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5. KARAKTERISTIK ORGANISASI KWT PENGOLAH 
HASIL PERTANIAN  

 
Pengantar 

Tak kenal maka tak sayang. Mungkin peribahasa yang pas 
untuk kita ketika akan memberdayakan suatu wilayah maka harus 
mengetahui bagaimana sifat, karakter wilayah yang akan 
diberdayakan. 

Mengingat potensi luar biasa yang ada dalam wanita tani  
khususnya pengolahan hasil pertanian bagi pembangunan 
perekonomian kerakyatan. Sehingga perlu adanya meneliti lebih dalam 
karakter organisasi wanita tani dalam pengolahan hasil pertanian yang 
ada di Kota Salatiga. 

Untuk mengetahui karakteristik organisasi wanita tani dalam 
kelembagaan KWT Pengolah Hasil Pertanian yang ada di Salatiga dapat 
kita gali melalui interaksi serta pola perilaku sosial yang sudah 
mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang yang ada 
dalam organisasi KWT atau sisi internal kelembagaan KWT itu sendiri. 
Dengan menggali sisi internal KWT dapat diketahui sejauh mana peran  
wanita tani dalam organisasi KWT.  

 

KWT Pengolah Hasil Pertanian di Kelurahan Sidorejo Kidul, 
Kecamatan Tingkir  

 Jenis Usahatani/Usaha 

Usaha yang dilakukan kelompok wanita tani ini khususnya di 
bidang pengolahan hasil pertanian. Mereka melakukan usaha 
pengolahan hasil pertanian untuk menambah pendapatan demi 
peningkatkan kesejahteraan keluarga tani.  

Produk olahan KWT yang ada di Kelurahan Sidorejo Kidul 
mempunyai ciri khas masing-masing kelompok. Seperti pada tabel 
berikut: 



Kelembagaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Pengolah Hasil Pertanian 
(Studi pada KWT di Kota Salatiga) 

42 

Tabel 5.1 
Ciri khas produk olahan KWT yang ada di Kelurahan Sidorejo Kidul 

No. KWT Produk Olahan Khas 
1 KWT “Lancar” Abon ikan, kripik lele, telur asin 
2 KWT “Barokah” Gula kacang, kripik talas 
3 KWT “Sri Rejeki” Kue satru, kripik tempe, egg roll 
4 KWT “Mulia” Tela-tela, pencok singkong, cendol singkong keju 

Sumber: Wawancara dengan Ketua KWT “Lancar” 

Masing-masing kelompok mempunyai ciri khas dimaksudkan 
agar memudahkan pemasaran sehingga KWT satu dengan yang lainnya 
tidak bersaing dalam produk yang sama namun dapat saling 
melengkapi dan bekerjasama. Seperti contoh apabila KWT A mendapat 
pesanan diluar produk yang dibuat maka akan menghubungkan kepada 
KWT B yang membuat produk sesuai pesanan. 

Usaha yang dilakukan oleh sebagian besar KWT sebagai  usaha 
pengolahan pangan tidak dilakukan secara berkelompok namun 
dilakukan secara individual oleh masing-masing anggota. Meskipun 
demikian kelompok sebagai sarana dalam bidang pemasaran antar 
KWT saling membantu dan bekerja sama apabila mendapat pesanan 
yang berbeda maka dilimpahkan ke KWT yang lain. Selain hal tersebut 
berbagi informasi dan pengalaman dalam pengolahan hasil dilakukan 
antar KWT dengan demikian tidak ada rasa persaingan antar KWT 
melainkan saling mendukung dan bekerja sama. 

Pada umumnya usaha olahan hasil pertanian ini hanya dalam 
skala rumah tangga atau sebagai pekerjaan sampingan ibu rumah 
tangga belum pada skala usaha besar yang dikelola secara berkelompok. 
Tenaga kerja yang digunakan tidak menggunakan dari luar hanya 
anggota keluarga, dengan alasan  mengurangi biaya produksi. 
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 Anggota 

Anggota kelompok wanita tani di Kelurahan Sidorejo Kidul ini 
sesuai dengan 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. 

Jumlah anggota kelompok wanita tani ini antara 10 sampai 
dengan 30 orang. Untuk KWT “Lancar” yang semula pada 
pembentukan kelompok pada tahun 2004 berjumlah 15 orang kini 
sudah mencapai 26 orang. Anggota KWT “Barokah” berjumlah 32 
orang; KWT “Sri Rejeki” berjumlah 34 orang dan KWT “Mulia” 
berjumlah 25 orang. 

