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ABSTRAK 

Sapi Madura merupakan spesies sapi unggul yang memiliki sangat toleran terhadap stres akibat iklim 
ekstrim, tahan terhadap serangan caplak, sangat adaptif untuk lingkungan Madura (daya adaptasi 
sangat tinggi terhadap lingkungan). Sapi Madura terbagi menjadi tiga jenis yaitu sapi potong, sapi 
karapan dan sapi sonok. Sapi sonok merupakan sapi yang telah melewati proses seleksi dan 
dipercantik sedemikian rupa untuk diikutkan dalam suatu kontes. Dalam budidaya sapi sonok tidak 
terlepas dari adanya peran kelembagaan. Lemahnya peran kelembagaan menajdi isu persoalan 
peternak sapi sonok dalam mengakses berbagai sumberdaya yang dimiliki. Modal sosial yang dimiliki 
masyarakat merupakan langkah awal untuk membangun kelembagaan yang tepat. Penelitian ini 
dilaksanakan di Desa Dempo Barat dengan beberapa pertimbangan. Jumlah responden dalam 
penelitian yaitu sebanyak 30 orang. Responden ini dipilih secara purposive sampling. Metode analisis 
yag digunakan yaitu statistic deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa 
kelompok sosial dapat mendukung pengembangan kelembagaan sapi sonok sehingga dapat 
meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh peternak sapi sonok, selain itu banyaknya manfaat 
yang diperoleh dari aktivitas sosial mendukung lebih berkembangnya dalam budidaya sapi sonok. 
Kelompok sosial yang ada di masyarakat sangat mendukung kelembagaan kelompok ternak sapi sonok 
di Desa dempo Barat terutama saat adanya penyelenggaraan kontes sapi sonok. 

Kata Kunci: Kelembagaan, Aspek Sosial, Sapi Sonok 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian di bidang 
sektor pertanian. Sektor pertanian menyediakan berbagai bahan pangan bagi masyarakat serta 
membuka lapangan pekerjaan termasuk subsektor peternakan. Usaha peternakan sapi masih menjadi 
pilhan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Madura. Data dari Badan Pusat Statistik (2020), 
menyatakan pada tahun 2020 jumlah sapi di Indonesia mencapai 17.466.792 ekor.  Madura merupakan 
salah satu wilayah yang memiliki potensi peternakan sapi yang unggul, selain itu Madura termasuk ke 
dalam daerah pengembangan sapi murni lokal. Terdapat beberapa daerah di Madura yang menjadi 
tempat konservasi pemurnian sapi Madura yang dikenal dengan istilah PAPABARU (Pakong, Pasean, 
Batu Mar-Mar, dan Waru). Merujuk data dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 
populasi sapi di Madura mencapai 1.047.783 ekor sapi.  Sapi Madura adalah sapi unggul, breed 
(bangsa) sapi potong lokal ini sangat toleran terhadap stres akibat iklim ekstrim, tahan terhadap 
serangan caplak, sangat adaptif untuk lingkungan Madura (daya adaptasi sangat tinggi terhadap 
lingkungan), kualitas dagingnya bagus dan kulitnya disinyalir terbaik di dunia (Kutsiyah, 2016). Sapi 
Madura memiliki beberapa keunggulan, Menurut Nurgiartiningsh (2010) dalam Herviyanto et al., (2020) 
menjelaskan keunggulan dari sapi Madura yaitu dapat hidup dengan kondisi pakan yang terbatas, lebih 
tahan terhadap iklim panas, resosten terhadap serangan parasite, dan memiliki kualitas daging yang 
baik. 

Sapi Madura dipelihara dengan tujuan budidaya dan aspek usaha (ekonomi). Sapi Madura digolongkan 
ke dalam beberapa tipe yaitu: (1) Sapi komersial, pemeliharaan sapi ini bertujuan untuk peningkatan 
ekonomi peternak atau dijual sehingga orientasinya adalah penggemukan. (2) Sapi karapan adalah 
sapi yang pemeliharaannya bertujuan untuk dijadikan karapan (kecepatan). (3) Sapi sonok adalah sapi 
yang dipelihara dengan tujuan untuk diikutkan dalam suatu kontes, sapi sonok dipelihara secara khusus 
dan dipercantik dengan menggunakan aksesoris khas sapi sonok. Sapi karapan dan sapi sonok 
memiliki nilai jual yang tinggi, mengingat pemeliharaan pada kedua jenis sapi tersebut berbeda dengan 
sapi Madura biasa (Wati & Purwati, 2019). Pengembangan sapi Madura sangat penting dilakukan untuk 



