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RINGKASAN 

 

 

PENERAPAN TEKNOLOGI KANDANG ANTI BANJIR SEBAGAI PENCEGAHAN 

KERUGIAN USAHA PETERNAKAN KAMBING (DPTM DI DESA BOJOASRI, 

KECAMATAN   KALITENGAH,   KABUPATEN   LAMONGAN,   JAWA   TIMUR). 

Disusun Oleh: Wahyuni, S.Pt, M.Si, Edy Susanto, S.Pt, MP dan Husen S.Pd, M.Ag, Dwi 

Kartikasari, S.T, M.P. 

Kandang anti banjir merupakan sebuah temuan teknologi dalam rangka pencegahan 

kerugian usaha peternakan kambing di daerah aliran Sungai Bengawan Solo (Wachid et al. 

2009). Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah adalah salah satu Desa di Kabupaten 

Lamongan yang terkena dampak banjir stiap tahunnya. Banjir tersebut merupakan banjir 

tahunan yang menyebabkan banyak kerugian dari sektor pertanian, perikanan dan 

peternakan. Salah satu usaha peternakan yang banyak merugi adalah peternakan kambing. 

Oleh  karena  itu  penting  dilakukan  pada  program  diseminasi  produk  teknologi  ke 

masyarakat ini dengan judul “PENERAPAN TEKNOLOGI KANDANG ANTI BANJIR 

SEBAGAI PENCEGAHAN KERUGIAN USAHA PETERNAKAN KAMBING (DPTM 

DI DESA BOJOASRI, KECAMATAN KALITENGAH, KABUPATEN LAMONGAN, 

JAWA TIMUR)”. 

Target  yang  diharapkan  pada  kegiatan  ini  meliputi:  Anggota  kelompok  mitra 

mampu membuat kandang yang aman dari bahaya banjir yaitu kandang anti banjir sebagai 

pencegahan kerugian usaha peternakan kambing. Mampu membuat awetan pakan berbasis 

bahan pakan lokal meliputi; pakan silase, pakan konsentrat dan fermentasi gedebok pisang. 

Mampu mengolah kotoran kambing menjadi pupuk organik berbasis bakteri lokal 

menggunakan metode fermentasi. Serta, tersedianya kandang anti banjir dan sarana 

produksi ternak di tingkat kelompok mitra berjumlah 10 unit sehingga kerugian akibat 

banjir pada sektor ternak Kambing dapat ditekan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 

ini antara lain: pengusul program, kelompok ternak “Asri”, karang taruna Desa Bojoasri, 

mahasiswa dan teknisi. 

Satu unit kandang dibangun dengan ukuran 2 m x 2 m sehingga luasannya 4 m
2
. Jika 

diameter silinder bambu adalah 10 cm; untuk membuat lantai ukuran 2  x  2 meter maka 

diperlukan bambu dengan panjang 2 meter sebanyak 20 batang. Satu bambu mempunyai 

volume = ∏ x r
2 

x t = 3,14 x 5
2
cm x 200cm = 15.700 cm

3 
= 0,0157 m

3
. sehingga 

volume 20 batang bambu adalah 20 x 0,0157 m
3  

= 0.314 m
3
. Besarnya gaya keatas 

(Fa) bisa dihitung:  Fa  =  ρ v  g  =  1000  kg/m
3   

x  0.314  m
3   

x  9,81  N/Kg  =  3.080,34  
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N.  Jika dikonversikan dalam kilogram :  3.080,34 N dibagi 9,81N/Kg = 314  Kg.  

Berdasarkan perhitungan tersebut maka berat maksimal  yang bisa ditahan oleh gaya 

keatas adalah kurang dari 314 Kg. Jika rata-rata berat kambing adalah 40 Kg maka berat 3 

ekor kambing adalah 120 Kg. Sehingga rakit ini bisa digunakan sebagai lantai pada 

kandang panggung dengan kapasitas 7 ekor kambing, namun dengan luasan 4 m
2
, maka 

kambing yang dapat ditampung adalah 4 ekor kambing mengingat satu ekor kambing 

membutuhkan luasan 1 m x 1 m tanpa sekat. 