Seperti halnya definisi dari organisasi menurut Sofyandi dan 
Iwa (2007) yaitu suatu himpunan interaksi manusia yang bekerjasama 
untuk mencapai tujuan bersama yang terikat dalam suatu ketentuan 
yang telah disetujui bersama.  

Dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok diindikasikan 
bahwa dengan bekerjasama dalam kelompok akan memberikan 
kepuasan tersendiri bagi individu untuk mewujudkan tujuan tertentu. 
Misal dengan tergabung dalam KWT, anggota memperoleh kemudahan 
mengakses segala bentuk bantuan dari pemerintah, selain itu anggota 
memperoleh pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dalam 
pengolahan serta mempermudah pemasaran ketika tergabung dengan 
kelompok. Meskipun demikian anggota terikat akan kewajiban dan 
haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kelompok untuk 
mewujudkan tujuan bersama yang telah disetujui bersama. 

Sehingga sejalan dengan teori organisasi modern dimana 
mengakui adanya berbagai tujuan pribadi dari anggotanya. Motivasi 



Kelembagaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Pengolah Hasil Pertanian 
(Studi pada KWT di Kota Salatiga) 

44 

para anggota memasuki sebuah organisasi bisa berbeda-beda. Motivasi 
yang berbeda-beda itu dapat diterima sepanjang tidak bertentangan 
dan menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain, teori 
modern berusaha untuk secara simultan mencapai tujuan organisasi 
sekaligus memuaskan kepentingan anggota (Muhyadi, 1989). 

 

 Struktur  

Dari hasil penelitian  KWT yang terdapat di kelurahan Sidorejo 
Kidul, rata-rata KWT mempunyai potensi yang besar serta 
kelembagaan yang cukup kuat. Dari sisi modalitas organisasi mereka 
rata-rata mempunyai modal baik keuangan yang berasal dari bantuan 
pemerintah maupun hasil iuran bersama, sumberdaya alam, aktor 
pelaku baik pengurus maupun anggota mempunyai peran yang aktif 
dan berjiwa enterpreneur.  Sedangkan kinerja kelompok tersebut dapat 
dilihat dari kekompakan para anggotanya serta hasil dari pengolahan 
hasil pertanian yang nyata memberikan manfaat sebagai penghasilan 
mereka dirasakan cukup besar. 

Sebagaimana menurut Hicks dalam Wahyudi (1989) unsur-
unsur yang diperlukan dalam sebuah organisasi yaitu unsur inti (core 
element)  dan unsur kerja (working element). Unsur inti ialah faktor 
manusianya sebagai pembentuk organisasi. Sedangkan unsur kerja 
yaitu 1) energi yang bersumber dari manusianya itu sendiri, dan 2) 
energi yang berasal dari sumber bukan manusia. Sedangkan energi 
yang bersumber dari manusia meliputi (1) kemampuan untuk bekerja, 
(2) kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, dan  (3) kemampuan 
melaksanakan prinsip-prinsip organisasi. Sedangkan energi yang 
berasal dari sumber non-manusia meliputi alam, iklim, udara, cuaca, 
air dan lain-lain. 

Sehingga sebagai energi yang bersumber dari manusia, peran 
ketua, pengurus serta anggota mempunyai arti penting dalam 
menggerakkan roda organisasi. Serta di bidang pengolahan hasil 
pertanian tentu saja faktor alam juga menentukan keberhasilan 



Karakteristik Organisasi KWT  
Pengolah Hasil Pertanian 

45 

organisasi, sebagai contoh dibutuhkannya proses pengeringan dari 
matahari langsung untuk pembuatan rambak, tepung-tepungan untuk 
menghasilkan hasil yang optimal. 

Selain hal tersebut pelaksanaan dari fungsi-fungsi organisasi 
dengan tujuan yang jelas, terencana dan teraktual dengan baik turut 
serta menggerakkan roda organisasi. Hal ini terlihat dari masing-
masing seksi pada organisasi memahami perannya serta rencana kerja 
jelas teraktual dengan baik.  

Meskipun dengan struktur organisasi yang sederhana dan  
terdiri Ketua, Sekretaris, Bendahara I, Bendahara II, kecuali di KWT 
Sri Rejeki mempunyai seksi Pemasaran dan Bazaar, namun cukup 
menggerakkan organisasi KWT.  