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

213 
 

mempertahanakan spesies asli Madura. Dalam pengembangan peternakan sapi perlu diadakannya 
pemberdayaan pada peternak sapi melalui kelembagaan yang ada. Desa Dempo Barat merupakan 
desa sentra sapi sonok.  Permasalahan yang dihadapi oleh peternak sapi sonok dan kelembagaan 
peternak sapi sonok di Desa Dempo Barat yaitu: (1) Masih minimnya wawasan dan pengetahuan 
peternak sapi sonok terhadap masalah manajemen produksi, hal ini dapat dilihat dari sistem 
emeliharaan yang dilakukan masih sangat tradisional misalnya peternak mengalami keterbatasan 
pakan saat musim kemarau sehingga para peternakn mencamputr pakan hijauan yang sedikit dengan 
rumput kering (tebon jagung dan jerami). (2) Peran dan fungsi kelembagaan peternak sebagai wadah 
organisasi peternak belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari belum efisiennya 
kelembagaan yang ada disana dan peternka sangat jarang seklai mendapat pelatihan terkait 
pemeliharaan yang baik untuk sapi. Kelembagaan peternak sapi sonok sangat penting untuk 
dikembangkan guna mendukung pelestarian sapi sonok, selain itu kelembagaan juga berperan dalam 
penyelenggaraan kontes sapi sonok. Kontes sapi sonok sendiri merupakan suatu ajang perlombaan 
kecantikan sapi sonok, di kontes inilah peternak berinteraksi untuk menjual sapinya. Dengan kata lain 
kontes sapi sonok selain menjadi ajang perlombaan tetapi juga menjadi pasar untuk sapi sonok, karena 
sampai saat ini sapi sonok belum memiliki akses pasar yang luas. Oleh karena itu perlu dilakukan 
pemberdayaan peternak sapi sonok melalui kelembagaan berbasis sosial untuk mendukung budidaya 
sapi sonok. Kontes sapi sonok juga dapat memberikan kepuasan kepada para peternak, karena 
mereka dapat memajang sapi terbaiknya. Dalam kontes sapi sonok juga terdapat beberapa aturan yang 
berlaku misalnya cara berjalan sapi sonok harus sama dan tidak boleh menyentuh pembatas yang telah 
ditentukan. 

Pemberdayaan peternak dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pengembangan 
kelembagaan dengan berbasis modal yang dimiliki, salah satu dasar modal yang dapat digunakan 
dalam pengembangan kelembagaan yaitu modal sosial (social capital). Berkaitan dengan konteks 
“pengembangan kelembagaan”, modal sosial yang tinggi dicirikan oleh berkembang dan berfungsinya 
kelembagaan di tengah masyarakat dengan baik (Rozikin, 2015). Adanya dasar tersebut, maka 
pemberdayaan peternak melalui pengembangan kelembagaan didasarkan pada ragam modal sosial 
yang dimiliki oleh peternak, sehingga rancangan kelembagaan yang disusun akan menjadi lebih tepat. 
Kelembagaan yang dibagun sangat tergntung kepada pola jaringan yang sudah ada sebelumnya dan 
unsur unsur sumber daya manusia di dalamnya.   

Modal sosial yang dimiliki masyarakat tersebut merupakan basis utama untuk membangun 
kelembagaan agribisnis. Selain itu modal sosial juga dapat dilihat sebagai aksi bersama dalam suatu 
kelompok untuk mengelola sumber daya yang ada di dalamnya. Dengan mengembangkan 
kelembagaan yang berbasis kepada sistem nilai dan sosial budaya setempat, hal ini bermanfaat untuk 
membangun suatu fondasi untuk aksi kolektif yang merupakan strategi esensial dalam meningkatkan 
bargain position dengan pihak luar. Aksi kolektif merupakan senjata utama pada mereka yang memiliki 
sosial ekonomi lemah. Berdasarkan paparan diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengembangan kelembagaan pada kelompok ternak sapi sonok ditinjau dari aspek sosialnya.  

