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1. PENDAHULUAN 
 

Latar  Belakang 

Usaha tani agribisnis terdapat tiga subsistem yaitu (1) subsistem 
agribisnis hilir yaitu kegiatan ekonomi yang mengubah hasil pertanian 
primer menjadi produk olahan baik siap saji / untuk dikonsumsi, (2) 
subsistem agribisnis hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan 
dan memperdagangkan sarana produksi pertanian, (3) subsistem usaha 
tani dimana proses produksi tanaman pangan peternakan, perikanan, 
tanaman perkebunan dan hortikultura atau budidaya pertanian dalam 
arti luas (Cramer dan Jensen, 2001). 

Usaha tani yang menjadi penekanan pada penelitian ini adalah 
subsistem agribisnis hilir dimana pengolahan produk hasil pertanian 
untuk pengembangan pangan lokal/makanan tradisional mempunyai 
peranan yang strategis dalam upaya penganekaragaman konsumsi 
pangan di daerah, karena bahan baku pangan tersebut tersedia secara 
spesifik lokal. Pengolah makanan khas dengan memanfaatkan pangan 
lokal/sumber pangan alternatif untuk meningkatkan produktivitas 
kelompok sekaligus melakukan diversifikasi pangan dengan 
pengolahan sumberdaya pangan alternatif mempunyai tujuan selain 
untuk menambah penghasilan juga turut serta dalam pembangunan 
Ketahanan Pangan memberdayakan masyarakat agar mampu 
menanggulangi masalah pangan secara mandiri serta mewujudkan 
ketahanan pangan rumah tangga berkelanjutan. 

Pelaku rumah tangga tani selain ayah, ibu rumah tangga tani 
juga memegang peranan penting dalam keluarga, selain mengurusi 
rumah tangganya, mereka juga mampu mendukung perekonomian 
keluarga dengan melakukan usaha pengolahan pangan. Hal ini 
dilakukan karena kondisi ekonomi keluarga tani seringkali memaksa 
wanita tani untuk ikut bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. 
Upaya-upaya yang dilakukan wanita tani diharapkan mampu 
meningkatkan kesejahteraan keluarga. 
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Pengertian wanitatani-nelayan menurut Surat Edaran Kepala 
Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian Nomor.  K/LP. 
620/147/X/92k, tanggal 8 Oktober 1992 tentang Pedoman Umum 
Pembinaan Wanitatani-Nelayan adalah kaum wanita yang berstatus 
selalu petani-nelayan yang wanita (ibu, anak, mertua, kemenakan, dan 
lain-lain). Yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: wanita tani 
adalah istri atau keluarga lain yang hidup dan mencukupi nafkahnya 
dari berusahatani, mandiri dan rata-rata usianya di atas 35 tahun.  

Wanita – wanita tani ini merupakan potensi yang besar bagi 
pembangunan bila diberdayakan secara maksimal. Untuk 
mempermudah koordinasi dan pembinaannya maka dibentuklah suatu 
kelompok wanita tani (KWT). Kelembagaan KWT ini pada dasarnya 
dibentuk sebagai wadah para wanita tani agar dapat berhimpun, 
berusaha dan bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga 
melalui usaha bersama dalam kelompok. KWT yang berada di Kota 
Salatiga pada umumnya bergerak di bidang pengolahan pangan lokal. 

Namun dalam pengembangan produk lokal/makanan tradisional 
beserta olahannya dewasa ini masih memiliki beberapa kelemahan, 
antara lain: (1) pasar yang terbatas, (2) mutu yang relatif rendah dan 
tidak tahan lama, (3) penampilan yang kurang menarik karena 
kemasan yang masih sederhana dan tidak informatif, menyebabkan 
produk tersebut kurang memiliki nilai jual dan daya saing (BKP Prov. 
Jateng, 2011). 