Luaran yang diharapkan pada kegiatan ini adalah: Jurnal Ilmiah/ prosiding 

nasional tentang penerapan teknologi tepat guna, kandang anti banjir untuk mencegah 

kerugian usaha peternakan kambing di Desa Bojoasri Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan; 

Publikasi media massa tentang kandang anti banjir untuk mencegah kerugian usaha 

peternakan kambing di Desa Bojoasri Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan; Seperangkat 

kandang anti banjir berjumlah 10 unit di Desa Bojoasri, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan; 

Peningkatan penerapan  iptek  lanjutan  di  masyarakat  (manajemen  pakan  ketika  terjadi  

banjir  yaitu dengan membuat pakan awetan: pakan silase rumput dan fermentasi gedebok 

pisang; serta manajemen pengolahan kotoran kambing menjadi pupuk organik berbasis 

bakteri lokal menggunakan metode fermentasi). 

 

 

Kata Kunci : Desa Bojoasri,  Kambing, Kandang anti banji
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Analisis Situasi 

Kecamatan Kalitengah merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten 

Lamongan dan dialiri Sungai Bengawan Solo. Meluapnya air Sungai Bengawan Solo di 

Kabupaten   Lamongan tahun 2017 melanda 4 kecamatan yakni Kecamatan Kalitengah, 

Glagah, Turi dan Karangbinangun. Banjir tersebut menyebabkan kerugian mencapai Rp. 

14 miliar yang meliputi kerusakan sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Kerugian 

terbesar adalah di Kecamatan Kalitengah.  Beberapa Desa di Kecamatan Kalitengah yang 

terdampak banjir paling parah adalah Desa Bojoasri karena terletak di  bengawan jero 

artinya sangat dekat dengan sungai bengawan solo (Beritametro.news, 2017). 

Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan merupakan salah satu 

desa yang masyarakatnya banyak bermata pencaharian sebagai petani, petambak dan 

peternak. Data monografi Desa Bojoasri (2016) menunjukkan bahwa populasi penduduk 

berjumlah 1.266 orang. Penduduk yang mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian 

sebanyak 711 KK. Luas lahan pertanian mencapai 148 hektar dimana 60% nya   adalah 

sawah berpengairan untuk tambak dan 1 kali tanam padi. Hampir 50% para petani di desa 

ini  juga  mempunyai  usaha pendukung berupa  ternak.    Usaha ternak  kambing banyak 

ditemukan di Desa Bojoasri dan merupakan salah satu ternak yang terkena dampak banjir. 

Skala kepemilikan kepemilikannya 2-5 ekor. Data produksi ternak disajikan pada tabel 1 

berikut : 

 

Tabe1 1. Data Produksi Ternak Desa Bojoasri 

Sapi potong Kerbau Kambing Domba Ayam Bebek 

(ekor) (ekor) (ekor) (ekor) (ekor) (ekor) 

 

131 

 

- 

 

70 

 

21 

 

207 

 

20 

Sumber : Data Monografi Desa Bojoasri (2016) 

 

Sarana pendukung yang ada di desa ini antara lain: toko sarana produksi pertanian- 

peternakan, pasar hewan, penggilingan padi, Bank, KUD, dan pasar umum
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Tabel 2. Fasilitas Pendukung yang ada di daerah sekitar Desa Bojoasri 

Fasilitas Pendukung Jumlah (unit) 

Kios Saprotan 1 

Penggilingan Padi 2 

BRI Unit desa dan Bank Lainnya 3 

KUD 1 

Pasar Umum 1 

Sumber : Data Monografi Desa Bojoasri (2016) dan berbagai sumber 

 

Kepemilikan ternak kambing di desa Bojoasri rata-rata adalah 2-5 ekor/KK dengan 

status milik sendiri maupun memelihara milik orang lain (paruhan). Jenis kambing yang 

dipelihara terdiri  dari  kambing lokal  “kacang”  dan  peranakan  etawaa.  kegiatan utama 

adalah usaha pembibitan dan penggemukan. Usaha ini dirasa sangat membantu dalam 

meningkatkan pendapatan keluarga tani. 

 

1.2 Permasalahan Mitra 

Kelompok ternak kambing “Asri” dan Karang Taruna Desa Bojoasri merupakan 

kelembagaan yang dibentuk oleh peternak kambing dan pemuda di Desa Bojoasri sebagai 

wadah berkumpul, berkomunikasi, berinovasi dalam berwirausaha di bidang pembibitan 

dan penggemukan kambing. Salah satu tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah 

sebagai sarana usaha dalam mengembangkan dan membudidayakan kambing di Desa 

Bojoasri. 

