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ABSTRAK 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan merupakan komitmen 

perusahaan yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi komunitas lokal dan 

masyarakat luas guna meningkatkan kualitas hidup harmonisasi sosial dan lingkungan. 

Disinilah salah satu manfaat yang dapat dipetik perusahaan dari kegiatan CSR. Dalam 

konteks inilah aktifitas Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi menu wajib bagi 

perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan undang-undang. Tujuan penelitian (1) 

mendeskripsikan pemberdayaan yang dilakukan proyek SEED terhadap usaha budidaya 

ternak sapi potong yang dilakukan petani; (2) Menganalisa pengembangan usaha 

budidaya ternak sapi potong melalui pemberdayaan yang dilakukan proyek SEED;  (3) 

Menganalisa keberdayaan petani dalam usaha budidaya ternak sapi potong setelah 

pemberdayaan yang dilakukan proyek SEED 

Data penelitian skunder dari berbagai literatur,  data primer diperoleh dari 

wawancara, observasi dan studi lapangan. Informan penelitian penerima manfaat yang 

terdiri dari petani yang sekaligus sebagai peternak sapi di desa Brabowan.  Analisis data 

menggunakan model interaktif. 

Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa pemberdayaan yang dilakukan 

proyek SEED menjadikan usaha budidaya ternak sapi potong intensif sebagai alternatif 

mata pencaharian yang menjanjikan.  KBSR – Kandang Belajar Sapi Rakyat sebagai 

role model yang bisa diakses langsung oleh masyarakat Desa Brabowan. Implikasi 

penelitian ini pengembangan usaha budidaya ternak sapi potong melalui KBSR dapat 

didiseminasikan lebih luas, dengan memperhatikan prasyarat seperti ketersediaan 

limbah-limbah pertanian, kesiapan masyarakat dalam menerima pembelajaran hal-hal 

baru, dan adanya tokoh masyarakat sebagai penggerak perubahan. 

 

Kata kunci  : Corporate Social Responsibility, pemberdayaan, KBSR 

 

 

PENDAHULUAN  

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang 

memiliki tambang minyak bumi yang pengelolaannya dilaksanakan oleh beberapa 

perusahan dan masyarakat lokal, salah satu diantaranya adalah perusahaan Mobil Cepu 
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Ltd (MCL). Kandungan minyak di Sumur Banyu Urip, Blok Cepu yang dikelola Mobil 

Cepu Ltd (MCL), anak perusahaan migas ExxonMobil dari Amerika Serikat itu 

mencapai 350 juta barel. Ditargetkan produksi puncak minyak Blok Cepu bisa mencapai 

165 ribu barel hingga 185 ribu barel per hari (Bph) (Chamzawi, 2012). Sebagai wujud 

tanggungjawab terhadap kehidupan masyarakat sekitar daerah proyek tambang maka 

perusahaaan Mobil Cepu Ltd (MCL) melaksanakan proyek Sector Enhancement for 

Economic Development disingkat SEED. Proyek ini dipercayakan oleh Mobil Cepu Ltd 

(MCL) kepada Swiss Contact Indonesia Foundation (SIF) yang dilaksanakan sejak Mei 

2009 sampai dengan April 2014. 

Sasaran proyek ini semula di 15 desa di dua Kecamatan. Sebanyak 8 desa berada 

di Kecamatan Kalitidu dan 7 desa berada di Kecamatan Ngasem.Seiring dengan 

terjadinya pemekaran wilayah maka berdasar Perda Kabupaten Bojonegoro nomor 22 

tahun 2011 dibentuk kecamatan baru bernama Gayam.12dari 15 desa tersebut masuk 

dalam wilayah dari  kecamatan Gayam di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 

Akhirnya lokasi proyek SEED ditetapkan berada di 12 desa di Kecamatan Gayam, 

yakni desa Beged, Ngraho, Sudu, Manukan, Cengungklung, Katur, Gayam, Mojodelik, 

Bonorejo, Brabowan, Begadon, dan Ringintunggal. 

Sebelum proyek SEED berjalan peneliti telah melakukan survey awal berupa 

observasi dan wawancara dengan beberapa petani guna mengetahui potensi alternatif 

sumber pendapatan masyarakat kecamatan Gayam sebagai dampak dari berkurangnya 

lahan pertanian. Hasil survey awal diketahui ada tiga prioritas alternatif mata 

pencaharian yakni beternak sapi potong, budidaya jagung, dan budidaya singkong. 

