Walaupun memiliki modal yang cukup minim untuk mengembangkan 
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usaha ternak bebeknya, masyarakat Desa Kebonsari memutar uang yang 

dihasilkan untuk lebih mengembangkan ternak bebeknya. 

 

“Modal saya dulu ya dari uang saya sendiri mas, gak banyak dulu modal 

saya. Cukuplah buat beli bebek jumlah ratusan. Cuma saya putar aja 

uangnya terus. Menghasilkan sekian uang, saya tambah bebeknya. Ya 

sampai bisa ribuan kayak sekarang ini.” (Wawancara, Bapak Sugiyono, 

peternak bebek di Desa Kebonsari, 4 Juni 2013, jam 10.47wib) 

 

Bantuan yang diterima untuk masyarakat Desa Kebonsari yang 

dipergunakan untuk mengembangkan usaha ternak bebek merupakan pemberian 

bantuan kredit lunak sebesar Rp. 500 juta dari salah satu bank. Namun, bantuan 

tersebut hanya berlaku waktu peresmian Daerah Kampoeng Bebek dan Telur Asin 

Desa Kebonsari. Tidak berlaku bantuan berulang untuk pengembangan ataupun 

ketika krisis dalam usaha. 

 

“Ada mas bantuan yang nawari kredit lunak dari salah satu bank 

besarnya 500 juta buat pengembangan. Tapi itu sudah dulu waktu 

peresmian dari pemerintah Kampoeng Bebek dan Telur Asin. Bantuannya 

menawari cuma sekali itu. Pinginnya saya kan ada yang bisa ngasih 

bantuan kredit lunak kalo lagi paceklik kayak sekarang ini. Sekarang aja 

sudah banyak yang gulung tikar sebagai peternak bebek.” (Wawancara, 

Bapak Nur Hidayat, Ketua kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa 

Kebonsari, 3 Juni 2013, jam 10.49wib) 

 

Peran Organisasi kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari 

sebagai organisasi yang menaungi peternak bebek di Desa Kebonsari bukan 

sebagai koperasi yang bisa membantu dalam hal permodalan. Pengurusan dari 

Sumber Pangan belum sampai membantu dalam permodalan untuk saat ini. 

Namun, sebelum vakumnya Sumber Pangan ada sistim yang diberlakukan seperti 

tabungan para peternak. 
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“Sumber Pangan ini belum sampai membantu dalam hal permodalan 

peternak. Sumber pangan Cuma mengurus biar lebih terkoordinir aja 

mas. Belum sampai difungsikan kayak koperasi. Saya sendiri sebagai 

pengurus masih belum tahu peran koperasi sendiri kayak apa. Pernah 

sebelum vakum dulu diberlakukan sistim tabungan untuk para peternak 

tapi sekarang sudah tidak ada.” (Wawancara, Bapak Musolin, Sekretaris 

2 kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari, 9 Juli 2013, jam 

09.30wib) 

 

Beberapa bantuan yang masuk ke Desa Kebonsari pada saat peresmian 

sebagai Kampoeng Bebek dan Telur Asin Desa Kebonsari berupa bantuan multi 

sektoral untuk memenuhi sarana dan prasarana sebagai penunjang keunggulan 

desa. Memberikan bantuan berupa uang tunai kepada Desa Kebonsari serta 

bantuan lain seperti tenda-tenda untuk pedagang kaki 5 untuk stan-stan berdagang 

telur asin. Bantuan tersebut datang dari instansi-instansi pemerintah serta BUMN 

setempat. 

 

“Bantuan sebenarnya banyak baik dari instansi-instansi pemerintah 

maupun BUMN. Hanya saja bantuan itu diperuntukkan pemenuhan 

fasilitas sarana dan prasarana sebagai Kampoeng Bebek dan Telur Asin 

Desa Kebonsari. Ada yang ngasih uang tunai, ada yang ngasih tenda buat 

jualan itu pas waktu peresmian. Ada juga salah satu bank dulu pas 

peresmian yang menawari pemberian kredit lunak buat pengembangan 

usaha.” (Wawancara, Bapak Sya’roni Maarif, S pt., Sekretaris Kantor 

Kepala Desa Kebonsari, 10 Juni 2013, jam 09.30wib) 

 

Faktor sebagai penghambat dan pendorong dalam pemberdayaan 

masyarakat Desa Kebonsari ini secara eksternal permasalahan bantuan berupa 

pemberian kredit lunak kepada masyarakat Desa Kebonsari yang hanya berlaku 

pada saat peresmian sebagai Kampoeng Bebek dan Telur Asin oleh pemerintah 

dan tidak bersifat berulang Selain itu, tidak adanya bantuan untuk permodalan 
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kepada peternak bebek yang sedang krisis modal dari pihak lain. Untuk bantuan 

yang lain sebagai pendorong yaitu pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana 

sebagai daerah Kampoeng Bebek dan Telur Asin.  

