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Seminar ini melibatkan 1 keynote speaker, 3 pleanry speaker dan 49 makalah 

pendamping sebagai presentasi paralel. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada 

keynote speech Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, MSi. (Ketua Dewan Penasehat PERHEPI Ketua 
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Yogyakarta). Tak lupa juga kami ucapkan terimakasih kepada Program Studi Agribisnis 

UMY dan seluruh panitia atas terselenggaranya seminar dan terbitnya PROSIDING ini. 

Semoga Prosiding ini memberikan manfaat kepada Pemerintah Indonesia. 
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PEMBERDAYAAN KELOMPOK PETERNAK MELALUI  PROGRAM 

BUDIDAYA SAPI POTONG DI KABUPATEN KLATEN 

 

Agung Nugroho 

Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta  

ednadisnak@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Pemberdayaan peternak merupakan segala upaya yang dilakukan dengan cara memberikan 

berbagai kemudahan agar peternak dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan 

berdaya saing. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pemberdayaan oleh Petugas 

Teknis Peternakan dalam pemberdayaan kelompok pada kegiatan usaha peternakan sapi 

potong yang dilaksanakan oleh Kelompok Ternak Mukti Andhini I. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Analisis data dilakukan dengan analisis 

data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Petugas Teknis Peternakan telah 

melaksanakan pemberdayan pada tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap 

pemberian daya pada Kelompok Mukti Andhini I. Dalam penelitian ini dijumpai adanya 

kekhawatiran anggota terhadap kelangsungan usahanya karena adanya faktor-faktor 

penghambat dari luar yang berupa kebijakan pemerintah yang kurang mendukung terhadap 

usaha peternakan kecil seperti kebijakan import daging maupun import ternak sapi siap 

potong. 
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PENDAHULUAN 

Pengembangan ternak sapi potong tentunya tidak terlepas dari peranan kelompok 

tani ternak dalam mengupayakan ternaknya agar mendapat nilai tambah serta efisien dalam 

pengelolaannya. Upaya yang perlu dikembangkan dalam membina dan memantapkan 

kelompok peternak adalah memperkuat kelembagaan ekonomi petani peternak di 

pedesaan. Untuk itu diperlukan pendekatan yang efektif agar petani/peternak dapat 

memanfaatkan program pembangunan yang ada, secara berkelanjutan, melalui 

penumbuhan rasa memiliki, partisipasi dan pengembangan kreatifitas, disertai dukungan 

masyarakat lainnya sehingga dapat berkembang dan dikembangkan oleh masyarakat tani 

disekitarnya. Upaya ini diarahkan untuk terbentuknya kelompok –kelompok peternak, 

kerjasama antar kelompok sehingga terbentuk kelompok yang produktif yang terintegrasi 

dalam satu koperasi dibidang peternakan (Dirjen Bina Produksi Peternakan, 2002). Melalui 

kelompok peternak sapi potong diharapkan para peternak dapat saling berinteraksi, 

sehingga mempunyai dampak saling membutuhkan, saling meningkatkan, saling 

memperkuat, sehingga akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola 

sistem usaha abgribisnis dan agroindustri secara potensial.Tujuan pemberdayaan peternak 
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adalah untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, 

serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan peternak, seperti yang tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan 

Peternak.  

Salah satu strategi yang dapat didayagunakan di dalam meningkatkan kualitas 

peternak sehingga memiliki keberdayaan adalah peningkatan peran kelompok peternak. 

Sampai saat ini kelompok tani masih digunakan sebagai pendekatan utama dalam kegiatan 

penyuluhan. Pendekatan kelompok dipandang lebih efisien dan dapat menjadi media untuk 

terjadinya proses belajar dan berinteraksi dari para petani, sehingga diharapkan terjadi 

perubahan perilaku petani ke arah yang lebih baik atau berkualitas (Margono, 2001). 

Tahun 2016 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten 

mendapatkan alokasi kegiatan Budidaya Sapi Potong dari Kementerian Pertanian RI. 

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 

Kabupaten Klaten NOMOR : 524/261.1/ 16 Tentang Penetapan Lokasi Dan Kelompok 

Penerima Bantuan Kegiatan Tugas Pembantuan Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan 

Dan Kesehatan Hewan Tahun 2016. Penerima kegiatan Budidaya Sapi Potong  di 

kabupaten Klaten adalah Kelompok Mukti Andhini I Desa Cucukan Kecamatan 

Prambanan. 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah peneltian 

yaitu bagaimana proses pemberdayaan kelompok pada kegiatan usaha peternakan sapi 

potong yang dilaksanakan oleh kelompok Mukti Andhini I. Tujuan dari penelitian adalah 

untuk mengkaji proses pemberdayaan kelompok pada kegiatan usaha peternakan sapi 

potong yang dilaksanakan oleh kelompok  Mukti Andhini I. 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Penelitian dilaksanakan di kelompok Mukti Andhini I desa Cucukan, kecamatan 

Prambanan, kabupaten Klaten. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Januari 2018 hingga 

November 2018. Subyek penelitian atau lebih dikenal responden dipilih secara purposive 

sampling dengan informan dipilih orang yang benar-benar mengetahui program yang 

diteliti. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi subyek 

penelitan dan studi dokumentasi kepada pengurus dan anggota kelompok  Mukti Andhini 

