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ABSTRAK 

Waru Barat merupakan salah satu desa di Kecamatan Waru yang menjadi bagian dari kawasan 
konservasi sapi Madura yang dikenal dengan istilah PAPABARU (Pakong, Pasean, Batu Marmar, 
Waru). Kawasan konservasi sapi Madura ini dibentuk untuk mengembangkan dan menjaga keaslian 
sapi Madura serta mendukung program Madura sebagai pulau sapi. Usaha pengembangan tersebut 
belum berjalan dengan maksimal karena masih digelayuti oleh berbagai permasalahan, yaitu wilayah 
lahan kering menyebabkan peternak mengalami kesulitan dalam memenuhi suplai pakan hijauan, 
kelembagaan sapi Madura belum berjalan dengan efisien, modal usaha terbatas, usaha peternakan 
masih dijalankan dengan sistem tradisional, serta belum ada pusat riset dan pengembangan sapi 
Madura. Untuk mengatasi permasalahan yang ada serta mencapai keberhasilan program 
pembentukan kawasan konservasi sapi Madura maka perlu adanya kesungguh dari Pemerintah Desa 
melalui berbagai kegiatan, insentif, kebijakan dan pendampingan untuk mengedukasi peternak. 
Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan skenario atau rancangan strategi untuk mengembangkan 
Waru Barat sebagai Desa Konservasi Sapi Lokal Madura. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Waru 
Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, 
FGD dan studi pustaka, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa skenario yang dapat diterapkan untuk mengembangkan Desa Waru Barat sebagai 
kawasan konservasi sapi Madura adalah membentuk pusat riset dan pengembangan sapi Madura, 
program pelatihan dan penyuluhan, penguatan kelembagaan sapi Madura, dan penerapan sistem 
pertanian terpadu. 

Kata Kunci : Skenario, Sapi Madura, Kawasan Konservasi 

PENDAHULUAN 

Jawa Timur merupakan salah satu sentra peternakan sapi dimana sebagian besar peternakan sapi 
rakyat masih berpusat di Pulau Jawa. Menurut BPS pada tahun 2013 hampir 60% peternakan rakyat 
berada di Pulau Jawa dan 25% nya berasal dari Jawa Timur. Data Badan Pusat Statistik (2021) juga 
menunjukkan bahwa populasi sapi yang berada di pulau Madura pada tahun 2020 kurang lebih 
mencapai 900.000 ekor, dan jumlah penduduknya mencapai 4.000.000 jiwa. Artinya, paling tidak dari 
4 rumah tangga yang ada terdapat 1 rumah tangga yang memelihara sapi. Hal ini menunjukkan bahwa 
ternak sapi sudah menjadi kebudayaan dan bagian dari kehidupan masyarakat Madura. Salah satu 
kabupaten di pulau Madura yang dikenal sebagai daerah penghasil ternak khususnya sapi Madura 
adalah Kabupaten Pamekasan, khususnya di wilayah konservasi sapi Madura yaitu daerah 
PAPABARU (Pakong, Pasean, Batu Marmar, Waru). Waru Barat merupakan salah satu desa di 
Kecamatan Waru yang menjadi bagian dari 4 Kecamatan yang ditunjuk sebagai kawasan konservasi 
sapi Madura. Kawasan konservasi sapi Madura ini dibentuk untuk mengembangkan dan menjaga 
keaslian sapi Madura serta mendukung program Madura sebagai pulau sapi. 

Usaha ternak sapi di Waru Barat di memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena beternak sapi 
sudah menjadi kebudayaan dan bagian dari kehidupan masyarakat, selain itu masyarakat Waru Barat 
juga sudah memiliki keterampilan membudidayakan ternak sapi yang didukung oleh kondisi geografis 
yang sangat cocok untuk budidaya sapi Madura. Secara geografis pulau Madura merupakan wilayah 
dataran yang berpotensi besar untuk kegiatan budidaya pertanian. Dari lahan kering sampai lahan 
irigasi teknis merupakan potensi yang dapat mendukung pengembangan usaha peternakan sapi, 
dimana lahan pertanian yang luas dapat menghasilkan limbah pertanian yang besar pula untuk 
dimanfaatkan sebagai pakan ternak (Hartono, 2012). Hal ini berpotensi untuk menjadikan Madura 
sebagai lumbung ternak nasional khususnya untuk jenis sapi Madura, sehingga usaha peternakan sapi 
di Madura perlu dikembangkan lagi.  



Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Pertanian, Perikanan dan Kelautan 2021 
Hotel Dafam Pacific Caesar Surabaya 8-9 Desember 2021 

235 
 

Usaha pengembangan sapi Madura di kawasan konservasi PAPABARU tersebut belum berjalan 
dengan maksimal karena masih digelayuti oleh berbagai permasalahan, hasil identifikasi dilapang 
menunjukkan bahwa peternak sapi di Waru Barat masih dihadapkan dengan kondisi wilayah lahan 
kering yang menyebabkan peternak mengalami kesulitan dalam memenuhi suplai pakan hijauan 
khususnya di musim kemarau, kelembagaan sapi Madura belum berjalan dengan efisien, modal usaha 
terbatas, usaha peternakan masih dijalankan dengan sistem tradisional, serta belum ada pusat riset 
dan pengembangan sapi Madura yang mendukung keberhasilan program pengembangan. Sebenarnya 
keberhasilan pengembangan sapi Madura sangat bergantung pada kelestarian bibit asli sapi Madura, 
kondisi SDM, daya dukung wilayah, ketersediaan pakan, peran kelembagaan, adanya pelatihan dan 
pusat penelitian.  

Untuk mengatasi permasalahan yang ada serta mencapai keberhasilan program pengembangan sapi 
Madura kawasan konservasi maka perlu adanya kesungguh dari Pemerintah Desa melalui berbagai 
kegiatan, insentif atau dorongan, kebijakan serta pendampingan untuk mengedukasi peternak dengan 
tujuan akhir berupa kelestarian sapi lokal Madura yang memiliki daya saing di pasar global serta 
tercapainya peternak maju, mandiri dan sejahtera. Selain kesungguhan dari pemerintah suatu program 
juga akan berhasil bila kegiatannya mampu manyatu dengan kegiatan yang digemari atau sudah 
menjadi kebiasaan masyarakat sasaran.  

Oleh karena itu skenario pengembangan Desa Waru Barat sebagai kawasan konservasi sapi lokal 
Madura setidaknya harus bersumber dari kearifan lokal yang telah mengakar sehingga program 
tersebut lebih mudah  diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat. Adapun skenario yang dapat 
diterapkan untuk mengembangkan Desa Waru Barat sebagai kawasan konservasi sapi Madura adalah 
membentuk pusat riset dan pengembangan sapi Madura, program pelatihan dan penyuluhan, 
penguatan kelembagaan sapi Madura, dan penerapan sistem pertanian terpadu. Berdasarkan uraian 
tersebut maka, Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan skenario atau rancangan strategi untuk 
mengembangkan Waru Barat sebagai Desa Konservasi Sapi Lokal Madura. 

MATERI DAN METODE 

Sapi Madura yang merupakan salah satu bangsa sapi asli Indonesia yang dimurnikan di Pulau Madura. 
Salah satu kabupaten yang ada di Pulau Madura yakni Kabupaten Pamekasan yang merupakan 
kawasan pengembangan peternakan sapi Madura. Besarnya sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia 
memungkinkan untuk pengembangan subsector peternakan, sehingga menjadi sumber pertumbuhan 
pada perekonomian Indonesia. Desa Waru Barat merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten 
Pamekasan menjadi bagian dari kawasan konservasi sapi Madura. Balai penelitian, pelatihan dan 
pengembangan sapi madura berfungsi sebagai peningkatan mutu genetik (seleksi dan pola 
perkawinan), pelatihan dan pengembangan teknologi, atau yang lainnya. Mengingat adanya sebuah 
tempat yang dapat berfungsi sebagai tempat latihan, penelitian, dan pengembangan atau semacam 
balai akan sangat bermanfaat bagi upaya pengembangan sumberdaya manusia peternak, yang hingga 
saat ini dapat dikatakan tingkat adopsi terhadap teknologi masih rendah (Farahdilla Kutsiyah, 2018). 