Dari dimensi-dimensi struktur organisasi,  para ahli 
berpendapat bahwa struktur memegang peran penting dalam mencapai 
keberhasilan organisasi. Menurut Richard S. Blackburn dalam Muhyadi 
(1989) diterangkan bahwa struktur terdiri dari tiga dimensi, yaitu: 1) 
formalitas, 2) sentralisasi dan 3) kompleksitas. 

Dimensi formalitas, formalisasi berkaitan dengan prosedur 
pelaksanaan kerja dalam organisasi. Apabila proses pelaksanaan kerja 
diatur secara rinci, dinyatakan dalam bentuk tertulis sehingga 
pekerja/anggota tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan 
lain, menggunakan cara lain, waktu lain, alat lain, dan sebagainya, 
maka dikatakan bahwa tingkat formalisasi pada organisasi yang 
bersangkutan tinggi. 

Tingkat formalisasi pada organisasi KWT pada umumnya 
rendah, hal ini terbukti dari hasil wawancara pada masing-masing 
ketua kelompok dimana sebagian besar KWT belum menuliskan apa 
yang menjadi rencana kerja tahunan, bahkan aturan, sanksi dan tujuan 
yang jelas belum tertulis secara nyata hanya sebatas kesepakatan-
kesepakatan bersama. Berjalannya organisasi mengalir apa adanya, 
meskipun dari KWT “Lancar” yang sudah berada ditingkat kemampuan 
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lanjut, baru mulai akan menyusun rencana kerja setelah adanya 
pergantian ketua yang baru. 

Selain itu kebebasan anggota untuk menentukan usaha 
pengolahan yang sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan dibuka 
seluas-luasnya. Sehingga bila ditinjau dari segi formalitas organisasi 
meskipun organisasi dibentuk dengan bentukan organisasi formal yang 
mana ada struktur organisasi, dan berdasar ketentuan syarat-syarat 
dibentuknya Kelompok Wanita Tani sesuai dengan penggolongan kelas 
berdasar kemampuan kelompok. Pembentukan KWT wajib tertuang 
dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok yang diketahui oleh 
Penyuluh Pendamping Wilayah dari Dinas Pertanian dan Perikanan 
Kota Salatiga serta dari Pihak Kelurahan/Kecamatan terkait. Namun 
organisasi KWT ini tergolong unik, secara organisasi dibentuk formal 
namun secara pelaksanaan tergolong informal, sehingga bisa dikatakan 
fleksibel. 

Anggota yang mempunyai potensi lebih misal dibidang 
pemasaran dapat menjalankan fungsi pemasaran diberikan keleluasaan 
untuk turut mempromosikan/memasarkan produk kelompok. Anggota 
kelompok diberikan keleluasaan untuk mengembangkan potensinya 
misal tergabung dalam organisasi lainnya, namun diharapkan turut 
dapat mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain. Hal ini 
seperti yang terjadi pada KWT “Lancar” dan KWT “Sri Rejeki”.        
KWT “Lancar” dengan peran ibu Tutik Kadariyah, mantan Ketua 
KWT, yang tergabung pada keanggotaan FEDEP turut 
mempromosikan/memasarkan produk kelompok di FEDEP.  Anggota 
KWT “Sri Rejeki” ibu Tarsiwin yang bergelut di pengolahan hasil 
perikanan juga sangat aktif di organisasi UMKM dalam memasarkan 
produknya dan produk kelompok. Menjalin hubungan dengan 
CEMSED UKSW juga dilakukan untuk memperluas relasi. Turut 
melengkapi segala sertifikasi dari ijin IPRT hingga sertifikasi halal telah 
didapatkannya untuk menunjang pemasaran produknya. 

Dimensi sentralisasi, yang artinya menunjuk kepada pemusatan 
wewenang dalam rangka pengambilan keputusan. Organisasi KWT ini 
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pada umumnya dalam pengambilan keputusan secara musyawarah 
untuk mufakat sehingga segala sesuai didiskusikan secara bersama-
sama dalam kelompok. Sehingga tidak adanya sentralisasi pengambilan 
keputusan yang berada di ketua sebagai pemimpin kelompok. Namun 
peran ketua sebagai penggerak sangat menentukan organisasi KWT ini. 