Berbagai permasalahan yang dihadapi KWT tersebut perlu 
dilakukan penanganan secara sinergi dari beberapa unsur/instansi 
dalam membantu penyelesaian permasalahan proses pengolahan, 
permodalan, teknologi, proses kemasan dan pemasarannya. 
Keberhasilan melalui pemberdayaan wanita tani pengolahan hasil 
pertanian, sangat ditentukan pula peran aktif atau partisipasi 
masyarakat/wanita tani tersebut. 
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Mengacu pada hasil penelitian Rika (2011) karakteristik 
kelembagaan dimana selama ini masyarakat lebih banyak berperan 
sebagai objek (penerima) kegiatan pembangunan, sementara yang lebih 
berperan dalam pelaksanaan pembangunan adalah pemerintah. Hal ini 
menyebabkan ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap 
pemerintah. Serta karena selama ini program pemerintah nyatanya 
masih banyak bersifat top-down dan masih kurang mengakomodir 
akses pemasaran yang sebenarnya sangat penting untuk penjualan 
produk akhir. Untuk itu dengan menjadikan KWT sebagai subjek 
(pelaku) diharapkan dapat berperan aktif dalam pemberdayaan 
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.  

Oleh karena itu beberapa hal kendala yang dihadapi tersebut 
sangat mempengaruhi eksistensi KWT pengolah hasil pertanian. 
Muncul tenggelamnya KWT tentu tidak lepas dari faktor kelembagaan 
yang mempengaruhi. Untuk itu penting untuk menggali kelembagaan 
msayarakat yang berswadaya di pedesaan dimana menurut Roland 
Bunch (1992) dalam Rintuh dan Miar (2005:3) pentingnya 
kelembagaan, antara lain karena dapat memberi kelanggengan pada 
masyarakat desa untuk terus menerus mengembangkan usahanya 
seperti untuk mengembangkan teknologi dan menyebarkannya. 

Menurut Rintuh dan Miar (2005:58) dimana para ahli 
berpendapat bahwa lembaga dapat diartikan sebagai suatu 
norma/kaidah peraturan atau organisasi yang memudahkan koordinasi 
dalam membentuk  harapan masing-masing yang mungkin dapat 
dicapai dengan saling bekerja sama. Dalam hal ini, kelembagaan 
dimaksudkan adalah tradisi dan pranata baru yang sesuai dengan 
tuntutan pemberdayaan dan modernisasi maupun organisasi kelompok 
yang mampu menghasilkan beragam produk yang dapat 
mengembangkan keunggulan komparatif (comparative advantage) atau 
keunggulan kompetitif (competitive advantage).  

Untuk itu berdasarkan uraian diatas, penting dilakukan 
penelitian tentang seberapa melembaganya kelompok wanita tani 
pengolah hasil pertanian di Kota Salatiga melalui kegiatan-kegiatan 
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organisasi KWT tersebut. Penelitian dilakukan dari sisi 
kelembagaannya dengan judul “Kelembagaan Kelompok Wanita Tani 
(KWT) Pengolah Hasil Pertanian (Studi pada KWT di Kota Salatiga)”. 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat diketahui 
karaktertistik organisasi KWT pengolah hasil pertanian serta 
lingkungan kelembagaan pengolahan hasil pertanian yang menjadi 
KWT untuk eksis.  

 

Rumusan Masalah  

Potensi kaum wanita sangat besar, sebagai contoh hal ini dapat 
dilihat dari peranan wanita tani yang sangat kompleks disatu sisi 
mengurusi rumah tangga, membantu suami melaksanakan 
usahataninya, dan sambil menunggu panen tiba disela-sela waktunya 
mencoba melakukan usaha pengolahan hasil pertanian untuk 
mencukupi kebutuhan hidupnya.  

Sebagaimana yang telah diutarakan Yunus (2007) kaum 
perempuan miskin lebih memandang jauh ke depan dan bekerja keras 
untuk membebaskan diri dan keluarganya dari kemiskinan sehingga 
perempuan miskin lebih cepat menyesuaikan diri dan jauh lebih baik 
dalam proses membangun kemandirian ketimbang laki-laki. 