Menurut Sudarmono dan Sugeng (2008), materi penyuluhan yang mampu mengarahkan dan 
mendukung tani ternak sapi dalam meningkatkan produktivitasnya tentunya mengenai usaha perbaikan 
produksi ternak sapi yang didalamnya termasuk perbaikan produksi melalui bibit, ataupun perbaikan 
gizi lewat pengelolaan perbaikan produksi melalui pakan. Dengan demikian untuk meningkatkan 
produktivitas ternak sapi para peternak, maka peternak perlu memanfaatkan atau mengoptimalkan 
faktor pendorong produktivitasnya, maka dalam membantu, mendukung dan mengarahkan para 
peternak, para penyuluh haruslah mengadakan penyuluhan yang mampu memberdayakan para 
peternak sapi tersebut. 

Kelompok tani berperan sebagai wahana kerjasama, hendaknya memiliki kemampuan untuk 
melaksanakan kerjasama penyediaan sarana dan jasa pertanian (Peraturan Menteri Pertanian, 2103). 
Suatu kelompok tani tau kelembagaan tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam 
aktivitas kegiatan budidaya ternak sapi Madura sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas 
dan kuantitas hasil ternak sapi Madura. Sistem Pertanian Terpadu merupakan suatu sistem 
berkesinambungan dan tidak berdiri sendiri serta menganut prinsip segala sesuatu yang dihasilkan 
akan kembali ke alam. Artinya limbah yang dihasilkan akan dimanfaatkan kembali menjadi sumberdaya 
yang dapat menghasilkan (Siswati dan Nizar, 2014). Pada sistem pertanian terpadu, sapi dapat 
berperan sebagai tenaga kerja, pengguna limbah pertanian, dan penghasil pupuk atau bio gas.   
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Penelitian ini dilaksanakan di Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Lokasi 
penelitian dipilih secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Desa Waru Barat 
Kecamatan Waru merupakan  salah satu Desa yang menjadi bagian dari wilayah konservasi sapi 
Madura, pada wilayah ini kualitas sapi Maduranya tergolong unggul serta mampu berkontribusi dalam 
menjaga ketersediaan sapi lokal madura (Kutsiyah, 2016). Selain itu di Desa Waru Barat juga peternak 
dilarang memelihara sapi selain sapi lokal Madura. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui 
observasi, FGD dan studi pustaka, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif untuk mengeksplorasi potensi wilayah dan sumberdaya untuk merancang skenario 
pengembangan Desa Waru Barat sebagai kawasan konservasi sapi Madura.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pembentukan Pusat Riset dan Pengembangan sapi Madura 

Pendirian pusat riset dan pengembangan sangat penting dilakukan untuk pengembangan peternakan 
khususnya sapi Madura khususnya di Desa Waru Barat, sebab pembentukan pusat riset dan 
pengembangan ini berfungsi sebagai tempat penelitian dan pelatihan yang akan sangat bermanfaat 
untuk program pengembangan dan peningkatan kualitas ternaknya serta peningkatan kualitas 
sumberdaya manusia yang hingga saat ini tingkat adopsi terhadap teknologi masih rendah, 
kemampuan pengembangan usaha peternakannya masih rendah dan masih dilakukan secara 
tradisional (Kutsiyah, 2018).  

Pusat riset dan pengembangan ini berfungsi sebagai (1) Pusat penelitian, pelatihan dan 
pengembangan teknologi budidaya sapi dan pusat percontohan manajemen pemeliharaan sapi, pusat 
studi dan pengembangan manajemen pakan melalui optimalisasi penggunaan sumber pakan lokal, 
pengolahan pakan ternak, alternatif pakan untuk cadangan di musim kemarau. Penggemukan sapi, 
eksplorasi pengolahan daging sapi dll (2) Peningkatan mutu genetik, performa dan  menjaga keaslian 
genetik sapi lokal madura melalui seleksi dan pola perkawinan (3) Pencatatan, perawatan, dan evaluasi 
genetik serta performa sapi (4) Penyediaan sperma sapi Madura dari pejantan unggul untuk 
pelaksanaan inseminasi buatan guna mendapatkan kualitas sapi yang unggul (5) menyediakan fasilitas 
pusat kesehatan hewan (puskeswan). Pusat riset dan pengembangan sapi Madura dibentuk dari 
kerjasama berbagai pihak. Perguruan tinggi berperan sebagai pelaku kegiatan pengkajian dan 
penelitian, kemudian rekomendasi dan hasil pengkajian/penelitian yang telah dilakukan oleh perguruan 
tinggi dikembangkan atau dilaksanakan oleh dinas peternakan, UPT, kelompok ternak, kelompok tani, 
investor, dan paguyuban sapi sonok. Pelaksanaan kegiatan pengembangan sapi madura dapat 
dilakukan dalam bentuk perkawinan sapi, peningkatan kualitas pakan, agroindustri, dan usaha 
penggemukan. Tujuan ahir dari keberadaan pusat riset dan pengembangan sapi Madura ini adalah 
kesejahteraan peternak, peningkatan mutu dan kelestarian genetik sapi Madura, peningkatan 
produktivitas. 

