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Model Pemberdayaan Kelompok Peternak di Desa Pesawaran Indah Kecamatan
Prdeng Cermin Kabupaten pesawaran

(*ottp Empowerment Model in Pesawaran Indoh Wlage Padang Cermin Subdistrict
fuwaran District

f&t Ayisti Syariefl) dan Farida fauft
t) St$ pengqi ar pada &mts an Sos ial Ekonomi Pertanian Fahitas p ertanian(Jniversitas 4*p*F J!. Brodjonegoro No r, Gedong arn*g a*ai i;;p*ga StafpengEor-p"irt*rca Peiernakan Pertqni; Fakultas pertaniot (Jniversitas
Lanpung, JI. Brodjonegoro No l, Gedong Meneng Bordar to*pij

.lbstract

Fmmer empowerm1nt model aims 
_to empower commwrities through the application ofrPpropriate lechnologt in agricukure, livestock waste, institutiinal ,t ":ngiiiis otia'm-e|SrouPs andfarmers'organization nm by a dynamic managemenl. Empowermentntdel is implemented.through three stages as-applied ro the coilfarm", 

"ipoi""*"ot'zakaria, w.A ., et al. 2009) institdio;al saeigthentng of farmer group stage, phase
Combined Institutional strengthening of Farmirs cri"i ira phie 

"Z*pf,ri'tuurrrr.Problenu that hinde-r_the progress ofiarmers, gro,ps'has been the poor qucttity ofl{umqn Resources erR) on the rmowredge ana siitts in agricurture, yei tne ";;i;;Ar")-t appropriale lechnologt in agriculrtrre, livestock was"te has not'been ipto,ite,a, o
;-ol/p offarmers who are still weak instittttional, organizational manage*rni groip o1'imers has not walked well. The purwses of this oi*ity ore (l) tttoitist iigZiiorg
:'istitutional breeders group, (2) Form o group ofJarmers in a drnamtc aia orderly;iministration, (3) 7" gro"p hrx a predetirmiied location of the secretariat in::nsultation, (4) Members ond administrators capable of manoging tivestockfiing
--:mping efective and eficient, (5) members and rhe administrators group are able toue ctgricultural waste to be made into animolfeed, (6) The utilization-of liestockwaste:rto organic fertilizer- Indicators of success of this activity are (I) Sirengthening thei'ts.titurional group (?l 

-The formation o{ /qm9r groups *" dyro^ic "ond iiaerrytiministration, (j) Ability to make cattle- feed wi-th ingredtents rhat are available:rotmd the group, (4) Ability to make organic fertitizer fr"om waste liyestoch o h hos
I een a location of rhe secretariat of the group.'rhe metiod of participdory approachested in participatory rual apprisal. The results showed- ihat tni *11yity' of these;:tit'ities has given good rysu.ltl in theformation offarmer groups are dynaiic,ihere ts:'':reased knowledge and-skills lf wopte in goit farmlng,'appropriate teclmologt
i''ttts.fer and utilization of agricultural *^t, h^ bein doni ,iigtiy, accurately and
. iciently.

.;,it' u'ord.t: Fqrmer empowerment, livestock group, gootfarming.
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Pendahuluan

Propinsi Lampung merupakan

:,:rah dengan potensi alam yang sangat

r.:'. a sehirgga dicanangkan sebagai salah

:::u lumbung pangan nasional.
:::lasarkan surat Direkfur Budidaya

" ::lal Ruminansia nomor
: : 1PD.41 0173104.07, tanggal 24 Aprll

:. ,,- perihal P2SDS ZOt}, dan

:;::anangan P2SDS 2010 telah ditetapkan

:. ".1. a Provinsi Lampung sebagai sentra

- i:r1 dan pengembangan ternak
--:. rransia dengan klasifikasi Daerah

_ :::.:uran IB dan Kawin Alam.