Dimensi kompleksitas yang berkaitan dengan variasi pekerjaan, 
jenjang organisasi, dan lokasi pelaksanaan pekerjaan. Organisasi KWT 
pengolah hasil pertanian secara pekerjaan tidak adanya variasi jenis 
usaha sehingga tidak adanya perbedaan orientasi anggota, sifat 
pekerjaan ataupun jenis ketrampilan yang dituntut dari para 
pekerja/anggotanya. Sehingga dari dimensi kompleksitas, organisasi 
KWT cenderung sederhana, tidak adanya jenjang yang curam dalam 
struktur organisasi, serta pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh 
masing-masing anggota yang tidak memerlukan koordinasi yang sukar. 

Sedangkan untuk penjenjangan organisasi dimana menurut 
Sutarto (2000) macam-macam struktur organisasi berdasar jenjang 
organisasi dibedakan adanya 3 macam struktur organisasi, yaitu: 

(1) Struktur organisasi pipih (flat top organization),  yaitu struktur 
organisasi yang melaksanakan jenjang organisasi antar 2 sampai 
dengan 3 tingkat. 

(2) Struktur organisasi datar, yaitu struktur organisasi yang 
melaksanakan jenjang organisasi sampai dengan 4 tingkat. 

(3) Struktur organisasi curam, yaitu struktur organisasi yang 
melaksanakan jenjang organisasi sampai dengan 5 tingkat. 

Dari hasil analisis diperoleh bahwa organisasi KWT pengolah 
hasil pertanian cenderung mempunyai sifat yang sederhana, unik dan 
fleksibel. Sehingga dapat digambarkan struktur organisasi sebagai 
berikut: 

 

 Ketua 
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Gambar 3 
Struktur organisasi KWT 

 

Artinya bahwa struktur organisasi pipih (flat top organization), 
dibuat dengan 2 tingkat menerangkan tingkat kompleksitas yang 
rendah. Ketua memegang kendali organisasi, maju tidaknya organisasi 
tergantung dari peran aktor yaitu ketua, namun selain hal tersebut 
dukungan dari pengurus yang sekaligus anggota dan anggota 
keseluruhan dengan adanya motivasi kerja turut memperkuat 
organisasi KWT Pengolah Hasil Pertanian.  

 

 Sistem 

Melalui pendekatan teori sistem yang 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 (Muhyadi,1989). 

Permasalahan internal maupun konflik internal turut 
membentuk restrukturisasi suatu organisasi. Hal tersebut juga dialami 
oleh KWT “Lancar”. 

KWT “Lancar” dengan jumlah anggota 26 orang berdiri pada 
tahun 2004. KWT ini setiap bulan sekali mengadakan pertemuan 
anjangsana tiap tanggal 7.  

Pada tahun 2012 telah terjadi pergantian pengurus dimana 
ketua yang lama ibu Tutik Kadariyah diganti dengan ketua baru ibu Sri 

Sekretaris Bendahara I Bendahara II Anggota 



Karakteristik Organisasi KWT  
Pengolah Hasil Pertanian 

49 

Mulyani. Dari hasil wawancara2 kami dengan ketua baru ibu Mulyani 
menceritakan sebagai berikut: 

 
“...selama kepemimpinan yang lama, anggota dimintai KTP 
tanpa alasan yang jelas. Beberapa saat kemudian mendapat 
bantuan peralatan seperti bantuan dari provinsi Jateng. 
Barang-barang bantuan dari provinsi tidak dikelola secara 
kelompok dan tidak transparan. Seperti contoh mendapat 
alat pengemas minuman dalam gelas yang digunakan tidak 
dengan kelompok selain itu ketika ada tamu yang datang 
berkunjung (baik dari FEDEP maupun tamu dari provinsi) 
tamu diberikan oleh-oleh yang diambilkan dari anggota 
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, produk langsung 
diambil setelah beberapa hari baru laporan. Kas kelompok 
juga selalu kosong dengan alasan untuk ini itu tanpa 
pertanggungjawaban yang jelas.” 
 

Dari akumulasi kejadian selama kepemimpinan ibu Tutik, 
maka Ibu Sri Mulyani sebagai ketua baru atas kesepakatan bersama 
kelompok merombak sistem yang ada dengan secara transparan 
mengelola inventarisasi barang aset yang berasal dari kelompok sendiri 
serta peralatan bantuan dari pemerintah. Berusaha membuat Rencana 
Kerja Kelompok serta mengelola kas bersama untuk akumulasi 
permodalan sehingga dapat diputar kembali melalui simpan pinjam. 

