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RINGKASAN Pf,NELITIAN

2. TUuan P€nelirlan

Data menunjukka. bahwa tinglqt kemiskinan di NTB datam 10
tahun terkahi. msih relarif tinggi, rlan bahkan dtsin,alir metrgalani
peDingkatan, Pada Tahun 2004 peduduk miski. di NTB seiunlah 1.073
juta jiwa (26,80%1, dan pada Tahuh 2005 rurun ne.iadi 1.007 juta jiwa
[24,7a%). Dt tahn 2a06 penduduk Eiskin nenjadi 1.003 j tta jiwa e4r/d.
Nanun demikhn, ada yang nersinyalir bahwa terjadi lonjakan pendudui<
miskin di Tahun 2006, setelah kebjjaka. kenaikan baha. bakai minyalr
yang untuk NTB pendudDk miskinnya diperldrakan menjadi 1.990juta jiwa
[47,72tA) lBappeda NT8,2009]. Di tahu.2009, jumlah penduduk miskin dr
NTB nencapai 1.014.745 atau sekitar21,88% dari juhtah peDduduk tBps.z0lI) Fdkrr ini menuliu&an bah@ berbagri prce%m pembrnginan
pedesaan dan pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini [ehm
secara signifikan nensuEngi angka kemiskinan atau densan kata lain
bahwa program p.ograh pe.geDrasan keniskinan belum berhasil
sebagainana di harapkan.

Sekto. petemakan, khususnya sapi, dapat diharapkan ne.jadi satah
satu sektor penting dalah nengarasi kebiskjnan mengingat beberapa hal
berikut [1] sebagian besar masyarakat pedesaan nehjliki usaha
petehakan sapi, (2) sapi oeijadi remak utana rlng diF.oduki di NTB _
data lopulasi sapi lebth besar diba.ding temak besar tajnnya (BpS MIB,
201l), f1l sapr oelum d,kelola se€E mdksrmJl sehrnS€a betu;membcri
brrydk hrlri rrnbch dan lapangan k.r:r d"n t4t adanr? kebila|-n
pemerintah dalam pengehbangaD sapi yang ditenal de.ea; Buhr jejuta
sapi [BSS). Dengan keyahn,n bahwa usha peremakan sapi seharusya
dapat nenjadi tiiik interuensi so?tegis dalam nendukung penyedia;n
laprngan kp._r dcn penEenusan kennkinan, raka Denefiion oksi ini
dil"kuk?n

Tujuan aklir da.i kegiatan ini adatah reMjudnya t./ohpon ,ari
tanakrong dihanis don produtdlyang hendukDng pengembanga; sentra
produksi da. indusfti peneolahan p.oduk petemakan. Untuk mencapai
tujuah ini, naka r4udr rrusus yans hendak dicapai m€tatui penelitian i.idi
tahun I adalah [1] mengidenrjfikasi kapasjtas dan pemn k;lonpok temak
"saat ini' dalam pebgelolaan usaha p*€makanr t2l neugerahui lraktekpergelolaan usaha perernakan pada .sat ini"j {3) mengetahui "visr
kelompol dan anggota rerhadap pengelolad usaha pei..aka.; t4l
mengetahui gap antaE kondisi saat in, deng:n visr pengelotaan usaii
peternakan, dan rakorhl\1or pehyebabnyaj tsl mensenbangkan rencana
aksi pengxatan kapastras k€tompok petemak dan ansgoh;ya; dan [6]
meng€mbangkan bodul bagi kegiaran pen$aran kapasttas ketembaga;;
atau kelompok peremak Di tahun II daD II, tujuan kegiatan pe.elitia; ini
adalah nenfasilitasi dan mengawal pengenbangan kegiatan usaha dan



bisnls kelompok dalan prodDkrt dan pengolahan hasil peremakn; dan
nemfasilttasi replikasi dan perluasan prakek pmkek terbai k pengelola a n
kelompokpeternakdanpengelolaan produk-lrodukpetemakan.