Sebagai tindak lanjut dari ketetapan

:-::r, it. Dinas peternakan dan Kesehatan
'.: : :i Provinsi Lampung, telah menlusun
: -j.1.i Operasional PZSDS 20rc di
.-:.:ri!. yang dikemas dalam kegiatan :

_ -::"31 Terpadu peningkatan pelayanan
I :'::-.L,i:an dan Kesehatan Hervan

:..RJL' PETERNAKAN) dengan
, :: :'an pendukung Gerakan Menanam,
' I .- ::.lah, Menyimpan dan Memberikan
:..,.:. berkualitas pada Temak (GEMMAR
: :.-;-+-). Kontes dan pameran Ternak.

Gerakan Terpadu peningkatan

: : :'.:l-tit Peternakan dan Kesehatan
- . .,: (GARDU PETERNAKAI{) di
r- ..:sr Lampung oleh Gubernur pada
-;;.1 12 Agustus 200g ditetapkan bahwa

' r -:?:en pesawaran adalah Gardu
: : - :.ilr untuk provinsi ini karena
- , ::i:r ini memiliki potensi alam yang

sangat ideal untuk peternakan adalah Salah

satu Desa yang sangat potensial unfuk
pengembangan pet€rnakan di Kabupaten

Pesawaran adalah Desa pesawaran lndah
Kecamatan padang Cermin. Namun unfuk
mengembangkan peternakan di masyarakat

selama ini belum bedalan dengan optimal,
hal ini terkait dengan rendahnya Sumber
Daya Manusia (SDM) seperti kurangnya
pengetahuan dan keterampilan dalam usaha
peternakan, belum diterapkannya teknologi
tepat guna pada usaha peternakan maupun
pemnfaatan limbah teraaknya, kelembagaan

kelompok peternak yang masih lematu
pengelolaan organisasi kelompok peternak
juga belum berjalan dengan baik.

Oleh karena ifu perlu adanya suatu
rekayasa kelembagaan untuk membentuk
kelompok-kelompok tani yang dinamis,
peningkatan pengetahuan dan keterampilan
masyarakat transfer teknologi tepat guna
usaha peternakan dan pemanfaatan limbah
harus dilakukan secara cerma! tepat dan
efisien. Adapun tujuan kegiatan rekayasa
kelembagaan adalah peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusi4 peningkatan

Teknologi, dan p€nguatan nilai
kelembagaan melalui suafu model
pemperdayaan kelompok peternak.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waltu pelaksanaan
Kegiatan

Kegiatan dilakukan di Desa
Pesawaran Indah Kecamatan padang

-. iinriah ESAr vorume s, Edisi Khusw Dix Nataris polinera, Aprit 20rI r2r



Cermin Kabupaten pesawaran, pada tiga

kelompok peternak yaitu Karya Subur,

Suka Subur dan Usaha Makmur dengan

jumlah anggota keseluruhan 25 orang.

Waktu pelaksanaan kegiatan 6 bulan,

dimulai pada bulan Juli 2010 sampai bulan

November 2010. Metode yeng akan

diterapkan dalam pemberdayaan

masyarakat di desa tersebut adalah Model
pengembangan pemberdayaan masyarakat

melalui peningkatan kapasitas kelompok

peternak. Peningkatan kapasitas kelompok

dilakukan dengan meningkatkan efisiensi

dalam budidaya ternak kambing adanya

pengelolaan administrasi yang tertib dan

terjadinya efektivitas kelompok perternak.

Peningkatan kapasitas kelompok ini dengan

mengaktifkan partisipasi dari seluruh

anggota yang tergabung di dalam kelompok

peternak melalui pendekatan participatory

Rural Apprarsal (pRA).

