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2. TINJAUAN PUSTAKA  
 

 

Karakter Wanita Tani 

Karakter menurut Suryana dan Kartib (2010) mengandung 
pengertian (1) suatu kualitas positif yang dimiliki seseorang, sehingga 
membuatnya menarik dan atraktif; (2) reputasi seseorang; dan (3) 
seseorang yang memiliki kepribadian yang eksentrik.  

Dalam kamus Poerwadarminta dalam Suryana dan Kartib 
(2010), karakter diartikan sebagai tabiat; watak; sifat-sifat kejiwaan, 
akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang 
lain. 

Sedangkan 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 tani masih memiliki peranan penting dalam 
pengelolaan usaha tani termasuk dalam hal ini usaha pengolahan hasil 
pertanian. Usaha yang dilakukan disela-sela menunggu musim panen 
serta untuk menambah penghasilan bagi keluarga dilakukan olehnya. 
Tohir (1983) mengatakan bahwa kerjasama antara petani dan wanita 
tani ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berkembangnya koperasi 
kredit khususnya adalah berkat keaktifan kaum wanita petani, karena 
merekalah yang menentukan akan keperluan kredit untuk tata rumah 
tangga keluarga maupun tata rumah tangga usaha tani. 

Sehingga dapat diartikan bahwa karakter wanita tani itu sendiri 
mempunyai nilai yang positif, selain mengurusi rumah tangga, 
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membantu suami melaksanakan usahataninya dan sambil menunggu 
panen tiba disela-sela waktunya mencoba melakukan usaha 
pengolahan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. 

Wanita tani yang melakukan usaha pengolahan hasil pertanian 
untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sudah barang tentu harus 
memiliki keberanian untuk mengambil resiko apabila hasil olahannya 
tidak diterima dipasaran/konsumen. Kemampuan untuk membaca dan 
menangkap peluang tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang yang 
mempunyai jiwa kewirausahaan.  

Namun dibalik hal tersebut menurut Eksi (2010) dimana 
permasalahan yang dijumpai di lapangan bahwa: masyarakat desa 
terutama kaum wanita, mengalami keterbatasan dalam permodalan, 
teknologi, dan oganisasi yang berpengaruh terhadap rendahnya 
produktivitas usaha, lemahnya posisi tawar menawar di pasar, dan 
rendahnya tanggapan terhadap program pemerintah, sehingga 
partisipasi kelompok menjadi rendah.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik wanita tani 
selain mempunyai kemauan untuk memperoleh penghidupan yang 
layak melalui usaha pengolahan namun juga terkendala oleh berbagai 
permasalahan yang melingkupinya antara lain wanita tani dengan 
tingkat ketrampilan dan pengetahuan yang cenderung belum optimal 
serta belum profesional dalam pengolahan hasil pertanian. 

  

Karakteristik Kelompok Wanita Tani 

Dalam penelitian terdahulu disebutkan bahwa salah satu dari 
kekuatan kunci KWT adalah kemampuannya untuk memberikan 
dampak positif pada kehidupan sosial anggotanya, dan manfaat 
lanjutan bagi komunitas desa.  Anggota KWT merasakan bagaimana 
keikutsertaan dalam KWT telah meningkatkan kualitas hidup mereka, 
dan banyak yang merasa bahwa dampak sosial proyek tersebut 
merupakan hasilnya yang paling penting. Anggota KWT menghargai 
kesempatan untuk berbagi waktu dengan perempuan lain secara rutin. 
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Mereka juga menjelaskan bahwa fokus untuk bekerja sama demi 
mencapai tujuan bersama adalah faktor yang menentukan kesuksesan 
kegiatan yang mereka lakukan (Strempel, 2011). 

Food and Fertiliser Technology Centre (FFTC) menekankan 
pentingnya mengembangkan kelompok wanita sebagai strategi untuk 
mengembangkan akses perempuan terhadap informasi, meningkatkan 
kemampuan mereka untuk ikut mengambil keputusan dan 
menciptakan kesempatan untuk membentuk kegiatan bersama dalam 
usaha mengakses masukan ekonomi (FFTC, 2007).  