MATERI DAN METODE 

Kelembagaan dalam peternakan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya 
Manusia dalam usaha ternak sapi sonok. Semakin baik peranan kelembagaan maka semakin tinggi 
kualitas SDM yang akan terbentuk (Harsita, 2019). Hal tersebut tidak akan mencapai hasil yang 
maksimal jika suatu kelembagaan tidak ada dorongan dari pihak lain. Penguatan kelembagaan 
memerlukan dukungan dari  seluruh pihak (Wahyuni, 2018) karena merupakan suatu amanat dari UU 
No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 

Hasil survey menunjukkan bahwa peternak Desa Dempo Barat masih banyak yang belum mengikuti 
kelompok ternak sapi sonok. Menurut (Suprih Bambang Siswijono, 2010) untuk mencapai 
pembangunan pertanian salah satu aspek yang penting adalah kelompok peternak, sehingga perlu 
adanya upaya untuk mendorong peternak sapi sonok agar bergabung untuk menjadi anggota kelompok 
peternak. Upaya yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti hal tersebut adalah dengan melakukan 
program pemberdayaan kepada peternak sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam usaha 
ternaknya. Program penyuluhan dapat menumbuhkembangkan keberdayaan swadaya dan peran 
pelaku atau peternak sapi agar dapat meningkatkan produktivitas usahanya (Sajow et al., 2014). 

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Dempo Barat, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. 
Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara pursposive sampling atau sengaja dengan beberapa 
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pertimbangan: (1) Desa Dempo Barat merupakan daerah asal mula adanya sapi sonok, (2) daerah 
sentra sapi sonok yang unggul. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 30 responden 
yang terdiri dari peternak sapi sonok yang tergabung dalam kelompok Kompas di Desa Dempo Barat. 
Penentuan sampel menggunakan teknik purposive.  Jumlah responden ini didasarkan pada pendapat 
Sugiyono (2009) yang menyatakan ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah anatara 30 
samapai 50 responden. 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh 
dengan wawancara kepada responden berdasarkan kuisioner yang telah disusun. Pengumpulan data 
secara primer juga dilakukan dengan observasi lapang. Kegiatan observasi lapang bertujuan untuk 
mengetahui kondisi lokasi penelitian Pengumpulan data sekunder yaitu dengan menggunakan 
referensi yang akurat seperti jurnal dan buku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan 
kualitaitaif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memberikan skor pada modal sosial yang dimiliki 
oleh peternak yang selanjutnya akan dikategorikan. Akses terhadap modal sosial diturunkan menjadi 
indikator-indikator dengan 3 pilihan yang disusun dalam rangking berdasarkan skor tingkat kesesuaian 
yaitu: rendah: 1, sedang: 2, dan tinggi: 3. Penentuan kategori modal sosial yaitu dengan menghitung 
panjang interval kelas, dengan rumus sebagai berikut: 

I = R/K ................................................................................................................................................ (1) 

dimana: 
I = Interval 
R = Range 
K = Jumlah kelas 

Berdasarkan persamaan diatas, maka didapatkan kategori sebagai berikut: 
1. Rendah : 1 sampai dengan (1 + 0,66 ) = 1,66  
2. Sedang : 1,67 sampai dengan (1,67 + 0,66) = 2,33 
3. Tinggi : 2,34 sampai dengan (2,34 + 0,66) = 3,00 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis pengembangan kelembagaan kelompok ternak 
sapi sonok berbasis modal sosial.  Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip 
umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial (Ermayanti, 
2013).  Data data yang dikumpulkan oleh peneliti termasuk juga catatan lapangan dikelompokkan oleh 
peneliti atas dasar aktivitas khusus yang ada dan diteliti. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
metode statistik deskriptif. Tabel akan digunakan untuk menyajikan data, selanjutnya data tersebut 
diinterpretasi dan dijabarkan secara naratif. Analisis data secara deskriptif digunakan untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis kelembagaan peternak sapi sonok. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Lokasi Penelitian  

Desa Dempo Barat terletak di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Desa Dempo Barat 
merupakan penghasil bibit atau sentra sapi sonok maupun sapi taccek. Desa Dempo Barat memiliki 
luas lahan 772,01 ha yang terdiri dari 10 dusun yaitu: 

1.  Dusun Karangtenga  
2.  Dusun Toroi, dinamakan dusun toroi yaitu diambil dari nama pohon dimana di dusun tersebut 

banyak sekali tumbuhan toroi. 
3.  Dusun Pandian, dinamakan dusun pandian karena di dusun ini terdapat tempat untuk mensucikan 

atau memandikan keris yang disakralkan oleh orang-orang zaman dahulu dan hingga saat ini 
tempat tersebut masih dipercayai warga. 