Secara umum kondisi usaha budidaya ternak kambing di Desa Bojoasri dikelola 

secara tradisional. Ketika terjadi banjir, usaha peternakan adalah salah satu sektor yang 

mengalami kerugian cukup besar. Pengabdian Masyarakat Fakultas Peternakan Universitas 

Islam Lamongan (2017) mencatat bahwa penduduk Lamongan yang tinggal di Desa 

Bojoasri  memiliki  usaha  sampingan  yakni  memelihara  kambing.  Hal  ini  terbukti  dari 

jumlah korban yang mencapai 1274 kepala keluarga, yang 75 persennya memiliki 2-5 ekor 

kambing per kepala keluarga. Jika terjadi banjir, sedikitnya 225 ekor kambing menjadi 

korban, baik penurunan produktivitas, maupun terserang penyakit sampai terjadinya 

kematian. Jumlah tersebut didapat dari 75% x  1274 KK x 3 ekor kambing/KK sama 

dengan 225 ekor kambing. Jika penurunan produksi akibat stress dan penyakit diestimasi 

sebesar satu kilo selama banjir, dengan harga rata-rata kambing perkilo adalah Rp. 90.000,- 

per kilo maka besarnya kerugian di sektor peternakan kambing saja akibat penurunan



3 3  
 
 

produksi  adalah  sebesar  Rp.  20.250.000,.  Angka  ini  belum  termasuk  kerugian  akibat 

kematian. 

Oleh karena itu diperlukan solusi alternatif untuk mencegah kerugian usaha 

peternakan kambing yang terjadi hampir setiap tahun ini. Salah satunya adalah dengan 

memodifikasi   kandang   yang   aman   dari   bahaya   banjir.   Selama   ini   telah   banyak 

dikemukakan tentang konsep rumah anti-banjir, diantaranya rumah apung di Kalimantan 

Selatan yang sering disebut dengan rumah lanting dan rumah amfibi di negara bawah laut 

yaitu  Belanda.  Kandang  anti  banjir  telah  terbukti  dapat  didesain  berdasarkan  konsep 

tersebut (Wachid et al. 2009). 

Selain hal tersebut, ketersediaan pakan pada saat banjir juga menjadi masalah bagi 

mitra. Teknologi pengawetan pakan berbasis bahan pakan lokal, dapat menjadi solusinya. 

Sehingga pada saat banjir, pemilik ternak tidak perlu direpotkan untuk mencari pakan. 

Banyaknya peternak kambing di Desa Bojoasri juga menyumbangkan limbah 

berupa kotoran kambing yang biasanya hanya dibuang di sekitar kandang. Hal ini 

mengakibatkan air sungai yang meluap di pemukiman warga dan sekitar kandang pada saat 

banjir, menjadi tertahan. Diperlukan teknologi pengolahan kotoran kambing menjadi 

sesuatu yang lebih bernilai. Salah satu solusinya adalah dengan mengolah kotoran kambing 

menjadi pupuk organik berbasis bakteri lokal menggunakan metode fermentasi.
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BAB II 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

2.1 Tujuan 

Tujuan dari program diseminasi kandang anti banjir ini adalah: 

1.   Memberikan solusi atas masalah banjir yaitu dengan menerapkan teknologi kandang 

yang aman dari bahaya banjir sebagai pencegahan kerugian usaha peternakan 

kambing. 

2.   Melakukan penerapan teknologi pembuatan awetan pakan berbasis bahan pakan 

lokal meliputi; pakan silase rumput, dan silase gedebok pisang untuk mengatasi 

masalah sulitnya pakan pada saat banjir. 

3.   Melakukan  penerapan  teknologi  pengolahan  kotoran  kambing  menjadi  pupuk 

organik berbasis bakteri lokal menggunakan metode fermentasi. 

4.   Meningkatkan keterampilan peternak mitra dalam melakukan manajemen kesehatan 

kambing pada saat banjir. 

 

2.2 Sasaran 

Sasaran program ini yaitu 

1.   Peternak kambing yang tergabung dalam kelompok ternak kambing “Asri” Desa 

Bojoasri yang terdampak banjir tahunan. 

2.   Pemuda Desa Bojoasr
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 Pihak -Pihak yang Terlibat 

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain: pengusul program, 

kelompok ternak “Asri”, karang taruna Desa Bojoasri, mahasiswa dan teknisi. Pengusul 

program sebagai perencana program. Kelompok ternak “Asri” dan karang taruna Desa 

Bojoasri sebagai mitra. Mahasiswa sebagai tim pelaksana program dan teknisi sebagai 

pelaksana teknis. 

 

3.2 Metode Pendekatan 

Berdasarkan observasi Pengabdian Masyarakat Fakultas Peternakan Unisla (2016) 

mencatat bahwa usaha budidaya ternak kambing yang ada di sekitar daerah aliran Sungai 

Bengawan Solo khususnya di Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan 

Jawa Timur rata-rata masih sebagai usaha sambilan dengan kepemilikan 2-5 ekor kambing 

per  kepala  keluarga.  Ternak  kambing  tersebut  dipelihara  secara  tradisional  yakni 

dibelakang rumah. 

