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KONDISI SAAT INI

Syarat comunity

PENDAMPINGAN
& HIBAH

METODE ABCD

SOP
SK Pengurus KUB
Pembentukan KUB
Pengukuhan

Kebutuhan daging yang semakin
meningkat
Banyaknya angka kemiskinan
Banyaknya anak milenial
pengangguran
Merebahnya kontes ternak
kambing/domba
Budidayanya relatif singkat.
Peternak dikabupaten probolinggo 90
% peternak rakyat dan 10 % peternak
modern.
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Pendampingan /Bimtek

Marketing Digital

Entreprenurship

COMUNITY
MARKETING

Pemberdayaan Peternak
Kambing/Domba Komunal

Membentuk Korporasi Peternak

TUJUAN INOVASI

Bahwa inovasi ini merupakan kegiatan pemberdayaan kepada peternak

kambing dan domba di Kabupaten Probolinggo dalam rangka

pengoptimalan kebijakan mewujudkan korporasi peternak kambing/domba

yang berdaya saing, kegiatan pemberdayaan pembentukan KUB dan

pemberian bantuan HIBAH 



Meningkatkan kemampuan

peternak/kambing

Terciptanya Entreprenurship

COMUNITY
MARKETING

Kinerja Pemberdayaan ekonomi

Kemandirian Usaha

MANFAAT

POTENSI : Menurunkan angka kemiskinan, Mengurangi angka

pengangguran,     Sangat terjangkau untuk kemandirian peternak,

Produknya bisa ke nilai seni dan daging, Memicu para melineal untuk

berinterprenier



Membangun komitmen internal

Menyusun kerangka tim dan mengesahkan tim

Dalam tahapan ini dilaksanakan rapat internal untuk
membangun komitmen bersama secara internat sebagai bentuk
persetujuan dukungan terhadap pelaksanaan proyek perubahan

Pembentukan kerangka tim dengan tujuan untuk melakukan
pembagian peran dan tugas kepada bawahan agar dalam
pelaksanaan tugas dalam proyek perubahan lebih efektif dan
saling mendukung berdasarkan kewenangan masing-masing
sebagai mana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo

Milestone 1
P E R S I A P A N



Dalam tahapan ini telah dilaksanakan kegiatan pada tanggal 11
April 2022 dengan agenda membangun komitmen eksternal
dalam mendukung pelaksanaan proyek perubahan, dan
penjelasan tentang inovasi DALAM RANGKA STRATEGI
COMMUNITY MARKETING UNTUK MEWUJUDKAN
KORPORASI PETERNAK KAMBING DAN DOMBA YANG
BERDAYA SAING. Salah satu komitmen yang dibangun adalah
dengan merubah tata cara budidaya dan penyerahan bantuan
hibah kepada masyarakat. Selama ini bantuan diserahkan
secara individu melalui lembaga tani sehingga budidaya secara
individu. Sehingga hasilnya kurang maksimal. 
Komitmen yang dibangun adalah dengan sistem budidaya
bersama dikandang komunal dan penyerahan bantuan melalui
kelompok usaha bersama (KUB) sehingga akan meningkatkan
populasi dan produksi ternak karena dikelola secara bersama-
sama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah
pengawasan, menciptakan entrepreneurship, mempermudah
pemasaran dengan memanfaatkan pasar digital. 

Milestone 2
K O O R D I N A S I  E K S T E R N A L



Pada tahapan ini dilaksanakan kegiatan pembentukan dan
pengukuhan kelompok korporasi, maksud dan tujuan kegiatan
ini adalah membentuk KUB di lokasi pilot project dengan . Hasil
kegiatan ini adalah terbentuknya KUB “Maha Jaya”, alamat
secretariat Desa Brabe Kecamatan Maron Kabupaten
Probolinggo. Dan selanjutnya Dewan Kelompok telah memilih
dan menetapkan sdr. SEPTYAN HIDAYAT sebagai MANAJER
KUB “MAHA JAYA” Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
sesuai Surat Keputusan Dewan Kelompok Nomor : 01/DK-KUB-
MJ/XI/2022 tanggal 16 Nopember 2022

Milestone 3



Pada tahapan ini dilaksanakan kegiatan penyusunan SOP yang
diagendakan pada tanggal 20 April 2022 dengan maksud dan
tujuan kegiatan untuk membahas SOP dan SP dalam rangka
Strategi Community Marketing untuk Mewujudkan Korporasi
Peternak Kambing dan Domba yang Berdaya Saing. 
Serta rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi
dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta
pelayanan masyarakat diantaranya pelaksanaan hibah
ternak/parasarana/sarana Kepada Kelompok Tani yang berasal
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Probolinggo. Hasil kegiatan ini adalah ditetapkankannya
Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Probolinggo Nomr 060//426.120/2022, Standar
Pelayanan (SP) pelaksanaan hibah ternak/prasarana/sarana
kepada kelompok tani Nomor 060/    /426.120/2022.

