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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam atas rahmat dan karunia-

Nya sehingga proses penyusunan Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat “Pelatihan Bisnis Kambing-Domba Berbasis Digital Pada 

Kelompok Pemuda Mileneal Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang” 

dapat terselesaikan. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memenuhi prosedur 

dan akuntabilitas dalam kegiatan yang ada di Polbangtan Malang.  

Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat ini berkat 

kerjasama dan dukungan berbagai pihak, sehingga sudah sepantasnya kami 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, yang telah 

memberikan izin kepada tim pengabdi dosen program studi Agribisnis 

Peternakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat.  

2. Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki yang telah memberikan kami 

kesempatan untuk melakukan kegiatan pengabdian ini di kelompok yang 

bapak pimpin. 

3. Rekan-rekan tim dosen dan calon dosen program studi Agribisnis 

Peternakan sebagai pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di 

lapangan yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik.  

Akhir kata, kami berharap semoga hasil kegiatan pengabdian ini 

bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan serta meningkatkan pengetahuan 

Kelompok Tani Sumber Rejeki dalam melakukan budidaya kambing-domba yang 

lebih produktif dan efisien. 
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I.   PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Politeknik Pembangunan Pertanian Malang sebagai institusi yang 

turut bertanggung jawab terhadap pengembangan SDM Pertanian sekaligus 

institusi pendidikan tinggi memiliki tugas pokok untuk melaksanakan tri 

dharma perguruan tinggi. Salah satu komponen dari tri dharma tersebut 

adalah kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.   

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

tersebut difasilitasi oleh unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(UPPM).  Pada tahun 2019 kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) 

dikemas dalam bentuk diskusi terkait Sistem Kemitraan Usaha 

Penggemukan Domba di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Kegiatan 

PKM tahun 2019 dilaksanakan oleh kelompok dosen dan calon dosen di 

Prodi Agribisnis Peternakan Polbangtan Malang. 

Kegiatan ini mengacu pada rencana strategis kementerian pertanian  

2015-2019 yakni (1) peningkatkan kapasitas SDM pertanian, (2) penguatan 

jaringan pasar produk pertanian, (3) penguatan kelembagaan  petani, (4) 

meningkatkan kualitas kerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang 

amanah dan profesional, dan (5) pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi 

Sesuai kerangka kegiatan tersebut maka dilaksanakan identifikasi 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan 

jejaring pasar pada komoditas kambing-domba.  Hal ini dijadikan sebagai 

dasar penentuan materi dan bahan yang disampaikan kepada kelompok  

pemuda mileneal. 

Terbatasnya aspek permodalan, teknologi, bibit berkualitas, dan 

pemasaran. Permasalahan dalam pemasaran kambing-domba kelompok 

tani Sumber Rejeki di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang yang belum 

pasti membuat usaha peternakan kelompok kurang berkembang. Peternak 

pada umumnya tidak mempunyai kemampuan melakukan hubungan dengan 

pasar ternak dan pasar konsumsi secara langsung dan mereka sangat 

tergantung dengan pedagang atau tengkulak (Winarso, 2010). Berbagai 

permasalah tersebut menyebabkan tingkat keuntungan usaha ternak 

kambing-domba masih rendah. 
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Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya dapat 

ditempuh melalui pemanfaatan teknologi. Pemuda yang melek teknologi 

informasi-komunikasi merupakan asset bangsa yang sampai saat ini relative 

belum dimanfaatkan untuk mendukung sektor peternakan Kecamatan 

Lawang Kabupaten Malang. Teknologi informasi berbasis digital tidak 

diragukan lagi dalam kecepatan, ketepatan, lokasi, untuk menyampaikan 

informasi, walaupun amat sangat diperlukan kejujuran. Disalah satu sisi 

kelangkaan informasi produk dan harga merupakan salah satu penyebab 

disparitas harga dan ketidak sejahteraan pelaku bisnis (terutama produsen) 

maupun konsumen. 