4.  Dusun Kembeng, dinamakan dusun kembeng karena pada zaman dahulu did aerah tersebut 
banyak sekali Bungan kenanga. 

5. Dusun Patemon 
6.  Dusun Potreh, nama dusun potreh diambil dari nama pohon yang ada di daerah tersebut. Pohon 

tersebut berwarna putih. 
7.  Dusun Pajenten 
8. Dusun Bence’ 
9. Dusun Jurang Dalam 
10. Dusun Duwe’ Pote. 
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Pola pembangunan lahan di Desa Dempo Barat lebih didominasi oleh kegiatan pertanian tanaman 
jagung. Desa Dempo Barat merupakan daerah dataran tinggi dengan iklim tropis dan tingkat curah 
hujan yang tinggi. Penggunaan lahan di Desa Dempo Barat terdiri dari: (1) tanah sawah, (2) tanah 
kering, (3) tanah basah, (4) tanah perkebunan, (5) fasilitas umum, dan (6) tanah hutan. Pengembangan 
peternakan di Desa Dempo Barat sesuai dengan visi Desa Dempo Barat yaitu menjadikan Desa Dempo 
Barat sebagai wadah desa mandiri pangan dengan mengembangkan potensi yang ada di dalam desa 
seperti lahan pertanian serta menjadikan Desa Dempo Barat sebagai sentra peternakan. Kepala Desa 
Dempo Barat saat ini yai Bapak Joko Pranoto yang sekaligus ketua KOMPAS (Komunitas Pecinta Sapi 
Sonok) se- Madura. 

Karakteristik Peternak Sapi Sonok 

Tabel 1 menjelaskan bahwa rata rata yang memelihara sapi sonok yaitu peternak yang berumur lebih 
dari 50 tahun, hal ini dikarenakan para pemuda disana lebih memilih bekerja diluar daerah atau bekerja 
lainnya, dan pemuda yang memelihara sapi biasanya adalah sapi lokal Madura biasa yang orientasinya 
khusus dijual. Peternak sapui sonok yang berumur 50 tahun keatas sudah mengenal budidaya sapi 
sonok sejak lama dan sudah turun temurun dari keluarganya. 

Table 7. Umur Peternak Sapi Sonok 

Umur 

<30 2 

30-50 12 

>50 16 

Tabel 2 menjelaskan bahwa rata rata peternak sapi sonok memiliki tingkat pendidikan yang rendah 
yaitu tidak sekolah dan SD. Meskipun tingkat pendidikan yang dimiliki rendah peternak sapi sonok 
disana mempunyai pengalaman memelihara sapi sonok yang cukup lama sehingga mampu 
mendukung pemeliharaan pada sapi sonok. Pemeliharaan pada sapi sonok diketahui secara turun 
temurun dari keluarga. 

Table 8. Tingkat Pendidikan Peternak Sapi Sonok 

Tingkat Pendidikan 

Tidak Sekolah Dan SD 24 

SMP 2 

SMA dan S1 4 

Aktivitas Sosial Peternak Desa Dempo Barat 

Peternak sapi sonok di Desa Dempo Barat dalam menjalankan usahanya sangat dekat dengan 
kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial yang ada di masyarakat sangat memberikan dampak 
yang positif terhadap berbagai aspek salaha satunya adalah aspek budidaya sapi sonok. Hal ini sejalan 
dengan pendapat yang diusulkan oleh Vera & Wihardi (2011) yang menyatakan bahwa komunikasi 
dalam kelompok sosial dapat bermanfaat pada dicapainya stabilitas sosial, tertib sosial, penerusan nilai 
nilai lama, serta melalui komunikasi dalam suatu kelompok sosial dapat memecahkan permasalahan-
permasalahan sosial melalui konsensus. Terdapat beberapa kelompok sosial peternak sapi sonok 
yaitu: 

