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ABSTRAK

I GUSTI WIRA DHARMA. Peran Kelompok Tani Ternak dalam Pembangunan Pedesaan
(Kasus Kelompok Tani Ternak di Desa Sembung dan Desa Batu Kuta Kecamatan Narmada
Kabupaten Lombok Barat). Dibimbing oleh Ir. Muktasam, M.Agr., Sc.Ph.D. dan Ir. I Wayan Suadnya,
M.Agr., Sc.Ph.D

Penelitian ini dilakukan pada dua kelompok tani ternak yaitu, Kelompok Tani Ternak Patuh
Angen dan Kelompok Tani Ternak Wire Singe di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dari
tanggal 1 januari sampai 1 Oktober 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kelompok
tani ternak dalam pembangunan pedesaan, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang Mendorong
peran kelompok. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk
mendeskripsikan tentang pelaksanaan peran kelompok tani ternak terhadap kesejahteraan anggotanya dan
mengetahui sejauhmana peran kelompok dalam membangun desa. Variabel dalam penelitian ini adalah
peran kelompok sebagai wahana belajar, wahana kerjasama, dan peran kelompok sebagai wahana
produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelompok Tani Ternak Patuh Angen dan Wire Singe
sudah menjalankan perannya yaitu kelompok sebagai wahana belajar yang bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang pemanfaatan limbah kotoran ternak yang kegiatannya
meliputi diskusi, pelatihan, demonstrasi mengolah limbah kotoran ternak, studi banding. Kelompok
sebagai wahana kerjasama dilihat dari Adanya kegiatan kerjasama dalam pengolahan limbah kotoran
ternak , berbagi pengalaman/tukar pikiran, gotong royong membuat kandang, gotong royong
memperbaiki pagar kandang, kegiatan pembagian SHU dari koperasi satu tahun sekali. Kelompok sebagai
wahana produksi, kelompok melakukan kegiatan antara lain yaitu kegiatan produksi pengolahan limbah
kotoran ternak menjadi biogas, biourin dan pupuk kompos untuk pertanian organik petani yang
melibatkan seluruh anggota, petani sekitar mampu menghasilkan sayuran organik seperti kacang
panjang,kacang hijau, bayam dan produk hasil pertanian lainnya. Manfaat yang dirasa anggota dalam
pembentukan kelompok ternak ini adalah terjaminnya keamanan sapi dari pencuri, membuka lapangan
pekerjaan baru untuk petani, lingkungan rumah warga menjadi sehat karena kandang tidak diletakkan di
dekat rumah, diproduksinya sayuran organik yang menyehatkan, dan memiliki koperasi yang menjamin
ketersediaan sarana produksi pertanian untuk petani anggota. Faktor yang Mendorong peran Kelompok
Tani Ternak Patuh Angen dan Wire Singe yaitu: ketua kelompok, penyuluh, dukungan anggota, dukungan
pemerintah, dan umur anggota kelompok.

Kata kunci: Narmada, Kelompok, Ternak, SHU, Peran.



THE ROLE OF  FARMER BREEDER GROUPS IN RURAL DEVELOPMENT (Case on Farmer
Breeder Group in Sembung  village and in the Batu Kuta village Narmada District of West

Lombok Regency)

ABSTRACT

Research was conducted on two groups, namely Patuh Angen Farmers Breeder Group, and Wire
Singe Farmers Breeder Group in Narmada District of West Lombok Regency from January 1 to October
1, 2015. The purpose of this study was to determine the role of the farmers breeder group in rural
development, and to determine the factors that influence the role of  the farmers breeder group. Analysis
of the data used is descriptive analysis aims to describe about implementation role for farmer group on the
welfare of its members and determine the extent of the group's role in building the village. The variable in
this study is the role of the group as a vehicle for learning, rides cooperation, and the role of the group as
a vehicle for production. The results showed that the Patuhg Angen and Wire Singe Farmers Breeder
Group has been carrying out its role, namely the group as a vehicle for learning that aims to improve the
knowledge, attitudes, and skills about the utilization of manure waste whose activities include
discussions, training, demonstration treating manure waste, comparative study , The group as a vehicle for
cooperation seen from the existence of cooperative activities in the processing of manure waste, sharing /
exchange of ideas, mutual help make the enclosure, mutual help repair the fence, cage, SHU division of
cooperative activities once a year. The group as a vehicle for production, group activities, among others,
the production activity of sewage treatment of  livestock manure into biogas, biourin and compost for
organic farming farmer who involving all members, local farmers are able to produce organic vegetables
such as beans, green beans, spinach and the other agriculture product. The benefits are considered
members of the establishment herd are guaranteeing security of cattle from thieves, create new job
opportunities for farmers, the environment of homes to be healthy because the cages are not placed near
the house, produced organic vegetables are healthy, and have a cooperative that guarantees the
availability of production facilities agriculture for the farmer members. Factors affecting the role of Patuh
Angen and Wire Singe Farmers Breeder Group namely: group leader, educator, support members,
government support, and the age of the group members.

