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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui deskripsi sosiologis tentang kinerja
peternakan Domba Garut tangkas; budidaya ternak Domba Garut tangkas dalam
lingkup motivasi sebagai hobi dan untuk mengetahui kontribusi pemeliharaan
ternak Domba Garut tangkas dalam ekonomi rumah tangga. Penelitian dilakukan
dengan metode studi kasus, pendekatan kualitatif. Informan diambil secara
bertujuan (purposive) dan data dianalisis dengan cara pemahaman mendalam
(verstehen) . Hasil penelitian menunjukkan (a) Nilai ternak Domba Garut tangkas
sangat berharga karena memiliki nilai historis, sosial, ekonomi dan budaya (b)
Struktur masyarakat peternak dibangun atas dasar hubungan lembaga keluarga dan
jaringan hubungan internal antar warga dan juga jaringan eksternal atas dasar
kepercayaan dalam segala hal (c).Relasi sosial yang dibangun memiliki motivasi
bisnis. Jaringan yang dibangun meliputi lintas desa bahkan sampai lintas
kecamatan.
Kata kunci: Domba tangkas; Pemberdayaan

Abstract
THE SOCIOLOGY DESCRIPTION OF THE AGIEL GARUT SHEEP FARMER
PERFORMANCE AND EMPOWERMENT AS WELL AS IMPROVING THE

WELFARE OF FARMERS EFFORT
ABSTRACT. The purposes of this research were to analyze sociology description
of the farmer performance of the agile (deft) garut sheep ; the cultivation motive
of the agile garut sheep as a hobby; and the contribution of agile garut sheep
farming to income of the economic family. This research was conducted by cases
study method using qualitative approach; Informants sample were taken based on
purposive method and data was analyzed with verstehen method. The results of
analysis showed that: the agile garut sheep is worth because it had social, culture
and histories values. The structure of farmer sheep society had been developed
based on family institution and external network based on trust in anything. The
social relation that was developed had a business motivation and covered rural and
district lines.
Key words : the agile garut sheep, empowerment
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Pendahuluan

Sampai saat ini informasi hasil penelitian mengenai deskripsi secara

sosiologis tentang domba tangkas Garut belum banyak dipublikasikan. Hal tersebut

menunjukkan terbatasnya hasil penelitian ternak domba tangkas garut secara

sosiologis. Dilain fihak domba tangkas garut memiliki potensi yang cukup besar

berkaitan dengan : a) Budidaya domba tangkas garut b) Nilai ekonomis yang

berkaitan dengan kesejahteraan peternak dan c) Nilai sosial budaya yang berkaitan

dengan aspek agrowisata bidang peternakan.

Aspek budidaya domba tangkas garut berkembang secara alami

dikembangkan oleh individu-individu peternak yang hobi memelihara domba

tangkas. Pengembangan budidaya lebih didasarkan pada pengalaman beberapa

orang peternak secara turun menurun berdasarkan pengethuan lokal yang

diperolehnya. Dalam hal ini pemerintah khususnya Dinas Peternakan belum secara

intensif membantu mengembangkan budidaya ternak tersebut. Akibatnya

penyebaran domba tangkas garut banyak dikuasai oleh tokoh tertentu yang

mendapat pengalaman dalam pemeliharan maupun pelaksanaan perlombaan.

Aspek nilai ekonomis ternak domba tangkas garut cukup potensial dan dapat

menunjang kehidupan peternak apabila pengelolaannya memiliki sistem

berkelanjutan, artinya pengembangan budidaya ternak tersebut akan mempunyai

nilai ekonomis yang cukup besar apabila diimbangi oleh pengembangan ke arah

agrowisata yang dapat menarik khalayak dan peminat baru untuk ikut melestarikan

ternak tersebut. Apabila budidaya ternak domba tangkas garut sudah mendapat

tempat pada para penggemarnya atau masyarakat peternak, maka dengan sendirinya

tingkat kesejahteraan peternaknyapun akan terangkat pula. Sampai saat ini

pengembangan domba tangkas garut belum secara spesifik diarahkan untuk

peningkatan kesejahteraan peternaknya secara umum, kesejahteraan peternak

dicapai hanya oleh segelintir peternak berpengalaman yang memiliki hobi
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memeliharanya bahkan tidak memperhitungkan secara ekonomis untung ruginya

