
BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional sangat penting dan 

strategis, karena sektor pertanian dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi 

sebagian besar masyarakat pedesaan dan menghasilkan bahan pangan bagi 

penduduk. Sektor pertanian juga menyediakan bahan baku bagi industri dan 

berkontribusi pada devisa negara melalui ekspor non migas, bahkan sektor 

pertanian mampu menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam 

menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia dalam satu dasawarsa 

terakhir ini. Upaya  meningkatkan taraf hidup masyarakat petani melalui berbagai 

bentuk program telah diterapkan untuk membantu petani agar mampu memiliki 

posisi tawar yang lebih tinggi dalam perekonomian di Indonesia. Berbagai skim 

bantuan juga telah dilaksanakan mulai dari subsidi sarana produksi, Bantuan 

Modal Langsung, Kredit Usaha Tani, dan lain sebagainya yang jumlahnya sangat 

beragam, namun hasilnya petani Indonesia masih berpendapatan rendah, masih 

tergantung terhadap berbagai bantuan, dan masih nampak belum mandiri dalam 

menjalankan usahataninya (Kementan, 2009). 

 Pendekatan kelembagaan telah menjadi pola  dalam pembangunan 

pertanian dan pedesaan, namun kelembagaan petani cenderung hanya diposisikan 

sebagai alat untuk mengimplementasikan proyek belaka, belum sebagai upaya 

untuk pemberdayaan yang lebih mendasar. Ke depan, agar dapat berperan sebagai 

kelompoktani yang partisipatif, maka pengembangan kelembagaan harus 

dirancang sebagai upaya untuk peningkatan kemampuan kelompoktani itu sendiri 



sehingga menjadi mandiri. Pembentukan dan pengembangan kelompoktani di 

setiap desa juga harus menggunakan prinsip kemandirian lokal yang dicapai 

melalui prinsip pemberdayaan. Pendekatan yang top-down planning menyebabkan 

partisipasi kelompok tani tidak tumbuh  (Suradisastra, 2008 dan Syahyuti, 2007). 

 Pemerintah telah menerapkan pendekatan kelompok pada berbagai 

program pemberdayaan petani di pedesaan. Kelemahan yang teridentifikasi antara 

lain kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar 

berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya 

diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan 

aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang 

diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Di sisi lain, 

kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti koperasi belum dapat 

sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani dan kelompok tani sebagai 

wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti 

Kelompoktani, Gabungan Kelompoktani, dihadapkan pada tantangan ke depan 

untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya 

sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga 

berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat 

berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan (Kementan, 2009).   

 Menurut Suradisastra (2008), bahwa salah satu kelemahan yang mendasar 

kegagalan pengembangan kelompok, karena tidak dilakukan melalui proses sosial 

yang matang. Kelompok yang dibentuk terlihat hanya sebagai alat kelengkapan 

proyek, belum sebagai wadah untuk pemberdayaan kelompoktani secara hakiki.  



 Manfaat keberadaan kelompoktani dalam  kontek peningkatan 

keberdayaan petani menunjukkan hasil positif, sejalan dengan hal ini Margono 

(2001) menyatakan bahwa 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. Manfaat keberadaan kelompoktani dapat dirasakan melalui  

perannya dalam melaksanakan fungsi sebagai: 1) kelas belajar; 2) wahana 

kerjasama; dan 3) Unit produksi; (Deptan, 2007). Dengan demikian kelompoktani 

memiliki kedudukan strategis di dalam upaya pemberdayaan   untuk 

meningkatkan keberdayaan petani.  Peningkatan keberdayaan diperoleh dalam 

bentuk  kemandirian dan ketangguhan dalam berusahatani. Bagi peternak, 

keberdayaan diwujudkan sebagai pelaku usahatani ternak yang berkualitas 

(farmers), yang sekurang-kurangnya harus dicirikan oleh: 1) penguasaan  

kemampuan  dan melaksanakan aspek teknis dalam beternak, dan 2)  dimilikinya 

kemampuan manajerial yang memadai di dalam pengambilan keputusan dalam 

rangka pencapaian keberhasilan usahataninya (Mauludin, 2010). Pada gilirannnya 

kemampuan tersebut diharapkan dapat mewujudkan usahatani yang layak sebagai 

sumber nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Pranarka dan Vidhyandika (1996) 

bahwa pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses 

terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah. 