Menurut Mosher (1966), salah satu syarat pelancar 
pembangunan pertanian adalah adanya kerjasama kelompok tani. 
Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak hasil dan 
manfaat yang diperoleh dengan dibentuknya kelompok tani, 
diantaranya adalah: semakin cepatnya perembesan (difusi) inovasi atau 
teknologi baru, semakin meningkatnya orientasi pasar baik yang 
berkaitan dengan input maupun produk yang dihasilkannya, serta 
dapat memanfaatkan secara lebih optimal semua sumberdaya yang 
tersedia. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk memudahkan 
koordinasi dan pembinaan wanita tani maka dibentuklah suatu 
Kelompok Wanita Tani (KWT). Kelembagaan KWT ini dibentuk 
sebagai wadah para wanita tani agar dapat berhimpun, berusaha dan 
bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 
usaha bersama dalam kelompok. 

Sebagaimana organisasi lainnya, Kelompok Wanita Tani 
mempunyai ciri-ciri yang sama. Sedangkan arti organisasi sendiri 
menurut Prof. DR. Prajudi Atmosudirdjo dalam Sofyandi dan Iwa 
(2007), mengemukakan bahwa organisasi adalah: 

 
“struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan 
kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang 
bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai 
suatu tujuan tertentu”. 
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Organisasi dapat pula didefinisikan sebagai suatu himpunan 
interaksi manusia yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama 
yang terikat dalam suatu ketentuan yang telah disetujui bersama 
(Sofyandi dan Iwa, 2007). 

Sedangkan karakteristik organisasi dapat divisualisasikan 
dengan menggambarkan dalam bentuk model melalui struktur 
organisasi, aliran input-proses-output dan pola hubungan antar anggota 
(Muhyadi, 1989). 

Menurut Muhyadi (1989) dimana dengan pendekatan teori 
sistem memandang organisasi dari dua sudut: intern dan ekstern. 
Secara intern organisasi dipandang sebagai kesatuan yang terdiri dari 
sejumlah bagian yang saling mempengaruhi dan saling bergantung. 
Sebagai kelompok kerjasama, mekanisme kerja organisasi mengikuti 
siklus: input-proses-output. Input yang tersedia diubah menjadi output 
melalui serangkaian proses transformasi. Sedangkan secara ekstern 
organisasi dipandang sebagai bagian dari lingkungan, inputnya diambil 
dari lingkungan dan outputnya diserap oleh lingkungan. 

Selain dengan pendekatan teori sistem, organisasi memiliki 
struktur, aturan-aturan dan hubungan kerja yang pasti, yang semuanya 
harus diikuti sepenuhnya oleh seluruh anggota. Organisasi lebih 
diartikan sebagai “tempat” di mana kerjasama berlangsung. Dengan 
pendekatan struktur ini organisasi lebih dipandang sebagai sesuatu 
yang bersifat statis (Muhyadi, 1989). 

Sedangkan struktur menurut Gibson, dkk (1997) bahwa 1) 
struktur sebagai suatu pengaruh pada perilaku individu dan kelompok 
yang mencakup suatu organisasi, 2) struktur sebagai aktivitas yang 
berulang dimana konfigurasi aktivitas yang umumnya bertahan dan 
mantap; polanya yang reguler, dan 3) struktur sebagai  perilaku yang 
berorientasi pada maksud dan tujuan.  

Struktur itu sendiri menurut Muhyadi (1989), merupakan 
kerangka kerjasama yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan 
kerjasama. Kerangka tersebut berguna bagi pimpinan sebagai pedoman 
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untuk melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan juga bawahannya 
sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas yang dibebankan 
kepadanya. 

Sutarto (2000) menjelaskan struktur organisasi  adalah 
kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang di dalamnya 
terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing 
mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh. Selain itu, 
organisasi sendiri merupakan sistem saling pengaruh antar orang dalam 
kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.  

Sehingga organisasi dengan pendekatan tingkah laku dapat 
dicerminkan dengan sifat kedinamisannya karena organisasi adalah 
suatu kesatuan yang bergerak ke arah tujuan tertentu. Sedangkan 
kedinamisan itu sendiri ditentukan oleh faktor manusianya, khususnya 
hubungan kemanusiaan (Muhyadi, 1989). 