memelihara domba tangkas garut. Peternak masih berspekulasi bahwa dengan

orientasi kearah domba tangkas akan mempunyai nilai jual yang tinggi, yang

terkadang tidak diimbangi dengan biaya pemeliharaannya. Hal ini terjadi karena

motivasi pemeliharaannya adalah sebagai hobi.

Aspek lain yang penting dalam pengembangan domba tangkas garut adalah

kelembagaan yang berperan dalam pelestarian domba tangkas garut dan jaminan

dukungan aspek ekonomis yang berperan dalam menghidupi para peternaknya.

Sampai saat ini kelembagaan tersebut belum berupaya secara maksimal untuk

melindungi para peternak baik dalam budidaya maupun dalam sosialisasi terhadap

masyarakat, padahal kelembagaan tersebut seharusnya berfungsi sebagai jaminan

atau justifikasi dalam kelestarian pengembangan domba tangkas garut. Berdasarkan

hal tersebut perlu diteliti :

1. Sampai sejauhmana deskripsi sosiologis tentang kinerja peternakan omba

tangkas garut

2. Sampai sejauhmana budidaya ternak domba tangkas dalam lingkup motivasi

sebagai hobi.

3. Sampai berapa jauh kontribusi pemeliharaan ternak domba tangkas garut dalam

pemdapatan rumah tangga melalui contoh kasus.

Diharapkan kontribusi penelitian ini dari segi pengembangan ilmu (teori)

adalah untuk mengembangkan teori mengenai kelembagaan atau mekanisme sosial

budaya yang responsif terhadap nilai-nilai modern. Manfaat praktisnya adalah

untuk : a) Memberi masukan kepada kelembagaan terkait guna menseleski dan

memanfaatkan kelembagaan atau mekanisme sosial budaya yang berperan dalam

kegiatan pembangunan peternakan khususnya Domba Garut b) Memberi masukan

dalam upaya perbaikan kebijakan tentang pengembangan peternakan domba

tangkas garut.
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Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan strategi penelitian studi kasus melalui

pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah masyarakat peternak domba Garut

di desa Sukawargi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut.

Pola sosial (variabel) yang diamati dalam penelitian ini adalah :

1. Deskripsi sosiologis kinerja peternakan domba Garut, dengan indikatornya

kultur, struktur dan pola relasional

2. Budidaya ternak domba Garut

3. Kontribusi pemeliharaan domba tangkas Garut terhadap kesejahteraan peternak.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu di wilayah desa

Sukawargi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, yang memiliki historis

perkembangan domba tangkas. Penentuan Informan/Responden dan jumlahnya

ditentukan secara purposive , yaitu sesuai dengan kepentingan penelitian dalam

rangka menjaring target informasi. Informan yang mempunyai kapasitas

memberikan informasi adalah tokoh formal ( staf pemerintahan desa, kecamatan,

dan kabupaten ) kurang lebih 5 orang; Tokoh informal (tokoh masyarakat) dari dua

desa sebanyak 6 orang dan peternak sebanyak 9 orang.

Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif analisis, interpretatif dengan cara

verstehen, yaitu pemahaman mendalam dengan mengungkap makna, perasaan dan

pemikiran responden penelitian dan juga dilakukan FGD (Focused Group

Discussion)

Hasil dan Pembahasan

Kelembagaan Domba Tangkas

Mekanisme Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan yang mempunyai basis

peternakan domba tangkas menunjukkan adanya kelembagaan peternakan domba

tangkas yang relatif mapan, fungsional dan sebagai pemenuhi kebutuhan
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masyarakat. Sebagaimana diartikan Horton (1964 : 206) bahwa Institusi sosial

sebagai sistem organisasi dari hubungan sosial yang terwujud dari beberapa nilai

umum dan cara dalam menyatukan beberapa kebutuhan dasar masyarakat. Pendapat

lain mengartikan institusi sosial merupakan bentuk formal budaya yang terdiri dari

kumpulan kebutuhan kebutuhan sosial yang mendasar atau pokok (Landis, 1955 :

555). Peternakan domba tangkas sebagai institusi mempunyai fungsi sosial,

ekonomi dan budaya bagi masyarakat, karena kelembagaan sebagai wahana

saluran aspirasi, kehendak dan sekaligus instrumen untuk memenuhi kebutuhan

pokok manusia maka institusi memiliki berbagai komposisi dan fungsi.

Sebagaimana dijelaskan Chitambar (1972) bahwa komposisi dan fungsi

kelembagaan meliputi material tujuan budaya, prasarana partisipasi efektif bagi

anggota, pedoman bertindak dan berfikir, berfungsi merealisasikan kebutuhan

dasar, mempunyai struktur seperangkat norma dari harapan dan jaringan untuk

pesan, mempunyai funsi manifes dan laten, mempunyai peran besar dalam

pengawasan individual dan sosial, mempunyai banyak fungsi (amalgamasi),

mempunyai beberapa unsur sebagai komposisi lembaga, mempunyai efek fungsi

posistif dan negatif, sebagai sarana untuk mengefektifkan kegiatan. Berdasarkan

pengertian tersebut maka kelembagaan sosial merupakan mekanisme sosial budaya

kompleks yang memiliki peran dan fungsi strategis untuk pelaksanaan kegiatan

pembangunan (Munandar, 2002 ).

Karena sifat kompleksitas dan strategisnya kelembagaan peternakan domba

tangkas atau mekanisme sosial budaya (pada masyarakat pedesaan) maka akan

menentukan dinamika dan gerak masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Bahkan

Esman (1971) menyatakan bahwa kelembagaan adalah suatu standar untuk menilai

keberhasilan dari usaha-usaha pembangunan lembaga. Konsep kelembagaan

menunjukkan bahwa hubungan-hubungan tertentu dan pola-pola tindakan yang

dicakup dalam organisasi adalah bersifat normatif, baik di dalam organisasinya

sendiri maupun untuk satuan sosial lainnya. Konteks pembangunan mekanisme

sosial budaya (kelembagaan) domba tangkas mempunyai variabel kepemimpinan,
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doktrin, program, sumberdaya dan struktur internal.Variabel tersebut penting untuk

tujuan analisis pengembangna modelmekanisme sosial budaya. Sebagai upaya

modernisasi dan pemanfaatanmekanisme sosial budaya (institusi) maka perlu

disadari akan adanyaketerbelakangan “organisasi” kelembagaan serta perlunya

reaktualisasipotensi mekanisme sosial budaya yang akan dijadikan proyek

pembangunan dan pengembangan organisasi (Cernea, 1989) .

Namun difihak lain ada pula pandangan bahwa mekanisme sosial budaya atau

kelembagaan masyarakat tradisi perlu disikapi secara arif dan responsif karena

kelembagaan atau mekanisme sosial budaya tersebut sesuai dengan nilai-nilai

modern, hanya para pengambil kebijakannya yang belum memahami tingkat

kearifan mekanisme sosial budaya masyarakat tersebut. Demikian halnya untuk

pengembangan peternakan perlu kearifan dalam memandang kelembagaan atau

mekanisme sosial budaya yang ada di masyarakat pedesaan, karena diasumsikan

bahwa kelembagaan tersebut responsif terhadap nilai-nilai modern.