Kandang-kandang tersebut menggunakan sistem litter dengan lantai dari tanah yang 

dikeraskan. Sehingga, kondisinya sangat kotor dan lembab karena sering terserap air dari 

sungai. Marhijanto (2000) menyatakan bahwa untuk daerah yang tanahnya tidak mudah 

menyerap air dan becek maka lebih baik menggunakan sistem kandang panggung yang 

bentuk bangunannya sedikit lebih jauh dari tanah. 

Pada saat banjir, luapan air Sungai Bengawan Solo bisa mencapai 0,5-2 meter di 

atas tanah, sehingga kandang panggung yang rata-rata ketinggiannya 0,5 – 1,5 meter pun 

masih belum bisa digunakan sebagai solusi pencegah kerugian akibat banjir. Konsep 

bangunan yang bisa terapung di saat banjir adalah solusinya (Wachid et al. 2009). 

Manurung  (2005)  menjelaskan  bahwa  konsep  mengapung  memungkinkan  rumah  naik 

turun secara fleksibel mengikuti ketinggian air. Rumah dapat berdiri di atas tanah dan 

mengapung di atas air dengan sama baiknya. 

Wachid et al. (2009), menjelaskan bahwa untuk membuat seluruh bagian bangunan 

kandang yang bisa terapung tentu membutuhkan gaya apung yang sangat besar. Sehingga 

desain lantai bangunan harus dibuat menyerupai lambung kapal. Hal ini bisa dimodifikasi
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dengan hanya menjadikan bagian lantainya saja yang bisa terapung. Bahan harus dipilih 

berdasarkan faktor teknis dan ekonomis. Artinya selain bisa mengapung harganya juga bisa 

dijangkau oleh peternak. Bambu yang dirakit bisa sebagai pilihan alternatif. Selain 

ketersediaannya banyak dan murah serta cukup awet, bahan ini bisa mengapung diatas air 

dengan baik. Bahan ini berbentuk silinder dan mempunyai volume sehingga bisa berfungsi 

sesuai dengan Hukum Archimides. 

ITB Online (2006) menjelaskan bahwa Hukum Archimedes menyatakan sebagai 

berikut ”Sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan 

mengalami   gaya   ke   atas   yang   besarnya   sama   dengan   berat   zat   cair   yang 

dipindahkannya”. Besarnya gaya ke atas menurut Hukum Archimedes ditulis dalam 

persamaan : 

Fa = ρ v g 

keterangan : 

Fa = gaya ke atas (N) 

ρ = massa jenis zat cair (kg/m3) 

v = volume benda yang tercelup (m3) 

g = percepatan gravitasi (N/kg) 

Berdasarkan Hukum Archimedes, sebuah benda yang tercelup ke dalam zat cair 

akan mengalami dua gaya, yaitu gaya gravitasi atau gaya berat (W) dan gaya ke atas (Fa) 

dari zat cair itu. Dalam hal ini ada tiga peristiwa yang berkaitan dengan besarnya kedua 

gaya tersebut yaitu seperti berikut. 

4.1.1 Tenggelam 

Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair dikatakan tenggelam jika berat 

benda (w) lebih besar dari gaya ke atas (Fa). 

W > Fa 

b X Vb X g > a X Va X g 

b > a  

4.1.2 Melayang 

Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair dikatakan melayang jika berat 

benda (w) sama dengan gaya ke atas (Fa). 

W = Fa 

b X Vb X g = a X Va X g 

b = a
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4.1.3 Terapung 

Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair dikatakan terapung jika berat 

benda (w) lebih kecil dari gaya ke atas (Fa). 

W = Fa 

b X Vb X g = a X Va X g 

b < a 

 

3.3 Diskripsi Produk 

Berdasarkan kajian konsep tersebut, maka bangunan kandang kambing harus dibuat 

cukup  tinggi  dengan  lantai  dari  rakitan  bambu  yang  bisa  mengapung  saat  banjir. 

Ketinggian air pada saat banjir yang mencapai 2 meter harus digunakan sebagai acuan. 

Kandang dibuat dengan ketinggian lebih dari 4 meter, agar saat lantai mencapai ketinggian 

2 meter maka masih tersedia ruang untuk keberlangsungan hidup ternak. 