 Keberadaan kelompoktani  di Kabupaten Malang memiliki peran strategis 

dalam mewujudkan wilayah tersebut menjadi salah satu sentra agribisnis ternak 

kambing di Jawa Timur. Populasi kambing di Jawa Timur sebanyak 2.822.912 



ekor, sedangkan  di Kabupaten Malang 180.178 ekor, dan diprediksikan populasi 

ternak kambing tahun 2009 - 2014 akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 

1,50 % per tahun (Dinas Peternakan Jatim, 2010). Jumlah kelompoktani di 

Kabupaten Malang sebanyak 1553 kelompok, dengan jumlah anggota 168.677  

petani yang tersebar pada 33 kecamatan (BKP3 Kabupaten Malang, 2010). Di 

Kecamatan Wonosari terdapat 37 Kelompoktani  yang tersebar pada delapan desa, 

jumlah anggota 6644 orang,  komoditas yang diusahakan  adalah ternak kambing, 

tanaman pangan dan perkebunan (BPP Wonosari, 2013). 

 Kambing merupakan salah satu jenis ternak yang akrab dengan sistem 

usaha tani di pedesaan. Hal ini dikarenakan, ukuran tubuhnya tidak terlalu besar, 

perawatannya mudah, cepat berkembang biak, jumlah anak per kelahiran sering 

lebih dari satu ekor, jarak antar kelahiran pendek, dan pertumbuhannya cepat. 

Selain itu, kambing memiliki daya adaptasi yang tinggi dengan kondisi 

agroekosistem suatu tempat. Di lingkungan-lingkungan yang paling buruk, 

kambing masih dapat bertahan hidup (Sarwono, 2006). 

 Usaha ternak kambing memiliki prospek yang cukup cerah, hal ini 

tercermin pada jumlah kambing yang di potong untuk memenuhi permintaan 

konsumen di Kabupaten Malang pada tahun 2010 adalah sebanyak 34.172 ekor, 

meningkat 15,8% dibandingkan tahun sebelumnya (Disnak, 2010). Secara 

ekonomi usaha ternak kambing cukup menguntungkan, Heriyadi (2008)  

menyatakan bahwa usaha pemeliharaan 4 ekor kambing (1 ekor pejantan dan 3 

ekor betina) mampu memberi tambahan keuntungan yang cukup baik bagi petani 

di Desa Cibeureum, Kabupaten Sumedang. Disamping itu petani juga dapat 



memperoleh susu yang baik bagi kesehatan, dan pupuk kandang yang berguna 

sebagai penyubur lahan. Hasil penelitian Suciani, dkk (2008) di Kabupaten 

Tabanan menunjukkan bahwa usaha ternak kambing dapat dijadikan salah satu 

solusi alternatif untuk membantu program pengentasan kemiskinan bagi 

masyarakan petani di perdesaan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Mauludin, dkk. (2010) tentang Peranan 

Kelompok dalam Pengembangan Keberdayaan Peternak Sapi potong di Wilayah 

Selatan Kabupaten Tasikmalaya menelaah hubungan peran kelompok dengan 

keberdayaan peternak. Dalam penelitian tersebut  peran kelompok sebagai variabel 

bebas, terdiri atas  empat variabel yaitu 1) peran sebagai kelas belajar; 2) peran 

sebagai unit produksi; 3) peran sebagai unit usaha; dan 4) peran sebagai wahana 

kerjasama; dan keberdayaan peternak  sebagai variabel terikat,  terdiri atas dua 

variabel yaitu 1) keberdayaan peternak sebagai pemelihara ternak; dan 2) 

keberdayaan peternak sebagai manajer. Penelitian tersebut tidak melibatkan  

aspek ekonomi sebagai  variabel terikat. Variabel ini patut ditelaah dengan alasan: 

1) bahwa pemberdayaan masyarakat berpusat pada bidang ekonomi karena 

sasaran utamanya adalah memandirikan masyarakat, sehingga peran ekonomi 

sangat penting (Wrihatnolo dan Dwijowijoto, 2007);  2) pemberdayaan petani 

adalah upaya fasilitasi bagi petani maupun keluarga tani agar mampu 

menggunakan potensi kemampuan yang dimiliki untuk melakukan upaya 

perbaikan ekonomi keluarga menuju kemandirian (BPSDM Pertanian, 2010). Dari 

kedua alasan tersebut terkandung makna bahwa aspek ekonomi sebagai salah satu 

faktor keberdayaan, oleh karenanya peneliti bermaksud meneliti tentang Peran 



Kelompoktani Terhadap Keberdayaan Peternak Kambing, dengan melibatkan 

aspek ekonomi dalam variabel terikat, disamping aspek teknis dan aspek 

manajerial.   