Deskripsi Sosiologis Peternakan Domba Tangkas Garut

Pengembangan usaha ternak domba tangkas garut tidak dapat dilepaskan dari

aspek-aspek sosiologis, dimana peternakan domba tangkas merupakan hubungan

antara manusia sebagai peternak dan ternaknya sendiri, yang diwujudkan dalam

konsep peternakan domba tangka. Konsep peternakan domba tangkas secara

sosiologis mempunyai pengertian yang berkaitan dengan aspek kultur, struktur dan

pola relasi sosial baik antar peternak maupun dengan masyarakat dilihat dari segi

peternak (meminjam konsep lembaga dari Chitambar, 1972).

Dalam hal tingkat kesejahteraan peternaknya masih jauh dari yang

diharapkan karena pertimbangan pemeliharaan domba tangkas garut orientasinya

lebih banyak kearah ekspresi hobi bukan untuk pertimbangan ekonomis atau

mencari keuntungan. Selain itu orientasi peternak domba tangkas lebih

mementingkan popularitas nama yang mendapat predikat juara dari prestasi

dombanya.Oleh karena itu keadaan usaha ternaknya atau kesejahteraan peternaknya
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dapat dikategorikan usaha ekonomi yang ”subsisten” (Scott, 1985), artinya tidak

memperhitungkan keuntungan yang realistik.

Berdasarkan hal tersebut maka domba tangkas garut perlu diberdayakan

baik dalam hal budiayanya maupun kelembagaannya sehingga ada nilai tambah

berupa peningkatan kesejahteraan dan pelestarian bibit unggul bagi para peternak

melalui inovasi yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan (Rogers, 1980).

Kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Desa Sukawargi

Kecamatan Cikajang adalah masyarakat berbasis agraris- agamis sehingga nilai

sosial budaya yang berkembang mencerminkan tradisi kehidupan petani yang

religius. Sesuai dengan kondisi alamnya maka tradisi masyarakat petani di daerah

ini adalah petani sayuran yang mengharuskan pemeliharaannya secara intensif

sehingga sebagian besar waktunya dihabiskan di kebun untuk memelihara tanaman.

Nilai yang berkembang pada masyarakat bersumber dari tradisi Sunda. Seperti

tercermin dari kesenian yang berkaitan dengan seni ketangkasan domba. Walaupun

seni ketangkasan domba tidak banyak dilakukan di daerah ini karena seringkali

berbenturan dengan nilai-nilai yang bersumber dari Agama Islam, namun

masyarakatnya sangat menghayati seni ketangkasan domba tersebut. Seperti

diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat :

“Ari kana seni ketangkasan domba mah tos mendarah daging kangge
urang dieu mah, da atos lami pisan atuh tradisi eta teh aya didieu. Tapi ari
pamidangan mah di luar desa, maklum atuh da di dieu mah seueur ulama,
sok rada sinis lah kana seni ketangkasan teh, pajar teh ceunah ngadu-
ngadukeun mahluk ciptaan Allah teh pan dosa. Komo bari jeung dipake
judi mah dosa na dua kali lipet”

Nilai Agama Islam nampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya

misalnya dapat diamati dari aktifitas kelompok pengajian, ada yang

mengkhususkan untuk perempuan (ibu-ibu) adapula yang mengkhususkan untuk

laki-laki (bapak-bapak). Cara berpakaian dan perilaku mayarakatnya yang

cenderung Islami juga tampak dalam kesehariannya. Selain nilai tradisi yang masih
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dipelihara berkembang juga nilai- nilai modern yang tercermin dari pentingnya

nilai pendidikan bagi anak, berkembangnya seni modern (musik) terutama

dikalangan remaja, toleransi terhadap norma KB dan sebagainya.