Wanita tani mempunyai potensi yang besar bagi pembangunan 
perekonomian kerakyatan melalui KWT pengolah hasil pertanian. 
Apabila potensi ini dikembangkan akan memperkuat pembangunan 
pertanian perdesaan. 

Namun berdasarkan penelitian sebelumnya (Eksi, 2010) 
permasalahan-permasalahan  KWT pengolah hasil pertanian antara 
lain: (1) di bidang pertanian belum termanfaatkannya lahan 
pekarangan secara optimal; (2) di bidang industri dimana perilaku 
UKM pengolah hasil pertanian lebih didominasi oleh wanita dengan 
tingkat ketrampilan dan pengetahuan yang cenderung belum optimal 
dan belum profesional dalam pengolahan makanan; (3) di bidang 
ketenagakerjaan/pemberdayaan dimana kecenderungan rendahnya 
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pola manajemen usaha tani; serta (4) permasalahan dalam proses 
pemasaran dimana masih adanya kekurangpahaman KWT tentang ijin 
usaha dan produksi. 

Serta menurut (Zuraida dan Rizal, 1993; Agustian, dkk, 2003; 
Syahyuti, 2003; Purwanto, dkk, 2007) dalam Sesbany (2011) dalam 
perkembangannya kelembagaan petani di desa umumnya tidak 
berjalan dengan baik antara lain disebabkan kelompoktani pada 
umumnya dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk 
memudahkan pengkoordinasian apabila ada kegiatan atau program 
pemerintah, sehingga lebih bersifat orientasi program, dan kurang 
menjamin kemandirian kelompok dan keberlanjutan kelompok. Serta 
pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan 
pendekatan yang top down, menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi 
masyarakat.  

Dari berbagai permasalahan yang ada maka banyak KWT yang 
muncul dan tenggelam dalam mempertahankan eksistensinya. Secara 
empiris, adanya KWT yang terbentuk namun secara kegiatan/aktivitas 
pokok kelompok tidak berjalan atau  hanya sebagai sarana untuk 
mendapatkan bantuan pemerintah tanpa ada kegiatan yang nyata. 
Untuk itu kelembagaan KWT Pengolah Hasil Pertanian merupakan 
salah satu faktor yang perlu dicermati untuk mengetahui sejauh mana 
kelembagaan KWT Pengolah Hasil Pertanian selama ini berkaitan 
dengan upaya meningkatkan pendapatan keluarga khususnya melalui 
pengolahan pangan lokal.  Berdasarkan identifikasi dari latar belakang 
dan masalah yang ada, peneliti dapat merumuskan permasalahan 
penelitian yaitu sebagai  berikut: 

1. Bagaimana karakteristik organisasi KWT pengolahan hasil 
pertanian di Kota Salatiga? 

2. Bagaimana lingkungan kelembagaan pengolahan hasil pertanian 
yang menjadi latar KWT untuk eksis? 
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Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. untuk mengidentifikasi karakter organisasi KWT pengolahan 
hasil pertanian di Kota Salatiga; 

2. untuk mengetahui lingkungan kelembagaan pengolahan hasil 
pertanian yang menjadi latar KWT untuk eksis. 

 

Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi 
referensi keilmuan serta menambah wawasan bagi para pembaca, 
mengenai kelembagaan KWT Pengolah Hasil Pertanian karakter 
organisasi KWT dan kelembagaan pengolahan hasil pertanian yang 
mempengaruhinya.  

Serta penelitian ini  bagi Pemerintah Kota Salatiga sebagai 
masukan dalam kebijakan mengembangkan perekonomian kerakyatan 
melalui pemberdayaan wanita khususnya kelompok wanita tani yang 
ada di Kota Salatiga dengan merumuskan pendekatan kelembagaan 
wanita tani yang lebih sesuai ke depan. 

 