Kapasitas kandang harus memperhatikan standar ideal. Untuk kambing adalah  2 m 

x 2 m per 3 ekor (Marhijanto, 2000). Namun demikian, dalam kandang terapung ini harus 

berpedoman pada perhitungan Hukum Archimides. Kemampuan rakit menahan beban 

diatasnya harus benar-benar diperhatikan. Perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Jika diameter silinder bambu adalah 10 cm; untuk membuat lantai ukuran 2  x  2 

meter maka diperlukan bambu dengan panjang 2 meter sebanyak 20 batang. Satu bambu 

mempunyai volume = ∏ x r
2  

x t = 3,14 x 5
2
cm x 200cm = 15.700 cm

3  
= 0,0157 m

3
. 

sehingga volume 20 batang bambu adalah 20 x 0,0157 m
3 

= 0.314 m
3
. Besarnya gaya 

keatas (Fa) bisa dihitung: Fa = v g = 1000 kg/m
3 

x 0.314 m
3 

x 9,81 N/Kg = 3.080,34 

N. Jika dikonversikan dalam kilogram : 3.080,34 N dibagi 9,81N/Kg = 314 Kg. 

Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair dikatakn terapung jika berat benda 

(w)  lebih  kecil  dari  gaya  ke  atas  (Fa)  (ITB  Online,  2006).  Berdasarkan  perhitungan 

tersebut diatas maka berat maksimal yang bisa ditahan oleh gaya keatas adalah kurang dari 

314 Kg. Jika rata-rata berat kambing adalah 40 Kg maka berat 3 ekor kambing adalah 12 

Kg.  Sehingga rakit ini  bisa digunakan sebagai lantai pada kandang panggung dengan 

kapasitas  7  ekor  kambing,  namun  dengan  luasan  4  m
2
,  maka  kambing  yang  dapat 

ditampung adalah 4 ekor kambing mengingat satu ekor kambing membutuhkan luasan 1 m x 

1 m. 
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Berdasarkan Observasi lapangan yang dilakukan oleh Pengabdian Masyarakat 

Fakultas  Peternakan  Unisla  (2016)  mengamati  dan  mencatat  bahwa  sebagian  besar 

kandang yang terendam banjir, terletak di belakang rumah warga. Air yang menggenangi 

kandang  tidak  menimbulkan  arus.  Meskipun  tidak  terdapat  arus,  dalam  pembuatan 

kandang tersebut  perlu  memperhitungkan  kekuatan tiang–tiang penyangganya.  Dengan 

menambahkan batu–batu kali yang kemudian dilakukan pemadatan dengan semen, maka 

tiang–tiangnya akan lebih kuat dan desain kandang anti banjir bisa tahan terhadap kondisi 

yang ada saat banjir. 

Desain lantai dari rakit bambu bisa dilihat pada gambar 1. Desain kandang anti 

banjir kapasitas 4 ekor kambing saat ketinggian air normal bisa dilihat pada gambar 2. 

Desain kandang anti banjir kapasitas 4 ekor kambing saat ketinggian air naik bisa dilihat 

pada gambar 3. 

 

 

Lubang untuk 

tiang penyangga 

 

 

2 meter 

Batang 

bambu

 

 

 

 

 

 

2 meter 

 

Gambar 1. Desain lantai dari rakit bambu.
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        2 

m 

 

 

 

Gambar 2. Kandang anti banjir kapasitas 4 ekor kambing saat ketinggian air normal. 

 

 

 

 

         

        2 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kandang anti banjir kapasitas 4 ekor kambing saat ketinggian air naik
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3.4 Prosedur Kerja 

Prosedur pembuatan kandang anti banjir  dilakukan dengan cara: 

1.    Memilih bambu dengan ruas-ruas tanpa lubang yang bervolume besar. 

2. Membuat alas kandang dengan cara merakit bambu-bambu bervolume besar agar bias 

mengapung. 

3. Membuat tiang pancang besar sebagai tiang kandang dan tiang pancang bawah sebagai 

penyangga bawah ketika tidak terjadi banjir. 

4.    Membuat dinding atau penyekat pada kandang. 

5.    Merangkai atap kandang. 

6. Selain hal  tersebut,  kemudian  dilakukan  praktek pembuatan  awetan  pakan:  silase, 

konsentrat dan fermentasi gedebog pisang, serta pembuatan pupuk organik berbasis 

bakteri lokal. 