Setelah memahami hasil wawancara dengan responden serta melakukan 

observasi dan pengamatan memang adanya stan-stan tenda di depan rumah 

pembuat telur asin, namun hanya beberapa saja. Selain itu, tendastan tersebut 

seperti sudah tidak digunakan lagi dan terlihat usang. 

 

2.3 Hasil Pemberdayaan 

Setelah melakukan pengamatan dan observasi langsung ke Desa Kebonsari 

pemberdayaan yang dilakukan memberikan dampak positif untuk perkembangan. 

Melihat gapura Desa Kebonsari yang cukup besar bertuliskan “Kampoeng Bebek 

dan Telur Asin” serta tenda stan dagang kepada para pedagang telur asin memang 

ada yang merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak untuk pemenuhan sarana 

dan prasarana sebagai Kampoeng Bebek dan Telur Asin. Selain itu, terlihat juga 

ibu-ibu yang sedang membuat telur asin rasa-rasa di dapur rumahnya. Hal tersebut 

menandakan bahwa pelatihan yang diberikan kepada masyarakat Desa Kebonsari 

cukup berhasil. Apalagi melihat kreatifitas masyarakat dengan menciptakan rasa 

baru pada telur asinnya. Untuk pemberdayaan ketersediaan lahan yang tersedia 

cukup efektif pemanfaatan lahan yang dilakukan masyarakat karena 

memanfaatkan lahan pekarangan rumah yang cukup luas. Kandang bebek para 

peternak terletak tidak jauh dari rumah masing-masing sehingga pengawasan serta 

proses berternak tidak memakan waktu untuk menjangkaunya. 
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3. Analisis Data 

Uraian yang ada di dalam analisis data ini berupaya memaparkan temuan-

temuan pokok penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa 

dengan model sentra produk, dimana penelitian ini menggunakan studi kasus pada 

Kampoeng Bebek dan Telur Asin Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten 

Sidoarjo. Selanjutnya uraian ini dianalisis dan dimaknai dengan mengacu pada 

teori-teori serta hasil penelitian lainya yang berkaitan dengan masalah penelitian 

ini. 

3.1 Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Model Sentra Produk 

Pemberdayaan masyarakat desa dengan model sentra produk dalam 

penelitian ini memiliki lima fokus utama yaitu ketersediaan lahan dan aksesbilitas, 

kelembagaan, teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan sistem informasi. 

Dari kelima fokus ini bisa dilakukan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian 

ini yaitu sebuah pembangunan yang berkonsep pemberdayaan kepada masyarakat. 

Yang jelas memiliki tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang 

diberdayakan. Seperti yang diungkapkan oleh H.B Chenery dan M. Syrquin 

(1975) dalam Wrihatnolo dan Riant Nugroho D. (2007:64) mengatakan bahwa 

perkembangan perekonomian akan mengalami transformasi (konsumsi, produksi, 

dan lapangan kerja) dari perekonomian yang didominasi sektor pertanian menjadi 

perekonomian yang didominasi sektor industri dan jasa. Oleh karena itu, dalam 

perkembangan konteks pembangunan selanjutnya masyarakat harus siap 

menerima perubahan-perubahan. Masyarakat perlu menjadi mampu dalam 
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menerima itu semua, dan diperlukanya apa yang disebut dengan konsep 

pemberdayaan. 

Dalam pemberdayaan masyarakat sendiri memiliki tiga tahapan yang 

harus dilakukan untuk keberhasilan pemberdayaan tersebut seperti yang 

diungkapkan Wrihatnolo dan Riant Nugroho D. (2007:2-7). Tahapan tersebut 

yaitu penyadaran, pengapasitasan, dan pendayaan. Langkah penyadaran 

merupakan langkah pertama yang dilakukan dengan diberdayakan diberi 

pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak 

untuk mempunyai “sesuatu”. Penyadaran untuk keluar dari kemiskinan dengan 

kualitas yang dimiliknya. Langkah kedua pengapasitasan yaitu dengan 

memampukan dalam konteks individu maupun kelompok. Seperti halnya 

pengadaan pelatihan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan bidang 

peternakan ke masyarakat Desa Kebonsari untuk cara berternak bebek yang baik 

dan pelatihan aneka rasa telur asin. Langkah yang ketiga yaitu pendayaan yang 

merupakan pemberian daya. Masyarakat diberi daya, otoritas, ataupun peluang 

untuk mengembangkannya. Dari proses yang terakhir ini tergantung dari 

kecakapan dari masing-masing individu dengan inovasi-inovasi yang 

dilakukannya. Seperti halnya masyarakat Desa Kebonsari yang melakukan inovasi 

menghasilkan telur asin yang berprotein tinggi dan menciptakan telur asin rasa-

rasa yang lebih variatif yang sudah menunjukkan kualitas masyarakat tersebut. 
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a. Ketersediaan Lahan dan Aksesbilitas 