3, Metode PenelitiaD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini addah "Modified
Panicipotory Action Reftarch' - MPAR" arat "Kaji-tindak PorttsipatiJ
Ternodifkasi" [Muktonn, A,, 2r00r, Metode ini ne.ggabnngkaq kegiataD
suNe!, in-depth inteoiews, focus gnup discu$ian, workshop, dan d.tion
/earrirg sebagai pendekatan d alan penguhpulan dato, prcses penbelajaran
danpenyuru,on rehdono,ksi,Di tdrun, penelitian ini dilaksanakan pada 4
(empatl kabupaten di pulau Lombok, yaitu Lombok Timur, LombokTengah,
Lombok Barat dan Lombok Utara. Kegiatan yang dilaksanakan dalam
penellt,an ini terdiri atas 3 tahapan, yaitu (llPengkajrah dan
Pengembangan Rencana Aksi - tahun I (20121; [2] Fasilitasj Penguatan
Kapasitas dan Adopsi seru Difusi l.ovasi Sosirl dah Teknn - hhun ll
(20131j dan [3] Evaluasi dan Disseminasi (eberbasilan - rahun Ill [akan
dilaksanakan pada 20141. Pe.gumpula! dara pada tahun 2012 dilakukan
dengan teknik suruer:, wdy""..ro nehdalaaL pengonaton, don Jocus group
di{usion, don wortrhop lhttuhen pengumpulan data adalah sesuai
dengan teknik yang digunakan, yaitu kuisioner, pe.lonan wawancam,
pedoman pengamatan, pertanyaan kunci FGD, dan rancangatr prc*s dan isi
workhop. D.ia yangdipe.oleh diprcsesdan dia.alisis dengan mengglkan
metode penelitian laahtitahf da. kualitatil [reduki tlara, penyajian data,
dan penariljn kesinpulanl,

Poda tdhun ke.luo, penelinan akll ini dilakukan da, difokuskah di
dua kabupaten dari enpat hbupaten }?ng nerjadi lokasi kegiatan di rahun
I, yaitu Kabupate. Lonbok Timnr dan Lonbok lamr Kegiatan utama di
tahun kedua pada kedua lokasi peneliti.n ini adalah studl banding dan
pelatinan dengan tujuan uiana meningkarkan kemanpuan kelompok hhi
ternak dalan menerapkan p.akek-pEhlek terbaik pengelolaa.
Pelernrlrn.

4,

,r.1. Taiun Pertan. (2012)

Peran dan Kapasitar Xelonpok Data hasil pehelftian
mehunjukian bahwa kelompok rani remak neDiliki peran rerbar.s dalam
pengelolaan usaha peternakan - dibandtng dencan peEn jdeal yang
muhgkl. untuk dilal'alGn, Secara umun kelonpok tani re.nak masih
berperan sebat s "me.jadiwadah beBana untuk mensama.kan sapi dari
pencurian', dan "menjaga kebeEihan lilgkungan". Hal ihi terlihar dan
terbatas.rz jenis kegiatan yang dilakuka. oleh kelompokrani remah yang
antara hih (11 Melakukan terioton gatong rolong [91,7%), dari kegiatan
menbangxn kandang menyiapkan d.ai.ase dan mela\akan pembersftan



kandang secara rutin: (2) Melatulan kegiotan bhda kcaro tetuttr dan
,eBilir untuk semua anggota (91,0%); t3) Metakukan tegiatan perrmuan
otou rapat lang nelibatkah penguru dan anggota 05a%). se \a
kelohpokbelum helihar p€ran ke atas sebagai peran yang dapat dilakukan
untuksaatini- kapasjt s kelompok rerbatas. Seca.a idealkelompok dapat
me.gembangkan pemn ke bawat, p€nn ke sanping dan peran ke atas.

Ting&ot keaktifan kelobpolc Dalam peBpekif anggora kelompok
100% anggota kelompok nenyatal.:n bahwa kelompok hereka aktif.lan
hidup, Bebempa alasan yang diungkaplGn oleh a.ggora ketompok anta.a
lai. kelonpokselalu mengadakan keelaran, anggota kelompok Ejjn, mudah
meuggerakkan anggota kelompok, dan sedap hari setalu ada di kandang
kJrFla ha mergu.usdan membefl mJkdnsapinya

Manfaat xelompoh Sebagian besar (98,6%l anggota kelompok
menyatakan bahwa kelohpok t ni ternak yarg mereka biliki t.lah
memberi mahfaat nyara dalan kehidupan ketra.Ca petani, Adapun
bebehpa manfaat ya.s dirasakan oleh perani r€sponden adalah t1)
Memberikan .asa anan dalan pelgetola.b usaha peternakanj (2)
r\4empe.oleh narlao. ekononi datam dua hal, p?ndDa dersan
berkelompok petani d.pat hehilikj sapi, yanssebelunnya tidak nemitiki
sapi sendiri atau memelihara sapi orang tain dengan sistim ngadas .tar
bagi hasil; kedu,, dengah rerciptanya rasa ahan, maka kelonpok juga
mehbenkar mantaat dalam tepasrian usaha dan eko.ooi, t3)
Meningka*an kualiras sumberdarz manusia, ka.ena delgan berkelonpot
petani peternak mendapa*an pembinaan tekris dari dilas terkaiC [4)
Menjadikan semDa pekerjaan lebih ringanj (s) Bagi sebasia. petani,
kelonpot telah hemberi nanfaatkepada keluarga mereka metalui ada.ya
produksi biosas dan pupukkomposyang diketola.