I serta tim teknis kegiatan Budidaya Sapi Potong kabupaten Klaten. Uji keabsahan data 

menggunakan metode triangulasi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan budidaya sapi potong adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk 

meningkatkan produksi daging nasional dengan cara memaksimalkan  produktivitas sapi 

potong, menaikkan populasi sapi potong, perbaikan mutu genetik sapi potong di 

masyarakat, meningkatkan skala usaha peternak serta mengembangkan usaha kelembagaan 

kelompok sapi potong. Tujuan dari kegiatan budidaya sapi potong adalah untuk 

menumbuhkan dan menstimulasi peternak secara individu maupun kelompok peternak 

dalam menetapkan prinsip-prinsip budidaya sapi potong; meningkatkan populasi, produksi 

dan produktivitas sapi potong; menumbuhkan wilayah budidaya sapi potong; 

meningkatkan skala usaha sapi potong menjadi skala usaha ekonomis; meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan peternak serta mengembangkan usaha kelembagaan 

kelompok sapi potong. Bentuk kegiatan budidaya sapi potong di kabupaten Klaten pada 

tahun 2016 adalah pembentukan/penguatan kelembagaan, pembinaan, penambahan 

indukan ternak sapi potong, pembangunan/rehap kandang umbaran, peralatan penunjang 

pengolah pakan, peralatan pengolah lahan hijauan pakan ternak (HPT), pakan tambahan 

serta peralatan perkandangan. 

Penerima kegiatan budidaya sapi potong adalah kelompok ternak yang telah 

ditetapkan melalui kegiatan Pengembangan Indukan Sapi Brahman Cross Impor Tahun 

2015 yang tidak terealisasi, sehingga tidak diperlukan CPCL maupun verifikasi ulang. 

Kelompok tersebut langsung ditetapkan sebagai calon penerima  kegiatan Budidaya Sapi 

Potong Di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016 oleh Kepala Dinas Pertanian 

Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten, selain itu kriteria lain adalah 

kelompok penerima kegiatan budidaya sapi potong merupakan kelompok berprestasi. 

Kegiatan budidaya sapi potong di kabupaten Klaten pada tahun 2016 dialokasikan pada  

kelompok Mukti Andhini I desa Cucukan, kecamatan Prambanan, kabupaten Klaten  sesuai 

dengan salinan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-

018.06.4.032452/2016 Tahun Anggaran 2016, tanggal 07 Desember 2015 Satuan Kerja 

Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten. Kegiatan ini 

dilaksanakan oleh kelompok peternak di kabupaten Klaten yang pembinaannya dilakukan 

secara berjenjang mulai dari kabupaten sampai dengan kecamatan. 

Salahsatu tujuan kegiatan budidaya sapi potong adalah untuk membentuk peternak 

menjadi lebih mandiri. Dimana kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, 

bertindak serta mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian peternak 

adalah suatu kondisi yang dialami peternak yang ditandai oleh kemampuan untuk 



Seminar Nasional 2019 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 9 Maret 2019 

 

Sub Topik Pemasaran| 611  

 

memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai 

pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan 

yang terdiri dari kemampuan kognitif (tahap  kontruksi berfikir, termasuk mengingat, 

memecahkan masalah serta pengambilan keputusan), konatif (perilaku dimana individu 

peternak mencapai tingkat “tahu” pada obyek yang diperkenalkan), psikomotorik 

(keterampilan) , afektif (sikap dan nilai) dengan  mengerahkan sumber daya yang dimiliki 

oleh lingkungan internal peternak. Terdapat tiga tahapan dapal pemberdayaan, yaitu tahap 

penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pemberian daya. Tahap penyadaran sendiri 

terdapat  tiga unsur  yang harus dilaksanakan yaitu: tahap kognitif, tahap belief dan tahap 

healing. 

Kondisi kognitif adalah kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan 

wawasan peternak dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi 

kognitif merupakan suatu perilaku yang terbentuk diarahkan pada perilaku yang sensitive 

terhadap nilai-nilai pemberdataan. Proses kognitif merupakan tahapan yang penting 

didalam pelaksanaan pemberdayaan di desa Cucukan, tanpa pelaksanaan tahap tersebut 

proses pemberdayaan tidak akan terlaksana dengan baik. Pelaksanaan pemberdayaan 

memerlukan pihak luar didalam pelaksanaannya yang berfungsi dan bertugas untuk 

memberikan pengetahuan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Petugas Teknis 

Peternakan Kecamatan Prambanan, masyarakat sering menyebut ”mantri hewan” adalah 

community worker (tenaga pendamping) kelompok Mukti Andhini I adalah pihak yang 

memberikan pengetahuan terkait kegiatan budidaya sapi potong. Petugas Teknis 

Peternakan memberikan pendampingan kepada kelompok.  

Petugas Teknis Peternakan selalu hadir dalam pertemuan rutin kelompok untuk 

memberikan motifasi serta semangat kepada kelompok. Petugas Teknis Peternakan selalu 

memberikan beberapa gambaran pelaksanaan kegiatan bididaya sapi potong yang 

dilaksanakan oleh kelompok yang telah berhasil untuk memberikan alternatif pemecahan 

permasalahan yang dihadapi kelompok. Petugas Teknis Peternakan selalu hadir dalam 

pertemuan rutin kelompok untuk memberikan sosialisasi serta pengetahuan kepada 

kelompok tentang teknis kegiatan  budidaya sapi potong. Penyampaian pengetahuan yang 

terkait kegiatan dilaksanakan setiap saat di rumah anggota kelompok, pada saat pertemuan 

rutin yang diadakan oleh kelompok, dikandang, dikantor, di balai desa dan dikantor unit 

layanan inseminasi buatan (ULIB). 