Dalam hal ketersediaan lahan di Kampoeng Bebek dan Telur Asin Desa 

Kebonsari merupakan kawasan yang masih bisa dikembangkan seoptimal 

mungkin kesempatan ekonominya sebagai usaha ternak bebek. Ketersediaan lahan 

di Desa Kebonsari masih cukup luas dan bisa digunakan untuk memperbesar 

usaha ternak bebek baik lahan yang dimiliki secara pribadi masyarakatnya 

maupun potensi yang ada di Desa Kebonsari. Sebagai lahan milik pribadi yang 

biasanya disebut pekarangan, mayoritas penduduk disitu memiliki pekarangan 

yang cukup luas. Dari lahan pekarangan yang luas bisa dimanfaatkan untuk 

membuat atau memperluas lagi kandang bebek. Ketersediaan lahan pribadi yang 

terbatas menjadikan lahan yang digunakan untuk tempat tinggal/rumah digunakan 

secukupnya untuk membangun rumah yang sederhana. Sisa lahan tersebut 

kebanyakan digunakan untuk pekarangan kosong, sebagai kebun pribadi, dan 

kandang bebek. Kandang bebek yang sudah ada masih bisa diperluas lagi karena 

memang masih tersedianya lahan kosong. 

Aksesbilitas untuk mencapai daerah tersebut juga merupakan sebagai tata 

ruang. Melihat aksesbilitas tersebut cukup mudah, dilalui jalan kabupaten dimana 

jalan kabupaten tersebut merupakan jalan lingkar timur sebagai jalan pintas antara 

Malang-Surabaya ataupun sebaliknya. Samping jalan sebelah kanan jalan dari 

arah malang menuju Surabaya gapura Desa Kebonsari yang cukup besar dan 

terdapat tulisan “Kampoeng Bebek dan Telur Asin”. Selain itu, letak dari Desa 

Kebonsari ini cukup dekat dengan jalan propinsi sekitar 1,5km. di pinggir jalan 

propinsi itu ada plakat arah yang menunjukkan menuju Desa Kebonsari tersebut. 



116 
 

   
 

b. Kelembagaan 

Melihat dari kelembagaan ada di Desa Kebonsari yang kelembagaan baik 

formal yang dibentuk oleh pemerintah maupun kelembagaan non-formal yang 

dibentuk berdasarkan swadaya masyarakat setempat. Kelembagaan ini dibutuhkan 

untuk menunjang program pemberdayaan masyarakat dengan model sentra 

produksi, antara lain kelembagaan yang berkaitan dengan proses produksi, 

pemasaran dan keuangan. Organisasi di kampoeng bebek ini yang bernama 

Kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa kebonsari merupakan organisasi 

swadaya dari masyarakat Desa Kebonsari sendiri. Anggota dan pengurusnya 

merupakan para peternak bebek di Desa Kebonsari. Secara tujuan adanya 

didirikan organisasi tersebut untuk mengoordinir dengan baik para peternak bebek 

dan bisa lebih terurus. Selain itu, untuk lembaga yang dari pemerintahan yaitu 

satuan kerja-satuan kerja dari pemerintah daerah yang berkaitan dengan hal 

peternakan. Misalnya Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan bagian 

peternakan, Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan bagian peternakan ini 

sangat membantu masyarakat Desa Kebonsari khusunya para peternak bebek 

dengan memberikan penyuluhan terkait berternak bebek yang baik dan 

menghasilkan telur asin yang bagus serta menghasilkan telur asin aneka rasa. 

Untuk potensi secara kelembagaan di Desa Kebonsari ini memiliki 

tingkatan yang baik. Segala sektor yang ada di Desa Kebonsari seperti sektor 

pertanian dan sektor peternakkan memiliki organisasi swadaya sendiri. Terlihat 

jelas bahwa masyarakatnya sadar akan pentingnya berorganisasi karena dengan 

berorganisasi segalanya bisa lebih terkoordinir. Dari sektor pertanian, Desa 
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Kebonsari memiliki organisasi swadaya masyarakat yang bernama Kelompok tani 

Sari Bumi Desa Kebonsari. Sedangkan untuk sektor peternakkan yaitu Kelompok 

ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari. Seperti yang diungkapkan oleh 

Dwight Waldo (1956) dalam Sjamsiar Sjamsuddin (2007:117) untuk pengertian 

dari Administrasi Publik adalah Manajemen dan organisasi dari manusia dan 

peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Desa Kebonsari merupakan 

daerah yang diberdayakan oleh pemerintah, oleh karena itu dengan adanya 

organisasi yang mendukung untuk mencapai tujuan pemerintah untuk 

memberdayakan sebaik mungkin. 

 

c. Teknologi 

Penggunaan teknologi di Desa Kebonsari dalam usaha berternak bebek 

dan produksi telur asin sangat minim sekali teknologi canggih yang digunakan. 