Kelompok taccek  

Kelompok taccek merupakan komunitas atau kumpulan penggemar sapi sonok. dimana setiap dusun 
di Dempo Barat memiliki  kelompok taccek. Pengertian lain dari kelompok taccek atau kolom taccek 
adalah sapi betina 24-50 ekor yang dijejer dan diurut berdasarkan ketinggian sapi (Kutsiyah, 2019). 
Adanya kelompok taccek ini dapat memberikan wadah tersendiri bagi untuk menambah wawasan dan 
wadah bertukan informasi seputar sapi sonok. Kegiatan dari kelompok ini yaitu setiap minggu ada 
kumpulan, dan untuk tempatnya yaitu berada di lapangan yang sudah lengkap dengan tempat 
pemajangan.  Setiap peternak sapi sonok membawa sapi mereka ke lapangan tersebut kemudian 
dipajang dan diurutkan dari sapi yang kecil ke sapi yang besar. Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan, terdapat beberapa manfaat mengikuti kelompok taccek yaitu: (1) memberikan motivasi 
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kepada para peternak dalam memelihara sapi agar sapinya lebih bagus, sehingga pada saat dipajang 
sapi disenangi oleh orang, (2) Saling bertukar informasi baik dalam dunia peternakan sapi sonok 
ataupun lainnya. Biasanya informasi yang didiskusikan seputar sapi sonok misalnya jika ada sapi yang 
sakit bagiamana solusinya, harga sapi sonok saat ini, pelaksanaan kontes sapi sonok, dan masih 
banyak lagi. Sistem dari kelompok taccek ini yaitu konsumsi ditanggung bersama, karena pada saat 
kelompok taccek ini berlangsung yang hadir bukan hanya peternak sapi sonok saja akan tetapi ada 
masyarakat sekitar yang datang sehingga dibutuhkan konsumsi. Untuk uang konsumsi ini ditanggung 
bersama oleh peternak yang tergabung dalam kelompok taccek ini. Pada acara kelompok taccek juga 
dihadiri oleh peternak sapi sonok dari luar desa bahkan luar kecamatan. 

Kompolan atau arisan 

Istilah kompolan yaitu kelompok masyarakat yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yaitu 
pengajian, arisan dan simpan pinjam.  Manfaat yang dirasakan peternak ikut kompolan ini yaitu selain 
menyambung tali silaturahmi peternak juga dapat membahas beberapa hal terkait pemeliharaan sapi 
sonok. Hidayati (2011) mejelaskan bahwa tradisi kompolan merupakan pertemuan keagamaan antara 
sesama laki-laki atau sesama perempuan. Kompolan dilaksanakan secara bergiliran dari rumah 
peserta kompolan ke rumah peserta kompolan yang lain. Kompolan menjadi ruang diskusi bagi peserta 
atau jama’ah. Kompolan ini diadakan setiap satu minggu satu kali serta kegiatan ini memberikan 
banyak dampak positif bagi setiap peserta kompolan. 

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa akses terhadap modal sosial peternak sapi sonok berada dalam 
kategori tinggi, hal ini sangat mendukung peternak dalam budidaya sapi sonok. Hubungan dengan 
masyarakat yang akrab memberikan dampak mudahnya menjalin komunikasi antar perorangan, selain 
itu juga mendukung dalam akses modal finansial jika terkendala finansial maka dapat berhutang ke 
masyarakat atau tetangga sekitar. Terdapat beberapa peternak yang ketika membutuhkan finansial 
mereka memanfaatkan aset yang dimiliki untuk digadaikan misalnya emas. Tingginya keikutsertaan 
peternak dalam kelompok sosial sangat mendukung membangun hubungan yang baik antar peternak 
serta dapat mendukung dalam peningkatan usaha ternak sapi sonok. Modal sosial yang dimiliki oleh 
peternak sapi sonok sangat berperan dalam pengembangan kelembagaan kelompok ternak di Desa 
Dempo Barat.  Kepercayaan terhadap aparat desa sangat mendukung dalam pengembangan 
kelembagaan dan pemeliharaan sapi sonok.Kepercayaan terhadap tetangga sekitar dapat memberikan 
kontribusi yang postif dalam beberapa hal misalnya akses komunikasi serta akses terhadap modal yang 
lain. Akses modal yang tinggi memberikan peluang yang bagus untuk peternak sapi sonok menghadapi 
berbagai permasalahan yang ada. 