Ba.apan dan visi terhadap kelohpolc Sebagian besa. anggota ketompok
berharap bahwa kelonpok terap akif dan dapat terus benbenkan maniaar
kepada semua anggora dan masyarakat sekt mya Data hasil penelirian
menunjukl€n bah@ sebasian besa. a.egota kelonpok (56,3%l
menyatakan visinya tentang kelompok .dahn ap;at kelohpok t.bth thoju,
berkenbang, sukes da" les,a.,:, Kelobpok yang maJu kemdian aLn
menyebabkan anssora telohpokhidup tebih sejrhretu (45,1%). senentac
itu, sebagian besar anggota kelohpok retah berpjkir tentang perlunya
pensenbansan usaha pembuatan kompos t79,90 ) dan biosar (72,9%l
sebagai bagian dari upaya memajukan k€lompok dan neDyejahterakan
anggotany4 .amDn belum banyak yang berpihr unruk mengolah kulit
me.jadi kerupuk atau bahan sepatu atau ras [2,1%). Dalan hal mehsolah
dasing menjadi Froduk olahan seperri dendens, abon dan laiinya
rrmprknva belum tF.pikirkan s.md set€ ti tO,O%;.

cap anizra kodisi saat ini dengan vtst .lalam peng€totaan
kelompok dan usaha petemakaD serta faktor penyebahtrya: Dara
pehelittan ini menunjuklan adalr€ Gap ar.u disroBi yang relatif besar
dala6 ahram "kont)isi atau penn kelonpok soot iht dengan.kondist ideol
otou horapon tefiodap peran kelatupak lang serarusn a". Dalam hal



5, K.liDprl.D dstr Srhn

:

pengelolaan kelompokdan usaha pertenakan, teridenrifikasi bahwa kondisi
kelonpok saat,ni nasih beluD seperrtJ,zng dihaEpkan. (elompok hasih
sekedar sebasai @dah unruk secara beBaha neoetihara remab menjasa
keamanan terhak, he.jasa kebersihan linskungan, dan renjadr wad;
untuk bertemu, Di sisl lai., diketahui bahM koDdisj kelohpokyang id€al
adala\ olu, berkenbong, nelakukan pemn yang oktil dolan
nprgoqbahol\on kapo5iLos onggotunvo, membangun keridsama deng:n
rembagJ atau kelompoq l[in, dan hpnb?n kon tbu,i porto prc.ps
pengenbongah .lan inplenqtun kebiokan, dah kelanpak l6mti atou

Gap antara kondisi ideal dengan fakta disebabkas olei anrara lain
(1) Kohdisi sDM dalam kelohpok naupun petusasj (2) Kelompok belun
te.buka atau transpaBn, [3) Pehbi.aa. terbatar baik dalam hal
pengeloiaan kelonpolr mauputr dalam hal pengeloiaan usaha petemakln,
temasuk dahh hal keseharan ternak, [4] Program hah]r sekedar "glgur
kewajiban" atau "pendekaran prcyek'i tsl Adanya pesepsi perani reria;ap
program yang memandangbantuan sebagai penbagian ,kepeng datuk"j (61
Usaha !*emakan sapi umumnya nerupakan usaha sanbnan, yang
memdihaE saFi 2 - 3 ekori dan [7) A.ah kebijakanyansbelum nenduluna
- hisalnyaperlu kepastia. dalam hal pen8xasaan dan penitikan tahan
untuk kandang kelompok
,1.2. Tahun x.dua (2013)