Pelaksanaan proses penyadaran yang dilakukan fasilitator dilaksanakan secara terus-

menerus agar anggota kelompok benar-benar memahami dan mengerti bahwasanya 
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kegiatan budidaya sapi potong yang anggota kelompok laksanakan secara serius dan 

terarah dapat memberikan manfaat bagi mereka. Fasilitator memberikan penyadaran 

kepada anggota kelompok melalui dua cara yaitu : pelaksanaan penyadaran bersama-sama 

dengan banyak anggota yang pelaksanaannya pada saat pertemuan rutin yang dilaksanakan 

kelompok dan pelaksanaan penyadaran secara indifidual yaitu proses penyadaran 

dilaksanakan dengan pendekatan emosional indifidu tiap anggota kelompok yang 

dilaksanakan setiap saat ketika fasilitator bertemu dengan anggota kelompok, penyadaran 

secara indifidu dirasa lebih efektif karena lebih terjalin komunikasi dua arah sehingga 

pemahaman tentang kegiatan budidaya lebih dimengerti oleh anggota kelompok. Melalui 

diskusi dua arah proses penyadaran dapat berlangsung dengan baik karena ketika anggota 

belum memahami suatu permasalahan dapat ditanyakan langsung kepada fasilitator. 

Petugas Petugas Teknis Peternakan telah melaksanakan salah satu tugas dan 

fungsinya yaitu sebagai penyuluh serta pusat informasi anggota dalam bidang tekhnologi 

dibidang peternakan. Usaha yang dilakukan fasilitator agar seluruh anggota kelompok 

percaya dengan kegiatan  Budidaya Sapi Potong dengan cara menyampaikan dan 

menampilkan keberhasilan usaha yang dilaksanakan ditempat lain serta membuat pilot 

project pelaksanaan yang sesuai dengan lokasi selain itu fasilitator menyampaikan analisa 

usaha dengan pemeliharaan intensif.  Kegiatan budidaya sapi potong dapat berjalan dengan 

baik apabila sosok fasilitator dapat diterima oleh seluruh anggota kelompok. Anggota 

kelompok percaya terhadap fasilitator karena fasilitator menguasai komunikasi dengan 

baik serta anggota kelompok percaya bahwasanya fasilitator adalah ahlinya sehingga lebih 

menguasai tentang budidaya sapi potong, serta anggota kelompok melihat adanya 

keberhasilan kelompok binaan fasilitator yang telah berhasil. 

Pendampingan secara terus-menerus serta pemberian semangat serta penyuluhan 

pembinaan yang dilakukan oleh petugas teknis peternakan diharapkan membentuk sikap 

mental yang tangguh dalam usaha pada seluruh indifidu anggota kelompok. Peningkatan 

kualitas SDM anggota kelompok dapat mengurangi sikap mental yang lemah dalam usaha, 

dengan adanya tekhnologi komunikasi anggota kelompok sudah dapat memantau harga 

daging di masyarakat sehingga anggota kelompok dapat mengambil keputusan sendiri 

dalam mengatasi masalah yang ada terkait harga jual yang rendah. 

Petugas Teknis Peternakan didalam pemberdayaan kelompok Mukti Andhini I 

sebagai fasilitator telah melaksanakan dan menjalankan tahapan pemberdayaan berkaitan 

dengan proses penyadaran, pengkapasitasan serta pemberian daya kepada kelompok Mukti 

Andhini I. Kelompok Mukti Andhini I merupakan kelompok mandiri dimana dapat 
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memenuhi kebutuhannya sendiri seperti kebutuhan bakalan sapi, kemampuan anggota 

kelompok didalam mengakses pasar, dapat memecahkan masalah yang dihadapi serta dapat 

berinovasi didalam pelaksanaan kegiatan budidaya sapi potong yang dilaksanakannya. 

Pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh fasilitator dilaksanakan dengan baik 

namun masih terdapat kekhawatiran anggota terhadap pelaksanaan kegiatan budidaya sapi 

potong, kekhawatiran tersebut berasal dari luar kekuasaan kelompok yaitu kekhawatiran 

anggota kelompok mengaenai kebijakan pemerintah mengenai kebijakan pembebasan 

import daging dan sapi.  

Kebijakan impor daging sapi merupakan salah satu isu yang krusial, hal ini 

disebabkan pemenuhan kebutuhan daging sapi masih harus dipenuhi salah satu 

pemecahannya melalui impor. Kebijakan pemerintah dengan membuka lebar-lebar keran 

import daging sapi maupun bakalan dari luar berakibat daging dan bakalan sapi lokal belum 

sanggup bersaing harga, hal ini dikarenakan biaya produksi daging perkilogram peternakan 

rakyat masih besar. Akibat yang dirasakan oleh peternak adalah turunnya harga sapi lokal 

sehingga pendapatan petani mengecil bahkan dapat mematikan usaha peternak.  