Keywords: Narmada, Group, Breeder, SHU, Roles.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi isu penting
di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai
828.234 orang  atau 18,02% dari jumlah
penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sedangkan di  Kabupaten Lombok Barat
mencapai 110.542 jiwa sekitar 17,91%.Data
diatas menunjukan bahwa penduduk miskinan di
Kabupaten Lombok Barat masih dalam jumlah
yang banyak (BPS, 2014).

Upaya yang telah dilakukan oleh
pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan
ini. Dari upaya yang dianggap paling efektif,
baik pendekatan top – down hingga pendekatan
bottom-up telah dilakukan tetapi hasil-hasilnya
belum dapat dikatakan semuanya memuaskan.
Berikut program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan dalam rangka mengentaskan

kemiskinan dan pembangunan pedesaan seperti :
Bumi Sejuta Sapi (BSS), Sarjana Membangun
Desa (SMD), Pogram Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)  Mandiri, Bantuan
Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) ,
Kelompok Usaha Bersama (KUBe)
(ntbprov.go.id).

Program BSS menggunakan pendekatan
kelompok, tidak saja dalam perancangan dan
pelaksanaan, tetapi juga dalam evaluasi.
Kegiatanyang dilakukan BSS yaitu
Pemberdayaan,seperti usaha dalam
meningkatkan pengetahuan petani dalam bidang
usaha peternakan dan pemanfaatan kelompok,
Pelatihan yang diberikan kepada kelompok
ternak yaitu :pelatihan pengolahan limbah
kotoran ternak menjadi biogas dan biourine
serta, pelatihan tentang mengetahui masa birahi
ternak betina. Peningkatan permodalan,yaitu
kelompok ternak juga mengusahakan koperasi



,dan mengikuti beberapa studi banding.
Kelompok tani ternak patuh angen yang terletak
di Desa Sembung sudah membentuk kelompok
dari tahun 1990 dan mendapat bantuan BPLM
pada tahun 2005 dalam bentuk sapi. Jumlah dana
yang dikucurkan untuk mendukung kelompok
tani ternak Patuh Angen yaitu sebesar
Rp.55.600.000,- ( lima puluh lima juta enam
ratus ribu rupiah), dengan jumlah anggota
kelompok awal 25 orang,  pada awal program
jumlah sapi yang diberikan 80 ekor, yang terdiri
dari sapi jantan 3 ekor, sapi betina 77, dan pada
tahun 2015 populasi sudah mencapai 241 ekor
sapi dengan jumlah anggota 85 orang.

Kelompok tani Wire Singedi Desa Batu
Kuta sudah ada sejak tahun 1986 dan mendapat
bantuan sapi pada program BPLM pada tahun
2005 dengan total nilai bantuan sejumlah Rp.
300.000.000 dengan rincian 170 ekor, yang
terdiri dari sapi jantan 82 ekor, sapi betina 88,
dengan jumlah peternak 82 orang Pada tahun
2014, pada pengelolaan kelompok tani Wire
Singe sapi berkembang sapi-sapi itu disebarkan
pada empat kandang kolektif yaitukandang
kolektif Pada Girang Isebanyak 34 ekor,
kandang kolektif Pada Girang II sebanyak 40
ekor, kandang kolektif Pade Mare sebanyak 47
ekor dan kandang kolektif Muhajirin sebanyak
168 ekor, total pada akhir tahun 2014 jumlah sapi
menjadi 289 ekor.

Kedua Kelompok tani ternak memiliki
berbagai usaha yaitu, pembuatan pupuk kompos
yang didistribusikan kepada usaha pertanian
organik di sekitar desa, pembuatan biogas,
biourine dan pembentukan koperasi. Walaupun
demikian belum ada penelitian yang khusus
membahas tentang peran apa yang Mendorong
keberhasilan kelompok ternak ini, maka dari itu
dirasakan perlu untuk melakukan penelitian
“Peran Kelompok Tani Ternak dalam
Pembangunan Pedesaan (Kasus di Desa
Sembung dan Desa Batu Kuta Kecamatan
Narmada Kabupaten Lombok Barat)”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari sekian banyak kelompok ternak,
tapi tidak banyak yang berdampak positif kepada
pembangunan desa. Kelompok Tani Ternak di
Desa Sembung dan di Desa Batu Kuta
Kecamatan Narmada merupakan contoh baik

bagi warga desa lain untuk mengembangkan
kelompok-kelompok ternak serupa.