Milestone 4
M E M B U A T  S O P



Dalam tahapan ini dilaksanakan kegiatan sosialisasi pada tanggal 11 Mei 2022 bertempat di ruang pertemuan
Dinas Peternakan dan Keswan. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang
pentingnya community marketing atau pasar komunal sebagai strategi pemasaran berkelompok. Hasil kegiatan
ini adalah
Tujuan hibah ternak/prasarana/ sarana peternakan kepada Kelompok Tani adalah untuk membantu program
pemerintah meningkatkan populasi dan produksi ternak serta peningkatan pendapatan peternak.
Sasaran penerima hibah adalah kelompok tani yang telah lolos seleksi CPCL dengan kebijakan khusus memiliki
anggota KK miskin yang memiliki putra/putri millennial untuk mendapatkan manfaat hibah dan transfer
ketrampilan beternak.
Pelaksanaan distribusi dan monev hibah mengacu pada Peraturan Bupati yang berlaku serta SOP/SP yang
telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Monitoring terhadap pelaksanaan hibah serta pergulirannya dilaksanakan selama 2 (dua) tahun anggaran atau
berdasarkan anggaran yang tersedia, sedangkan pembinaan teknis terhadap kelompok tani penerima hibah
melekat pada tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Kewajiban kelompok tani penerima hibah adalah menyediakan kandang KOMUNAL, pakan, obat-obatan dan
memelihara ternak sesuai dengan standar teknis pemeliharaan, menggulirkan hasil ternak hibah kepada KK
Miskin yang memiliki putra/putri millennial dengan komposisi pembagian 70% untuk kelompok Tani dan 30%
digulirkan, mengelola dan mengembangkan kelompok tani (SDM peternak dan ternaknya), melaporkan
perkembangan ternak setiap bulan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan.
Pembinaan teknis usaha peternakan bagi peternak/kelompok tani diarahkan untuk membangun korporasi usaha
bersama dalam rangka meningkatkan daya saing dan peluang pasar diantaranya melalui strategi Pasar
Komunal (Community Marketing) dengan memanfaatkan Marketing Digital. 
Pengertian PASAR KOMUNAL (Community Marketing) adalah Strategi pemasaran berkelompok yang dikelola
oleh satu manajemen Usaha Bersama, sedangkan Digital marketing atau pemasaran digital ini merupakan
kegiatan promosi produk/jasa atau pun juga mencari saluran/ channel termasuk juga kegiatan branding
memakai berbagai media digital seperti misalnya website, e-mail, data base, digital TV serta juga dengan
melalui berbagai inovasi terbaru lainnya termasuk juga di dalamnya blog, adwords, feed, podcast serta jejaring
sosial sehingga kemudian memberikan kontribusi terhadap kegiatan pemasaran

Milestone 5
P E N Y E B A R A N  I N F O R M A S I  K E B I J A K A N

S O S I A L I S A S I  E K S T E R N A L

S O S I A L I S A S I  I N T E R N A L



Kegiatan pada tahapan ini dilaksanakan di 2 lokasi pilot project yakni di Desa Opo-Opo Kecamatan Krejengan
Kabupaten Probolinggo pada tanggal 17 Mei 2022 dan di Desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupaten
Probolinggo. Hasil kegiatan pada tahapan ini adalah melakukan kunjungan ke lokasi pilot project untuk
memastikan pemberian bantuan hibah terealisasi dengan baik serta tersedianya profil kluster peternak.

Milestone 6
P I L O T  P R O J E C T  I M P L E M E N T A S I

P I L O T  P R O J E C T  D I  D E S A  O P O - O P O

P I L O T  P R O J E C T  D I  D E S A  M A T E K A N



Sebagai langkah implementasi bahwa telah terlaksana kegiatan evaluasi uji petik calon penerima hibah ternak
kambing/domba tahun 2022

Milestone 7
I M P L E M E N T A S I



C A P A I A N  K E B E R H A S I L A N



reallygreatsite.comreallygreatsite.com

Memberikan dampak yang luar biasa terhadap
peternak kambing dan domba, dengan terbangunnya
strategi komunitas pemasaran dapat mendorong
terbentuknya korporasi peternak kambing dan domba,
10 kelompok tani ternak dan 14 klaster peternak
dengan system kandang komunal terbangun satu ( 1 )
community korporasi Kelompok Usaha Bersama ( KUB
) yang merupakan target proyek perubahan.
Memberikan dampak luar biasa bagi peternak
kambing dan domba, karena dengan adanya korporasi
peternak, maka daya saing terwujud yakni
kemampuan manajerial, marketing digital dan
permodalan.

Inovasi Perubahan STRATEGI COMUNITY MARKETING
UNTUK MEWUJUDKAN KORPORASI PETERNAK KAMBING
DAN DOMBA YANG BERDAYA SAING berdampak terhadap
perubahan pada upaya peningkatan dalam pembinaan
kepada peternak kambing :

Pelaksanaan proyek Perubahan kurang lebih selama 60
Hari Kalender yakni pada tahapan jangka pendek sudah
dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang telah
ditetapkan namun perlu adanya antisipasi kedepan agar
implementasi tahapan jangka menengah dan jangka
panjang dapat berlangsung dengan baik sesuai impact
yang diharapkan, bahwa pentingnya terus melakukan
sosialisasi serta pendampingan terhadap penerima
manfaat bantuan hibah.
Pada tahapan jangka panjang bahwa direncanakan akan
dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan hibah kepada
peternak, dapat terselesaikan pada tahapan jangka
pendek dengan memberikan bantuan hibah kepada 2
kelompok yakni di Desa Opo-Opo dan di Desa Matekan. 
Bahwa keberhasilan proyek perubahan ini merupakan
kegiatan yang membutuhkan komitmen dan dukungan
dari internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan
komitmen dari OPD terkait sehingga dianggap penting
untuk melakukan jejaring strategis agar penyelesaian
proyek perubahan dapat terwujud dan memiliki manfaat
yang besar bagi peningkatan pelayanan kepada peternak.
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