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Abstrak
Dusun Kauman merupakan dusun yang berada di Kelurahan Selomartani dengan mayoritas penduduk yang
bermatapencaharian sebagai petani dan peternak.Warga Dusun Kauman cukup produktif dalam mengelola
ternak, hal tersebut terlihat dengan adanya wadah Kelompok Tani Ternak Sapi “Manunggal” sejak tahun 2006.
Meski demikian, kelompok ini masih mengalami berbagai kendala, seperti minimnya pengetahuan tentang
pengajuan bantuan modal kelompok usaha, manajemen administrasi, pemanfaatan tata guna lahan, akses
modal dan kesehatan ternak. Atas dasar itu, Bapak Sukamto sebagai ketua menyadari bahwa mereka masih
memiliki akses untuk mengembangkan kelompok tani ternak “Manunggal” Dusun Kauman. Sehingga hal
tersebut diharapkan dapat diatasi dengan memberikan pendampingan pengembangan kapasitas kelembagaan
kelompok tani ternak Dusun Kauman. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan
metode ceramah dan Focus Group Discussion (FGD). Luaran dari pengabdian masyarakat ini adalah
meningkatnya kemampuan dan skill kelompok tani ternak “Manunggal” dalam bidang humas serta peta potensi
dan masalah kawasan Dusun Kauman. Luaran lainnya yakni berupa prosiding.
Kata Kunci: Pengembangan kapasitas kelembagaan, Pengelolaan kelompok tani ternak Dusun Kauman
demikian, masyarakat tani ternak di dusun ini masih
mengalami berbagai kendala dalam pengelolaannya.
Berdasarkan survey lapangan, menurut salah satu
pegiatnya yakni Bapak Sukamto menjelaskan bahwa
kondisi kelompok tani ternak “Manunggal” masih
minim pengetahuan terkait manajerial kelompok,
adapun masih terbatasnya skill kelompok dalam
mencari akses bantuan permodalan, serta belum
adanya pengetahuan warga tentang potensi dusun
Kauman. Padahal wilayah dusun Kauman sangat
luas dan potensial untuk dikembangkan.Sehingga
perlunya Peta Potensi Dusun Kauman ini bertujuan
untuk memberikan gambaran ke berbagai pihak
tentang kondisi lahan terbaru (land existing) dan
rencana penggunaan lahan dalam jangka panjang
berikut potensi dan permasalahannya.
Permasalahan yang muncul pada Dusun
Kauman kemudian dirasakan penting untuk
difasilitasi melalui kegiatan pengabdian masyarakat,
sebagaimana kami sebagai dosen program studi Ilmu
Pemerintahan dan Arsitektur Universitas AMIKOM
Yogyakarta. Terlebih beberapa permasalahan yang
muncul erat hubungannya dengan kemampuan dan
skill yang dimiliki oleh kami. Selain itu, lokasi yang
tidak begitu jauh dengan Universitas AMIKOM
Yogyakarta dirasakan juga sangat penting untuk

1. PENDAHULUAN
Ternak sapi maupun kambing di Dusun
Kauman, Kecamatan Selomartani merupakan
komoditas
andalan
yang
dikembangkan
warganya.Hal tersebut didasarkan potensinya
sebagai sumber tenaga kerja dan tabungan bagi
masyarakat serta ketersediaan sumberdaya berupa
lahan yang ditumbuhi berbagai tanaman hijau
sebagai makanannya. Dusun Kauman sejak tahun
2006 telah membentuk kelompok tani ternak
““Manunggal””. Peran kelompok taniternak ini
sebagai unit usaha, sedangkan fungsi kelompok
sebagai satu kesatuan usaha yang dijalankan
sehingga mampu mencari dan memanfaatkan
berbagai peluang dan kesempatan.Ada dua aspek
yang dijadikan indikator dalam melihat peran
kelompok sebagai unit usaha, yaitu fasilitasi
permodalan dan fasilitasi pemasaran produk.[1]
Dalam pengabdian masyarakat yang kami
lakukan, kami telah menentukan lokasi pengabdian
yakni
di
Dusun
Kauman,
Kabupaten
Sleman.Mayoritas warga dusun ini bermata
pencaharian sebagai petani dan peternak. Meskipun
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Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini

dijadikan
dasar
pertimbangan
pengabdian
masyarakat yang kami lakukan, sehingga kegiatan
ini nanti dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat
sekitar
Universitas
AMIKOM
Yogyakarta.

pula terdapat partisipasi kelompok ternak
“Manunggal”.Penulis membagi partisipasi menjadi 2
jenis, yakni partisipasi secara aktif maupun
partisipasi secara pasif. Partisipasi aktif kegiatan ini
adalah peserta ikut dalam proses tanya jawab dalam
pelatihan, serta membantu menyiapkan setting
pelatihan dan kegiatan sosialisasi yang akan
berlangsung. Sedangkan, partisipasi pasif adalah
hanya menjadi peserta dari kegiatan pengabdian
masyarakat tetapi tidak melakukan proses tanya
jawab saat kegiatan.

2. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat yang kami lakukan disesuaikan dengan
permasalahan yang diprioritaskan dan solusi serta
target luaran. Oleh karena pengabdian masyarakat
yang kami lakukan adalah terkait dengan prioritas
permasalahan pertama, kedua, dan ketiga, yakni
edukasi pengajuan proposal bantuan modal kepada
dinas sebagai prioritas pertama, manajemen
administrasi kelompok sebagai prioritas kedua serta
tata guna lahan sebagai prioritas ketiga. Ketiga hal
tersebut dirasakan perlu dilakukan penanganan
terlebih dahulu. Sebagaimana penjelasan dari Pak
Sukamto bahwa kelompok masyarakat ternak sangat
antusias dan peduli terhadap pengembangan
kelompok ternak “Manunggal”. Mereka terdorong
ingin menjadikan kelompok ternak “Manunggal”
lebih produktif dan mampu meningkatkan taraf
hidup warga Dusun Kauman. Hal tersebut dirasakan
Pak Sukamto dan penulis menjadi pemantik agar
kelompok “Manunggal” bisa makin berdikari.
Lebih lanjut, metode pendekatan dalam
kegiatan pengabdian masyarakat yang penulis
sepakati dengan mitra yakni menggunakan metode
ceramah dan Focus Group Discussion (FGD).
Pertama, metode ceramah dilakukan agar terciptanya
kesadaran, internalisasi nilai, dan peningkatan
pemahaman warga Dusun Kauman. Metode ceramah
ini dilakukan dalam pelatihan mengenai pentingnya
strategi membangun relasi dalam pemasaran ternak,
edukasi pengajuan proposal bantuan modal UKM,
serta manajeman administrasi kelompok. Kedua,
pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
menggunakan metode FGD. Melalui metode FGD
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi aktif
warga dalam kegiatan. Hal ini dilakukan melalui
pendampingan yakni teknik penulisan, administrasi
pembukuan, serta pemetaan potensi dan masalah di
Dusun Kauman melalui meta plan. Dengan
demikian, target luaran berupa peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Dusun
Kauman dapat tercapai. Selain itu, prosedur selama
kegiatan berlangsung, kelompok “Manunggal”
diminta untuk hadir secara penuh dan maksimal
selama mengikuti kegiatan serta aktif memberikan
aspirasi baik itu berupa saran ataupun masukan yang
berfaedah bagi kemajuan kelompok “Manunggal”
Dusun Kauman.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
3.1 Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat
3.1.1 Pelatihan Pembuatan Proposal Pengajuan
UMKM
Proposal adalah bagian awal apabila suatu
unit kegiatan masyarakat jika ingin mendapatkan
bantuan dari pemerintah. Proposal tersebut biasanya
telah memiliki format baku. Hal ini yang kemudian
seringkali belum diketahui oleh para unit kegiatan
masyarakat. Tujuan pemahaman materi terkait
format proposal pengajuan bantuan ini agar unit
kegiatan kelompok “Manunggal” dapat memahami
dan membuat proposal pengajuan bantuan kepada
pemerintah. Selain itu, diharapkan kemudian juga
terbentuk format baku proposal dari kelompok
“Manunggal”. Adapun Pemahaman profil dinas yang
ada di pemerintahan daerah Kabupaten Sleman
Pemahaman ini dimaksudkan agar kelompok
“Manunggal” dapat memahami berbagai dinas
maupun K/L yang ada di pemerintahan daerah
Kabupaten Sleman. Pada tataran pemahaman ini,
kelompok “Manunggal” dapat mengetahui dinas
yang terkait dengan unit kegiatan mereka.
Diharapkan hal tersebut dapat membantu
pemahaman mereka terkait tugas dan wewenang
dinas yang terkait tersebut sehingga lebih
memudahkan dalam mengajukan permohonan
bantuan maupun pengembangan unit kegiatan
peternakan sapi “Manunggal”. Terkait dengan
proposal pengajuan bantuan modal usaha, kelompok
“Manunggal” belum pernah mengajukan dan
mendapatkan pelatihan tersebut. Beberapa peserta
mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme dan
format proposal pengajuan bantuan kepada dinas,
tata kelola struktur kepengurusan, serta alur
mekanisme pengajuan dari proposal tersebut.
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3.1.2 Pelatihan administrasi kelompok tani ternak
“Manunggal”
Kelompok Tani Ternak Manunggal sudah
berdiri sejak 2006 silam, namun secara kemampuan
dan literasi terhadap manajemen administrasi masih
sangat minim. Selama ini mereka melakukan
pencatatan secara konvensional dan belum
mengetahui tentang pentingnya pencatatan surat
masuk-keluar baik itu kegiatan internal maupun
eksternal organisasi.
Kami juga turut serta melakukan
pendampingan dengan Sekretaris. Sekretaris kami
berikan tutorial mempraktekkan pencatatan dan
pendistribusian surat masuk dan surat keluar, cara
penyusunan dan pengisian form disposisi, hingga
pengarahan surat. Berikut prosedur surat masuk
yang telah kami susun untuk organisasi Kelompok
Tani Ternak “Manunggal” sebagai berikut