Maka berdasarkan uraian di atas perumusan
masalah sebagai berikut:

1. Apa peran kelompok tani ternak dalam
pembangunan Desa Sembung dan Desa Batu
Kuta Kecamatan Narmada?

2. Faktor apa saja yang Mendorong peran
kelompok tani ternak di Desa Sembung dan
Desa Batu Kuta Kecamatan Narmada?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui peran kelompok tani
ternak di Desa Sembung dan Desa Batu Kuta
Kecamatan Narmada dalam pembangunan
pedesaan.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang
Mendorong peran kelompok tani ternak di
Desa Sembung dan Desa Batu Kuta
Kecamatan Narmada.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat sebagai :

1. Penyebaran informasi tentang manfaat
pembentukan kelompok tani ternak.

2. Bahan informasi bagi peneliti lain yang
tertarik pada masalah yang sama.

3. Informasi bagi pemerintah menyusun
kebijakan untuk medukung petani lain yang
telah membentuk kelompok ternak.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dasar Teori
2.1.1. DinamikaKelompok

Dinamika kelompok terkandung makna
kekuatan dan gerak dalam kelompok yang
mendorong tercapainya tujuan kelompok. Selain
itu di dalam dinamika kelompok terkandung
makna ilmu pengetahuan yaitu, kajian tentang
gerak dan kekuatan yang ada dalam kelompok.



Jacobse et al. (1994), berpendapat Dinamika
kelompok adalah kekuatan yang saling
Mendorong hubungan timbal balik kelompok dan
interaksi yang terjadi antara anggota kelompok
dengan pemimpin yang diberi pengaruh kuat
pada perkembangan kelompok.

2.1.2. Definisi Kelompok

Kelompok merupakan gabungan dua orang atau
lebih yang saling berinteraksi untuk mencapai
tujuan bersama. Jika tidak ada interaksi dalam
perkumpulan individu tersebut maka itu bukan
kelompok melainkan gerombolan orang. Contoh
sekumpulan ibu rumah tangga ingin berbelanja
ke pasar, mereka memang memiliki tujuan sama
yaitu berbelanja kepasar, tapi pola interaksi di
dalam kumpulan ibu–ibu tersebut tidak ada.
Berikut definisi kelompok menurut para ahli; 1.
Menurut Homans (1950), kelompok adalah
sejumlah individu berkomunikasi satu dengan
yang lain dalam jangka waktu tertentu yang
jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingg tiap
orang dapat berkomunikasi dengan semua
anggota secara langsung

2.1.3. Peran

Soekanto (2002), mengatakan Peran
adalah aspek dinamis dari kedudukan (status).
Apabila seseorang melaksanakan hak dan
kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka
dia menjalankan suatu peran.

Berikut peneliti kutipkan mengenai peran
kelompok menurut Sahabat Petani 2012 yang
akan menjadi variable dalam penelitian, sebagai
berikut:

1. Wahana Belajar

Wahana belajar merupakan wadah belajar
mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan
pengetahuan, keterampilan dan sikap (PSK) serta
tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam
berusahatani sehingga produktivitasnya
meningkat. Pengetahuan (knowledge) adalah
sesuatu yang hadir dan terwujud dalam jiwa dan
pikiran seseorang dikarenakan adanya reaksi,
sentuhan, dan hubungan dengan lingkungan dan
alam sekitarnya.

2. Wahana Kerjasama

Untuk memperkuat kerjasama diantara sesama
petani dalam kelompok tani dan antar kelompok
lain serta dengan pihak lain, sehingga ushatani
lebih efisien serta lebih mampu menghadapai
ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan,
ketua kelompok beserta anggotanya merupakan
komponen penting tergantung pada ukuran,
fungsi dari kelompok tersebut.

3. Unit Produksi

Usahatani yang dilaksanakan secara
keseluruhannya harus dipandang sebagai suatu
kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk
mencapai sekala ekonomi, baik dari segi
kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. Dalam
hal pencapaian sekala ekonomi kelompok sangat
efektif untuk memberdayakan masyarakat/petani
lainnya untuk meningkatkan produktivitas
(kualitas, kuantitas dan kontinuitas), pendapatan
dan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