Penurunan kesejahteraan peternak sapi potong ikut dipengaruhi oleh beberapa 

kebijakan yang kontroversial, seperti kebijakan pembebasan import daging dan sapi, 

kebijakan import dari negara-negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) 

dan kebijakan rasio import sapi bakalan dengan indukan.  Kebijakan-kebijakan tersebut 

berpotensi menghilangkan peluang usaha bagi peternak rakyat dan juga berdampak pada 

tutupnya bisnis usaha penggemukan di peternakan rakyat, sehingga pemerintah perlu 

menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan peternakan sapi potong melalui 

harmonisasi kebijakan yang berlandaskan kajian yang tepat.  Kebijakan harus memiliki 

naskah akademik (scientific based policy), tidak hanya kebijakan sesaat tetapi bersifat 

futuristik atau berfikir jangka panjang serta memiliki resiko kecil dengan pendekatan 

berbasis kearifan budaya lokal. 

Peningkatan kesejahteraan peternak dilihat dari pendapatan yang didapatkan 

peternak harus menjadi prioritas dalam upaya pengambilan berbagai kebijakan oleh 

pemerintah dalam menjawab kebutuhan peternak, misalnya saja : penyediaan bibit, pakan 

dan obat-obatan serta didukung oleh teknologi penyediaan bantuan modal usaha dan 

mempermudah sistem birokrasi secara administrasi pada kelembagaan keuangan didaerah. 

Contoh bentuk perhatian dari pemerintah diantaranya : (1) bibit ternak sapi harus 

ditingkatkan (baik kualitas bibit dan jumlah bibit), (2) penyediaan bibit hijauan pakan 

ternak yang unggul, maupun (3) adanya bantuan obat-obat untuk ternak. Kemudian diikuti 
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dengan proses pembelajaran, yakni: peningkatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi 

peternak secara periodik dengan penyesuaian materi dan metode belajar yang mudah 

diterima dan dipahainami oleh peternak, dan adanya pendampingan secara berkala oleh 

petugas peternakan setelah bantuan diberikan. Petugas pendamping harus terus mengawal 

proses kegiatan sampai peternak mampu mengatasi persoalannya sendiri, sehingga 

peternak dapat menolong dirinya sendiri. Hal ini dimaksudkan agar peternak terus 

mendapatkan pembinaan dan peternak bersama pendamping memecahkan persoalan atau 

permasalahan secara bersama-sama. 

Peran swasta dalam mendorong peningkatan usaha dengan memfasilitasi berbagai 

kebutuhan peternak dan meningkatkan kemampuan berbisnis sapi potong. Partisipasi 

masyarakat dalam membangun hubungan kerjasama dan menggunakan kesempatan yang 

ada sebagai peluang usaha, mempunyai kemauan serta mampu mengelola dan 

memanfaatkan berbagai sarana prasarana yang ada guna menunjang usaha yang dijalani. 

Adler dan Rodman (1991), menyatakan terdapat dua faktor yang menyebabkan 

adanya kecemasan, yaitu pengalaman yang negative pada masa lalu serta pikiran yang tidak 

rasional. Pengalaman negatife pada masa lalu merupakan hal yang tidak menyenangkan  

mengenai peristiwa yang dapat terulang lagi pada masa mendatang, apabila individu 

tersebut menghadapi situasi atau kejadian yang sama dan juga tidak menyenangkan, 

misalnya saja pernah gagal dalam berusaha karena penurunan harga jual. Hal tersebut 

merupakan pengalaman yang menimbulkan kecemasan pengusaha didalam menjalankan 

resiko usahanya.  

Kecemasan atau kekawatiran anggota kelompok Mukti Andhini I dikarenakan 

adanya pengalaman pada tahun 2014, pada tahun tersebut terjadi peningkatan volume 

impor daging sapi yang mencapai lebih dari 240.000 ton daging. Adanya impor daging 

tersebut sangat dirasakan dampaknya yaitu penurunan harga ternak sapi lokal. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan Rakhmat (2007) dimana secara psikologis seluruh pikiran 

manusia, kepribadian dan tentramen ditentukan oleh pengalaman indera. Pikiran dan 

perasaan, bukan penyebab perilaku tetapi disebabkan oleh penyebab masa lalu. Seseorang 

yang bekerja dalam bidang tertentu pada waktu relatif lama akan semakin banyak 

memperoleh pengalaman. Pengalaman berupa keahlian yang dibarengi dengan lebih 

banyak belajar, maka pengetahuan yang didapatkan akan semakin tinggi dan hal ini akan 

meningkatkan kepekaan dalam menyerap sumber-sumber informasi yang dibutuhkan. 

Pengalaman merupakan akumulasi dari proses belajar dan mengajar yang dialami oleh 
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seseorang. Kecenderungan seseorang untuk berbuat tergantung dari pengalamannya, 

karena menentukan minat dan kebutuhan yang dirasakan. 

Adanya pengalaman serta ilmu pengetahuan yang didapat diharapkan anggota 

kelompok Mukti Andhini I dapat mengelola kecemasan dan kekhawatiran yang ada 

menjadi sesuatu tindakan yang nyata. Tindakan yang nyata antara lain berinovasi terhadap 

usaha budidaya sapi potong, dengan adanya inovasi terkait pemeliharaan diharapkan 

efisiensi produksi dapat tercapai sehingga produk daging serta bakalan yang dihasilkan 

dalam budidaya sapi potong dapat bersaing dengan produk impor. Peningkatan kualitas 

bakalan dapat ditempuh melalui pemurnian genetik ternak sapi lokal. Ternak sapi lokal 

seperti peranakan ongole, sebenarnya memiliki kelebihan apabila dibandingkan dengan 

bakalan impor. Persentase karkas sapi peranakan ongole 45-58% serta perbandingan 

daging tulang 4,25 : 1 merupakan kelebihan yang dimiliki sapi peranakan ongole apabila 

dibandingkan dengan jenis bakalan impor. 