Struktur sosial masyarakat petani masih menggambarkan adanya pembagian

peran dan status sosial serta kedudukan sosial yang tegas dalam pola kehidupan

sehari-hari. Status sosial yang termasuk kelas atas adalah petani pemilik lahan luas

yang jumlahnya sedikit saja. Sebagian besar lahan pertanian dimiliki oleh petani di

luar desa, sedangkan masyarakat desa sebagian besar adalah sebagi petani penyewa

lahan, atau petani penggarap dan buruh tani. Umumnya petani kelas atas juga

memiliki ternak domba dalam jumlah banyak dengan kualitas ternak yang unggul,

termasuk ternak domba tipe tangkasnya. Ketokohan lain juga ditunjukkan dengan

peran tokoh agama. Tokoh agama (ulama) ditempatkan pada status sosial tinggi

dan memiliki pengaruh yang kuat. Ketokohan tokoh agama tersebut tercermin dari

keluasan pemahaman agama sehingga disegani dan juga disukai oleh

masyarakatnya. (menjadi tempat bertanya untuk berbagai persoalan). Adanya tokoh

sentral dari tokoh agama yang kuat pengaruhnya sangat fungsional terutama dalam

mengintegrasikan kelompok yang berorientasi pada adat istiadat dengan kelompok

yang berorientasi pada nilai agama.

Struktur ekonomi masyarakat adalah berbasis pertanian, artinya kebutuhan

ekonomi keluarga hanya dipenuhi dari bidang pertanian. Keadaan struktur ekonomi

pertanian ditunjang dengan produksi pertanian berupa sayur mayur dan kegiatan

peternakan domba. Peternakan domba pada awalnya sebagai basis ekonomi utama,

karena daerah ini terkenal sebagai penghasil domba tangkas.

Domba Garut yang dikenal sekarang sebenarnya merupakan hasil

persilangan antara domba lokal, domba ekor gemuk dan domba merino yang

dibentuk pada kira-kira pertengahan abad 19 ( kurang lebih tahun 1854) yang

dirintis oleh Adipati Limbangan Garut. Sekitar 70 tahun kemudian yaitu tahun

1926 domba garut telah menunjukkan suatu keseragaman sehingga dapat

digolongkan kedalam bangsa baru yaitu bangsa Domba Garut. ( Atmadilaga dan
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Natasasmita, 1995). Keseragaman dalam populasi tersebut terjadi karena adanya

perkawinan silang dalam (in breeding), sehingga kondisi dan ukuran tubuh menjadi

relatif seragam. Pada Tahun 1960-an mulai ditemukan domba tipe tangkas yang

seragam yang pada waktu itu dikenal sebagai sebagai domba adu. Pada awalnya

Domba Garut ini berkembang di daerah Limbangan, kemudian berkembang ke

daerah lain di Garut dan pada akhirnya saat ini menyebar ke seluruh peloksok Jawa

barat bahkan kini menyebar hampir ke seluruh bagian di Indonesia.

Ciri-ciri spesifik Domba Garut jantan adalah telingan rumpung (panjang

tidak lebih dari 4 cm), atau ngadaun hiris (panjang 4 – 8 cm), ekor berbentuk

segitiga terbalik, gemuk atau berlemak pada pangkal ekor dan mengecil kebagian

bawah. Sedangkan ciri-ciri lain adalah tanduk kokoh, besar, melingkar, muka

ngabagus kuda (Bagian mulut besar, lebar dengan bibir tebal, hidung besara dan

lubang hidung lebar) atau muka bangus benguk (bentuk mulut dan hidung

melengkung seperti paruh burung betet).

Domba Garut dalam tahap selanjutnya terbagai menjadi dua pola

pemeliharaan yaitu domba tipe pedaging dan domba tipe untuk kesenangan atau

hobi (Fancy). Domba Garut tipe kesenangan atau hobi ini kemudian dikenal

sebagai Domba Garut tipe tangkas, atau domba laga atau domba aben.