Peningkatan Intensitas Penyuluhan 

Penyuluhan adalah kegiatan memberikan pembelajaran serta mendidik individu ataupun kelompok, 
memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap 
dan perilaku hidup yang seharusnya. Penyuluhan adalah kegiatan nonformal yang dilakukan untuk 
dapat meningkatkan kompetensi individu dalam melakukan usaha. Pengetahuan yang diperoleh oleh 
individua tau kelompok dari pelaksanaan penyuluhan ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap 
perilaku sasaran dalam penyuluhan. Dalam usaha peternakan sapi penyuluhan dilakukan oleh tenaga-
tenaga penyuluh yang memberikan materi pembelajaran terkait budidaya ternak sapi. Metode dalam 
penyampaian penyuluhan peternakan bisa diberikan secara individual. Kelompok maupun secara 
massal. Pada umumnya peternak yang usianya lanjut lebih sulut dalam menerima teknologi dan inovasi 
baru sehingga hal ini menjadi tatangan tersendiri bagi tenaga penyuluh untuk dapat memberdayakan 
peternak dalam mengembangkan usaha peternakan dengan cara adopsi teknologi dan inovasi. Pada 
penelitian Sondakh et al., ( 2019) menunjukkan bahwa Pengaruh penyuluhan terhadap peternak sapi 
di Desa Kanonang I, Kanonang II, Kanonang IV, Kanonang V Kecamatan Kawangkoan Barat telah 
mempengaruhi/merubah perilaku peternak sapi dalam kegiatan pemeliharaan ternak sapi dan 
meningkatkan kesejahteraan peternak sapi 

Pada hasil wawancara dengan peternkan di Desa Waru Barat intensitas penyuluhan masih sangan 
rendah sehingga peningkatatan intensitas penyuluhan perlu dilakukan guna mendudukung 
keberhasilan usaha ternak sapi di Desa Waru Barat. Keberhasilan penyuluhan dapat dilihat dari 
bagaimana peserta penyuluhan merespon dari materi yang telah disampaikan, sehingga agar materi 
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yang disampaikan oleh tenaga penyuluh dapat diterima dengan baik oleh peternak, maka perlu upaya 
dari tenaga penyuluh dengan memanfaatkan media atau alat peraga yang mendukung. Alat peraga 
secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga yaitu, 1) Alat bantu lihat (visual aids) yang berguna 
dalam membantu menstimulasi indra mata (penglihatan) peserta penyuluhan pada waktu terjadinya 
proses penerimaan pesan, penyuluh bisa menampilakan slide, video, film, dan gambar-gambar yang 
mendukung. 2) Alat bantu dengar (audio aids) digunakan untuk membantu menstimulasikan indra 
pendengar dari peserta penyuluh pada saat penyampaian materi , penyuluh bisa menggunakan 
recording, radio dan compact disk. 3) Alat bantu lihat-dengar (audio visual aids) digunakan untuk 
menstimulasi indra penglihatan dan pendengaran pada saat penyuluhan penyuluh bisa menggunakan 
media televisi, video cassette dan Digital Versatile Disk (DVD). 