Kecemasan atau kekawatiran anggota kelompok Mukti Andhini I apabila tidak 

segera dikelola dapat berakibat hilangnya semangat usaha serta menimbulkan jiwa pesimis. 

Kepercayaan diri anggota kelompok dapat turun karena kecemasan yang berlebih, 

kemampuan anggota untuk dapat memahami dan meyakini seluruh potensinya hilang 

sehingga tidak dapat menghadapi penyesuaian diri dengan permasalahan usaha budidaya 

sapi potong yang dijalaninya. Melalui pengelolaan kecemasan yang baik diharapkan 

anggota kelompok mempunyai  inisiatif, kreatif dan optimis terhadap usaha yang 

dijalankannya, mampu menyadari kelemahan dan kelebihan tiap diri anggota kelompok, 

berfikir positif dan menganggap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. 

Penambahan modal usaha serta adanya asuransi ternak diharapkan dapat 

meningkatkan kepercayaan diri anggota kelompok. Penambahan modal dapat 

dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha ikutan seperti usaha pemotongan maupun 

pengolahan hasil ternak. Melalui pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH), kelompok 

dapat menjual produknya berupa daging siap potong bukan lagi sapi siap potong sehingga 

anggota kelompok dapat menekan kecemasan akan turunnya harga sapi siap potong, selain 

itu kelompok dapat mendapatkan hasil dari usaha pemotongan hewan. Usaha pengolahan 

hasil kegiatan budidaya juga dapat ditempuh untuk memberikan semangat dan mengurangi 

kecemasan, seperti usaha penggilingan daging, pembuatan bakso maupun sosis. Dengan 

penambahan modal anggota kelompok lebih dapat meningkatkan jiwa wirausaha hulu-hilir. 

Kreatifitas serta inovasi teknologi juga dapat terangkat melalui penambahan modal usaha 

kelompok. 
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Usaha fasilitator didalam menghilangkan trauma anggota terhadap ketakutan yang 

ada dilakukan melalui pemberian motivasai serta semangat didalam menjalankan usaha 

budidaya sapi potong,  kreativitas serta inovasi dalam mengembangkan usaha dapat 

mengalihkan trauma yang ada sehingga saat ini kelompok mampu mengembangkan unit-

unit usaha baru yang mendukung kegiatan utama budidaya sapi potong. Melalui 

pendampingan serta motivasi yang didapatkan anggoya kelompok menjadi percaya diri 

serta semangat dalam menjalankan usaha yang ditekuninya. 

Pengembangan sumberdaya manusia merupakan proses untuk meningkatkan 

pengetahuan manusia, keahlian dan ketrampilan, serta kemampuan orang-orang dalam 

suatu organisasi kemasyarakatan. Beberapa jalan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia antara lain : dengan pendidikan formal 

baik di sekolah unum maupun sekolah kejuruan; pembangunan kualitas manusia dapat 

dibangun di lingkungan kerja yang dilakukan secara formal maupun informal, serta melalui 

berbagai organisasi profesi; dengan pembangunan diri sendiri melalui pencarian 

pengetahuan dan keahlian. Semakin sering pendidikan non formal peternak dalam hal ini 

anggota kelompok ditingkatkan melalui proses pembelajaran berupa pelatihan, kursus dan 

penyuluhan yang berkaitan dengan teknis pengelolaan usaha ternak sapi potong dan 

kemampuan berwirausaha, maka dapat meningkatkan kompetensi dalam berusahanya. 

Melalui pertemuan-pertemuan serta pelatihan yang diselenggarakan anggota 

kelompok dapat meningkatkan sumberdaya yang dimiliki, dengan meningkatnya 

sumberdaya muncul inovasi serta kreatifitas usaha. Dalam penelitian ini didapati beberapa 

anggota kelompok kurang aktif mengikuti diskusi dalam pertemuan hal ini dikarenakan 

adanya latar-belakang pendidikan, umur maupun situasi lingkungan keluarga yang 

berbeda-beda, komunikasi yang berjalan kadang tidak berjalan baik sehingga terjadi salah 

faham antar anggota. Partisipasi yang kurang tersebut berasal dari faktor usia anggota 

kelompok, anggota kelompok dengan usia diatas 60 tahun cenderung pasif saat diskusi, 

mamun dalam pelaksanaan kegiatan budidaya sapi potong anggota dengan usia diatas 60 

tahun partisipasinya tianggi dan aktif. Sumbangan partisipasi dapat dirinci menurut jenis-

jenisnya sebagai berikut : (1) Partisipasi buah pikiran, yang diberikan peternak dalam 

pendapat atau pertemuan rapat; (2) Partisipasi tenaga, yang diberikan dalam bentuk 

berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan kelompok, pertolongan bagi orang 

lain dan sebagainya; (3) Partisipasi harta benda, yang diberikan dalam berbagai kegiatan 

berbentuk sumbangan material; dan (4) Partisipasi keterampilan dan kemahiran yang 

diberikan untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha. 
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Partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-

faktor tersebut adalah : (1) Usia, faktor usia merupakan faktor yang berperan dalam sikap 

seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok 

usia menengah keatas, dengan keterikatan moral dan norma yang mantap cenderung lebih 

banyak berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya; (2) Gender, nilai 

yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa. Didalamnya terdapat perbedaan 

gender (laki-laki dan perempuan) pada pembagian tugas kalangan peternak; (3) Tingkat 

pendidikan, danggap sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan 

dianggap dapat berperan dalam sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, dimana 

suatu sika yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat; (4) 