Peralatan dan perlengkapannya pun sangat sederhana untuk membuat telur asin 

misalnya. Alat yang digunakan hanya sebatas alat oven, tungku bakar, dan 

dandang. Penggunaan alat oven digunakan untuk memproduksi telur asin yang 

dengan cara oven, tungku bakar digunakan untuk memproduksi telur asin dengan 

di asap, untuk dandang digunakan untuk memproduksi telur asin dengan kukus. 

Tergantung bagaimana memasak telur asin tersebut sesuai selera dan pesanan. 

Untuk telur asin yang diproses dengan di goreng tentunya dengan wajan 

pengorengan. Tidak adanya penggunaan alat mesin industri dalam pengerjaan 

telur asin di Desa Kebonsari membuat para produsen telur asin untuk 

memperkerjakan orang untuk memproses telur asin sampai jadi. Namun, 
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walaupun proses yang digunakan secara manual dan sederhana tapi yang 

dihasilkan bisa maksimal. Telur bebek yang baru saja menetas dibersihkan sampai 

bersih terus dibungkus dengan tanah liat/pasir bata yang sudah dicampur dengan 

garam selama beberapa hari. Proses ini namanya proses pengasinan. Selanjutnya 

setelah beberapa hari dilakukan proses pemasakkan telur asin tersebut dengan cara 

oven, asap, goreng, atau kukus tersebut. 

Percobaan penggunaan mesin industri pernah dilakukan oleh salah satu 

produsen telur asin. Hanya saja percobaannya sebatas pada pembersihan atau 

penggosokkan telur asin tersebut sebelum proses pengasinan. Mesin yang cukup 

sederhana yang berupa mesin dinamo untuk memutar telur hingga halus dan 

bersih. Akan tetapi usaha tersebut gagal untuk diteruskan karena membersihkan 

dan menggosok telur asin tersebut menggunakan air yang dikucurkan dan air 

tersebut masuk ke dalam dinamo dan merusak kerja dinamo. Apabila diteruskan 

untuk penggunaan telur asin tersebut maka akan banyak memakan biaya untuk 

service dinamo tersebut. Oleh karena itu, masyarakat Desa Kebonsari masih tetap 

menggunakan cara manual untuk proses pembuatan telur asin yang memang 

masih menyukai cara sederhana tersebut. 

 

d. Kualitas Sumber Daya Masyarakat 

Kualitas sumber daya masyarakat merupakan hal yang penting untuk 

sebuah pemberdayaan masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

merupakan tolak ukur kualitas dari seseorang tersebut. Sama halnya seperti 

inovasi dan ide-ide yang dilakukan orang tersebut untuk kemajuan atau 
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perkembangan. Daya pikir dan wawasan yang mendasari dari munculnya sebuah 

inovasi dan ide-ide baru untuk dilakukan. Tidak cukup dari situ, untuk 

melanjutkan kesuksesan juga diperlukan ide-ide baru yang terus dilakukan dan 

bersifat berulang untuk lebih berkembang. Untuk masyarakat Desa Kebonsari 

khususnya para peternak bebek dan pembuat telur asin terbilang cukup kreatif 

untuk inovasi inovasi yang dilakukannya. Inovasi yang dilakukan untuk 

perkembangannya yaitu menciptakan telur bebek tersebut berkadar protein tinggi 

dan membuat telur asin dengan berbagai variasi rasa lebih banyak lagi. 

Menciptakan telur asin yang berkadar protein tinggi merupakan inovasi 

yang dilakukan oleh warga Desa Kebonsari. Dengan memberikan makan bebek 

bekatul dicampur dengan wafer/mie/roti yang sudah kadaluarsa dan dicampur lagi 

dengan kepala udang/remis dapat memberikan telur bebek yang akan diolah 

sebagai telur asin akan memiliki kadar protein yang cukup tinggi. Terbukti dilihat 

dari kuning tekur yang menyala dan berminyak. Akan tetapi, hal tersebut tidak 

terlepas dari peran Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan bagian peternakan 

yang memberikan penyuluhan kepada peternak bebek Desa Kebonsari sebagai 

Kampoeng Bebek dan Telur Asin. 

Pembuatan telur asin dengan berbagai rasa merupakan inovasi yang 

dilakukan para peternak bebek dan produksi telur asin selanjutnya. Telur asin 

yang rasanya asin bisa dipadukan dengan rasa lain-lain seperti rasa bawang, rasa 

ikan, rasa buah, dll. Cara yang digunakan untuk pemberian rasa bisa pada saat 

proses pengasinannya atau pada saat proses pemasakkannya. Tidak menggunakan 

bahan kimia sedikit pun dalam proses pemberian rasa atau bahkan dengan cara 
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disuntik. Hanya untuk pemberian rasa buah yang menggunakan cara 

menyuntikkan perasa buah ke telur asinnya yang sudah direndam cuka. Telur asin 

yang rasa-rasa buah ini pun memiliki kadaluarsa yang cukup singkat hanya 

seminggu paling lama, berbeda dengan rasa lain yang selain buah bisa bertahan 

hingga sebulan karena tidak menggunakan bahan kimia. Pembuatan telur asin 

dengan aneka rasa juga tidak terlepas dengan diselenggarakannya pelatihan oleh 

Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan bagian peternakan kepada para 

peternak bebek untuk mengolah telur asinnya. 