2.1.4. Program NTB BSS

Program NTB BSS adalah program
percepatan (akselerasi) pengembangan
peternakan sapi dengan lebih mengutamakan
pemberdayaan sumberdaya lokal dengan tujuan
agar sesegera mungkin dapat tercapai populasi
optimal sesuai dengan daya dukung wilayah
sehingga peternakan sapi di NTB dapat
memberikan kontribusi terhadap pendapatan
masyarakat pedesaan, memenuhi kebutuhan
daging nasional, memenuhi permintaan bibit sapi
bagi daerah-daerah lain, dan memenuhi
kebutuhan konsumsi daging dalam daerah.
Dengan demikian, secara tidak langsung
peternakan sapi diharapkan dapat menjadi
lokomotif penggerak atau pengungkit sektor
ekonomi lainnya dalam rangka meningkatkan
perekonomian, kesehatan, kecerdasan dan
kesejahteraan masyarakat (www.ntbprov.go.id).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode
yang tertuju pada pemecahan masalah sekarang
dengan cara mengumpulkan, menyusun,
mengolah, menganalisis, serta
menginterpretasikan  data dan akhirnya menarik



kesimpulan (surakhmad, 1989;Yulianti 2008).
Pengumpulan data menggunakan teknik survei.

3.2. Unit Analisis

Penelitian ini yang menjadi unit analisis
adalah Kelompok Ternak di Desa Sembung dan
Desa Batu Kuta Kecamatan Narmada.

3.3. Teknik Penentuan Sample

3.3.1. Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa
Sembung dan Desa Batu Kuta Kecamatan
Narmada Kabupaten  Lombok Barat. Penelitian
ini meneliti Dua kelompok tani ternak yaitu,
kelompok ternak Patuh Angen di Desa Sembung
Kecamatan Narmada dan Satu lagi Kelompok
Tani Ternak  Wire Singe di Desa Batu Kuta
Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok
Baratsecara purposive sampling.Dengan
beberapa alasan, hanya kedua kelompok ini yang
memiliki anggota kelompok terbanyak,adanya
pengolahan limbah kotoran ternak, adanya
struktur anggota, populasi sapi terbesar,mampu
membentuk koperasi dan tentu ada pola interaksi
yang baik di dalamnya, maka dengan alasan
tersebut kelompok ternak ini layak diangkat
sebagai bahan penelitian untuk dicontoh oleh
peternak lain yang ingin membentuk kelompok
tani ternak serupa.

3.3.2. Penentuan Responden

Responden dalam penelitian ini adalah
dua orang Penyuluh Pertanian Lapang dari
masing-masing kelompok tani ternak yaitu,
Patuh Angen dan Wire Singe secara purposive
sampling dan duapuluh delapan jumlah anggota
kelompok tani ternak ditentukan secara
proportional random sampling dengan rincian
sebagai berikut.:

Rumus: n = x N1

Keterangan:
n = Jumlah sample
N = Jumlah seluruh populasi kedua

kelompok tani ternak
X = Jumlah populasi tiap strata
N1= Sample

Patuh Angen = x 28 = 22 oranang

Wire Singe = x 28 = 6 orang

28 responden

3.4. Variabel dan Cara Pengukuran

3.4.1 Variabel

Variabel penelitian ini adalah (1) peran
kelompok dalam pembangunan pedesaan, dan (2)
faktor-faktor yang Mendorong peran kelompok
dalam pembangunan pedesaan. Pengukuran
peran kelompok dalam pembangunan pedesaan
dilakukan dengan mengidntifikasi dan mengukur
sejauhmana kelompok melakukan kegiatannya
dalam tiga hal berikut:
1. Wahana Belajar

 Kegiatan Pelatihan
 Kegiatan Studi Banding
 Diskusi kelompok

2. Wahana Kerjasama
 Kerjasama antar anggota
 Bermitra dengan pihak luar anggota

3. Unit Produksi
 Meningkatkan kuantitas pemanfaatan

kandang kumpul
 Meningkatkan kualitas produksi
 Kontinuitas

4. Kelompok
 Pembangunan Pedesaan

3.4.2. Cara Pengukuran

Untuk mengetahui keberhasilan peran
kelompok tani ternak dalam pembangunan
pedesaan ini, peneliti menggunakan cara
pengukuran sebagai berikut:

Pembangunan Pedesaan dikatakan
berhasil jika terjadi, pertama,. kemandirian
dalam usaha contohnya, desa membentuk sebuah
usaha peternakan dengan sistim kandang kumpul
yang dikelola oleh kelompok petani yang
terbentuk karena kepentingan bersama yaitu
ingin meningkatkan pendapatan,kedua.
Kesehatan masyarakat desa, masyarakat desa
semakin sadar akan kesehatan karena kandang
sapi tidak diletakkan di samping rumah warga
sehingga tidak terjadi pencemaran
lingkungan,ketiga. Kelompok harus mampu
membuka lapangan pekerjaan dan mengelola
limbah kotoran ternak menjadi produk yang
bermanfaat, kotoran ternak bisa dijadikan
kompos sehingga petani mengkonsumsi hasil



pertanian organik yang menyehatkan, Serta
kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai
biourine dan biogas, keempat. Kemandirian
dalam permodalan melalui pembentukan
Koperasi yang menyediakan uang pinjaman
maupun sarana produksi pertanian seperti obat-
obatan, dan pupuk yang dapat dilunasi dengan
jangka waktu tertentu dengan bunga rendah.