Pekerjaan, pekerjaan dianggap berperan dalam penghasilan yang diperoleh untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-harinya, sehingga dapat mendorong seseorang untuk ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat; dan (5) Lamanya tinggal, dalam lingkungan 

tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut, akan berpengaruh 

pada partisipasi seseorang, semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu maka rasa 

memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat partisipasinya yang besar dalam 

setiap kegiatan lingkungannya. 

Melalui peran serta aktif pengurus kelompok didalam menengahi perbedaan 

pendapat antar anggota serta memberikan pemahaman tentang tujuan yang sama yaitu 

kesejahteraan bersama dapat meningkatkan dan menjaga partisipasi seluruh anggota 

didalam pelaksanaan kegiatan budidaya sapi potong yang dilaksanakan oleh kelompok. 

Memberikan tempat serta kesempatan untuk seluruh anggota kelompok didalam 

pelaksanaan diskusi dapat menurunkan kemingkinan salah komunikasi. Peran serta 

bimbingan yang intensif dari seluruh pengurus maupun anggota kepada anggota lain yang 

partisipasinya rendah dapat meningkatkan kepercayaan diri anggota didalam 

menyampaikan ide serta gagasan didalam rapat atau pertemuan yang diselenggarakan. 

Dalam upaya untuk menghilangkan ketimpangan sosial ekonomi melalui 

pembangunan pedesaan perlu upaya untuk mengorganisasikan anggota-anggota sistem 

kelompok agar mereka dapat memiliki unsur-unsur pemerataan penyebaran informasi, 

keuntungan sosial ekonomi, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan yang dicerminkan oleh desentralisasi kegiatan-kegiatan tertentu didaerah 

pedesaan, dan bersifat mandiri dalam pembangunan dengan mengandalkan potensi 

sumberdaya setempat serta memadukan sistem tradisional dan modern, untuk 
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menimbulkan sinkreatisasi pemikiran lama dan baru, dengan perimbangan yang berbeda di 

setiap wilayah pedesaan (Amrijahi, 1988). 

Pengorganisasian adalah kegiatan membagi-bagikan suatu tugas kepada komponen-

komponen aktivitas di antara para anggota kelompok, dimana efektivitas dan efisiensi 

banyak ditentukan oleh ketepatan orangnya. Moedjiono (2002) mengatakan bahwa proses 

yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan 

pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran telah ditetapkan 

melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya.  

Menurut Slamet (2003) dinamika kelompok adalah suatu keadaan kelompok dapat 

menguraikan, mengenai kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam situasi kelompok yang 

dapat membuka perilaku kelompok dan anggota-anggotanya. Ada sembilan faktor dalam 

dinamika kelompok yang sebagai sumber energi bagi kelompok yang bersangkutan. 

Adanya keyakinan yang sama akan menghasilkan kelompok yang dinamis. Faktor-faktor 

dinamika kelompok adalah : tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi tugas, pembinaan 

dan pengembangan, kekompakan kelompok, suasana kelompok, ketegangan kelompok, 

keefektifan kelompok serta maksut tersembunyi. Taat pada aturan kelompok merupakan 

kesepakatan bersama yang dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

atau aturan dalam bentuk kesepakatan bersama kesadaran bersama dari seluruh anggota 

kelompok. Berdasarkan hasil observasi, bahwa setiap anggota kelompok harus mempunyai 

tujuan bersama, maka terdapat aturan yang menjadi kesepakatan kelompok, misalnya 

pengelolaan bantuan ternak sapi dari pemerintah. 

 Kerjasama antar anggota kelompok tergolong tinggi, kerjasama yang dilakukan 

oleh anggota kelompok akan menimbulkan rasa kepekaan sosial didalam diri setiap diri 

anggota kelompok untuk selalu mempertahankan akan hubungan dengan sesama. Tujuan 

dalam melakukan hubungan kerjasama adalah untuk membangun hubungan antar anggota 

kelompok sebagai suatu komunitas yang terus memelihara akan suasana keakraban antar 

sesama sebagai perwujudan dari hidup rukun, aman dan tentram. Menurut Syahra (2003) 

modal sosial dapat dibagi menjadi dua dimensi yaitu : (1) Dimensi kognitif yang berkaitan 

dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas dan 

resiprositas yang mendorong terciptanya kerjasama guna mencapai tujuan bersama;  (2) 

Dimensi struktural berupa susunan ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga 

masyarakat pada tingkat lokal yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan 

kolektif yang bermanfaat bagi masyarakat. Dimensi ini sangat penting karena berbagai 
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upaya pembangunan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih 

berhasil apabila dilakukan melalui kelembagaan sosial pada tingkat lokal. 