Selain itu, masyarakat Desa Kebonsari mayoritas masih lulusan SD tingkat 

pendidikannya. Walaupun dengan banyaknya lulusan SD yang paling banyak, 

masih ada lulusan perguruan tinggi jenjang S-1 di Desa tersebut. Dari lulusan 

perguruan tinggi tersebut diharapkan bisa membantu dalam hal pemikiran untuk 

disumbangkan guna pemberdayaan masyarakat kawasan daerah Kampoeng Bebek 

dan Telur Asin Desa Kebonsari. Hampir mencapai 50 orang yang memiliki 

jenjang perguruan tinggi di Desa Kebonsari. Menuangkan pemikiran untuk 

perkembangan daerah Desa Kebonsari maka dengan otomatis akan lebih 

meningkatkan kualitas manusia yang dimiliki Desa Kebonsari apabila 

pemberdayaan masyarakat tersebut berhasil. 

 

e. Sistem Informasi 

Sistem informasi dalam Kampoeng Bebek dan Telur Asin Desa Kebonsari 

ini memanfaatkan adanya jejaring sosial facebook untuk hal informatif. Didalam 

jejaring sosial facebook tersebut bisa digunakan untuk media tanya jawab seputar 



121 
 

   
 

Kampoeng Bebek dan Telur Asin Desa Kebonsari. Selain itu, penggunaan 

facebook tersebut digunakan sebagai update dari harga telur asin yang dijual 

sekarang di Desa Kebonsari. Tentu harga jual telur asin dari Desa Kebonsari ini 

agak mahal karena memang telur asin dari Desa Kebonsari berkadar protein 

tinggi. Harga diatas rata-rata telur asin yang lainnya. Jadi jika ada perubahan 

harga maka secara formalnya akan diumumkan dari jejaring sosial tersebut. 

Akan tetapi, tetap para pelanggan akan mengetahui perubahan harga 

tersebut dengan datang langsung ke produsen karena memang sudah langganan 

tetap. Harga yang ditulis di jejaring sosial facebook tersebut hanya secara formal 

saja. Kebanyakan aktifitas di facebook tersebut adalah tanya jawab seputar 

Kampoeng Bebek dan Telur Asin di Desa Kebonsari. Jejaring sosial facebook pun 

juga bukan sebagai media pemasaran dari Kampoeng Bebek ini. Dimana 

pelanggan langsung datang ke tempat/pabrik telur asin di Desa Kebonsari untuk 

membeli telur asin tersebut. Tanpa harus memasarkan pun hasil telur asin sudah 

ada yang membeli yang memang sudah langganan. 

 

3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dengan Model Sentra Produk 

 

a. Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dengan Model Sentra Produk dari internal Desa 

Kebonsari 
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Faktor penghambat dan pendorong dalam pemberdayaan masyarakat desa 

dengan model sentra produk penting adanya. Faktor pendorong dan penghambat 

dari internal merupakan juga sebuah faktor yang juga diperhatikan untuk 

pemberdayaan. Faktor dari internal tersebut yang menjadi perhatian yaitu 

manajemen pengelolaan organisasi terkait dan persaingan antar masyarakat Desa 

akan produknya. 

a) Manajemen Pengelolaan Organisasi Terkait 

Dalam pengelolaan organisasi terkait dengan Kampoeng Bebek dan Telur 

Asin merupakan organisasi swadaya masyarakat Desa Kebonsari itu sendiri yang 

bernama Kelompok ternak itik Sumber Pangan Desa Kebonsari yang sekarang ini 

diketuai oleh Bapak Nur Hidayat. Tidak adanya tenaga pengelola profesional 

dalam organisasi merupakan hambatan dalam pemberdayaan yang akan 

dilakukan. Pemikiran ataupun pengalaman sangat minim untuk pengelolannya. 

Karena organisasi ini didirikan memang secara swadaya masyarakat, 

pengelolanya terbatas masyarakat kebonsari sendiri yang menjadi anggota dan 

peternak bebek. Selain itu pengelola juga bekerja secara sukarela tanpa adanya 

imbalan yang diberikan. Pengelola Sumber Pangan sendiri untuk yang sekarang 

ini memang tidak berpandangan dengan menjadi pengurusnya akan mendapatkan 

bayaran/gaji akan tetapi berorientasikan semata untuk mengurus dan 

mengoordinir para peternak bebek di Desa Kebonsari dan tentunya ingin lebih 

memajukan hasil dari masyarakat Desa Kebonsari agar lebih dikenal orang luas. 