Adapun hasil yang dicapai pada t hun II dari keglaran yang
dilasilitasi dan dilakukanmelaui kegiaran peaelit,anaksi ini adatah seba8ai
be.ikut. (1) workhop dapa! dilakukan di ringkat desa/kerompok yaig
mehrasilitasi pehbelajaEn dan rencana aksi kelompokj (21 stldi bandins
dilakuk n oleh dua kelompokyang ne.iadi binaa. Tin penel,fl (kelompoi
tenEk di Dp\a ArtunelT,mDrddn Desa ScmbuiC) ke ri8a ketomlok rem"k
Eng sukse( di lorbok Trmli dalam rang!€ merpet,irr, penBetolaan
biogas, kompos, dan puprk cai. sert pengelolaa, rernak, (3) telah terjadi
perubahan kesadaran, penget hua. dan sitap sebagai hasil dari kegiabn
studi banding yans dilakukan, (41 hasil lebih lanjut dari kegiatan srudi
banding adalah difasilit slnya kegiaran pelatihan pada Ledua kelompok
binaan dalam hal pengelolaan kelompok pengembabgan visi bersaha
dalam penselolaan telohpolr dan iug. pensolahan hasil petematrah.
Pelatihan dalam pembuaran dan pehanfaatan pupuk cair atau "bjo-nrine
fertilizel' telah dapar dilakukan di kelonpok rani ternak patuh Ansen
sedangkaD lelatlhan pembuatan biogas, pupuk catr dan pembuaran abon
dilakukan padakelompok rani renGk Mekarean B.mij dah (s) hasit lebih
lanjut dari kegiatan studi bandiog dan pelarlhan adalah adantE kemalan
kelohpok untuk he.eEpkan hasil pehbelajaEn melalui pe;gembangan
dan konst.uki unit biogas, produksi pupuk cair &n perbaikan da[m



5,1. Tahutr Pertama (2012)

Atas .lasar data yang terkumpul dalam penelnjan ini maka dapat
dapat disimpulkan [1] Xelompok menijiki pem. yang terbaras datam
pengelol.an usaha petemakan saFij (2) Petani anggora meniki visi/mihpi
bahwa sualu saat "kelanpok naja berkehbang, sukses" dan,nent4ohtenkak anggotanyo"t {3) Ada gap antam 'londisi saar ini"
dengan risi & harapan" dalam hal peran kelompok (4) Kapasitas anggota
da. kelom pok relatif te.ba tas dalan len ge lolaan usaha petemakan, .anun
demikian, secara umum kelohpok telah dirasakah ha.faatnya oteh
anggota; dab (5) Dipe.lukan kegiatan penguatan kapastas petemak &
kelompok temak dalam hengat6i gap arau nencapaivisi- prolosatTahuh
II,

Mensin8nr bahw penelitian ihi adalah straregis datam oengarasi
peBoalan kemiskinan, haka perlu dilakukan kegiatan penguatan kapasiras
pendaDpingan dan pen$walan terhadap kelohpok tani temak gua
mensarasi "gap" anraa "ko.disi saat ihi,,dan,,kondisi ideat,,, Hasil akli. dari
kegialan-kesiatan ini adalah teMjudh,a kelompok ta.i temak yang manpu
mehjalan peFn yahg €fekif dalam mengembangk n kapastas anggDta.ya,
manpu rlan eiekif dal.n melak*an ke.jaeha deD8an k€tonpok atau
lembaga lainnya, dan mampu serta aktif dalam nemberi konr.ibusi pada
proses pengenbaogan dan implehenrasi kebijahn yang terkait denFn
penSelolaan Peremakan.

5,2, Tahur xedua [2013)
(esimpulan beri ku r di buar atas dasar hasil kegiaran di rahun kedua:

[1) Tidak mudah unrxk nelakuLrn transfomasi kelehbagaan petani
sepe.ti kelonpok tanj ternak dan kelompok tani temak yang nelakuka.
kegiatan "pengamanan remaK menjadi sebuh kelembagaan petani yang
dinanls dengan beragab tungsi dan peranj [2) Ada riga taktorpenhhAyang
nembatasi proses transfomasi, yaitn "ketiodoan visi tchtang kondisi ideot
dan kelenbogoan petoni petenak, "peBepst dan pengataftan tentahg
pemn kelonpok dan penbangunan sektor petemokon lans didoninosi ateh
pendekoton prodtksi don hukan pendekdtan nilai tonboh sedo inoeasi", da
"keterbatason sorono dan prasotuno rang dinilikt ketonpok"j (31
Kelembagaan petahi sepeni kelompok taht temak dapat mengemban8kan
dan meolllkl peran tidak saja sebagai lenbaga yang nanpu meDben
keuntungan ekonohl kepada anggota dan pehgxrusnya, retapi juga mampu
menjadl lenbaga letani yang srrategis datah menjatankan pe.an
"pen rluhan', baik bagi anggotanya, maupun bagi masr?rakat luasj (41
Dukunga. lebih lanjut diperlukan gxna membantu kelompok tani tehak
yang didahplnsi saat ini mehempkan hasil penberlajara. dan melalakan
pehn p€ran yang lebih bemga@ Bebempa dukungan J€ng dipe.lulan
antara lain pe.danpingan lanj,tan oleh Tim Peneltti dan pihak rerlatt
lainuya terhadap kelompok-k€lonpok Fng dihina saat ini, pe.yediaan
fasilitas yang sesuai bagi pengembangan kegiatan produktifkelompok, dan
fasilltasi kenitEan antah kelonpok rani rernak dengan pemeriDrah dan
o.ga.isasi bisnis yang meoungkinkan nlhcul.ya keriasama yang sating



me!$ntungka., tidak saja dalah konrel$ ekononi, retapi juea datah
konteks pengembanea. peEn kelembagaan petani dalam mendukung
tubbuh da! berkenbangnrE kelompok tani ternak sebagai l.mbasa
''penggerak utana perubahan sosial di desa" (prihe moversl.