Dengan demikian karakteristik KWT pengolah hasil pertanian 
ini dapat digali dengan pendekatan organisasional. 

Selain hal tersebut, perlakuan Kelompok Wanita Tani sendiri 
hampir mirip perlakuan pada Kelompok Tani. Kelompok Wanita Tani 
yang pembinaannya dibawah Dinas Pertanian sehingga penggolongan 
atau penentuan kelas berdasarkan kemampuan kelompok dengan 
menggunakan tolok ukur yang sama pada Kelompok Tani. Tolok ukur 
kemampuan kelompok tani menurut BPSDMP (1996), bahwa kelas 
kemampuan kelompoktani-nelayan ditetapkan berdasarkan nilai yang 
dicapai oleh masing-masing kelompok untuk lima tolak ukur/jurus 
kemampuan  kelompok,  yakni dengan  kriteria nilai 0 sampai dengan 
1000. Berdasarkan nilai tingkat kemampuan tersebut, masing-masing 
kelompoktani-nelayan  ditetapkan  kelasnya  dengan  ketentuan 
sebagai berikut:   

a. Kelas Pemula, merupakan kelas terbawah dan terendah dengan 
mempunyai nilai 0 sampai dengan 250. 

b. Kelas Lanjut, merupakan kelas yang lebih tinggi dari kelas 
pemula dimana kelompoktani-nelayan sudah melakukan 
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kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dengan 
mempunyai nilai 251 sampai dengan  500.  

c. Kelas Madya, merupakan kelas berikutnya setelah kelas lanjut 
dimana kemampuan kelompoktani-nelayan lebih tinggi dari 
kelas lanjut yaitu dengan nilai 501 sampai dengan 750.  

d. Kelas Utama, merupakan kelas kemampuan kelompok yang 
tertinggi, dimana kelompoktani-nelayan sudah berjalan dengan 
sendirinya atas dasar prakarsa dan swadaya sendiri. Nilai 
kemampuan diatas 750. 

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No.41/Kpts.OT.210/1/1992, 
tentang pedoman pembinaan kelompoktani-nelayan, maka pengakuan 
terhadap kemampuan  kelompok  diatur  sebagai  berikut: 

a.    Kelas Pemula, dengan piagam yang ditandatangani oleh Kepala 
Desa. 

b.    Kelas Lanjut, dengan piagam yang ditandatangani oleh Camat. 

c.     Kelas Madya, dengan piagam yang ditandatangani oleh 
Bupati/Walikota. 

d.  Kelas Utama, dengan piagam yang ditandatangani oleh 
Gubernur. 

 

Eksistensi 

Eksistensi menurut Kamus Bahasa Indonesia1 mempunyai arti 
hal berada, keberadaan.  

Eksistensi Kelompok Wanita Tani dalam analisis kelembagaan 
menurut Wahyuni (2003) penekanannya terletak pada proses interaksi 
antara dua individu atau lebih yang mencakup tiga kategori yaitu: 1) 
aturan-aturan/kesepakatan; 2) kinerja dinamika; dan 3) hasil akhir.  

                                                             
1 www.KamusBahasaIndonesia.org 
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Eksistensi KWT akan terjaga apabila organisasi berjalan efektif. 
Menurut Muhyadi (1989) organisasi dikatakan efektif apabila 
memenuhi dua kriteria berikut: 1) mampu menyesuaikan diri dengan 
kebutuhan lingkungan; 2) mampu mengelola siklus input-proses-
output efisien.  

Eksitensi KWT tidak lepas dari faktor kelembagaan yang ada 
disekitarnya. Kelembagaan pengolahan hasil pertanian merupakan 
latar belakang KWT untuk eksis.  

 

Kelembagaan  

Kelembagaan itu sendiri menurut Asmoro (2012) mempunyai 
beberapa pengertian sebagai berikut: 

1. Kata “kelembagaan” merupakan padanan dari kata Inggris 
“institution”,  atau lebih tepatnya “social institution” yang 
menunjukkan adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku 
warga masyarakat. 

2. Koentjaraningrat (1964) dalam Soekanto (2002) 
mempergunakan istilah pranata sosial bagi padaan kata social 
institution yang didefinisikan sebagai suatu sistem tata 
kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-
aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan 
khususnya dalam kehidupan masyarakat. 