Sebagai faktor pendorong yang signifikan pengelolaan untuk sistem yang 

diberlakukan seperti menabung dengan telur asin seperti halnya dilakukan dahulu 
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pada generasi kedua dan ketiga pengurusan Sumber Pangan sudah tidak berlaku 

lagi. Akan tetapi prestasi memenangkan lomba-lomba diberbagai tingkatan 

merupakan pendorong tersendiri bagi warga Desa Kebonsari karena nama telur 

asin dan bebek dari Desa Kebonsari akan lebih dikenal di masyarakat luas. Untuk 

hal pengelolaan Sumber Pangan itu sendiri yang menabung dengan telur asin itu 

belum berlaku untuk pengurus yang sekarang. Apalagi untuk hal sebagai koperasi 

yang memberikan bantuan permodalan bahkan belum sampai hal yang demikian. 

Beberapa tahun yang lalu organisasi ini sempat vakum beberapa tahun karena 

naik turunnya jumlah peternak bebek karena paceklik sehingga sekarang ini perlu 

menata ulang sistem yang diberlakukan, untuk pengurus sudah terbentuk dan 

pengurus pun sudah menorehkan prestasi sebagai bekal pemberdayaan. 

 

 

b) Persaingan Masyarakat Desa akan Produk 

Sebagai faktor pendorong dalam persaingan masyarakat yaitu sangat 

minimnya persaingan yang ketat sesama peternak bebek dan  penghasil telur asin 

dari Desa Kebonsari. Tidak ada masalah dalam hal pemasaran maupun penjualan. 

Masing-masing peternak bebek dan penghasil telur asin sudah memiliki 

pelanggan sendiri-sendiri. Bahkan sesama penjual telur asin tersebut saling 

membantu apabila untuk pesanan yang cukup banyak namun produksi telur asin 

tidak mencapainya. Mengambil dari penghasil telur asin lain yang masih dari 

Desa Kebonsari. Tidak khawatir akan kualitas telur asin dari produsen satu 

dengan produsen yang lain. Semua memiliki kualitas yang sama karena saling 
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terbukanya sesama peternak bebek dan penghasil telur asin di Desa Kebonsari 

tersebut. 

Hambatan di Desa Kebonsari ini masyarakatnya memiliki harapan-

harapan kedepannya yang terwujudnya pelayanan pembelian telur asin satu pintu. 

Sama halnya sebuah tempat pusat untuk menjual telur asin hasil produksi. Hal ini 

untuk menghindari kebingungan pembeli harus membeli dari produsen yang 

mana. Selain itu, untuk mengoordinir masyarakat penjual telur asin Desa 

Kebonsari agar seperti penjual yang baru merintis usaha dengan penjual telur asin 

yang sudah lama memiliki kesempatan yang sama untuk menjajakan 

dagangannya. 

 

b. Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dengan Model Sentra Produk dari eksternal Desa 

Kebonsari 

a) Pengalaman Masyarakat Sendiri dalam Berkembang 

Dengan diadakannya pelatihan yang berupa penyuluhan oleh Dinas 

Pertanian Perkebunan dan Peternakan menjadikan pengalaman yang sangat 

dibutuhkan oleh para peternak bebek dan penghasil telur asin. Penyuluhan 

tersebut dijadikan referensi untuk mengembangkan usaha ternak bebek dan 

sebagai penghasil telur asin. Hal tersebut merupakan faktor pendorong dalam hal 

pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Kebonsari. Selain itu, pendidikan 

masing-masing sebagai bekal pengetahuan merupakan juga pengalaman yang 

mendorong akan pemberdayaan yang dilakukan. Warga yang jenjang lulusan S-1 
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perguruan tinggi tentunya memiliki pengalaman dari praktek-praktek semasa 

masih kuliah dan bekal ilmu pengetahuan yang tinggi dan spesifik. Oleh karena 

itu, untuk warga peternak bebek yang lulusan S-1 diharapkan untuk membantu 

peternak yang lain dalam hal pemikiran untuk pengembangan usaha lebih maju. 

Sebagai penghambat merupakan sesuatu yang secara pengalaman belum 

menemukan cara mengatasi kerugian pada saat masa paceklik. Pengalaman yang 

didapat masyarakat sebatas bisa meminimalisir kerugian yang dialaminya. Cuaca 

yang tidak menentu, seketika panas dan seketika hujan membuat bebek dalam 

kondisi susah untuk bertelur. Kandang bebek yang becek membuat susah tidur 

bebek, suara guntur yang menggelegar menganggu bebek, dan panas yang 

menyengat setiap hari pun juga sangat menganggu bebek. Untuk meminimalisir 

kerugian yang seperti itu, masyarakat Desa Kebonsari yang berprofesi sebagai 

peternak bebek menjual bebeknya untuk bebek potong. Setelah situasi dan kondisi 

sudah normal dan memungkinkan kembali untuk berternak bebek bisa dilakukan 

kembali pembelian induk bebek. Cara tersebut bisa meminimalisir kerugian 

karena tidak memberi makan bebek yang susah untuk bertelur tersebut, hanya sisa 

dari bebek yang setelah dijualnya. 

