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pendapatan yang pada

crapat memperbaiki kesejahteraan

hrenrpa keuntungan dari setiap

a,'am kampung maupun sayuran

ditu-u-angi untuk kebutuhan pangan

Beberapa bulan kemudian

an pula program nasional

modal mandiri (PNPM) oleh

prerrnerintah (Darnawi.,2010). Untuk

i strategi pengembangan lenih

-aka diperlukan sebuah kajian

social ekonomi pengenbangan

ilr,,armpung d i desa Argorejo

trenelitian ini bertujuan mengkaji

sosialekonomi masyarakat di Desa

,ffiromqc atas dampak implementasi

tmtrarn MIF dan PNPM yang diinisiasi

Mmqnuuan Tinggi. dan pemerintah.

MITERI DAN METODA PENEL]TIAN

lllnri Fenelitian

Penelitian dilakukan di lokasi

pmr,nrEernbangan ayam kampung di desa

*tuqc,rejo. Model pengembangan yang telah

dfferapkan adalah :

t "Model " miniintegrated farming" yaitu

usaha ayam kampung semi intensif

yang diintegrasikan dengan usaha tani

sayur mayur sistem vertikultur. 10 ekor

induk siap bertelur dan satu ekor ayam

jantan dibagikan kepada peternak yang

sudah memiliki fasilltas kandang dan

menyediakan 1 ekor pejantan.Peserta

MIF ditujukan kepada wanita karena

selama ini yang berperan aktif adalah

ibu-ibu. Ketersediaan lahan yang luas

/SSN; 2086-7719

sangatmemungkinkan untuk

pengembangan ayam kampung semi

intensif (ada kandang dan halaman

umbaran). Sistem pemeliharaan ini

dapat menghemat penggunaan pakan,

karena ayamdapat mencari makan

tambahan sendiri berupa cacing,

serangga, rumput muda dan lainnya

dihalaman umbaran. Disamping itu,

limbah sayur yang ditanam secara

vertikultur dapat dimanfaatkan untuk

pakan tambahan sumber vitamin dan

mineral sehingga mengurngi biaya

pakan. Selanjutnya modal berupa

paket ayam kampung dan sayur ini

secaa rbergulir dapat diarahkan menjadi

lembaga keuangan mikroyang

menunjang keberlanjutan

pengembanganayam kampung.Model

MIF mulai dikembangkan sejak 2009

sampai sekarang.

2. Model Pengembanan PNPM

Pemberian bantuan modal guna

pengembangan ayam kampung melalui

paket pinjaman modal kepada peternak

dengan syarat telah memiliki kelompok,

sehingga secara teknis pembinaan bisa

dilakukan lebih efektif dan efisien.Model

PNPM sudah berjalan selama 2 tahun.

Metode Penelitian

Penentuan Daerah Penelitian

Pemilihan desa sebagai kasus daerah

penelitian didasarkan atas :

a. Desa Argorejo merupakan salah satu

desa binaan dari Lembaga Penelitian

20

di wilayah pengembangan
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