 

3.5 Rancangan Kegiatan 

Kegiatan yang telah dilakukan pada program penerapan teknologi ke masyarakat 

adalah sebagai berikut: 

a. Persiapan 

Persiapan dilakukan bersama pengurus dan anggota kelompok untuk menyepakati 

jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah mempersiapkan bahan dan alat- 

alat yang diperlukan diantaranya: 

    Pengadaan/pembelian alat pembautan kandang 

    Pengadaan/pembelian bahan yaitu bambu tanpa lubang pada ruasnya 

    Survey lokasi penempatan kandang 

 

b. Pelaksanaan 

    Penyuluhan 

Penyuluhan dilakukan secara tutorial dan diskusi dengan anggota kelompok mitra. 

Penyuluhan dilakukan bertempat di rumah ketua kelompok. Frekuensi pertemuan 

dilakukan dua kali, dengan waktu pertemuan masing-masing selama 2 jam. Pada 

pertemuan hari pertama menyampaikan materi penyuluhan tentang konsep dasar 

adanya ide kandnag anti banjir. Materi pada pertemuan hari kedua adalah 

memperkenalkan cara-cara pembuatan kandang anti banjir. 

  Pemilihan bahan dan lokasi penerapan teknologi kandang anti banjir.
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  Pendampingan (bimbingan teknis) penerapan teknologi kandang anti banjir pada 5  

titik di Desa Bojoasri. 

 Selain hal tersebut, juga dilakukan praktek pembuatan awetan pakan: silase, 

konsentrat dan fermentasi gedebog pisang, serta pembuatan pupuk organik berbasis 

bakteri lokal. 

 

c.   Evaluasi 

Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan sesuai dengan format program 

penerapan teknologi ke masyarakat, antara lain dengan memperhatikan dan mencatat 

seberapa besar pencapaian. 

 

d.   Pembuatan Laporan 

Laporan dibuat sesuai format yang ditentukan dalam program diseminasi produk 

teknologi pada masyarakat. 

 

3.6 Partisipasi Mitra 

Program ini didukung sepenuhnya oleh Ketua, Pengurus dan anggota kelompok 

ternak kambing “Asri” dan karang taruna Desa Bojoasri. Bentuk partisipasi mereka 

diwujudkan dalam hal seluruh anggota yang berjumlah 11 orang bersedia untuk mengikuti 

seluruh rangkaian kegiatan program ini. Komitmen juga diberikan nantinya untuk 

melanjutkan program dalam bentuk penerapkembangan teknologi dan sarana yang didapat 

dari program ini. 

Tersedia tempat rumah dan kandang milik pengurus kelompok ternak dan satu 

kandang milik pengurus karang taruna  untuk digunakan sebagai Sekretariat dan penerapan 

teknologi kandang anti banjir. Anggota juga bersedia untuk melibatkan ternak kambing 

mereka dalam program ini. Kambing sejumlah 50 ekor siap untuk dikandangkan dengan 

sistem anti banjir. 

Partisipasi aktif sedianya juga dilakukan oleh ketua dan pengurus kelompok dalam 

hal penyediaan tempat penyuluhan dan pembuatan kandang anti banjir. Program ini 

diharapkan bisa berkonstribusi terhadap pencegahan kerugian usaha peternakan kambing 

dan menjadi percontohan bagi desa-desa lain yang terdampak banjir. Pengambangan 

penerapan konsep teknologi kandang anti banjir pada komoditi lain juga sangat 

memungkinkan untuk diterapkan dengan konsep yang sama. Peran organisasi mitra ini 

antara lain: penyediaan sarana & prasarana dan pengelolaan SDM yaitu anggota kelompok.
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BAB IV 

KELUARAN YANG DICAPAI (Output) 

 

Kegiatan ini akan dilakukan pada khalayak peternak dan pemuda yang tergabung 

dalam kelompok ternak Kambing “Asri” dan Karang Taruna Desa Bojoasri. Luaran yang 

dicapai adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 3 berikut ini : 

Tabel 3. Luaran yang Dicapai 

No Jenis Luaran Target 

Capaian 

Realisasi Capaian Bukti 

Luaran Wajib   

1 Publikasi ilmiah pada Jurnal 

Nasional dan prosiding 

seminas nasional 

 

Accepted 

 

Accepted  dan 

akan terbit pada 

tgl 21 Desember 

2018 di jurnal 

Ternak Vol.9 No.2 

Tahun 2018 

Fakultas 

Peternakan 

Universitas Islam 

Lamongan dengan 

judul “ Penerapan 

Teknologi 

Kandang Anti 

Banjir Di Desa 

Bojoasri Kec. 