 

b) Bantuan Permodalan dari Pihak Lain 

Penghambat dalam hal permodalan di Desa Kebonsari sebagai Kampoeng 

Bebek dan Telur Asin yaitu tidak adanya bantuan pemberian modal kredit lunak 

kepada peternak bebek sebagai usaha pengembangannya. Pernah tawaran diajukan 

untuk memberikan pemberian modal kredit lunak oleh sebuah bank kepada 
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peternak bebek namun itu pada saat peresmian Desa Kebonsari sebagai 

Kampoeng Bebek dan Telur Asin. Tawaran tersebut tidak bersifat berulang untuk 

sekarang ini. Selain itu, juga tidak adanya bantuan pemberian kredit lunak kepada 

peternak bebek yang sedang mengalami krisis modal. 

Pendorong untuk bantuan permodalan dari pihak lain yaitu pemenuhan 

fasilitas sarana dan prasarana sebagai daerah Kampoeng Bebek dan Telur Asin 

Desa Kebonsari. Pemenuhan fasilitas tersebut diberikan kepada baik untuk 

penjual telur asin di Desa Kebonsari dan kepada Desa Kebonsari sendiri. Bantuan 

tersebut bermacam-macam ada yang berupa uang tunai, berupa tenda-tenda stan 

untuk berjualan, serta bantuan yang bersifat multi sektoral untuk pemenuhan 

sarana dan prasarana sebagai Kampoeng Bebek dan Telur Asin. 
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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah disajikan diatas 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Model Sentra Produk 

Di dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan model sentra produk ini 

memiliki fokus yaitu ketersediaan lahan dan aksesbilitas, kelembagaan, teknologi, 

kualitas sumber daya masyarakat, dan sistem informasi. Dalam ketersediaan lahan 

dan aksesbilitas yang menjadi perhatian adalah lahan kosong atau pekarangan 

rumah di daerah Desa Kebonsari untuk pengembangan serta aksesbilitas jalan 

yang cukup mumpuni. Secara organisasi Sumber Pangan merupakan atas inisiatif 

warga sendiri dengan swadaya namun tidak ada tenaga profesional dalam 

kelembagaan tersebut. Teknologi yang cukup sederhana yang digunakan tanpa 

adanya mesin industri untuk produksi telur asin. Kualitas sumber daya 

masyarakatnya cukup inovatif dalam hal inovasi yang terlihat beberapa kali 

menciptakan inovasi-inovasi untuk pengembangan dengan dibantu adanya 

pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 

bagian Peternakan. Serta sistem informasi yang memanfaatkan jejaring sosial 

facebook untuk hal formal tanya jawab info dan update harga masih kurang 

efektif karena belum setiap harinya menjawab pertanyaan-pertanyaan. 

127 
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b. Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dengan Model Sentra Produk 

Penghambat baik internal dan eksternal merupakan penghalang untuk 

keberhasilan pemberdayaan masyarakat Desa Kebonsari sebagai Kampoeng 

Bebek dan Telur Asin. Minimnya tenaga profesional dalam pengurusan Sumber 

Pangan serta harapan masyarakat sendiri untuk membuat pusat penjualan telur 

asin di Desa Kebonsari merupakan yang berasal dari internal daerah. Minimnya 

pengalaman peternak bebek untuk mengatasi kerugian di saat paceklik serta 

minimnya bantuan yang berupa pemberian modal kredit lunak dari bank 

merupakan yang berasal dari eksternal daerah. 

Untuk pendorong keberhasilan pemberdayaan masyarakat terbentuknya 

organisasi swadaya Sumber Pangan untuk mengurusi dan mengoordinir peternak 

bebek serta tidak adanya persaingan yang ketat antar peternak bebek dan 

penghasil telur asin merupakan dari internal daerah. Pelatihan berupa penyuluhan 

oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan bagian peternakan membuat 

pengalaman peternak bebek bertambah dan jenjang lulusan perguruan tinggi 

menjadikan pengalaman tersendiri peternak bebek untuk lebih baik. Serta bantuan 

pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana dari pihak pemerintah maupun swasta 

untuk perkembangan merupakan dari eksternal daerah. 