Penerapan Sistem Pertanian Terpadu (Biocyclofarming) 

Sistem pertanian terpadu (Biocyclofarming) merupakan suatu teknik menggabungkan kegiatan 
pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan untuk menciptakan suatu ekosistem mirip cara kerja alam 
dan lebih bersinergi. Sehingga kegiatan berjalan secara lebih efektif dan efisien hal inilahyang 
kemudian akan menghasilkan keberlanjutan usaha serta produktivitas yang tinggi. Dalam pola 
pertanian terpadu konsep yang digunakan adalah pengoptimalan lahan, dimana satu lahan diusahakan 
untuk menghasilkan produk pertanian yang beragam. Dalam metode pertanian terpadu umumnya 
dilakukan secara konvensional seperti pemanfaatan limbah peternakan yang diolah secara sederhana 
menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pertanian lainnya. Sistem pertanian 
terpadu dapat menjadi Langkah solusi alternatif bagi peternak dalam mengembangkan usaha ternak. 
Dengan adanya Teknik pertanian terpadu sebenarnya sudah banyak dikembangkan di pedesaan oleh 
petani secara sederhana. Petani yang juga memelihara ternak umumnya memanfaatkan limbah 
tanaman sebagai pakan untuk hewan ternak, selain itu limbah ternak juga umumnya digunakan sebagai 
pupuk kandang untuk tanaman. Rantai kegiatan pada system pertanian terpadu menunjukkan system 
pertanian yang ramah lingkungan sehingga dapat diterapkan dalam jangka Panjang. 

Dalam Jurnal (Munandar et al., 2014) dijelaskan bahwa pada instalasi pertanian dengan luas lahan 
2,25 hektar Sebagian digunakan sebagai rumah petani, Sebagian lahan dari pekarangan rumah 
dimanfaatkan sebagai kandang sapi yang mampu menampung sampai 8 ekor sapi, dimanfaatkan 
sebagai kandang unggas 200 ekor, instalasi biogas (biodigester), tempat budidaya jamur, pengolahan 
pupuk dan slilase. Komoditas hasil pertanian yaitu jagung dan limbah jagung diolah menjadi bahan 
pakan ternak, ikan dan industri pangan. Jerami atau daun pohon jagung dapat dikeringkan atau 
difermentasi untuk dijadikan sebagai pakan ternak dan budidaya jamur. Dedak jagung dimanfaatkan 
sebagai bahan pembuatan ransum ternak sapi atau unggas atau dijadikan bahan campuran dalam 
pembudidayaan jamur konsumsi. Dari Langkah tersebut ternak sapi dan unggas dapat menghasilkan 
daging yang berkualitas, telur dan susu yang bisa dipasarkan sehingga menambah penghasilan petani. 
Limbah kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak dapat diolah menjadi pupuk kompos dan bahan 
pembuatan biogas dengan cara diolah atau difermentasi di dalam tabung biodigester. Selain itu limbah 
otoran ternak juga dapat digunakan untuk budidaya cacing untuk organisme untuk pembuatan pupuk 
organic. Hasil pembuatan akan menciptakan produk baru yakni pupuk oganik yang dapat digunakan 
sebagai pengganti pupuk kimia untuk tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. 
Dalam rangka pengembangan desa Waru Barat sebagai wilayah konservasi sapi madura maka dapat 
menerapkan system pertanian terpadu mengacu pada Teknik pada jurnal tersebut sehingga dengan 
mengkombinasikan antara peternakan dan tanaman pertanian dapat mencapai produktivitas yang lebih 
tinggi serta lebih efektif dan efisien dalam pemanfaatan lahan. 

Penguatan Kelembagaan 

Upaya mengatasi permasalahan di tingkat peternakan dapat dilakukan dengan melalui kelembagaan 
dalam usaha ternak.  kelembagaan peternakan mencakup kelembagaan pada sub sistem hulu atau 
sarana produksi, kelembagaan sub sistem on farm atau produksi, kelembagaan sub sistem hilir, dan 
kelembagaan sub sistem jasa layanan penunjang. Sehingga kelembagaan menjadi faktor pentik yang 
dapat menunjang kelancaran dari seluruh aktivitas dalam peternakan. Kelembagaan dalam pertanian 
diharapkan dapat menciptakan sinergis antara faktor-faktor dalam peternakan. Namun kenyataanya 
kondisi di Desa Waru Barat keberadaan kelembagaan masih tidak optimal. Sebagian peternak masih 
kurang paham terhadap fungsi kelembagaan. Akibatnya terjadi ketimpangan distribusi akses dan 
kesejahteraan antara peternak kecil dengan peternak besar. Oleh karenanya diperlukan upaya 
penguatan kelembagaan agar kelembagaan bisa berperan dalam mengatasi berbagai permasalahan 
peternak di desa Waru Barat yang semakin kompleks. Penguatan kelembagaan dapat menjamin 
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adanya kontinuitas atau kesinambungan pada usaha penyebaran pengetahuan teknis atau teknologi 
kepada peternamendorong peternak agar mampu bersaing dalam pasar. Adanya kelembagaan dapat 
mendorong kegiatan usata ternak yang lebih efektif dan efisien (Yuniati et al., 2017). 