Metode partisipatif diperlukan

karena metode ini masyarakat aktui terlibat
dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-

kegiatan pembangunan, dan ikut serta

memanfaatlan dal menikmati hasil_hasil

pembangunan (Slamet 2OO3). Bornby
(1974) dalam Mardikanto (2007)
mengartikan partisipasi sebagai tindakan

untuk rnengambil bagian yaitu kegiatan

atau pernyataan untuk mengambil bagian

dari kegiatan dengan maksud memperoleh

manfaat. Bentuk-bentuk kegiatan

partisipasi yang dilakukan oleh setiap

warga masyarakat dapat berupa

(Dusseldorp, I98l dalam Mardikanto,

2007) : u N{enjadi anggota kelompok_

kelompok masyarakag b. Melibatkan diri
pada kegiatan diskusi kelompok, c.

Melibatkan dri pada kegiatan_kegiatan

organisasi untuk meng_gerakkan partisipasi

masyarakat 1.ang lain. d. Menggerakkan

sumberdal,a masyaraka! e. Mengambil
bagian dalam proses pengambilan

keputusaq f. \{emanfaatkan hasil_hasil

yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Model pcmberdayaan ketompok
peternak

Upal a ) ang dilak-ukan untuk
meningliatlian efektifitas kelompok
peternak dan budidaya kambing melalui
peninghatan kualitas Sumber Daya

Manusia- Peningkatan Teknologi, dan

penguatan nilai kelembagaan melalui suafu

model pemperdaraan kelompok peternak

(Gambar i ).

122 Jurnal Ilmiah ESAI volume 5, Edbi Khwus Dies Notolis polinela, Aprit 2011



Batas Yurisdiksi, dll

;.::.bar l. Model Pemberdayaan Kelompok peternak Kambing

t{a-sil Dan Pembahasan

i -nnber Daya Manusia

Sumberdaya manusia yang masih
-.::.-h dalam manajemen kelompok,
':,i.:lurqi beternak kambing dan belum ada

' ;:.3-Ilpum untuk membangun dinamika

, = - iripok sehingga meqjadi suatu

::::-risasi yang kuat menjadi permasalahan

---:i:ia ).ang hendak diatasi dari kegiatan ini.
;.;:rarran pelatihan, pendampingan dan

: *:-.:rik manajemen beternak kambing

:.:-:ei dibutuhkan dalam meningkatkan

: ":,:etahuan dan keterampilan peternak.

,: :'. asi berupa penguatan kelembagaan

kelompok dan peningkatan kapasitas

sumberdaya manusia kelompok peternak

setelah semakin meningka! hal ini terlihat

dari:

a. Kemampuan mengelola administrasi

dan manajemen kelompok sudah dapat

dilakukan dengan terrib dan baik.

b. Pengetahuan dan keterampilan petemak

dalam teknologi usaha temak kambing

sudah dapat dilakukan dengan baik dan

benar.

c. Kemampuan pengurus dan anggota

dalam meningkatkan dinamika dan

kegiatan kelompok semakin baik dan

. -:lal Ilmiah ESAr volume s, Edisi Khusus Dies Natalis polinela, Aprit 20ll 123



kelembagaan kelompok peternak sudah

semakin kuat.

Teknologi Beternak Kambing

Bentuk usaha yang dilakukan

kelompok masyarakat desa Pesawaran

Indah salah satunya adalah beternak

kambing, namun selama ini pengetahuan

dan keterampilan masyarakat masih sangat

kurang. Teknik beternak yang dilakukan

selama ini masih tradisional karena

kambing yang dipelihara hanya dibiarkan

berkeliaran di sekitar rumah atau

dikandangkan, sehinggal hasil yang

diperoleh kurang memuaskan. Adapun

kegiatan yang dilakukan adalah

memberikan inovasi-inovasi budidaya

ternak kambing seperti pengelolaan

kandang secara berkelompok, memilih

bakalan ternak, melatih tatalaksana

perkandangan sesuai syarat efesiensi dan

kesehatan ternak, pembuatan pakan ternak

dengan bahan baku dari limbah pertanian di

Desa Pesawaran Indah, pemanfaatan limbah

ternak sebagai ptpuk organik. Pada

akhirnya, a. Peternak mampu memilih

bibit kambing yanE baik untuk

dikembangkan, b. Petenak sudah membuat

kandang sesuai dengan tata laksana

kandang yang baik, c. Peternak mampu

membuat pakan tenak tambahan untuk

ternak kambing dari limbah pertanian

tanaman cokla! Jagung, timbah tapioka d.