Ternak sapi potong diputuskan menjadi fokus utama penelitian karena di masyarakat 

peternakan Sapi memiliki beberapa fungsi:  

1. Sapi sebagai simbol sosial: Sapi pada prinsipnya memiliki nilai jual yang tinggi, 

melebihi ternak-ternak lain. Ketika ada kebutuhan mendesak yang butuh biaya besar 

dan cepat sapi menjadi solusi bagi masyarakat terutama dari kelas buruh tani dan 

petani. Kebutuhan besar itu seperti hajatan atau pesta pernikahan, kitanan, kematian, 

sakit, dan kebutuhan-kebutuhan sekunder seperti uang masuk kuliah atau sekolah 

untuk sekarang ini. Bagi masyarakat petani penggarap atau buruh tani, sapi 

merupakan celengan atau tabungan yang setiap saat bisa dikereti atau disebrak 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendadak dan cepat. 
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2. Sapi berfungsi sebagai pengolah tanah. Untuk ngluku maupun nggaru. Ngluku 

adalah proses pembalikan tanah sehabis masa panen dengan alat mata bajak yang 

ditarik oleh dua ekor sapi. Setelah ngluku selesai proses selanjutnya adalah nggaru, 

yakni penghalusan tanah pertanian atau sentuhan akhir sebelum ditanami benih.  

 Intervensi proyek SEED berupa mengembangkan dan membangun keterampilan 

dan sistim baru bagi petani agar dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan, 

yang pada akhirnya akan meningkatkan penghasilan dan sumber mata pencaharian 

penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendekatan yang 

digunakan dalam program pembangunan berkaitan dengan akses terhadap mata 

pencaharian adalah system penghidupan yang berkelanjutan atau yang biasa disebut 

sustainable livelihood. 

Secara umum, kehadiran proyek akan mengubah pola masyarakat, yang 

kemudian akan mengubah cara pandang dan pada akhirnya akan menjadi perubahan 

budaya yang akan berdampak dalam pola kelanjutan perekonomian. Utamanya dari 

masyarakat agraris kemudian menjadi masyarakat semi urban dengan kebutuhan tersier 

semakin tinggi. Dampak ini harus dianalisis agar ekses negatif dapat diminimalisasi. 

Secara umum bila pengeloaan masyarakat seputar pertambangan tidak ditangani dengan 

baik, akan memicu timbulnya konflik. Konflik yang terjadi di kawasan pertambangan 

selama ini merepresentasikan pemerintah belum memecahkan masalah secara win-win 

solution. 

Kegiatan penelitian pendahuluan dilakukan antara tanggal 1 sampai  28 Februari 

di 2 desa yaitu desa Bonorejo dan Desa Begaden kedua desa tersebut mewakili kondisi 

desa kering dan desa basah. Metode yang digunakan adalah wawancara yang mengacu 

pada logical frame work SEED. Secara sederhana kelima aset / modal tersebut 

dikategorikan sebagai aset sumber daya manusia, aset sosial, aset sumber daya alam, 

aset fisik dan aset keuangan. Hasil observasi dan dan wawancara diketahui dari latar 

belakang pendidikan, sebanyak sebagian besar petani berpendidikan maksimal Sekolah 

Dasar (SD).Separuh dari maksimal sekolah dasar tersebut, diantaranya tidak lulus dan 

hanya lulus Sekolah Dasar. Mereka yang berpendidikan di atas Sekolah Menengah Atas 

(SMA) rata-rata bekerja di luar sektor ternak dan tani dan atau meninggalkan 

Bojonegoro untuk bekerja di daerah lain. Dari sisi jumlah tanggungan dalam rumah 

tangga, hampir semua petani mempunyai tanggungan sejumlah 3-4  orang.  Alasan 



Seminar Nasional 6
th

 UNS SME’s SUMMIT & Awards 2017 

Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 

442 

utama para penerima manfaat beternak sapi adalah untuk memenuhi kebutuhan.  Alasan 

kedua adalah meningkatkan taraf hidup, ada alasan lain yang menjadi alasan ganda para 

penerima manfaat yaitu meneruskan tradisi. Kondisi ini menggambarkan bahwa sektor-

sektor tersebut mempunyai probabilitas cukup tinggi untuk kontribusi dampak positif 

dalam penguatan ekonomi rumah tangga. 