Atas dasar hasilini naka di.ekomendaslka. agar peneiitian akri ini
dapat dilanjutkar untuk dilaksanakan pada rahDn III [2014] deng:n iokus
utama nembantu kelompok oenerapkan praktek praktek re.baik ("rte
b$t pracric*) yang dipelajati dari kelonpok ]ain selama studj bandtnB da.
pelatihan- Tugas pokok dari Tim Peneliri ad.lah henemani dan
hendahpinigi kelompok dalam rangka meheftpka. atau nengadopsi
pmkek-praktek terbaik yang pada akhimya nembawa ketomp.k Fada
kondisi yang kebih baik (groups' better perfoman.e). (egiatan lain yang
akan dilakul,:. di tahun Ill adalah pemanrauan dar evaluasi, yang
kemudian akan n€mbaM pada proses venfihsi nodetsementara tentang
yang ada saat ini te.tang transfo.masi kelompok rani ternak



Penulis memanjatkan puji dan sjtuLar kehadirat Allab SWT yatrs dengan
irinNya Laporan Pehelitia. Tahun II jni dapardiselesaikan sebagaimana nestinya.

Perd itr'd, /{ki ini berjudul "Analhh Peran dan kpasftas (elompok Ta.i
Ternak dalam MeDd*u.A Penciptaan Nilai Tambah Produk Petematan di pulau
Lonbok ,,\plikasi Pendekitan Action Research dalam PemberdarlaD Masyaral,jr,,.
Penelitian ini penting dan shategis dalam nrgka menpercepat penbanguan
ekononi pedesaan,sebagaimanaya.gmenjadi tljuan da.i prog.an MP3El.

Laporan Penelitian ini memuat kegiatan dan hasil kegiatan penelitian di
bhlh I [2012) dan tabun II [2013] yaDg telah dapar dilaksa.akan de.Ban baik
berkat dukungan yang besar dlri banyak pihaL khususnya dari para petani
F.terhak a.ggota kelompoktani temakyangberada di pulau Lombok, Dukungan
]ang besar juga dip€.oleh dari para petugas lapangan dan pembuat kebijakan di
:erap kabupate. yang nenjadi lokasi penelitiah ini. oleh karena itu, penulis
rengxcapkaD teriha kasih kepada semua pihak yang telah nrendukung kegiatan
)anelitian ini, a.l.j DP2M Diki lakartaj Lembaga Pe.elirian Universtas Matarami
ibf PeDeliti dan Adniristrasi di Pusat Penelftian dan Pengemba.gan perdesaan

tr-"n8!rus kelompok tani ternak dansemua aDggotanya yang berpa.risip.si datam

Dalah kegiatan penelitiah aksi di rahDn II [2013), dukungan yang besar
'uga diberitan oleh kelompok tani terbak yang dikunjunsi dalan kegiaran studi
5ahdi.g seperti kelohlok tani t€rnak tyoldon (Desa Kehbans Kera.E Daya -
iecamatan Aiknell, kelonpok tahl temak Ehpat-ehpat {Desa Kaljaga ,
KecahaEn Aiknell, dan kelompok tani temak Podz ,4i9en tDesa Geres -(ecaBatan Labuhan Hajil Xabuparen Lomhok Tinur, Ucapan teriBa kasih
disampaikan kepada sehua pengxrus dari ketiga kelompoktanj temahyang tel.h
b*bagi ilmu dan pengalaman densan paE penglrus keloopok rani ternak
rl.karsan Bemi (Desa A,khel Timur - Kecaharan Aikmel, Kabuparen Lombok
Iimurl, dan keiompok tani temak Patuh Angen {Desa Sembung - Kecanatan
\armada, K.bupaten Lombok Barat).

Semoga temuan dan hasil kegiatan yang dilapo.kan dalam Lapo.an
Penelitian ini dapat bemanlaar bagi siapa saja yang perduti dengan upaya-upaya
p.rcepatan pembangunan ekonomi dan pengenrasan keoiskinan di pulau Lombok

Mat 6m,15 Desembe.20IJ
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