Penggunaan aplikasi digital seperti media sosial telah familiar 

dimanfaatkan pula di sektor bisnis manufaktur. Melalui modifikasi 

keterjangkauan wilayah, Maulidina dkk, (2019) dan Sanam dkk (2019) telah 

melakukan penelitian pemasaran ayam crispy tanpa tulang khusus untuk 

kecamatan Lowokwaru, Kota Malang masing-masing dengan facebook (FB) 

dan instagram (IG).  Memiliki inovasi berupa gratis ongkir karena jarak yang 

relative terjangkau relative bersaing bila dibandingkan dengan ongkos kirim 

aplikasi lain untuk pembelian produk kuliner dengan life time sangat pendek 

(2 jam). 

Usaha peternakan kambing-domba memiliki potensi sebagai sumber 

pendapatan peternak untuk terus dikembangkan.  Permintaan pasar yang 

berlandaskan spiritual (berkurban dan aqiqah) berkat kesadaran konsumen 

yang jumlahnya relative sangat besar di Indonesia merupakan salah satu 

pemicu perkembangan di usaha hulu (on farm dan sarana prasarana). Oleh 

karena itu, dari uraian di atas sangat diperlukan pengenalan sistem 

kemitraan penggemukan domba kepada kelompok peternak (on farm) yang 

relative kurang memiliki akses pasar. 

 

1.2. Tujuan Kegiatan 

Adapun tujuan dari kegiatan yang diadakan adalah mengenalkan dan 

memberi pelatihan berbisnis kambing-domba berbasis digital kepada 

anggota kelompok tani sumber rejeki di Kecamatan Lawang Kabupaten 

Malang. 
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1.3  Manfaat Kegiatan 

Adapun manfaat dari kegiatan yang diadakan adalah meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok tani rejeki di Kecamatan 

Lawang Kabupaten Malang untuk berbisnis kambing-domba berbasis digital. 

 

1.4  Sasaran Kegiatan 

Sebagai sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

adalah Kelompok Tani Sumber Rejeki desa Ketindan Kecamatan Lawang 

Kabupaten Malang yang anggotanya sedang berusaha kambing atau domba 

di sektor on farm (produksi), mempunyai dan menggunakan Hand Phone 

(HP) berbasis android yang dapat diaplikasi dengan facebook (fb) dan 

Instagram (Ig), dan diutamakan umur di bawah  40 tahun. 

 

1.5  Target dan Luaran Kegiatan 

Adapun target dan luaran yang diadakan sebagai berikut:  

a. Meningkatnya peran program studi agribisnis peternakan dalam 

memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. 

b. Meningkatkan pengetahuan peternak dalam melakukan usaha bisnis 

kambing-domba yang berbasis digital. 

c. Produk pengabdian berupa dokumen yang berisi modul pelatihan yang 

bisa di manfaatkan oleh kelompok peternak. 
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BAB II 

INDIKATOR KINERJA 

 

2.1. Input 

 Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh 

tim dosen dan calon dosen Program Studi Agribisnis Peternakan Polbangtan 

Malang, dengan menggunakan dana yang diperoleh dari DIPA Polbangtan 

Malang Tahun 2019. 

 

2.2. Output 

 Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat di Desa Ketindan 

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2019. 

 

2.3. Outcome 

Pengetahuan, ketrampilan petani dan sikap pemuda mileneal  bisnis 

kambing-domba basis digital serta terbukanya akses peternak untuk pemasaran 

ternak kambing-domba melalui jejaring pasar secara digital yang diperoleh 

peternak sasaran dapat disebarluaskan kepada peternak lain melalui kelompok, 

sehingga kelompok lebih berdaya dan produktif. 

 

2.4. Benefit 

Setelah mengikuti kegiatan, diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat sebagai berikut : 

a. Membuka kesempatan peternak untuk menambah usaha pada sub sistem 

agribisnis kambing-domba lainnya 

b. Meningkatkan income/pendapatan peternak kambing-domba dan pelaku 

pasar lainnya. 

c. Memberikan kesempatan kerja pada penduduk di sekitar pelaksanaan 

kegiatan. 