Kelembagaan di desa Waru barat yang masih belum optimal perlu adanya Strategi penguatan 
kelembagaan, strategi penguatan kelambagaan dapat diupayakan dengan melakukan perbaikan 
terhadap aspek-aspek kelembagaan yang dinilai masil belum optimal, tidak hanya itu penguatan 
kelembagaan juga membutuhkan dukungan dari institusi lain agar kelembagaan memiliki peran 
jangkauan yang luas dalam mendorong peternak untuk mencapai kemandirian dan keberdayaan 
peternakan. Strategi penguatan yang dapat dilakukan yaitu: 1) Penataan kapasitas kelembagaan, 
penataan kapasitas kelembagaan yaitu dengan melakukan perbaikan dari sisi manajemen 
kelembagaan yang terdiri dari struktur kelembagaan, pola kepemimpinan, dan transparansi. Struktur 
kelembagaan yang tidak jelas di desa Waru barat serta belum memiliki aturan yang tetap menjadi faktor 
penghambat dalam pengoptimalan fungsi kelambagaan oleh karena itu perlu perbaikan manajemen. 
2) Peningkatan kapasitas sumberdaya kelembagaan, sumberdaya manusia menjadi hal penting dalam 
kelembagaan. Peningkatan kapasitas tidak hanya dititikberatkan pada jumlah sumberdaya manusi 
akan tetapi juga ditekankan kepada kemampuan sumberdaya manusia dalam menglola kelembagaan. 
Kelembagaan peternak di desa waru barat dalam menjalankan roda lembaga atau organisasi masih 
memiliki kapasitas yang terbatas. sehingga lembaga dijalankan apa adanya. 3) Peningkatan kapasitas 
pelayanan, kapasitas pelayanan merupakan Tindakan kelembagaan dalam melayani kebutuhan 
petrnak. Peernak yang masih belum memahami peran kelembagaan masih memerlukan arahan 
sehingga peran kelembagaan dalam memberikan pelayanan kepada peternak sangat berperan penting 
dalam penguatan kelambagaan. Dalam melakukan peningkatan kapasitas pelayanan bisa dengan 
membuat inovasi pelayanan, meningkatkan kapasitas pelayanan lembaga diperlukan kreativitas 
pengelola untuk menciptakan inovasi baru terkait pelayanan. 4) Memperluas jaringan kerjasama atau 
kemitraan dalam rangka membangun kerjasama dengan lembaga atau institusi lain baik lembaga 
finansial maupun non finansial sehingga dapat mempermudak ektivitas kelembagaan. Hal ini juga 
dapat membantu meningkatkan kepercayaan peternak untuk bermitra dengan kelembagaan sehingga 
peternkan akan sangat terbantu dalam menjalankan usaha ternak. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Strategi pengembangan Desa Waru Barat sebagai willayah konservasi sapi Madura dapat dilakukan 
dengan beberapa upaya yaitu, 1) Pendirian pusat riset dan pengembangan sangat penting dilakukan 
untuk pengembangan peternakan khususnya sapi Madura khususnya di Desa Waru Barat. 2) 
Memberikan dan meningkatkan intensitas penyuluhan atau pembelajaran serta mendidik individu 
ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat 
membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. 3) Menerapkan sistem pertanian terpadu 
sehingga kegiatan berjalan secara lebih efektif dan efisien hal inilah yang kemudian akan menghasilkan 
keberlanjutan usaha serta produktivitas yang tinggi. 4) Penguatan kelembagaan, penguatan 
kelambagaan dapat diupayakan dengan melakukan perbaikan terhadap aspek-aspek kelembagaan 
yang dinilai masil belum optimal. 
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