Gambar 2. Bagan Prosedur Surat Keluar

3.1.3 Pendampingan Pembuatan Peta Potensi Dusun
Kauman
Kelompok Tani Ternak :Manunggal” didampingi
Kepala Dukuh Kauman yakni Bapak Kamidi turut
serta dalam penbuatan peta potensi dusun. Diawali
dari penentuan beberapa titik melalui Global
Positioning System (GPS), meninjau ulang batas
wilayah, hingga melakukan pemetaan terhadap
potensi yang dimiliki oleh Dusun Kauman. Lebih
lanjut, mereka juga turut mengkaji rencana strategis
dusun Kauman.
3.2 Pelaksanaan Kagiatan Pengabdian
Masyarakat
Tahap pertama dalam kegiatan ini adalah
pengenalan dan penyampaian maksud maupun
tujuan dari program pengabdian masyarakat yang
dilaksanakan. Dalam pengenalan tersebut, tujuan
yang kami capai adalah bagaimana membangun
kepercayaan pemateri di hadapan anggota
Kelompok Tani Ternak “Manunggal” Dusun
Kauman. Penyampaian dari maksud dan tujuan
program pengabdian masyarakat, bertujuan agar
para anggota kelompok Kelompok Tani Ternak
“Manunggal” memahami luaran dari kegiatan
pengabdian masyarakat yang kami laksanakan. Para
anggota Kelompok Tani Ternak diharapkan dapat
proaktif dalam kegiatan pelatihan. Adapun para
anggota pengurus Kelompok Tani Ternak diberikan
kesempatan untuk melakukan diskusi dan tanya
jawab interaktif terkait hal-hal yang dirasakan sukar

Gambar 1. Bagan Prosedur Surat Masuk

Adapun surat keluar yang dibuat untuk ditujukan
kepada organisasi ataupun instansi lain harus
melalui prosedur sebagai berikut.
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dan menjadi kendala dalam kegiatan rutin yang
dilakukan kelompok.
Tahap kedua, yakni edukasi pengajuan
proposal bantuan permodalan bagi UMKM. Hal
tersebut dilakukan melalui pelatihan penulisan draft
proposal permohonan bantuan modal usaha. Kajian
yang dipaparkan yakni konsep dasar sistematika
penulisan dalam draft proposal. Tahap ini
menggunakan metode ceramah. Secara ilmiah,
sistematika penulisan ini seharusnya dikuasai oleh
pengurus kelompok Tani Ternak “Manunggal”.
Namun, dalam praktiknya pengurus masih kesulitan
dalam menyusun proposal. Oleh karena itu,
tantangannya adalah bagaimana meningkatkan
kapasitas dan skill anggota kelompok Tani Ternak
“Manunggal” dalam menulis. Adapun kami juga
menjelaskan instansi/lembaga mana saja yang bisa
mensupport dan berpeluang memberikan akses
bantuan terhadap kegiatan kelompok tani ternak
sapi. Selanjutnya, kami juga menjelaskan skema
penyaluran permohonan penguatan modal serta
berbagai persyaratan umum maupun khusus yang
diperuntukkan untuk kelompok tani ternak
“Manunggal” guna mengakses bantuan tersebut.