Pendapatan anggota kelompok peternak akan turut menggambarkan indikator daya, 

status dan pengaruh. Peneriamaan berasal dari nilai ternak dan nilai penjualan produksi 

serta hasil ikutan dari usaha penunjang dalam satu tahun. Inovasi serta terobosan terus 

dilakukan oleh anggota kelompok Mukti Andhini I, dengan adanya inovasi peluang 

munculnya unit usaha baru yang menunjang usaha pokok terus berkembang diantaranya 

unit usaha pengolahan pakan, pengolahan limbah, maupun unit-unit usaha lain 

menunjukkan bahwa jiwa kewira usahaan telah tertanam dalam diri anggota kelompok. 

Daryanto (2007) mendefinisikan  kewirausahaan sebagai proses yang alami seseorang atau 

sekelompok orang yang berani mengambil resiko waktu dan finansial secara berorganisasi 

dalam mengejar peluang untuk menciptakan nilai dan pertumbuhan melalui inovasi dan 

keunikan, tanpa memandang sumberdaya yang sekarang dikendalikannya. Tiga tema 

penting didalam definisi ini, yaitu : pengejaran peluang, inovasi dan pertumbuhan. 

Sedangkan istilah wirausaha didefinisikan sebagai seseorang yang berani mengambil 

resiko bisnis secara terorganisasi untuk mengejar keuntungan bisnis. 

Menurut Suryana (2003), kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif 

yang dijadikan dasar, kiat dan sumberdaya untuk mencari peluang untuk menuju sukses. 

Intinya adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui 

berfikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Hakikat dari 

kewirausahaan pada umumnya merujuk pada sifat, watak dan ciri-ciri yang melekat pada 

seseorang dengan mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan yang inovatif ke 

dalam dunia usaha nyata dan tepat mengembangkannya dengan tangguh, kewirausahaan 

adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda seperti yang 

terjadi di kelompok Mukti Andhini I merupakan produsen konsentrat satu-satunya di 

kecamatan Prambanan.  

Ciri-ciri kewirausahaan adalah sebagai berikut : (1) keinginan yang kuat untuk 

berdiri sendiri, (2) kemauan untuk mengambil resiko, (3) mampu memotivasi diri sendiri, 

(4) kemampuan belajar dari pengalaman, (5) semangat untuk bersaing, (6) orientasi pada 

kerja keras, (7) percaya pada diri sendiri, (8) dorongan untuk berprestasi, (9) tingkat energi 

yang tinggi, (10) tegas, (11) yakin pada kemampuan sendiri, (12) tidak suka uluran dari 

pihak lain di masyarakat, (13) tidak bergantung pada alam dan berusaha tidak menyerah 

pada alam, (14) kepemimpinan, (15) keorisinilan, dan (16) berorientasi kemasa depan dan 

penuh gagasan.  
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Jiwa dan sikap kewirausahaan, proses kreatif dan inovatif hanya dilakukan oleh 

orang-orang yang memiliki jiwa dan sikap kewirausahaan, yaitu orang percaya diri (yakin: 

optimis, penuh komitmen), berinisiatif (energik dan percaya diri), memiliki motif 

berprestasi (berorientasi hasil dan berwawasan kedepan), memiliki jiwa kepemimpinan 

(berani tampil beda) dan berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan (karena itu 

suka akan tantangan). Kewirausahaan diawali dengan proses imitasi dan duplikasi, 

kemudian berkembang menjadi proses pengembangan, berakhir pada proses penciptaan 

sesuatu yang baru dan berbeda (inovasi). Faktor-faktor pribadi yang memicu 

kewirausahaan adalah motif berprestasi, nilai-nilai pribadi, pendidikan dan pengalaman. 

Menurut Chandra dan Hendro (2006) sebagai penghalang dalam mengembangkan 

wirausaha atau bisnis adalah : (1) rasa ketakutan yang lebih besar dibandingkan 

kemampuan, (2) tidak mempunyai rasa percaya diri dan keyakinan akan dirinya, (3) 

bingung dan tidak tahu harus berbuat apa dan dari mana memulainnya, (4) malas mencoba, 

(5) selalu menunggu datangnya peluang. Hal-hal tersebut menjadi penting untuk dihindari 

sebagai awal dalam berbisnis. 

Kegiatan budidaya sapi potong yang berjalan dikelompok Mukti Andhini I berefek 

pada perubahan hubungan emosional antar anggota semakin dekat, anggota lebih guyub 

dan rukun, sehingga terciptanya kerjasama serta sikap bahu-membahu muncul didalam 

kelompok. Modal sosial dalam peranannya harus dimanfaatkan terus guna mendorong 

terciptanya kerjasama, percaya antar sesama, kepedulian terhadap sesama, ketertiban 

dalam kelompok agar memperkuat kelembagaan peternak dan kepatuhan dalam 

melestarikan norma nilai-nilai budaya yang ada secara lokal. Dengan mempertahankan dan 

meningkatkan modal sosial, maka salah satu unsur penting yang melekat pada diri peternak 

adalah perekat sosial dalam pertumbuhan demokrasi pembangunan masyarakat secara 

umum termasuk memacu pertumbuhan ekonominnya.  

Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi cenderung bekerja secara gotong-

royong, merasa aman untuk berbicara dan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan. Modal 

sosial yang ada di desa Cucukan mirip dengan modal-modal yang lainnya, dalam arti 

bersifat produktif. Sehingga modal sosial dapat dijelaskan pula sebagai produk relasi 

manusia satu dengan yang lain, khususnya relasi yang intim dan konsisten. Modal sosial 

menunjukkan pada jaringan, norma dan kepercayaan yang berorientasi pada produktivitas 

kelompok. Modal sosial dapat melalui perubahan-perubahan dan interaksi antar anggota 

kelompok atau pelaku-pelaku sosial. Menurut Prusak (2001), modal sosial adalah 

kumpulan dari hubungan yang aktif di antara manusia, seperti ; rasa percaya, saling 
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pengertian dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam suatu jaringan 

kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama. 