Penelitian pendahuluan juga mendapatkan informasi bahwa program SEED 

melalui KBSR (kandang bersama sapi rakyat) telah terbentuk tiga unit usaha, yaitu: 1) 

penggemukan dan penjualan sapi potong; 2) pabrik pakan konsentrat; dan 3) produksi 

dan penjualan kompos, pada periode in, unit penggemukan dan penjualan sapi telah 

mampu melakukan pengembangan pasar ke pembeli baru di Jakarta, Blora, Solo dan 

Probolinggo. KBSR juga berhasil membuat formula pakan ternak yang lebih efektif 

meningkatkan angka pertumbuhan rata-rata/Average Daily Growth (ADG) sapi hingga 

bisa mencapai di atas 1 Kg per-hari. 

KBSR secara setahap demi setahap mulai menjalankan fungsinya sebagai tempat 

pelatihan dan pengembangan usaha masyarakat dengan mendampingi para peternak di 

beberapa desa dalam mengembangkan usaha mereka di bidang penggemukan sapi, 

pembuatan dan penjualan kompos, biogas, dan hijauan untuk pakan ternak.  Selain itu 

KBSR juga telah melaksanakan 10 layanan Posyandu Sapi kepada lebih dari 600 ekor 

sapi yang dimiliki oleh sekitar 480 peternak di 7 desa.  

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pengusaha ternak sapi 

potong rakyat dilihat dari sistem pemeliharaannya terbagi ke dalam dua pola, yaitu yang 

berbasis lahan (landbase) dan yang tidak berbasis lahan (non-landbase). Pola 

pemeliharaan yang berbasis lahan mempunyai ciri : 

1. Pemeliharaan ternak dilakukan di padang-padang penggembalaan yang luas yang 

tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian sehingga pakan ternak hanya 

mengandalkan dari rumput di padang. 

2. Pola ini dilakukan pada wilayah yang tidak subur, sulit air, bertemperatur tinggi, dan 

jarang penduduk. 

3. Pemeliharaan dilakukan secara tradisional. 

4. Pengusaha tidak bersifat komersial, tetapi hanya sebagai status sosial. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan 

karena bersumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat 

penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Penggunaan data 

kualitatif dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai 

sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan 

yang banyak dan bermanfaat. Menuntun untuk memperoleh penemuan-penemuan yang 

tidak diduga sebelumnya (Miles dan Huberman, 2009). 

Sumber informasi penelitian (data primer) diambil secara purposive, terdiri dari 

beberapa pihak yang terkait dengan kebutuhan dalam penelitian. Dalam hal ini adalah 

penerima manfaat proyek SEED yang berfokus pada budidaya ternak sapi potong. 

Pemilihan  informan menggunakan teknik purposive. Pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara mendalam serta studi dokumen. Pedoman wawancara disusun 

berdasarkan pertanyaan kunci yang harus digali padastudi ini, dan ditambah dengan 

beberapa pertanyaan pendukung untuk memberi penjelasan. Informasi kualitatif dari 

informan kunci ditekankan pada pemahaman umum tentang pelaksanaan proyek dan 

beberapa penjelasan umum.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis menurut Miles & 

Huberman atau yang biasa dikenal dengan analisis data model interaktif. Pemilihan 

model analisis interaktif didasarkan pada beberapa pertimbangan yakni:(1) komponen 

analisis lebih simpel dibandingkan model lain, (2) antar komponen analisis saling 

berinteraksi secara terpadu sehingga mampu melihat secara obyektif dan menyeluruh, 

(3) alur analisis tidak terlalu panjang sehingga tidak membingungkan. 

Proses analisis data dilakukan selama proses penggalian data dengan melibatkan 

tiga komponen utama analisis, yaitu: (1) reduksi data, (2) sajian data, serta (3) penarikan 

simpulan dan verifikasinya.  Proses interaktif antar-komponen inilah yang memberi 

keunggulan metode interaktif karena akan menjamin obyektifitas dan keseluruhan hasil 

analisis.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum intervensi, SEED melakukan studi awal guna mengetahui potensi 

alternatif sumber pendapatan masyarakat Kecamatan Gayam sebagai dampak dari 
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berkurangnya lahan pertanian. Dari studi tersebut didapati tiga prioritas alternatif mata 

pencaharian yakni usaha budidaya ternak sapi potong, budidaya jagung, dan budidaya 

singkong.ternak sapi potong yang diputuskan menjadi fokus utama proyek SEED. 

Dalam kajian ini memfokuskan pada mata pencaharian budidaya ternak sapi potong 

yang dilakukan melalui proyek SEED.  