3.4.3. Observasi

Observasi disebut juga dengan
pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan
perhatian terhadap suatu objek dengan
menggunakan seluruh alat indera, (Suharsimi,
2002 : 133). Sedangkan menurut Gulo (2004 :
116) pengamatan (observasi) adalah metode
pengumpulan data dimana peneliti atau
kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana
yang mereka saksikan selama penelitian.
Penyaksian peristiwa-peristiwa itu bisa dengan
melihat, mendengarkan, yang kemudian dicatat
seobjektif mungkin.

3.4.4. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi
antara peneliti dengan responden. Komunikasi
berlangsung dalan bentuk tanya jawab dalam
hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik
responden merupakan pola media yang
dilengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu
wawancara tidak hanya menangkap pemahaman
atau ide tetapi juga dapat menangkap persamaan,
pengamatan emosional motif, yang dimiliki oleh
responden yang bersangkutan (Gulo, 2004 : 119).

IV HASIL DAN PEMBAHASAN
PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1. Letak dan Keadaan Geografis

Kelurahan Sembung dan Kelurahan Batu
Kuta merupakan kelurahan yang sama-sama
terletak di Kecamatan Narmada dengan mesing-
masing luas wilayah yaitu, luas wilayah
Kelurahan Sembung 1,64 Km2 dan luas
kelurahan Batu Kuta yaitu 1,63 km2. Berdasarkan
data profil desa tahun 2013, batas wilayah kedua
desa sebagai berikut:

batas wilayah Kelurahan Sembung:
Sebelah utara : Desa Mekar Sari,
Kecamatan Narmada
Sebelah selatan : Desa Badrain,
Kecamatan Narmada
Sebelah timur : Desa Dasan Tereng,
Kecamatan Narmada
Sebelah barat : Desa Merembu,
Labuapi
batas wilayah Kelurahan Batu Kuta:
Sebelah utara : Lembuak, Kecamatan
Narmada
Sebelah selatan : Tanak Beak,
Kecamatan Narmada
Sebelah timur : Presak, Keamatan
Narmada
Sebelah barat : Krama Jaya,
Kecamatan Narmada

Kelurahan Sembung merupakan
kelurahan yang berada pada dataran rendah
dengan ketinggian 256 meter di atas permukaan
laut.

Curah hujan mencapai 1350 mm,
memiliki 7 bulan hujan, dan suhu rata- rata 250. .

4.2. Peran Kelompok dalam Pembangunan
Pedesaan

4.2.1. Peran Kelompok sebagai Wahana
Belajar

Wahana belajar merupakan kegiatan
menyediakan prasarana dan sarana belajar
mengajar bagi kelompok dan masyarakat agar
dapat meningkatkan pengetahuan (kognitif),
keterampilan (psikomotor) dan sikap (afektif)
serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian
dalam pemeliharaan ternak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kelompok Wire Singe dan Patuh Angen telah
melaksanakan perannya sebagai wahana belajar.
Kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh
Kelompok Tani Ternak Wire Singe dan Patuh
Angen  adalahdiskusi kelompok, pelatihan,
demonstrasi, dan studi banding. Secara lebih
terperinci masing-masing kegiatan tersebut
diuraikan pada bagian berikut:

1. Diskusi kelompok
Moh. Uzer Usman (2008),

menyatakan bahwa diskusi kelompok



merupakan suatu proses yang teratur yang
melibatkan sekelompok orang dalam
interaksi tatap muka yang informal
dengan berbagai pengalaman atau informasi,
pengambilan kesimpulan atau pemecahan
masalah. Berikut sebaran responden tentang
kegiatan diskusi yang dilakukan Kelompok
Tani Ternak Patuh Angen dan Kelompok
Tani Ternak Wire Singe disajikan dalam
bentuk tabel:

Tabel 4.6. Sebaran Kegiatan Diskusi Kelompok

No Diskusi
Kelompok

Patuh Angen Wire
Singe

Orang (Jumlah) Orang
(jumlah)

1. Diskusi
pemagaran
kandang

22 6

2. Sewa Lokasi
kandnag

22 0

3. Sistim peternakan 22 6
4. Sistim bagi hasil 22 0
5. Jadwal ronda 22 0

Sumber : Data diolah tahun 2015
2. Pelatihan

Berikut sebaran responden tentang kegiatan
Pelatihan yang dilakukan Kelompok Tani Ternak
Patuh Angen dan Kelompok Tani Ternak Wire
Singe disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 4.7. Sebaran Kegiatan Pelatihan Kelompok
No Pelatihan Patuh Angen Wire Singe

Orang
(Jumlah)

Orang
(jumlah)

1. Kompos 22 6
2. Biogas 22 0
3. Biourin 22 0
4. Menimbang

berat badan
sapi

22 6

5. Manajemen
koperasi

2 1

Sumber : Data diolah tahun 2015

3. Studi Banding

Studi banding merupakan kegiatan
yang dilaksanakan kelompok dalam hal
saling berbagi ilmu antar kelompok.