Kalitengah, 

Lamongan” 

 

 

  Published Sudah 

diseminarkan pada 

Semnasdal 25 

Oktober 2018 di 

Universitas Islam 

Madura dengan 

Judul “Penerapan 

Teknologi Awetan 

Pakan (Silase) 

pada Peternak 

Kambing yang 

terdampak Banjir”, 

Prosiding on 

proses 
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2 Publikasi pada media masa 

cetak dan online 

Sudah 

terbit 

Terbit pada Times 

Indonesia 

https://m.timeslamongan

.com/berita/49508/kanda

ng-apung-unisla-solusi-

permasalahan-banjir-di-

lamongan  

 

Terbit pada majalah 

GREEZMA “Green 

Student’s Magazine”  

tahun terbit 2018 dengan 

volume XXXVI serta 

telah dibaca oleh ± 

6.000 mahasiswa dan  

lebih dari 300 sekolah di 

Kabupaten Lamongan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Sudah Terbit dari DJKI 

tgl 28 Nopember 2018   

1. Poster diagram alir 

penerapan teknologi 

kandang anti banjir 

sebagai pencegahan 

kerugian usaha 

peternakan kambing 

(DPTM Desa 

Bojoasri, Kec. 

Kalitengah, Kab. 

Lamongan, Jatim) 

2. Vidio (Filem) 

Mekanisme kerja 

kandang anti banjir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.timeslamongan.com/berita/49508/kandang-apung-unisla-solusi-permasalahan-banjir-di-lamongan
https://m.timeslamongan.com/berita/49508/kandang-apung-unisla-solusi-permasalahan-banjir-di-lamongan
https://m.timeslamongan.com/berita/49508/kandang-apung-unisla-solusi-permasalahan-banjir-di-lamongan
https://m.timeslamongan.com/berita/49508/kandang-apung-unisla-solusi-permasalahan-banjir-di-lamongan
https://m.timeslamongan.com/berita/49508/kandang-apung-unisla-solusi-permasalahan-banjir-di-lamongan
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4. Buku TTG 

 

Draft Draft Buku TTG 

Dengan judul 

“Teknologi Kandang 

Anti Banjir – Desain 

dan Penerapannya ” 

yang akan diterbitkan 

pada  AISINDO  

 

5.  Penerapan iptek utama: 

kandang anti banjir 

 

Penerapan 

10 unit 

 

Telah berhasil terbuat 2 

unit tiap dusun x 5 

dusun= 10 unit 

100 % 
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6. Penerapan iptek lanjutan: 

pakan awetan silase rumput 

dan silase gedebog pisang 

 

Produk 

pakan 

silase 

rumput = 

2.500 kg 

 

Produk 

silase 

gedebog 

pisang= 

2.000 kg 

 

Telah berhasil dibuat 20 

drum besar silase 

rumput (2 ton) atau 2 

drum/ peternak (100 kg/ 

drum) =  80% 

 

 

 

 

40 drum kecil silase 

gedebog pisang (40 kg) 

per peternak= 1600 kg 

(80%) 

 

 

7. Penerapan iptek lanjutan: 

pengolahan kotoran kambing 

menjadi pupuk organik 

 

Produk 

pupuk 

organik 

5.000 kg 

 

Telah berhasil dibuat 75 

sak plastik pupuk per 

peternak (50 kg/ sak)= 

3750 kg (75%) 
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BAB V 

MANFAAT YANG DIPEROLEH (Outcome) 

 

5.1 Fungsi dan Manfaat Produk Teknologi 

Fungsi dan manfaat produk teknologi ini adalah: 

1.   Memberikan solusi atas masalah banjir yaitu dengan menerapkan teknologi kandang 

yang aman dari bahaya banjir sebagai pencegahan kerugian usaha peternakan 

kambing. 

2.   Adanya penerapan teknologi pembuatan awetan pakan berbasis bahan pakan lokal 

meliputi; pakan silase rumput, dan silase gedebok pisang untuk mengatasi masalah 

sulitnya pakan pada saat banjir. 

3.   Adanya penerapan teknologi pengolahan kotoran kambing menjadi pupuk organik 

berbasis bakteri lokal menggunakan metode fermentasi. 

4.   Meningkatkan keterampilan peternak mitra dalam melakukan manajemen kesehatan 

kambing pada saat banjir. 

 

5.2 Dampak Ekonomi dan Sosial 

Dampak ekonomi yakni peningkatan pendapatan dari pengolahan pupuk sebesar 

500.000/anggota/ 4 bulan (peningkatan pendapatan dan pencegahan kerugian belum bisa 

diukur karena belum terjadi banjir. 

Dampak sosial adalah adanya peningkatan komunikasi dengan kegiatan 

pertemuan rutin anggota kelompok ternak dan kelompok pemuda (karang taruna) minimal 

satu bulan sekali.  Meningkatnya pengetahuan peternak dalam pembuatan pakan awetan 

berupa silase rumput dan silase gedebog pisang (Pree Test= 46,7, post test= 71,6). 