Sasaran program direpresentasikan sebagai para petani yang memiliki usaha 

tambahan sebagai peternak sapi.Usia mereka berkisar antara 36 - 50 tahun. Usia di 

bawah 36 tahun biasanya masih mencoba mencari atau menekuni pekerjaan lain. 

Sementara itu, usia di atas 50 tahun sudah mengurangi kegiatan beternak atau bertani. 

Mayoritas pelaku usaha tani ternak tersebut adalah laki-laki hanya beberapa diantaranya 

adalah perempuan yang berstatus janda. 

Dilihat dari latar belakang pendidikan, sebanyak sebagian besar petani 

berpendidikan maksimal Sekolah Dasar (SD).Separuh dari maksimal sekolah dasar 

tersebut, diantaranya tidak lulus dan hanya lulus Sekolah Dasar. Mereka yang 

berpendidikan di atas Sekolah Menengah Atas (SMA) rata-rata bekerja di luar sektor 

ternak dan tani dan atau meninggalkan Bojonegoro untuk bekerja di daerah lain. 

Dari sisi jumlah tanggungan dalam rumah tangga, hampir semua petani 

mempunyai tanggungan sejumlah 3-4  orang.  Kondisi ini menggambarkan bahwa 

sektor-sektor tersebut mempunyai probabilitas cukup tinggi untuk kontribusi dampak 

positif dalam penguatan ekonomi rumah tangga. 

Sebagian besar petani telah cukup lama menjalankan usaha.Sebanyak 

seperempat diantaranya sudah menjalan usaha lebih dari 10 tahun. Hal ini memberi 

gambaran bahwa mereka telah memiliki pengalaman dalam usaha di sektor pertanian 

dan peternakan.Terdapat anggota keluarga yang membantu usaha.Minimal dibantu oleh 

1 hingga 2 orang anggota keluarga yang tinggal serumah. 

Usaha yang dijalankan oleh petani didasari oleh beberapa alasan antara lain : 

- Bertani atau beternak karena tradisi dan kebiasaan 

- Bertani atau beternak untuk memenuhi kebutuhan hidup 

- Bertani atau beternak karena meneruskan usaha orang tua 

- Bertani atau beternak untuk mengisi waktu luang  

- Bertani atau beternak karena tidak ada pilihan usaha lain.  
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Berdasar survei awal yang dilakukan pada tahun 2009 di wilayah ring I MCL 

Bojonegoro, terdapat tiga alternative mata pencaharian bagi masyarakat Desa Brabowan 

dan sekitarnya, yakni usaha budidaya ternak sapi potong, budidaya jagung, dan 

budidaya singkong.    Dari tiga sektor prioritas alternatif mata pencaharian tersebut, 

proyek SEED memutuskan budidaya ternak sapi potong menjadi fokus utama program.  

Dalam penelitian ini memfokuskan pada mata pencaharian budidaya ternak sapi potong 

yang dilakukan melalui proyek SEED di   Desa Brabowan Kecamatan Gayam  

Kegiatan yang dilaksanakan proyek SEED dalam program budidaya ternak sapi 

potong adalah sebaai berikut: 

1. Melakukan survei rantai bisnis penggemukan sapi potong  

2. Menyelenggarakan pelatihan usaha peternakan sapi potong pola intensif 

3. mefasilitasi akses pasar, modal dan teknologi  

4. Membangun contoh kandang berikut sarana pendukung 

5. Membeli sapi untuk penggemukan sebagai show case good practice 

6. Menyiapkan manajemen yang profesional yang akan mengelola kandang berikut 

sapinya 

7. Advokasi dan sosialisasi ke pemangku kepentingan  

8. Awareness atau program promosi  

9. Monitoring dan evaluasi 

Di samping itu, tampaknya pendampingan dalam pengelolaan KBSR yang lebih 

intens terhadap Staf KBSR dan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal masih 

dibutuhkan.Terutama menyangkut peningkatan kinerja komersial masing-masing 

produk atau unit bisnis melalui penyempurnaan model usaha. Salah satu model yang 

bisa dipertimbangkan adalah menjadikan unit-unit usaha di KBSR sebagai unit produksi 

saja, dan menyerahkan pekerjaan pemasaran dan penjualan kepada institusi atau 

organisasi lain melalui pola kerjasama yang saling menguntungkan. Dasar pemikirannya 

adalah kompleksitas pekerjaan pemasaran yang relatif sangat tinggi, dan orientasi 

masyarakat yang masih tinggi pada produksi. 