Table 9. Indikator Akses Modal Sosial 

Indikator akses modal sosial Skor 

Hubungan dengan masyarakat 3 

Keikutsertaan ke kelompok sosial 3 

Kerabat yang dimintai tolong 2,6 

Kepercayaan terhadap aparat desa 3 

Kepercayaan terhadap tetangga sekitar 3 

  2,92 (tinggi) 

Pengembangan Kelembagaan Sosial Peternak Sapi Sonok 

Dalam rangka pemberdayaan peternak sapi sonok di Desa Dempo Barat untuk mencapai peternak 
yang berkualitas, maka menjadi suatu keharusan bahwa kelompok sosial yang ada harus dimanfaatkan 
secara maksimal. Ketua kelompok dalam lembaga sosial terutama kelompok taccek memiliki peranan 
penting dalam pengembangan kelembagaan yang ingin dicapai. Ketua kelompok dipandang sebagai 
actor perubahan untuk efektifnya kelompok, karena peran strategisnya dalam mempengaruhi atau 
menggerakkan angota anggotanya. Ketua kelompok yang memiliki sifat kepemimpinan yang baik dan 
mengayomi akan memberikan peluang yang tinggi untuk tercapainya keefektifan di kelompok yang 
dipimpinnya. Kelompok taccek memiliki peranan penting dalam budidaya sapi sonok dan 
penyelenggaraan kontes sapi sonok, oleh karena itu kepemimpinan ketua kelompok taccek dalam 
setiap dusun haruslah baik agar mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai 
kepemimpinan yang baik perlu dilakukan pelatihan kepada setiap ketua kelompok sosial yang ada 
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disana sehingga harapannya mereka dapat mengayomi anggotanya sehingga berpeluang dalam 
pengembangan kelembagaan yang sudah dibentuk. Kepemimpinan yang baik dapat memberikan 
dampak yang positif terhadap anggotanya dan dapat mendukung pengembangan kelompok taccek di 
setiap dusun.  

Selain peranan ketua kelompok, peranan dari institusi terkait seperti Dinas Peternakan dan Dinas 
Pariwisata juga sangat membantu pengembangan kelembagaan yang ada. Pembinaan yang dijalankan 
oleh instansi terkait hendaknya bersifat terintegrasi. Adanya koordinasi yang efektif antar kelembagaan 
pemerintah dalam pembinaan kepada peternak sapi sonok dapat menjadikan peternak semakin luas 
wawasan tentang budidaya sapi sonok. Misalnya dari Dinas Peternakan mengadakan pelatihan tata 
cara pembuatan pakan yang berkualitas di musim kemarau, karena peternak sapi sonok di Desa 
Dempo Barat memiliki keterbatasan akses pakan ternak saat musim kemarau. Pada saat musim 
kemarau peterbak sapi sonok mensiati dengan mencapur pakan hijauan dengan rumput kering dan 
juga dikasih daun mengkudu. Daun mengkudu dipilih dan banyak dibudidayakan di Desa Dempo Barat 
karena berguna sebagai pakan hijauan cadangan, saat musim kemarau daun mengkudu tetap memiliki 
warna hijau. Selain itu daun mengkudu juga sangat bagus untuk pertumbuhan sapi sonok. Kemudian 
dari Dinas Pariwisata juga dapat mengadakan program wisata budaya sapi sonok sehingga sapi sonok 
banyak dikenal oleh masyarakat, baik masyarakat lokal ataupun masyarakat luar. Pengembangan 
program wisata sapi sonok dapat diusulkan sebagai wisata budaya dan wisata edukasi bagi wisatawan 
diharapkan dapat meningkatakan nilai eksistensi dan mempertahankan kebudayaan sapi sonok serta 
memberikan dampak positif dalam segi ekonomi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Kelompok sosial peternak sapi sonok ada dua yakni 1) Kelompok taccek dan 2) kompolan atau arisan. 
Akses modal sosial peternak memiliki skor 2,92 dimana berada dalam kategori yang tinggi, artinya 
sagat mendukung peternak dalam budidaya sapi sonok. Ketua kelompok dalam lembaga sosial 
terutama kelompok taccek memiliki peranan penting dalam pengembangan kelembagaan yang ingin 
dicapai serta peranan dari institusi terkait juga sangat mendukung. 

Saran 

Perlu adanya dukungan dari Dinas terkait untuk melakukan program penyuluhan terkait pentingnya 
peternak mengikuti kelompok peternak.  
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Kami ucapkan terima kasih kepada semua penulis yang telah bekerjasama dalam menyelesaikan 
artikel ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada peternak sapi sonok di Desa Dempo Barat karena 
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