Kinerja Peternakan Domba Tangkas

Deskripsi sosiologis kinerja peternakan domba tangkas di Kabupaten Garut

adalah sebagai upaya untuk mengetahui secara menyeluruh dalam konteks

sosiologis tentang masyarakat peternak dalam hal kultur, struktur dan pola

relasional antar warganya. Aspek kultur akan dibicarakan tradisi dan nilai ternak

domba tangkas menurut pandangan masyarakat baik yang sifatnya pro atau kontra

terhadap nilai ternak domba tangkas tersebut. Aspek struktur masyarakat peternak

berkaitan dengan struktur (sosial) kelurga peternak dan struktur atau kelembagaan

kegiatan beternak domba tangkas. Sedangkan pola relasional terkait dengan

implikasi dari kondisi kultur dan struktur masyarakat peternak yang terjadi saat ini.
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Aspek Kultur Peternakan Domba Tangkas

Untuk mengupas aspek kultur peternakan terlebih dahulu akan diungkapkan

pengalaman beberapa peternak, karena dari pengalaman peternak tersebut akan

terungkap kultur peternakan yang sebenarnya. Deskripsi peternakan tersebut

sebagai berikut:

Nilai ternak domba tangkas (telinga ”ngadaun hiris, rumpung”) bagi

masyarakat Desa Sukawargi, Kecamatan Cisurupan sangat berharga karena

memilki nilai historis, sosial, ekonomi, budaya. Nilai historis ternak domba tangkas

dimulai dari mertua Haji Osih yaitu Bapak Ili yang ahli dalam memelihara ternak

domba, sehingga menghasilkan seekor bibit domba tangkas yang diberi nama

”Jonas”. Pada sekitar tahun duapuluhan bibit domba pejantan si ”Jonas” dibeli oleh

seorang dalem Garut, sehingga daerah Sukawargi menjadi dikenal sebagai sumber

bibit ternak yang istimewa. Setelah peristiwa tersebut maka mulailah daerah

tersebut tertantang karena banyaknya pesanan bibit yang baik. Pada sekitar tahun

empatpuluhan saudara Osih sebagai mantu dari H. Ili tertarik dan berminat untuk

mengembangkan usaha ternak domba, mulai memberli dua ekor ternak dari

mertuanya. Kemudian dikembangkan secara profesional karena mulai dikenal hasil

pemeliharaannya, sampailah pada suatu usaha yang mengikutsertakan anggota

keluarganya serta tetangga dan kenalannya meskipun ada di luar desa untuk sama-

sama mengembangkan usaha ternak domba tangkas. Sampai teralhir kunjungan ke

pak Haji Osih (awal Juli 2007) jumlah ternaknya mencapai kurang lebih 100 ekor.

Keluarga H. Osih melanjutkan usahanya yang dibantu anaknya : Adin, Urip,

Rahmat, Baba dan Herman. Yang langsung melanjutkan usaha bapaknya di

Sukawargi adalah putranya yang bernama Adin; Sedangkan anaknya yang lain

berdomisili di Cibuluh, Cikeris dan Cikandang, yang merupakan daerah-daerah

yang terkenal penghasil bibit ternak domba tangkas. Desa-desa tersebut merupakan

daerah pengembangan ternak domba dari Haji Osih, sebagai jaringan kerjasama

usaha dalam bentuk sistem gaduh atau ”maro”. Sistem ”maro” yang berjalan saat
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sekarang, dilakukan dengan maro bati, sistem nengah, artinya apabila domba yang

di pelihara pemaro beranak, maka anaknya dibagi dua antara pemaro dan pemiliki,

sedangkan induknya tetap menjadi milik yang memarokan. Kalau dari domba yang

diparo beranak satu atau tiga, maka domba tersebut dinegosiasi siapa yang akan

memilikinya dengan penggantian harga atau dibeli oleh salah sesorang, pemilik

atau pemaro. Pola maro yang berlangsung umumnya berupa paket ternak domba

yang terdiri dari tiga sampai empat ekor betina ditambah satu jantan sebagai

pinjaman untuk keperluan ”pamacek”. Tokoh peternak lain yang cukup potensial

adalah H. Misyad yang pada saat penelitian memiliki domba tangkas Garut

sebanyak 756 ekor. Ternak domba tangkas milikya yang terkenal adalah si Bagja.