Upaya peningkatan produktivitas pabrik pakan juga telah dilakukan.Hingga saat 

ini KBSR telah berhasil memproduksi lebih dari 150 ton pakan konsentrat per-tahun, 

tiga kali lebih banyak dari target yang ditetapkan dalam KPI. Meskipun demikian, 

penjualan pakan konsentrat belum mencapai target yang diharapkan dan upaya-upaya 
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untuk meningkatkan penjualan terus dilakukan, antara lain dengan membuat tampilan 

fisik produk dan kemasannya lebih menarik, serta memperluas jaringan pemasaran 

pakan konsentrat ke beberapa peternak sapi di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. 

Produksi kompos KBSR telah mencapai lebih dari 50 ton yang ditargetkan KPI. 

Upaya peningkatan penjualan juga telah dilakukan melalui pola penitipan/penjualan ke 

toko bunga milik Ibu Heni di daerah Padangan, pengembangan skema kompos tukar 

jerami dengan petani, promosi ke para petani, penawaran ke Kaperla Perkebunan Tebu 

di Padangan, serta penjajakan kerjasama dengan mitra produsen pupuk organic dari PT. 

Pupuk Kujang di wilayah Bojonegoro. Sampai saat ini, penjualan kompos KBSR baru 

mencapai 15 ton. Rendahnya kesadaran masyarakat petani untuk menggunakan pupuk 

kompos/organic dalam kegiatan pertanian mereka, secara tidak langsung menyebabkan 

beberapa usaha KBSR untuk meningkatkan penjualan pupuk kompos masih belum bisa 

memenuhi Harapan. 

KBSR secara setahap demi setahap mulai menjalankan fungsinya sebagai tempat 

pelatihan dan pengembangan usaha masyarakat dengan mendampingi para peternak di 

beberapa desa dalam mengembangkan usaha mereka di bidang penggemukan sapi, 

pembuatan dan penjualan kompos, biogas, dan hijauan untuk pakan ternak.  Selain itu 

KBSR juga telah melaksanakan 10 layanan Posyandu Sapi kepada lebih dari 600 ekor 

sapi yang dimiliki oleh sekitar 480 peternak di 7 desa. Layanan Posyandu Sapi tersebut 

dilaksanakan melalui kerjasama dengan perangkat desa setempat, serta Dinas 

Peternakan dan Perikanan Bojonegoro. Di tahun ketiga ini, berdasarkan kesepakatan 

dengan Mobil Cepu Ltd. (MCL), kegiatan pembentukan badan hukum KBSR masih 

ditunda untuk menghindari timbulnya dampak sosial yang kurang produktif di 

masyarakat.  Melalui beberapa kali pertemuan antara tim SEED dengan MCL, 

disepakati untuk lebih memusatkan pada peningkatan kemandirian usaha KBSR dan 

komunikasi yang lebih efektif kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai dampak 

positif KBSR bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, serta peluang, tantangan, 

hak dan kewajiban yang harus dihadapi oleh semua calon pemilik dan manajemen 

KBSR. Untuk itu, telah dibuat 4 opsi kepemilikan KBSR yang didiseminasi kepada 15 

kepala desa dan lebih dari 50 pimpinan kelompok pemuda dan masyarakat. Keempat 

opsi tersebut adalah: (1) H. Soekur: 10% saham, dan 15 POKNAK dan 15 BUMDES 

yang masing-masing memiliki 3% saham; (2) H. Soekur: 10%, 15 POKNAK: masing-
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masing 2%, 15 BUMDES: masing-masing 3%, dan YSC: 15%; (3) H. Soekur: 10%, 15 

POKNAK: masing-masing 4%, 15 BUMDES: masing-masing 2%; dan 4) H. Soekur: 

10%, POKNAK dan BUMDES: 90%. 

Pada tahun keempat dan kelima proyek SEED merupakan fase ke arah 

kemandirian kelembagaan dan layanan. Peran Swiss Contact sebagai lembaga pelaksana 

berkurang drastis, digantikan oleh Yayasan Bimantari. Lembaga baru ini beranggotakan 

representasi MCL, pemerintahan desa Brabowan, dan kelompok tani ternak Desa 

Brabowan dan sekitarnya. 