 

2.5. Impact 

Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini adalah (1) selalu terupdate 

informasi permintaan pasar oleh pemuda mileneal yang akan disampaikan pada 

kelompoknya, (2) terbentuknya kelompok ekonomi produktif kambing-domba 
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yang berbadan hukum, dan (3) terbentuknya laboratorium lapangan Program 

Studi Agribisnis Peternakan. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1. Waktu dan Lokasi 

Lokasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diselenggarakan 

pada kelompok tani Sumber Rejeki dan dilaksanakan pada tanggal 8-10 

Desember tahun 2019 di Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. 

 

3.2. Peserta 

Peserta dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pembinaan 

Kelompok Tani Sumber Rejeki adalah petani kambing-domba yang tergabung 

dalam Kelompok Tani Sumber Rejeki Sebanyak 25 Orang Peserta. Kegiatan ini 

dilakukan untuk pelatihan dan pendampingan dalam manajemen pemeliharaan 

dan kesehatan ternak, serta pembuatan platform lapak digital sebagai media 

pemasaran ternak. 

 

3.3. Pelaksanaan 

 Penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2019 

di Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang memiliki susunan 

organisasi pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat Pembinaan Desa 

Sumber Rejeki adalah dibawah ini: 

Pengarah  : Direktur Polbangtan Malang 

Penanggung Jawab : Kepala UPPM Polbangtan Malang 

Koordinator  : Dr. Ir. Hananik Prasetyo, M.S 

Anggota  : 1. Dr. Drh. Rudy Rawendra, M.App.Sc 

     2. Sutoyo, SP, M.P 

     3. Dr. Ir. Bambang Priyanto, M.P 

     4. Joko Gagung Sunaryono S.P, M.Agr 

     5. Moch. Saiku, S.P, M.Agr  

  6. drh. Iman Aji Wijoyo, M.Vet 

 

3.4. Metode Pelaksanaan dan Materi 

 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pembinaan Kelompok Tani 

Sumber Rejeki dilaksanakan di saung tempat berkumpulnya Kelompok Tani 

Sumber Rejeki di Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. 
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Metode yang digunakan adalah metode diskusi, ceramah dan praktik. Media 

yang digunakan adalah materi presentasi/modul dan bahan praktek. 

 

3.5 Jadwal Kegiatan 

 Pelaksanaan kegiatan pembinaan kelompok tani sumber rejeki didahului 

dengan pertemuan koordinasi PPL setempat dan juga ketua kelompok tani. Pada 

pertemuan koordinasi dilaksanakan diskusi tentang potensi wilayah dan 

permasalahan apa yang dhadapi peternak disekitar. Hasil koordinasi yang 

dilakukan ditentukan matei dan jadwal penyuluhan. Selanjutnya, pelaksanaan 

kunjungan dan pelatihan dilakukan sebanyak 3 kali, dengan rencana sebagai 

berikut: 

 

Tabel. 1 Jadwal Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat Kelompok Tani 

Sumber Rejeki di Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. 

No 
Waktu 

Pelaksanaan 
Jenis Kegiatan Materi 

1 8 Desember 2019 Koordinasi dengan PPL 

dan Ketua Kelompok 

Tani 

Penjadwalan dan 

perencanaan kegiatan 

3 9 Desember 2019 Pelaksanaan PKM  Sharing 

pengalaman dan 

manajemen 

administrasi 

kelompok 

 Manajemen 

pemeliharaan dan 

kesehatan ternak, 

serta  

 Pengenalan dan 

pembuatan platform 

lapak digital 

sebagai media 

pemasaran ternak 

4. 10 Desember 2019 Evaluasi Hasil 

Pelaksanaan PKM 

Tanya jawab dan 

monitoring feedback 
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platform digital yang 

dibuat 

 

Materi:  

 Sharing pengalaman dan administrasi kelompok 

Dosen pembimbing/ pemateri:  

1. Dr. Ir. Hananik Prasetyo, M.S 

2. Sutoyo, SP, M.P 

3. Dr. Ir. Bambang Priyanto, M.P 

 Manajemen pemeliharaan dan kesehatan ternak,  

Dosen pembimbing/ pemateri:  

1. Dr. Drh. Rudy Rawendra, M.App.Sc 

2. Drh. Iman Aji Wijoyo, M.Vet 

 Pengenalan dan pembuatan platform lapak digital sebagai media pemasaran 

ternak 

Dosen pembimbing/ pemateri:  