Sudah ada pemanfaatan limbah ternak

untuk pupuk organik.

Penguaran

peternak

keknn bagaan kelompok

S tti q* penting .dalam'

kehieryn trruquatat adalah

kcberrn, bl li dryat dilakukan

mdrhi k l"-f*&Canfot yang ada di

datu osfrg. Srhn satu kelompok

ymg td+t d llcsr Pesawaran lndah

adah Uq* pemak Kelompok

pc{td yr; d1cd oleh masayarakat

s€ildfti tch bjr[r sesnlai dengan yang

.liingh}-1 fue belum adanya

PertEm Yq 'frd*rn sesara rutin dan

dinffi tctq* bclum tercipta dengan

b6it. Ith{cncu dan adminisfrasi

kehryot bch filelulcln, belum adanya

p€ilcffi dr pcogumpulan modal

ber""trn .' kelembagaan

kelo4ot- K€ien pelatihan,

penAmpAgp dil praktik dalam

meagdoh rim dan adminishasi

kelmpot, ccf,tomr dah memberikan hasil

an anhfu
a- OrypfoS Uqof sudah berjalan

d{tncffi
b. Dimb tcmtomeot telah terjalin

dco€rbriL-

c. Afuinistnsi kelompok sudah berjalan

dcrgrElib dm baik

d- Sudrh edesekmiatkelompok

Pm pcrsrlrtrn laiu yeng terekam:

Fcmbcrdryaan petemak di desa

Pesawran Indah sudatr melewati fase

pqhma,laitu frse pnguatan kelembagaan
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xelompok peternak. Permasalahan

selanjutnya adalah pada pemberdayaan fase

kedua yaitu bagaimana menjalin dan

::.engembangkan kemitraan usaha?

?engembangan usaha ini berkaitan erat

:ingan pertumbuhan ekonomi berbasis

:,a.1arakat desa yang secara perlahan akan

:.'-:ndorong usaha ekonomi masyarakat desa

.3:ara kolekrif memasuki skala usaha

,::,s menguntungkan (economic of scale or

-,.--; r Secara geografis, kawasan

: -::umbuhan ekonomi baru akan terdiri atas

: !.i:sifikasi area, yaitu: (i) area produksi

: --.n baku ternak baik untuk bahan pakan

-.:-,rgun bakalan ternak (budidaya) atau

:..rah hulu; (ii) area pengumpul dan

:":-.:saran; (iii) pusat pertumbuhan (growth

. . '::t t atau daerah hilir. Dengan demikian

- 1t-. akan terbentuk suatu sentral

:.=--nbuhan ternak yang dimulai dari

" -:."ai desa hingga menjadi gabungan

:.: -.-pa desa atau gabungan beberapa

| --i I JAII-

Dalam rangka mencapai kawasan

pertumbuhan ekonomi baru tersebut maka

diperlukan suatu kemihaan dari tingkat

hulu hingga hilir dari budidaya ternak

tersebut. Kemitraan yang sangat diperlukan

adalah dari pihak penyedia bakalan ternak,

perbankan/modal dan pemasaran, sehingga

dengan menjalin kemitraan diharapkan ada

kepastian usaha dari tingkat penyediaan

ternak hingga pasar dan kepastian harga

jual. Dengan demikian peternak dapat

berusaha dengan tenang bila semua pihak

yang bermitra dapat berjalan dengan

sinergis.