Berikut sebaran responden tentang
kegiatan Studi Banding yang dilakukan

Kelompok Tani Ternak Patuh Angen dan
Kelompok Tani Ternak Wire Singe
disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 4.8. Sebaran Kegiatan Studi Banding
Kelompok

No Studi
Banding

Patuh Angen Wire Singe
Orang
(Jumlah)

Orang
(jumlah)

1. Sistim
peternakan

3 1

2. Penggemukan
ternak

3 2

3. Pupuk
kompos

5 1

4. Pengawetan
pakan

5 2

5. Sistim
Koperasi

1 1

Sumber : Data diolah tahun 2015

4.2.2. Peran Kelompok sebagai Wahana
Kerjasama

Kerjasama merupakan kegiatan yang
dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai
tujuan yang telah dirumuskan bersama. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kelompok tani
ternak Patuh Angen dan Wire Singe telah
melaksanakan perannya sebagai wahana
kerjasama. Kegiatan kerjasama yang
dilaksanakan oleh Kelompok tani ternak Patuh
Angen dan Wire Singe adalah gotong royong
membuat kadang kelompok, gotong royong
membuat pagar dan bersih-bersih lingkungan,
Kegiatan koperasi dan Rapat satu bulan sekali
dan sosialisasi. Secara lebih terperinci masing-
masing kegiatan tersebut diuraikan pada bagian
berikut:

1. Gotong royong Membuat Kandang
Kandang kelompok dalam kegiatan

pembuatan dan perbaikan kandang pada
kelompok tani ternak Patuh Angen dan Wire
Singe merupakan media tempat pemeliharan
sapi yang memfungsikan tempat memilhara
sapi secara bersama-sama.

Berikut sebaran responden tentang
kegiatan gotong royong yang dilakukan
Kelompok Tani Ternak Patuh Angen dan
Kelompok Tani Ternak Wire Singe disajikan
dalam bentuk tabel:



Tabel 4.9. Sebaran Kegiatan Gotong Royong
Kelompok

No Gotong
royong

Patuh Angen Wire Singe
Orang
(Jumlah)

Orang
(jumlah)

1. Pembuatan
kandang

22 6

2. Pembuatan
kompos

22 4

3. Memperbaiki
kandang

22 6

Sumber : Data diolah tahun 2015

2. Koperasi
Dalam perkembangannya dan untuk

meningkatkan pelayanankepada kelompok,
maka disepakati untuk membentuk koperasi
tani.

Berikut sebaran responden tentang
kegiatan koperasi yang dilakukan Kelompok
Tani Ternak Patuh Angen dan Kelompok Tani
Ternak Wire Singe disajikan dalam bentuk
tabel:

Tabel 4.10. Sebaran Kegiatan Koperasi
Kelompok

N
o

Kopera
si

Patuh Angen Wire Singe
Orang
(Jumlah)

Orang (jumlah)

1. Memba
yar
iuran

22 0

2. Meluna
si
pinjam
an

22 0

3. Memba
yar
sewa
kandan
g

22 0

4. Meluna
si sapi
bantuan

22 6

5. Meneri
ma
SHU

22 0

Sumber : Data diolah tahun 2015

3. Rapat satu bulan sekali

Dalam rapat tersebut
menghasilkan perencanaan-perencanaan

kegiatan seperti mengatur kesepakatan jadwal
ronda, gotong royong dan jaga koperasi,
membuat RAB (Rancangan Anggaran
Belanja) serta menentukan jenis barang apa
saja yang akan dijual pada koperasi serta
membahas tentang pembagian SHU dari
koperasi yang dibagi setahun sekali dalam
bentuk parsel Lebaran.