Desa Sukawargi saat ini sebagai daerah yang mensuplay bibit untuk

keberbagai wilayah Indonesia. Tetapi untuk domba tangkas dari desa Sukawargi

banyak dikirim ke daerah kabupaten Bandung, Sumedang, Majalaya, sehingga

menghasilkan domba tangka sterkenal dan juara yaitu Si Dolar yang dimiliki

seorang dalang terkenal Asep Sunandar Sunarya, harganya mencapai Rp

150.000.000 ; Si panglima di Bandung, Si Rolex milik H. Omod harganya

mencapai Rp 25.000.000.

Karakter peternak bervariasi ada yang orientasi kepada nilai ekonomi

dominan, ada yang berorientasi pada mempertahankan niliai bibit, ada juga yang

dua-duanya baik bibit atau nilai ekonomis. H. Osih adalah tokoh ternak domba

yang mempunyai prinsip untuk mempertahankan bibit yang baik dan niali

ekonomis, sehingga usahanya dapat bertahan, malahan anggota keluarganya atau

anak-anaknya semua menjadi pengusaha ternak domba yang cukup dikenal dan

berhasil. Demikian pula anak-anaknya akan mengikuti jejak ayahnya sebagai

peternak yang berorientasi kepada aspek ekonomi dan bibit unggul.

Aspek Struktur Peternakan Domba Tangkas

Pengembangan struktur peternakan domba tangkas yang dimaksud dalam

hal ini adalah aspek struktur sosial dan struktur usaha ternak domba tangkas.
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Struktur sosial masyaralkat peternak domba tangkas adalah struktur masyarakat

petani yang dicerminkan dari keadaan peran, kedudukan dan status petani sebagai

aggota masyarakatnya. Perkembangan struktur peternakan domba tangkas dimulai

dari basis ekonomi pertanian-peternakan. Khusus Desa Sukawargi selain pertanian,

juga peternakan menjadi tumpuan kekuatan ekonomi masyarakat yang tangguh,

sehingga desa tersebut dikenal sebagai penghasil domba tangkas yang kualitas baik.

Struktur masyarakat peternak dibangun atas dasar jaringan hubungan internal

keluarga dan antar warga dan juga hubungan eksternal dengan para mitra

pemelihara, mitra pelanggan dan mitra lomba adu domba tangkas. Jaringan kerja

dan hubungan sosial ini terus berlanjut karena dibangun atas dasar kepercayaan

antar warga seprofesi antar kampung, antar desa dan antar kabupaten, yang

didasarkan kepercayaan dan kerjasama pemasaran. Kedudukan masyarakat

peternak bervariasi berkaitan dengan tingkat pemilikan, pemilikan ternak yang

mencapai ratusan ekor, puluhan ekor dan beberapa ekor. Haji Osih kedudukannya

sebagai tokoh ternak juga status terhormat karena mempunyai karakter pribadi yang

sosial. Kedudukan dan status tersebut sekaligus mempunyai peran penting sebagai

pengembang peternakan domba tangkas. Struktur masyarakat terdiri dari struktur

keluarga peternak, yang anggota kelurganya berperan dalam pengembangan

peternakan. Tokoh-tokoh yang mengembangkan peternakan domba, mereka adalah

bersaudara Haji Osih bersama mantunya dan saudara lainnya sama-sama

mengembangkan usaha ternak domba tangkas. Struktur masyarakat peternak dapat

dibangun karena dasarnya kepercayaan. Nilai kepercayaan tersebut menjadi fondasi

kuatnya jaringan hubungan yang sifatnya manajemen beternak, pemeliharaan,

pemasaran, kerjasama dan mempertahankan keturunan dan kualitas ternak.

Aspek Relasional Peternakan

Pola relasional masyarakat yang ada di Desa Sukawargi adalah pola relasi yang

memiliki motivasi hubungan bisnis yang bermitra melalui sistem maro (nengah).

Relasi sosial yang dikembangkan oleh tokoh peternak domba tangkas (H. Osih)
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adalah dengan dibangunnya jaringan hubungan sosial yang saling menguntungkan

lintas desa maupun antara masyarakat sekitarnya dengan modal kepercayaan

diantara para peternak pemilik dan pemaro, sehingga jaringan hubungan sosial ini

tetap eksis dari dahulu sampai sekarang.