Meningkatnya pengetahuan peternak dalam pembuatan pengolahan kotoran ternak (Pree 

Test= 47,9, post test= 77,2) dan penanganan penyakit ternak (Pree Test= 43,3, post test= 

75. 

 

5.3 Kontribusi Terhadap Sektor Lain 

Kontribusi terhadap sektor lain adalah adanya multiflier efect dibidang pembelian 

bahan bangunan, jasa pertukangan dan petani bambu. Selain itu pupuk yang diproduksi 

dari kotoran kambing, dapat diaplikasikan pada lahan pertanian mitra, pembelian sarana 

kesehatan hewan pada toko peternakan.  
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BAB VI 

KENDALA/HAMBATAN DAN TINDAK LANJUT 

 

6.1 Kendala/ hambatan 

1. Jalan menuju lokasi pengabdian yang sulit dijangkau. 

2. Lokasi penempatan kandang pada anggota kelompok mitra. 

3. Titik nol pembangunan lantai kandang yang berbeda dengan desain sehingga perlu 

penyesuaian desain dengan bangunan kandang warga yang sudah ada. 

 

6.2 Tindak Lanjut 

1. Jalan  menuju  lokasi  pengabdian  yang  sulit  dijangkau,  sehingga  material 

bangunan  kandang  harus  di  lansir  terlebih  dahulu  menggunakan  kendaraan yang 

lebih kecil. 

2. Penempatan titik lokasi kandang dipersempit areanya yaitu difokuskan pada 5 titik 

pada satu Desa. Salah satunya di belakang Balai Desa. 

3. Titik nol pembangunan lantai kandang yang berbeda dengan desain sehingga perlu 

penyesuaian desain dengan bangunan kandang warga yang sudah ada. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Adanya penerapan teknologi kandang anti banjir pada kelompok ternak kambing 

dan karang taruna di Desa Bojoasri sangat tepat guna dalam mengatasi masalah banjir yang 

terjadi setiap tahunnya. 

 

7.2 Saran 

Diperlukan pendampingan lebih lanjut dalam penerapan saat musim banjir tiba 

yaitu pada bulan Februari sampai Mei. 
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Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan 

 

Koordinasi/Sosialisasi Kegiatan 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Sosisalisasi program Sosialisasi program kepada 

mitra 

Koordinasi dengan 

perangkat desa, ketua 

kelompok ternak dan 

ketua karang taruna 

Koordinasi awal dengan 

perangkat Desa Bojoasri 

Mitra= kelompok ternak 

dan karang taruna Desa 

Bojoasri 

Dihadiri oleh 32 orang 

mitra 

Kegiatan Pelatihan Teknologi; Kandang Anti Banjir 

Dihadiri oleh 32 peternak 

mitra 

Pelatihan juga membahas 

Teknik pemilihan bambu 

Penjelasan tentang cara 

kerja kandang anti banjir 

Pelatihan pembuatan 

kandang anti banjir  

Oleh Dosen Teknik sipil; 

Dwi Kartika Sari St, MT 

Pelatihan pembuatan silase rumput lapang 

Pelatihan pembuatan silase gedebog pisang 
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Sarasehan dan Serah Terima Secara Simbolis ( 23 Oktober 2018)  

Antusiasme warga 

Dihadiri oleh 30 peserta 

terdiri dari peternak dan 

karang taruna 

Sambuatan dari 

anggota DPR 

Penjelasan dari tim 

diseminasi 
Lokasi acara 

Bertempat di bangunan 

kandang milik mitra 

Sarasehan dan Serah Terima Secara Simbolis ( 23 Oktober 2018)  

Kunjungan lokasi dan 

Foto Bersama di depan 

kandang anti banjir 

Penyerahan secara 

simbolis teknologi 

kandang anti banjir 

kepada kelompok mitra 

Doa penutup Ucapan terimakasih dari 

perwakilan mitra: ketua 

karang taruna 

Kegiatan Pendampingan- Pendampingan 

Pendampingan 

Pembuatan pupuk 

organik 

Pendampingan Pembuatan 

pakan silase gedebog 

pisang 

Pendampingan Pembuatan 

pakan silase rumput 

Pembuatan kandang 
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Publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional 

 

 

 

 

  



23 23  
 
 

LoA Seminar Nasional di Univ Islam Madura 
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Publikasi pada media online 
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Publikasi Media Cetak  
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Buku TTG 

 

 


