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ABSTRAK 

Pemberdayaan merupakan suatu sistem pembangunan yang berorientasi pada manusia, dengan mengedepankan azas partisipasi 
(participatory), demokrasi (inclusive democrasl) dan keadilan (equity), yang dalam prosesnya memberikan sesuatu kemudahan (akses) 
sehingga pada akhimya dicapai kemajuan dan kemandirian. Penelitian ini bertujuan membahas potensi, peluang dan kendala 
pengembangan usaha petani temak melalui wahana dinamika Kelompok Usaha Bersama Agribisnis (KUBA) dengan kasus pada usaha 
ternak itik di Kabupaten Lombok Barat, NfB. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan pemahamam pedesaan secara partisipatif 
(pPSP = PRA) menggunakan focus group discussion. Pembahasan dilakukan secara deskriptif dengan analisis SWOT dan hasilnya 
menunjukkan : 1) Adanya kekuatan internal dan peluang eksternal di lingkungan petani ternak itik, mengindikasikan bahwa petani 
temak itik di Lombok Barat memiliki potensi untuk mandiri, yang siap berkembang dalam mengatasi berbagai kendala/kelemahan yang 
dimilikinya. 2) Strategi pemberdayaan petani ternak ke arah terbentuknya kemandirian terse but dapat ditempuh melalui wahana 
kelompok usaha bersama agribisnis (KUBA), 3) Untuk lebih memberdayakan KUBA ternak iti perlu didorong terbentuknya jaringan 
kelembagaan secara horizontal dengan pelaku agribisnis lainnya dan diciptakan adanya kepemilikan kapital yang dikuasai petani, serta 
berupaya untuk meningkatkan hubungan kemitraan antar pelaku agribisnis dengan landasan yang bersifat rasional 
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PENDAHULUAN 

Kelompok Usaha Bersama Agribisnis (KUBA) 
merupakan rekayasa kelembagaan yang kehadirannya 
diharapkan dapat mengintegrasikan kelompok
kelompok petani/ peternak, pengelola agroindustri 
dan agroniaga pedesaan yang menangani komoditas 
yang sarna pada suatu skala ekonomi. Melalui KUBA 
diharapkan dapat mendorong terwujudnya kelem
bagaan ekonomi rakyat di pedesaan untuk men
dukung kegiatan ekonomi petani, antara lain 
menyediakan kebutuhan sarana usahatani dan 
menangani distribusi hasilnya (Badan Agribisnis, 
1999). 

Dengan misi seperti itu wahana KUBA relevan 
diimplementasikan pada kondisi peternak itik di 
Lombok Barat yang selalu dihadapkan pada persoalan 
penyediaan sarana produksi (pakan) dan pen
distribusian hasil. Sehingga tingkat kemandirian 
(keberlanjutan usaha) usahanya terjamin. 

Upaya untuk memberdayakan petani ternak 
itik melalui wahana KUBA dihadapkan pada berbagai 
permasalahan internal dan eksternal, sehingga perlu 
dilakukan kajian mendalam untuk menentukan 
strategi pemberdayaannya. 

Makalah ini bertujuan membahas potensi, 
peluang dan kendala pengembangan usaha petani 
ternak melalui wahana Kelompok Usaha Bersama 
Agribisnis (KUBA). Informasi ini penting dalam 
upaya pengembangan usaha ternak itik, tidak saja di 
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Lombok Barat tetapi juga di daerah lain yang 
mempunyai permasalahan sarna. 

MATERI DAN METODE 

Makalah dikembangkan dari hasil penelitian 
"Kelompok Usaha Bersama Agribisnis (KUBA) Itik" 
pada TA 1999/2000 di Kecamatan Gerung, 
Kabupaten Lombok Barat, NTB. Penelitian dilakukan 
dengan pendekatan pemahaman pedesaan secara 
partisipatif (PPSP) melalui fokus group discusion 
terhadap lima kelompok peternak itik. Di samping itu 
dilakukan pula indepth study untuk lebih memahami 
persoalan yang dihadapi petani sebagai petarnak itik. 
Dalam hal indepth study ini digunakan metode snow 
balling. Bahasan diperkaya dengan data sekupder dari 
berbagai instansi terkait yang relevan dengan tujuan 
penelitian. 

Penganalisaan data sebagian besar dilakukan 
secara deskriptif menggunakan bantuan tabulasi 
silang dan untuk mempertajam bahasan dilakukan 
dengan menerapkan pendekatan SWOT (Kekuatan, 
Kelemahan, Peluang dan Ancaman), mengikuti cara 
Rangkuti (1998) dan Fardiaz, dkk. (1999). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Usaha Ternak Itik 
Usaha tern!lk itik bagi masyarakat pedesaan di 

Lombok Barat sudah berlangsung lama, bahkan bisa 
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