3. Dari beberapa pendapat lain terkait tentang kelembagaan dapat 
disimpulkan bahwa kelembagaan adalah kesatuan (entity) 
nilai-nilai, norma-norma, adat-istiadat dan peraturan-
peraturan/kesepakatan-kesepakatan kolektif yang berlaku pada 
masyarakat, berikut organisasi/institusi (formal, non-formal 
dan informal sebagai wadahnya yang eksis secara sosial, 
ekonomi, administratif, secara fungsional dan secara struktural, 
baik yang dibentuk secara sepihak maupun dibangun secara 
partisipatif. 
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Namun secara konsepsi kelembagaan mencakup konsep pola 
perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus 
atau berulang. Dalam hal ini, ada dua pengertian kelembagaan yang 
sering digunakan oleh ahli dari berbagai bidang, yaitu yang disebut 
institusi atau pranata dan organisasi. Pengertian kelembagaan sebagai 
pranata dapat dikenali melalui unsur-unsurnya, seperti aturan main, 
hak dan kewajiban, batas yurisdiksi atau ikatan dan sanksi. 
Selanjutnya, kelembagaan dalam pengertian organisasi, disamping 
keempat unsur tersebut juga dicirikan terdapatnya struktur organisasi, 
tujuan yang jelas, mempunyai partisipan dan mempunyai teknologi 
serta sumberdaya (Hernanto, 2007). 

Lembaga di pedesaan lahir untuk memenuhi kebutuhan sosial 
masyarakatnya. Sifatnya tidak linier, namun cenderung merupakan 
kebutuhan individu anggotanya, berupa: kebutuhan fisik, kebutuhan 
rasa aman, kebutuhan hubungan sosial, pengakuan, dan pengembangan 
pengakuan. Manfaat utama lembaga adalah mewadahi kebutuhan salah 
satu sisi kehidupan sosial masyarakat, dan sebagai kontrol sosial, 
sehingga setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak 
masyarakat (Elizabeth dan Darwis, 2003).  

Kelembagaan dalam artian organisasi/institusi (formal, non-
formal dan informal sebagai wadahnya yang eksis secara sosial, 
ekonomi, administratif, secara fungsional dan secara struktural, baik 
yang dibentuk secara sepihak maupun dibangun secara partisipatif 
dalam KWT. Serta kelembagaan pengolahan hasil pertanian yang 
didalamnya terdapat aturan main dan pelaku-pelaku kelembagaan yang 
turut membentuk pola perilaku usaha pengolahan hasil pertanian ini.  

Peranan aktor sangat mempunyai pengaruh yang kuat dalam 
melembagakan suatu organisasi. Yang disebut aktor (actor) dapat 
berupa orang, kelompok, organisasi atau jalinan yang mampu 
mengambil keputusan dan bertindak dengan cara yang sedikit banyak 
terkoordinasi. Para aktor dapat berupa individu-individu, kelompok, 
partai, pemerintah dan sebagainya. Kelompok–kelompok yang 
terorganisasi mempunyai tujuan dan sasaran dalam situasi interaksi dan 
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mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tindakan kolektif. Sudah 
barang tentu terdapat proses-proses sosial di dalam kelompok. Setiap 
aktor mempunyai serangkaian tertentu kesempatan bertindak untuk 
dipilihnya. Setiap tindakan yang dipilihnya akan memberikan dampak 
atau akibat aksi (Burns, 1987). 

 

Kerangka Berfikir 

Berdasarkan uraian diatas dimana suatu kelembagaan dalam 
menjalankan fungsi-fungsinya tidak lepas dari faktor internal dan 
eksternal dari lembaga itu sendiri agar melembaga dan eksis.  
Permasalahan internal dalam organisasi dapat dipengaruhi juga oleh 
perubahan lingkungan sosial dari waktu ke waktu. Dengan 
mengidentifikasi karakteristik KWT serta lingkungan kelembagaan 
pengolahan hasil pertanian dapat diketahui pola-pola yang 
berkembang dalam KWT. Berikut kerangka berpikir dalam penelitian 
kelembagaan kelompok wanita ini.  
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