Dengan adanya lembaga baru tersebut, upaya pengembangan pemberdayaan 

masyarakat melalui usaha ternak sapi potong dilakukan dengan dua pendekatan: 

1. Pendekatan komersial, dilakukan oleh unit KBSR melalui jasa pembuatan pakan 

ternak, konsultasi bisnis penggemukan sapi, pupuk kompos, obat-obatan ternak sapi, 

dan jual beli sapi. 

2. Pendekatan sosial, dilakukan langsung oleh Yayasan Bimantari melalui kegiatan 

posyandu sapi dan sebagainya. 

Pentingnya manajemen usaha budidaya ternak sapi potong secara intensif secara 

umum sudah dipahami oleh masyarakat Desa Brabowan. Hal tersebut dijelaskan oleh 

Ketua Kelompok Ternak Desa Brabowan yang menyebutkan bahwa sebagian 

anggotanya sudah melakukan manajemen usaha budidaya ternak sapi potong secara 

intensif sebagaimana yang dicontohkan di KBSR selama ini. 

Kondisi yang telah dijelaskan oleh ketua kelompok Ternak Desa Brabowan 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sumodiningrat (2002), upaya 

memberdayakan masyarakat harus dilihat dari tiga sisi. Pertama, upaya itu harus 

mampu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang (enabling).Kedua, ia harus memperkuat potensi atau daya yang dimiliki 

masyarakat (empowering). Ketiga, ia juga mengandung pula arti melindungi. Kajian-

kajian konseptual tentang pemberdayaan menyajikan banyak indikator keberdayaan. 

Empat di antaranya menyangkut derajad keberdayaan (Soeharto, 2008), yakni:  

a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (power to). 

b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (power 

within) 

c. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (power over) 
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d. Tingkat kemampuan kerjasama 

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Pemberdayaan yang dilakukan proyek SEED terhadap usaha budidaya ternak sapi 

potong di Desa Brabowan dideskripsikan sebagai upaya menjadikan usaha budidaya 

ternak sapi potong intensif sebagai alternatif mata pencaharian yang menjanjikan 

melalui instruken KBSR – Kandang Belajar Sapi Rakyat sebagai role model yang 

bisa diakses langsung oleh masyarakat Desa Brabowan. 

2.  Pengembangan  usaha budidaya ternak sapi potong melalui pemberdayaan yang 

dilakukan proyek SEED menjadikan masyarakat berani mengambil keputusan untuk 

meningkatkan pendapatan keluarganya melalui pemeliharaan sapi potong secara 

intensif. Keberadaan KBSR di desanya menjadikan masyarakat lebih percaya diri 

untuk memulai usaha dan mengembangkan usaha di bidang peternakan sapi. 

Sebagian masyarakat Desa Brabowan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro 

mampu memanfaatkan keberadaan KBSR di wilayahnya dengan menjadikannya 

sebagai pusat belajar dan mitra dalam pengembangan usaha budidaya ternak sapi 

potong. 

3.  Pengembangan usaha budidaya ternak sapi potong melalui pemberdayaan yang 

dilakukan proyek SEED berupa: (a) Pengenalan rumput odot sebagai alternatif 

pakan hijaun ternak sukses diterapkan. Sifat-sifat tanaman rumput odot yang unggul 

bermanfaat bagi masyarakat Desa Brabowan, (b) Pakan konsentrat menjadi 

instrumen penting dalam pengembangan usaha budidaya ternak sapi potong. Peran 

KBSR penting sebagai produsen pakan konsentrat yang terjangkau harganya. 

 

Saran  

1. Perlu dicari solusi atasi kendala tenaga kerja dan pembiayaan bagi masyarakat yang 

belum menerapkan  pengembangan usaha budidaya ternak sapi potong. Salah 

satunya dengan metode pemeliharaan kelompok kecil 5-10 orang. Dengan 

berkelompok, tenaga kerja yang memelihara ternak sapi potong bisa bergantian 

sehingga efisien. Dan dengan berkelompok pula, kebutuhan pembiayaan pakan 

konsentrat bisa ditanggung bersama oleh kelompok tersebut. 
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2. Keberadaan kelompok ternak Desa Brabowan tidak boleh dipinggirkan. Mereka 

perlu diberi peran agar masyarakat memiliki kemampuan dalam mengelola diri 

sendiri dan kelompoknya. Perlu dilakukan transfer pengetahuan dan ketrampilan 

dari KBSR kepada kelompok peternak sapi Desa Brabowan. Juga perlu dilakukan 

pembagian peran yang pas antara KBSR dengan kelompok ternak, agar terbangun 

sinergi yang berkelanjutan. 
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