 

2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti mencoba memberikan saran 

sebagai berikut: 
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a. Perlu dilakukan pemberlakuan sistem pengelolaan di organisasi Sumber 

Pangan agar eksistensi Sumber Pangan bisa muncul lagi seperti sebelum 

vakum dan lebih jelas apa yang dilakukan organisasi Sumber Pangan. 

b. Penambahan pengurus yang profesional ke organisasi Sumber Pangan 

guna berjalannya organisasi tersebut dengan maksimal dan dikembangkan 

lagi menjadi koperasi bagi para peternak bebek. 

c. Diperlukan adanya pelatihan-pelatihan lagi untuk para peternak bebek dan 

penghasil telur asin agar bisa lebih maju lagi dalam beternak dan 

menghasilkan telur asin. 

d. Alangkah baiknya jika organisasi Sumber Pangan bisa membantu 

masyarakat Desa Kebonsari yang belum beternak bebek untuk 

memberikan tips beternak bebek yang baik. 

e. Lebih meluaskan lagi informasi keberadaan Kampoeng Bebek dan Telur 

Asin di Desa Kebonsari dengan membuat website sendiri di internet atau 

blog tentang seputar Kampoeng Bebek dan Telur Asin ini agar lebih 

dikenal lagi di tingkat nasional maupun internasional 

f. Membuat pusat penjualan telur asin seperti harapan warga Desa Kebonsari 

agar lebih terkoordinir dengan baik dengan adanya tempat pusat penjualan 

telur asin tersebut. 

g. Dalam perkembangan selanjutnya pihak kelompok ternak itik Sumber 

Pangan Desa Kebonsari bisa berkomunikasi dengan dinas yang terkait 

untuk bisa membantu di dalam pengelolaan dan pengembangan 

pemberdayaan. 
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INTERVIEW GUIDE 

1. Bagaimana akses untuk di desa ini sebagai tata ruang desa baik secara 

lahan maupun jalan? 

2. Lembaga apa saja yang terkait dengan program pengembangan baik 

formal yang dibentuk oleh pemerintah maupun lembaga non formal yang 

dibentuk berdasarkan swadaya masyarakat setempat? 

3. *Struktur lembaganya bagaimana? 

4. Bagaimana mengawali usaha ternak bebek dan telur asin? 

5. Teknologi apa yang digunakan untuk produksi? 

6. Kenapa program pemberdayaan masyarakat disini memilih bidang ternak 

bebek dan telur asin? 

7. Apa ada pelatihan terkait dengan pengembangan usaha ternak bebek 

maupun produksi telur asin? 

8. *Jika ada, apakah pelatihan tersebut dari pemerintah atau lembaga lain? 

9. *Bentuk pelatihannya seperti apa? 

10. *Berapa kali atau berapa lama pelatihan tersebut? 

11. *Bagaimana dampak dari pelatihan yang dilaksanakan? 

12. *Jika tidak ada, apa yang dilakukan untuk memperluas usaha tersebut serta 

untuk menjaga kualitasnya? 

13. Apa ada media sebagai mengetahui keberadaan Kampoeng Bebek dan 

Telur Asin seperti internet, koran, televisi, dll.? 

14. Faktor apa saja yang menghambat pengembangan program usaha ternak 

bebek dan produksi telur asin? 

15. Faktor apa saja yang mendukung pengembangan program usaha ternak 

bebek dan produksi telur asin? 

16. Bagaimana dampak dari program pemberdayaan masyarakat kampoeng 

bebek dan telur asin setelah dilaksanakan? 

17. Berapa omzet per bulan dari ternak bebek dan produksi telur asin? 

18. Bagaimana pemasaran dari usaha ternak bebek dan telur asin? (media 

internet, jejaring sosial, atau media yang lainnya) 
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19. Hasil produksi tersebut sudah tersebar dimana saja? 

20. Apa makanan bebek tersebut? 

21. *Darimana memperoleh bahan makanan untuk bebek? 

22. Apa keunggulan dari telur asin di kampoeng bebek dan telur asin ini? 

23. Bagaimana mengatasi persaingan penjualan telur asin di Kampoeng Bebek 

dan Telur Asin? 

24. Apakah pendidikan seperti S-1 akan lebih membantu daripada peternak 

yang hanya lulusan SMA dalam hal berternak? 

25. Bagaimana cara meminimalisir kerugian berternak bebek pada saat 

paceklik? 

26. Bagaimana untuk modal usaha ternak bebek? 

27. *Apakah tidak ada bantuan dari pihak lain? 

28. *Berupa apa? 

Data lain yang dibutuhkan: 

1. Profil Desa (Jumlah RT/RW dan Kepala Keluarga) 

2. Profil lembaga terkait 

3. Struktur lembaga terkait 

4. Data Penduduk (Pekerjaan, jumlah penduduk yang bekerja terkait dengan 

peternak bebek dan produksi telur asin) 

5. Tingkat pendidikan warga desa kebonsari (SD, SMP, SMA, perguruan 

tinggi) 

 

 



 
 

xxii 
 

 

 

 



 
 

xxiii 
 

 

 



 
 

xxiv 
 

 

 

 



 
 

xxv 
 

 