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan berbagai uraian di depan dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana peran  kelompoktani  di Kecamatan Wonosari Kabupaten 

Malang.  

2. Bagaimana keberdayaan peternak kambing anggota kelompoktani di 

Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. 

3. Bagaimana pengaruh  peran kelompoktani terhadap keberdayaan peternak 

kambing anggota kelompoktani di Kecamatan Wonosari Kabupaten 

Malang. 

1.3. Tujuan Penelitian : 

1. Mendeskripsikan peran  kelompoktani  di Kecamatan Wonosari 

Kabupaten Malang.  

2. Mendeskripsikan keberdayaan peternak kambing anggota kelompoktani di 

Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. 

3. Mengetahui pengaruh peran kelompoktani terhadap keberdayaan peternak 

kambing anggota kelompoktani di Kecamatan Wonosari Kabupaten 

Malang.  

 

 



1.4. Kegunaan Penelitian  

            Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk : 

1. Pengembangan ilmu pengetahuan khususnya  yang berkaitan dengan 

pemberdayaan kelompoktani  dan pemberdayaan petani. 

2. Sebagai masukan kepada fihak yang berkompeten atau yang 

berkepentingan dengan pemberdayaan kelompoktani, sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan 

program pemberdayaan.    

3. Meningkatkan pemahaman petani tentang pentingnya partisipasi dalam 

kelompoktani sehingga meningkatkan keberdayaannya. 

4. Menambah kedalaman serta wawasan penulis dalam memahami kaedah-

kaedah keilmuan tentang pemberdayaan.  

1.5. Definisi Istilah 

1. Kelompoktani adalah kelompoktani yang mengelola unit usahatani 

peternakan kambing. 

2. Kelas kelompoktani adalah peringkat kemampuan kelompoktani yang 

terbagi dalam empat kelas, mulai peringkat terrendah sampai tertinggi 

yaitu : kelas  pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama. 

3. Peternak kambing adalah pelaku utama usaha peternakan kambing yang 

berstatus sebagai anggota kelompoktani. 

4. Peran kelompoktani adalah tugas kelompktani dalam pelaksanaan fungsi 

kelompoktani yaitu sebagai  kelas belajar, wahana kerjasama, unit 



produksi, dan unit usaha, yang dinyatakan dalam skor, dan diklasifikasikan 

dalam tiga kriteria yaitu  rendah, sedang, dan tinggi. 

5. Keberdayaan peternak kambing adalah kemampuan peternak kambing dan 

kondisi usahatani ternak kambing yang dikelola dalam aspek teknis, aspek 

manajerial, dan aspek ekonomi, yang dinyatakan dalam skor dan 

diklasifikasikan dalam tiga kriteria yaitu: rendah, sedang, dan  tinggi. 

6. Umur adalah usia responden yang dihitung sejak lahir sampai penelitian 

dilaksanakan yang dinyatakan dalam satuan tahun.  

7. Tingkat pendidikan adalah  pendidikan formal yang dialami responden 

yang terdiri dari SD, SLTP, SLTA, dan PT. 

8. Tingkat kepemilikan adalah jumlah kambing yang dipelihara atau dikuasai 

responden pada saat penelitian dilakukan yang dinyatakan dalam satuan 

ekor atau unit satuan ternak. 

9. Lama beternak adalah kisaran waktu sejak responden mulai mengusahan 

peternakan kambing sampai penelitian dilaksanakan yang dinyatakan 

dalam satuan tahun. 

10. Lama berkelompok adalah kisaran waktu sejak responden terdaftar sebagai 

anggota kelompoktani sampai penelitian dilaksanakan yang dinyatakan 

dalam satuan tahun.  

 