Nilai merupakan unsur pokok dan fundamental dalam masyarakat, serta menjadi 

tonggak bangunan struktur sosial. Nilai berada lebih tinggi dibandingkan norma, karena 

norma diturunkan dari nilai-nilai. Norma merupakan aturan sosial, patokan berperilaku 

yang pantas atau tingkah laku rata-rata yang diabstraksikan. Kekuatan mengikat sistem 

norma terbagi menjadi empat tingkatan, yaitu : cara, kebiasaan, tata kelakuan dan adat 

istiadat (Syahyuti, 2003). Norma bersumber dari nilai, serta wujud konkrit dari nilai. Dalam 

norma termuat hal-hal tentang keharusan, dianjurkan, diperbolehkan atau dilarang. Norma 

mengontrol perilaku masyarakat. Nilai dan norma pada akhirnya melahirkan kepribadian, 

yaitu organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap 

perilaku, sehingga melahirkan kebiasaan. 

Pemberian tanggungjawab penuh tentang pengelolaan bantuan dari pemerintah dapat 

meningkatkan sikap mental peternak dalam hal ini anggota kelompok Mukti Andhini I. 

Kreatifitas serta inovasi dapat berkembang karena ada penyerahan tanggungjawab kegiatan 

kepada kelompok. Pemberi bantuan hanya ada tuntutan pengembangan usaha sehingga 

meningkatkan sikap mental seluruh anggota kelompok. Aspek sikap mental yang tinggi 

dapat dijadikan suatu potensi diri untuk mendorong anggota kelompok Mukti Andhini I 

agar lebih memacu dirinya lagi melajar untuk menambah pengetahuan, bila anggota 

kelompok menyadari betapa pentingnya pengetahuan bagi dirinya maka anggota kelompok 

berusaha membuka diri berlatih sebagai warga belajar peternak. Seluruh anggota kelompok 

perlu terlibat dalam berbagai aktivitas kelompok, sehingga anggota kelompok dapat belajar 

dengan sesama anggota, berusaha memperoleh berbagai informasi penting untuk 

memperkaya dirinya. Anggota kelompok menggiatkan diri terlibat dalam proses 

pembelajaran sehingga banyak pengetahuan dapat diserap melalui pelatihan sebagai bentuk 

dari pendidikan non formal. 

Berita acara serah terima kegiatan budidaya sapi potong telah ditanda-tangani oleh 

ketua kelompok (wakil dari kelompok) dengan pejabat pembuat komitmen kegiatan 

bididaya sapi potong sebagai tanda bahwa kelompok berkuasa penuh terhadap pengelolaan 

bantuan tersebut, pemberian kekuasaan ini dapat memperkuat diri anggota kelompok untuk 

lebih berusaha mengembangkan dirinya. Anggota kelompok peternak mempunyai 

kemauan belajar agar lebih mengetahui berbagai inovasi berkaitan dengan usahanya serta 

mampu mengaplikasikannya. 
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Hal tersebut juga memberikan spirit atau dorongan bagi diri anggota kelompok 

berdasarkan pengalaman yang sudah ada, artinya dengan pengalaman dapat digunakan 

sebagai titik sentral dalam menentukan pilihan untuk mengembangkan usahannya. Sikap 

mental yang tinggi melahirkan keberanian untuk memilih dan menetapkan tekatnya dalam 

mengembangkan usahanya, keberanian yang dimaksud bukan sekedar nekat, tetapi mampu 

mengatasi rasa takut untuk menejemenkan resiko yang dihadapi. Resiko yang diambil 

tersebut perlu dipertimbangkan, dikelola, diantisipasi dan dipersiapkan dengan matang 

serta tepat. 

KESIMPULAN 

Petugas Teknis Peternakan telah melaksanakan tahapan penyadaran, tahap 

pengkapasitasan serta tahap pemberian daya. Desain trategik pemberdayaan anggota 

kelompok Mukti Andhini I oleh Petugas Teknis Peternakan adalah dengan meningkatkan 

kompetensi teknis melalui modal manusia dan modal alami, ditunjang oleh modal fisikal, 

sedangkan kompetensi wirausaha melalui berbagai komponen yang berkait erat dengan 

kompetensi usaha yang terus ditingkatkan. Keberdayaan anggota kelompok ditingkatkan 

melalui modal manusia, modal sosial, modal fisikal serta pemberdayaan melalui kegiatan 

Budidaya Sapi Potong serta perbaikan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok 

melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) didukung dengan potensi sikap 

mental yang tinggi dari anggota kelompok berupa pelatihan motivasi berprestasi, yang 

dilakukan dengan adanya pemberian kompensasi atau penghargaan bagi anggota kelompok 

berupa penyediaan bantuan sarana produksi. Dalam penelitian ini dijumpai adanya 

kekhawatiran anggota terhadap kelangsungan usahanya karena adanya faktor-faktor 

penghambat dari luar yang berupa kebijakan pemerintah yang kurang mendukung terhadap 

usaha peternakan kecil seperti kebijakan import daging maupun import ternak sapi siap 

potong. 
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