1. Joko Gagung Sunaryono, SP, M.Agr 

2. Moch. Saikhu, SP, M.Agr 

3. Drh. Iman Aji Wijoyo, M.Vet 
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BAB IV 

HASIL KEGIATAN  

 

 Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Ketindan Kecamatan Lawang 

Kabupaten Malang diawali dengan pertemuan koordinasi dengan pengurus 

kelompok tani didampingi oleh Petugas Penyuluh Pertanian. Pada pertemuan 

koordinasi ini dilaksanakan diskusi tentang potensi wilayah, permasalahan dan 

kebutuhan yang diperlukan oleh peternak yang tergabung dalam kelompok tani. 

Berdasarkan pertemuan tersebut pendampingan dan pelatihan yang dilakukan 

adalah pelatihan dalam sharing pengalaman dan administrasi kelompok; 

manajemen pemeliharaan dan kesehatan ternak; serta pengenalan dan 

pembuatan platform lapak digital sebagai media pemasaran ternak. 

 

Materi Kegiatan Pelatihan : 

1.  Sharing pengalaman dan administrasi kelompok 

 Penyuluhan mengenai Administrasi Kelompok tani disampaikan dengan 

cara penyampaian presentasi dari dosen dan narasumber secara teori yang 

disertai dengan diskusi oleh masing-masing anggota kelompok tani. Alat dan 

bahan yang digunakan dalam penyuluhan administrasi kelompok yaitu handbook 

terkait dengan materi administrasi kelompok.. 

  

2.  Penyuluhan manajemen pemeliharaan dan kesehatan ternak 

 Penyuluhan tentang manajemen pemeliharaan dan kesehatan ternak 

dilaksanakan dengan cara penyampaian presentasi dari dosen dan calon dosen 

tentang manajemen pemeliharaan, macam-macam penyakit dan cara 

penanganannya. Alat dan bahan yang digunakan berupa handbook dan 

Microphone. 

 

3. Pengenalan dan pembuatan platform lapak digital sebagai media pemasaran 

ternak 

 Pelatihan tentang pembuatan platform lapak digital sebagai media 

pemasaran ternak menggunakan bahan dan alat praktek berupa handphone 

android, koneksi internet, dan soft file gambar komoditas ternak. Pelaksanaan 

pelatihan dilakukan dengan penjelasan teori terlebih dahulu oleh dosen dan 
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narasumber dan kemudian dipratekkan secara langsung oleh peserta 

pengabdian kepada masyarakat dengan dibimbing oleh dosen dan narasumber. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat melalui pembinaan 

kelompok tani Sumber Rejeki di Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten 

Malang dilaksanakan pada bulan November-Desember 2019 oleh dosen dan 

calon dosen Program studi Agribisnis Peternakan Polbangtan Malang telah 

terlaksana dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

keterampilan peternak yang tergabung dalam kelompok tani dalam mengelola 

ternaknya yang meliputi administrasi kelompok, manajemen pemeliharaan dan 

kesehatan ternak serta mengenalkan teknologi pemasaran digital sebagai media 

online untuk memperluas jangkauan promosi dalam memperkenalkan produk 

peternakan anggota kelompok kepada konsumen atau masyarakat umum secara 

luas. Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah sebuah toko online yang dapat 

dikelola secara baik dan friendly serta dapat diakses secara online dengan 

memanfaatkan fasilitas internet yang memadai. Sehingga diharapkan dengan 

adanya kegiatan ini mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat di Desa 

Ketindan dalam meningkatkan produktivitas ternaknya 

 

5.2 Saran  

Diharapkan agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilakukan 

dengan tema yang terintegrasi untuk semua Prodi di Polbangtan Malang. 

Sehingga program yang dilakukan dapat saling bersinergi antara satu Prodi 

dengan Prodi lainnya. 
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LAMPIRAN 

 

Dokumentasi Registrasi Peserta 

 

 

Kegiatan Penyampaian Materi 
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Kegiatan Penyampaian Materi 

 

 

 

 

Diskusi dan Tanya Jawab  
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Kegiatan Ramah Tamah 

 

 

 

Pembuatan Platform Lapak/ Toko Digital salah satu anggota kelompok 
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