Berikut sebaran responden tentang
kegiatan gotong royong yang dilakukan
Kelompok Tani Ternak Patuh Angen dan
Kelompok Tani Ternak Wire Singe disajikan
dalam bentuk tabel:

Tabel 4.11. Sebaran Kegiatan Rapat Kelompok
No Rapat Patuh Angen Wire Singe

Orang
(Jumlah)

Orang (jumlah)

1. Diskusi
pemagaran
kandang

22 0

2. Sewa
Lokasi
kandnag

22 0

3. Sistim
peternakan

22 0

Sumber : Data diolah Tahun 2015

4. Melatih Kelompok Lain

Berikut sebaran responden tentang
kegiatan melatih kelompok lain yang
dilakukan Kelompok Tani Ternak Patuh
Angen dan Kelompok Tani Ternak Wire
Singe disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 4.12. Sebaran Kegiatan Melatih Kelompok
Lain

No Melatih
Kelompok
Lain

Patuh Angen Wire Singe
Orang (Jumlah) Orang

(jumlah)
1. Kompos 0 1
2. Manajemen

Kandang
Kolektif

0 1

3. Koperasi 0 1
Sumber: Data diolah tahun 2015

4.2.4. Peran Kelompok sebagai Wahana
Produksi

Produksi merupakan wadah anggota
kelompok menghasilkan produksi yang
dikembangkan untuk meningkatkan jumlah



pengguna pemanfaatan limbah kotoran
ternak.Untuk mengetahui apakah kelompok
tersebut berproduksi perlu diamati apakah
kelompok tersebut mengadopsi inovasi
(pemanfaatan limbah kotoran ternak).

Tabel 4.13. Sebaran Kegiatan Produksi
Kelompok

No Produksi Patuh
Angen

Wire Singe

Orang
(Jumlah)

Orang (jumlah)

1. Kompos 22 4
2. Biogas 22 0
3. Biourin 1 0
4. Pakan

Ternak
0 0

5. Sapi 22 2
Sumber: Data diolah Tahun 20015

4.2.3 Faktor yang Mendorong Peran
Kelompok

Faktor yang mendorong ketiga peran
Kelompok Tani Ternak Patuh Angen dan Wire
Singe dalam pembangunan pedesaan antara lain
disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 4.14. Faktor yang Mendorong Peran
Kelompok

No Faktor Kelompok
Patuh
Angen

Wire
Singe

1 Dukungan
Pemerintah

√ √

2 Kekompakan
Kelompok

√ √

3 Ketua Kelompok √ √
4 Umur anggota √ √
5 Keamanan ternak √ √
6 Pengalaman √ √

Sumber: Data Primer Diolah 2015

Faktor yang mendorong berperannya
kelompok tani ternak adalah dukungan dari
pemerintah, karena disamping pemerintah
memberikan dana bantuan BPLM untuk di kelola
oleh anggotta kelompok, pemerintah juga
memberikan pelatihan dan memfasilitasi kegiatan
studi banding ke beberapa usaha peternakan yang
maju agar peternak lebih mengerti tentang
kegiatan usahanya bahwa usaha ini sangat
menguntungkan dan baik untuk di kembangkan.
Kedua kelompok tani ternak mengatakan

dukungan pemerintah sangat mendorong
terjadinya peran kelompok untuk pembangunan
desa seperti penuturan seorang Anggota
Kelompok Tani Ternak Patuh Angen yang
mengatakan :

“kelompok saya aktif dan berperan
dalam pembangunan pedesaan karena berkat
kerjasama semua pihak baik antar anggota
kelompok, dan kerjasama dengan pemerintah
.yang memberikan dana bantuan, dan dana
bantuan dapat dikeklola dengan baik oleh
anggota. Pemerintah memberikan dana bantuan
dan memberikan pelatihan yang sifatnya selalu
memberikan dorongan kepada anggota kelompok
tani ternak, keberhasilan dalam pembangunan
desa dalam hal yang utama dalam segi
berkelompok, setelah berkelompok anggota bisa
merasakan manfaat seperti terjaminnya keamnan
ternak dari pencurian, petani tidak perlu menjada
ternaknya setiap hari karena sudah ada jadwal
ronda, petani yang dulunya hanya mampu
memelihara dua ekor sapi sekarang dengan
berkelompok petani mampu memelihara sampai
lima belas ekor sapi karena hal ini anggota bisa
sedikit demi sedikit mampu merubah
perekonomian menjadi lebih mampu, dan
merubah image anggota kelompok ternak yang
dahulu hanya petani yang terbelakang dan
mengurusi sapi-sapi orang sekarang anggota
mampu memiliki sapi paling banyak limabelas
ekor sehingga semua anggota memiliki
pemikiran yang berkembang. Untuk merekrut
anggota baru saya sebagai ketua kelompok tidak
mau aktif menawarkan , tapi saya ingin mereka
yang aktif meminta lowongan pekerjaan menjadi
peternak agar ada nilai tangggungjawab bagi
anggota baru tersebut. Penyebab keberhasilan
juga tidak luput dari ingatan saya bantuan dari
pemerintah dan lembaga P3P UNRAM  yang
selalu memberikan smangat bagi anggota
kelompok  dan bantuan dana ternak Patuh
Angen” (Angota Umur: 46).