Impact factor (keberlanjutan kegiatan
atau ketepatan solusi)

Hingga saat ini kegiatan kelompok

peternak dapat beqalan dengan dinamis

dan usaha yang ddalankan berjalan dengan

baik, untuk lebih jelasnya hasil kegiatan

dapat dilihat pada Tabel l.

l.:etr 1. Sumber permasalahan, input intervensi, pihak yang berpartisipasi dan output kegiatan
IbM di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
Tahun 2010

Sumber
Permasa-

lahan

Pihak yang

Input Intervensi pada berpartisipasi 
ou,p,.ra Kegiatan IbMKegiatan IbM dalam

kegiatan
S;mber

" ianusia

a. Kemamprran
manajemen
kelompok masih
rendah

a. Pelatihan
manajemen
kelompok

Pengurus Manajemen dan
Kelompok dan adminishasi kelompok
dosen pembina sudah tertib

b. Belum memahami
kelembagaan
organisasi
kelompok

b. Pelatihan Pengurus dan
kelembagaan anggota
organisasi Kelompok
kelompok Dosen pembina

a. Pengurus dan
Anggota Kelompok
memahami
pentinpya
kelembagaan

Iiniah ESAI Yolume 5, Edisi Khttsus Dies Natalis Polinela, April20ll t25



Lanjutan

organisasi kelompok
b. Telah terbangun

dinamika kelompok.

c. Tingkat
Pengetahuan
mengenai teknik
betemak rendah

a. Penyuluhan Pengurus dan

dan pendampi- anggota
ngan betemak KelomPok
kambine Dosen Pembina

c, TingkatPengetahuan
mengenai teknik
beternak sudah baik

d. Belum adanya
pengetahuan dan
keterampilan
dalam
pemanfaatan
potensi alam
sekitar untuk
pakan ternak dan
pemanfaatan
limbah ternak

a. Penyuluhan, Pengurus dan
praktik anggota
pembuatan KelomPok
pakan ternak Dosen pembina
dan PendamPing
pembuatan lapang
pupuk organik
serta
pendampingan

d. Peternak sudah
mampumembuat
pakan temak dan
pupuk organik dari
limbah ternak

,) Teknologi
beternak
karnbing

a. Belum menguasai
pemilihan bibit
kambing yang baik

a- Pelatihan dan
praktik
pemilihan
bibitkambing
vang baik

Pengurus dan
anggota
Kelompok
Dosen pembina

a. Petemak mampu
memilih bibit
kambing yang baik
untuk dikembangkan

b. Belum
dilakukannya tata
laksanakandang
yang baik

b. Penyuluhan
tatalaksana
kandang

Pengurus dan
anggota
Kelompok
Dosen pembina

b. Petenak sudah
membuat kandang
sesuai dengan tata
laksana kandang
yang baik

c. Belum mengetahui c. Penluluhan, Pengrrrus dan
anggota
Kelompok
Dosen pembina

c. Peternak mampu
membuat pakan
tenak tambahan
untuk temak
kambing dari limbah
pertanian tanaman
coklat, Jagung,

dan belum
memiliki

praktik
pembuatan

ketrampilan untuk pakan temak
membuat pakan dengan
tambahan dengan pemanfaatan
memanfaatkan limbah
limbah pertanian pertanian limbah tapioka

d. Belum d- pelatihandan Pengurusdan d. Sudahada
dimanfaatkannya praktik anggota pemanfaatan limbah

ternak untuk pupuklimbah ternak
untuk pupuk

pembuatan Kelompok
pupuk organik Dosen pembira organik.

Kelembagaa a.
n Kelompok
Peternak

Organisasi
kelompok belum
efektif

a- Pembenahan Pengurus
organisasi Kelompok dan

kelompok dosen pembina

a. Organisasi kelompok
surlah berjalan
dengan efektifdan
dinamika kelompok
berjalan dengan baik

b. Belum ada
administrasi
kelompokyang
baik

b. Pelatihan dan
praktik
pembuatan
administasi
kelompok

Pengurus
Kelompok dan
dosen pembina

b. Administrasi
kelompok sudah
berjalan dengan
tertib dan baik

c. Belum ada
sctretariat
kelompok

c. Penentuan dan Pengurus
penetapan Kelompok dan
sekretariat dosen pembina
kelompok.

c. Sudah ada sekretariat
kelompok
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