Budidaya ternak Domba Tangkas Lingkup Motivasi Sebagai Hobi.

Pada awalnya Domba Garut tipe tangkas ini dipelihara oleh peternak

sebagai kesenagan atau hobi. Kemudian Untuk menampilkan hasil

pemeliharaannya peternak menampilkannya dengan cara ditandingkan, diiringi

gamelan dan didalamnya terdapat unsur pencak silat. Sedangkan seni ketangkasan

domba dimulai dari lahan pangonan, yaitu pada saat domba-domba ini diangon

oleh peternaknya atau oleh bocah angon sambil menunggu waktu dan beristirahat,

mereka sering menadukan domba-domba peliharaannya, selanjutnya berkembang

menjadi seni ketangkasan domba. Kesenian ini biasanya diadakan di suatu tanah

lapang, diamana dua ekor domba jantan dipertandingkan dengancara saling beradu

kepala dengan jumlah tertetu yang telah disepakati sebelum bertanding, pemenang

dalam pertandingan ini ditentukan oleh seorang wasit. Dengan berkembangnya seni

ketangkasan ini maka pada tahun 1937 di Desa Cibuluh didirikan pamidangan yang

cukup representatif atas prakarsa Mama Rubai an Ki Tasik dan sejak itu dikenal

seni ketangkasan domba yang disertai adu kedigjayaan para pesilat, jawara atau

peternak yang memiliki ilmu silat diiringi oleh seni kendang. Arena ini selain

sebagai ajang berkesenian juga dimanfaatkan oleh individu yang tidak

bertanggung jawab sebagai arena perjudian.

Kesimpulan dan Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Deskripsi sosiologis kinerja peternakan domba tangkas meliputi :

a. Nilai ternak domba tangkas sangat berharga karena memiliki nilai

historis, sosial, ekonomi dan budaya
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b. Struktur masyarakat peternak dibangun atas dasar hubungan

lembaga keluarga dan jaringan hubungan internal antar warga dan

juga jaringan eksternal dengan mitra pemelihara, mitra pelanggan

dan mitra lomba yang dibangun atas dasar kepercayaan antar warga

seprofesi, antar kampung, antar desa dan antar kabupaten didasarkan

atas kerjasama pemasaran. Kedudukan peternak di masyarakat

didasarkan pada tingkat pemilikan ternak. Tokoh peternak dengan

kepemilikan yang banyak (ada yang mencapai ratusan ekor)

memiliki status terhormat sekaligus berperan penting dalam

pengembang peternakan domba tangkas

c. Relasi sosial yang dibangun memiliki motivasi bisnis yang bermitra

dengan sistem maro atas dasar saling menguntungkan dan

kepercayaan antara pemilik dengan pemaro. Jaringan yang dibangun

meliputi lintas desa bahkan sampai lintas kecamatan.

2. Budidaya ternak domba tangkas dibangun atas kesadaran bahwa

memelihara domba tangkas akan lebih menguntungkan daripada domba tipe

daging. Adapun budidayanya meliputi : seleksi bibit domba hasil

perkawinan dengan tetuanya yang unggul, pemberian pakan tambahan,

perlakuan khusus dalam tatalaksana pemeliharaan, penanggulangan

penyakit dan pemasaran. Pola pemasaran berupa transaksi di pekalangan

pada saat ada acara lomba ketangkasan atau pembeli datang ke lokasi

peternak pembibit. Harga jual domba tipe tangkas bibit unggul mencapai Rp

25.000.000 – Rp 150.000.000

3. Pemeliharaan ternak domba tangkas Garut memberikan kontribusi cukup

berarti terhadap pendapatan rumah tangga, walaupun tidak ada stándar

harga pasar (berdasarkan patokan baku mutu genetik) dan sifatnya insidentil

Daftar Pustaka
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