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:



1. Kelompok Tani Ternak Patuh Angen di
Kelurahan Sembung Kecamatan Narmada
dan Kelompok Tani Ternak Wire Singe di
Kelurahan Batu Kuta Kecamatan Narmada
berperan dalam pembangunan pedesaan.
Peran ini dapat dilihat dari sejumlah kegiatan
yang telah dilakukan kedua kelompok antara
lain: (1) kelompok berperan sebagai wahana
belajar, kegiatan meliputi pelatihan, diskusi
kelompok, studi banding tentang pengelolaan
ternak antar kota dan antar desa. (2) kelompok
berperan sebagai wahana kerjasama,
kegiatannya meliputi meminjam pejantan dari
kelompok lain, gotong royong pembuatan
kandang,  kerjasama antar anggota untuk
saling melindungi ternak dari pencurian, (3)
kelompok berperan sebagai wahana produksi
yaitu kelompok dapat menghasilkan biogas,
biourine , menghasilkan kompos, dan
menghasilkan lembaga keuangan seperti
koperasi.

2. Faktor yang mempengaruhi peran
Kelompok Tani Ternak Patuh Angen dan
Wire Singe dalam pembangunan pedesaan
antara lain:
a. Pemerintah sangat mendukung untuk

terbentuknya kelompok tani ternak ini
melalui dana pendukung dari Dinas
Peternakan Provinsi yang diberikan
kepada pengurus sebagai
penanggungjawab.

b. Kekompakan kelompok terkait
denganAnggota yang merupakan
komponen penting dalam kelompok.
Anggota itu sendiri yang akan merawat
ternak dan berhasil mengembang
biakkan ternak sesuai pengetahuan dan
pengalaman yang dimiliki sehingga
anggota bisa memiliki banyak ternak dan
bahkan bisa merekrut anggota baru
untuk mengurus ternak, sehingga
kelompok mampu membuka lapangan
pekerjaan baru.

c. Ketua kelompok, Kepemimpinan yang
terbuka dan tegas adalah hal kunci untuk
menciptakan kelompok ternak yang
mandiri dan berkelanjutan. Karena
kebanyakan eksistensi dari kelompok
tani ternak relatif pendek, sebagian besar
fakta di lapangan belum satu tahun sapi

sudah habis dijual dan uangnya
dinikmati hanya sesaat. Pemimpin yang
tegas akan mengeluarkan anggota yang
memiliki kepribadian seperti ini agar
tidak mempengaruhi anggota lain.

d. Umur dari anggota kelompok sendiri
juga mempengaruhi peran kelompok ,
karena umur yang produktif cenderung
mampu untuk melakukan kegiatan
produksi lain selain merawat sapi seperti,
membuat kompos, membuat biogas, dan
mengikuti pelatihan-pelatihan.

e. Keamanan ternak menjadi alas an yang
kuat untuk setiap anggota memilih cara
berternak dengan membentuk kandang
kumpulsehingga petani bias memiliki
sapi hingga 15 ekor karenakandang
cukup luas.

f. Pengalaman berternak merupakan factor
pendorong keberhasilan peternakan,
karena petanisudah terbiasa memelihara
ternak sapi.

5.2. Saran
1. Pemerintah harus lebih serius dalam membina

kelompok tani ternak, melalui menciptakan
jaminan pasar atas segala hasil produksi
kelompok.Saran untuk pemerintah juga
terkaitmasalahpemberian dana hibah kepada
kelompok-kelompok,sebaiknya disamping
pemerintah memberikan dana utnuk
pembangunan pedesaan, pemerintah harus
membentuk tim evaluasi kelompok-kelompok
tersebut agar kelompok memiliki beban moral
sehingga eksistensi kelompok akan terjaga.
dan harus ada pertemuan antara Kepala
Bidang Peternakan dengan anggota kelompok
yang berprestasi sehingga peternak memiliki
rasa bangga akan keberhasilannya dan
kebutuhan akan afiliasi pengurus akan
didapatkan.

2. Saran untuk anggota kelompok tani ternak
yaitu anggota jangan terpengaruh dengan
kelompok ternak lain yang ramai-ramai
menjual ternaknya dan mendapat uang sesaat.
Karena kegiatan tersebut tidak akan
menciptakan pembangunan untuk desa secara
berkelanjutan. Anggota juga harus lebih aktif



dalam mengolah limbah kotoran ternak
menjadi produk yang bermanfaat disamping
untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
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