bertujuan
untuk
mengidentifikasi
dan
menginventarisasi aset apa saja yang dimiliki dusun.
Setelah pengabdi melakukan observasi dan
wawancara dengan Bapak Kamidi selaku Kepala
Dukuh di Dusun Kauman telah memiliki peta
potensi desa yang dibuat oleh tim KKN PPM UGM
pada tahun 2009. Namun setelah kami melakukan
peninjauan dan pengkajian lebih lanjut terdapat
perubahan di dalam peta potensi hingga tahun 2019.
Dimana tata guna lahan sudah banyak yang
mengalami perkembangan dan perubahan. Oleh
sebab kami melakukan pendampingan untuk
memperbaiki peta potensi dusun Kauman. Di dusun
Kauman terdapat beberapa potensi yakni sumur
irigasi, kandang ternak, industri kecil produk
emping, penggilingan padi, tanaman kacang tanah,
tanaman tembakau serta tanaman berbagai sayuran.
Tahap kelima, kegiatan pengabdian
masyarakat ini lebih kepada evaluasi hasil luaran
yang didapatkan anggota Kelompok Tani Ternak
“Manunggal” pasca selesainya kegiatan pelatihan
dan pendampingan. Kegiatan ini dimaksudkan agar
kami sebagai fasilitator mampu mengakomodir
saran dan kritik dari masyarakat terhadap kegiatan
pelatihan dan pendampingan yang telah kami
laksanakan. Para anggota Kelompok Tani Ternak
menghendaki agar dilakukan program pengabdian
berkelanjutan dari kami sebab selama ini memang
undangan pelatihan, sarasehan ataupun workshop
dari luar untuk organisasi Kelompok Tani Ternak
Sapi “Manunggal” masih sangat minim. Padahal
organisasi tersebut masih sangat perlu dibina agar
mampu sustain dalam menghadapi persaingan dan
perkembangan dunia ternak khususnya. Para
anggota memahami dan menyadari adanya
keterbatasan kelompok. Namun, motivasi dan
komitmen anggota Kelompok Tani Ternak sangat
tinggi untuk terus mengembangkan kelompoknya.

Tahap ketiga yakni, Pelatihan manajemen
administrasi kelompok . Pengabdi menyampaikan
materi presentasi terkait dengan pentingnya
administrasi dan kesekretariatan dalam organisasi
kelompok tani ternak “Manunggal”. Topik kajian
yang dipaparkan mengenai pengenalan berbagai
macam kegiatan administrasi dan kesekretarian yang
dapat menunjang kelancaran dan keberlanjutan
organisasi. Tahap ini menggunakan metode ceramah
dan tutorial. Para bapak-bapak pengurus kelompok
tani ternak “Manunggal” diharapkan memiliki
pengetahuan dan ketrampilan dalam pengurusan
surat menyurat baik itu lingkup internal maupun
ekternal organisasi, baik dari surat masuk maupun
surat keluar. Selain itu, dilakukan juga tutorial
sistematika penulisan kode dan penomoran yang
dicantumkan dalam surat masuk ke dalam organisasi
maupun surat keluar untuk instansi eksternal
organisasi. Lebih lanjut, tahapan ini para anggota
ditekankan
agar
dapat
memahami
dan
mempraktekkan dengan benar, sehingga mampu
mandiri melaksanakan kegiatan rutin administratif
dengan baik.

4. KESIMPULAN
Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang
kami lakukan, kami berkesimpulan bahwa masih
diperlukannya
kemitraan,
advokasi
maupun
pendampingan dari berbagai sektor dan lapisan
masyarakat
bagi
kelompok
Tani
Ternak
“Manunggal”. Dalam hal proses kegiatan
pengabdian masyarakat di kelompok Tani Ternak
Manunggal sangat antusias dan kooperatif sehingga
mampu menghasilkan hasil luaran yang diharapkan
dapat bermanfaat bagi kelompok tersebut. Adapun
berbagai luaran yang dihasilkan yakni berupa
proposal, tata kelola adminstrasi, serta peta potensi
dusun Kauman. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan

Tahap keempat yakni Pendampingan
pembuatan peta potensi dan masalah kawasan Dusun
Kauman. Peta potensi dusun sangat penting sebagai
langkah perencanaan pemberdayaan potensi yang
dimiliki dusun. Peta ini disusun melalui penyesuaian
batas wilayah pasti pada dusun. Adapun hal ini juga
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pengabdian masyarakat dapat dilanjutkan dengan
tema yang berbeda guna meningkatkan kualitas dan
kapasitas kelompok Tani Ternak”Manunggal”.
Ucapan Terimakasih
Tim pengabdian masyarakat ingin menyampaikan
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada
pihak-pihak yang mendukung kelancaran kegiatan
pengabdian masyarakat kami, yakni:
1. Direktur Lembaga Pengabdian Masyarakat
Universitas AMIKOM Yogyakarta yang
telah memberikan kesempatan dan bantuan
pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Ekonomi Universitas AMIKOM Yogyakarta
yang telah memberikan izin pelaksanaan
Pengabdian Masyarakat ini.
3. Kaprodi Ilmu Pemerintahan Universitas
AMIKOM
yang
telah
mendukung
pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.
4. Kelompok Tani Ternak Sapi “Manunggal”
Dusun Kauman yang berpartisipasi aktif
dalam pelatihan pengabdian masyarakat yang
kami lakukan.
5. Semua Pihak yang tidak dapat kami sebutkan
satu persatu yang telah banyak membantu
terselenggaranya pengabdian masyarakat
Daftar Pustaka
[1] Blakely and Blade. 1998. Pengantar Peternakan di
Daerah Tropis. Yogyakarta: UGM Press
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