Rencana kerja tersebut antara lain setiap bulan pada pertemuan 
harus ada resep olahan baru serta setiap anggota harus membuat suatu 
produk olahan. Apabila anggota merasa kesulitan maka ketua dan 
anggota lain ikut membantu dan memecahkan masalah secara bersama-
sama. 

Secara internal organisasi, aktor dan sistem  tidak dapat 
dipisahkan. Seperti yang diungkapkan Burns (1987) bahwa keadaan 
material dan sosio-kultural lembaga dan kultur menghambat, 
membuka peluang bagi para pelaku untuk bertindak dan melalui 

                                                             
2 Wawancara 3 November 2012 
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tindakan strukturisasi itu mereka mempertahankan atau mengubah 
sistem tempat mereka bertindak dan melakukan interaksi.  

Peran ibu Sri Mulyani sebagai ketua yang baru mampu 
mengubah sistem yang lama dengan sistem yang transparan, terbuka 
serta mulai membuat rencana kerja kelompok dan program kerja 
kelompok yang didukung oleh anggota kelompok. 

Tindakan yang dilakukan ibu Sri Mulyani dalam merombak 
sistem yang ada dalam organisasinya menggambarkan bahwa para 
aktor dalam bertindak sesuai cara mereka mau/mampu dalam 
memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dengan latar 
belakang yang beranekaragam baik tingkat kemampuan, pengetahuan 
dan kepribadian mereka seperti pendapat Burns (1987).  

Kaitannya dengan siklus input-proses-output, KWT sebagai 
pengolah hasil pertanian dimana inputnya yaitu produk hasil pertanian 
yang diolah dan output dari prosesnya yaitu produk olahan hasil 
pertanian yang nantinya diserap oleh konsumen/pasar. Maka untuk 
inputnya anggota memanfaatkan bahan baku dari wilayah sekitarnya 
(umbi-umbian, telur bebek, olahan dari ikan), namun ada sebagian 
KWT yang tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari 
wilayahnya  tetapi dengan bahan baku yang mudah didapat di 
pasar/warung-warung kecil. 

Mereka melakukan proses pengolahan secara individu/masing-
masing anggota namun tidak secara kelompok. Mereka melakukan 
proses pengolahan sehingga bahan yang sebelumnya bernilai rendah 
menjadi bernilai ekonomi lebih tinggi. 

Proses pengolahan oleh anggota kelompok dilakukan secara 
baik dan benar serta dari segi pengepakan sudah cukup bagus. Aneka 
pelatihan dan pendampingan telah dilakukan sebagai bentuk 
penguatan kelembagaan KWT. Contoh-contoh pelatihan dan 
pendampingan yang telah diikuti oleh KWT di Kelurahan Sidorejo 
Kidul antara lain Program Sibermas pada tahun 2008 seperti yang telah 
dilakukan tim Sibermas dalam penelitian Eksi (2010) dimana 
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pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh tim Sibermas dapat 
meningkatkan semangat kerja dan termotivasi untuk berwirausaha bagi 
wanita tani yang melakukan usaha pengolahan hasil pertanian serta 
membantu menyelesaikan permasalahan KWT dalam hal: perbaikan 
proses pengolahan, kemasan hasil produksi dan ijin PIRT serta 
membantu dalam memberikan informasi untuk promosi dan bazar. 

Output dari proses pengolahan yaitu aneka produk olahan yang 
siap dipasarkan. Output yang diserap lingkungan artinya bahwa perlu 
adanya kemampuan untuk membaca produk apa yang laku dipasarkan, 
bagaimana pengepakannya serta pangsa pasar yang dituju. 

KWT pengolah hasil pertanian yang berada di Kelurahan 
Sidorejo Kidul ini sudah mempunyai pangsa pasar sendiri. Antara lain 
dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain misal bergabung 
dengan komunitas FEDEP, penitipan diwarung-warung ataupun 
diambil oleh pedagang keliling/distributor keliling yang sudah menjadi 
langganannya. 

Sehingga ketika sudah mempunyai pangsa pasar dan terjalin 
pola hubungan kerjasama dengan pihak lain yang baik, maka KWT 
perlu menjaga mutu, kualitas, kuantitas produknya secara kontinyu 
agar tidak mengecewakan pihak lain ataupun konsumen. Hubungan 
sistemik input-proses-output akan menghasilkan hubungan timbal 
balik yang baik antara lingkungan internal dengan lingkungan 
eksternal. Jika dilihat dari segi umur organisasi, KWT yang berada di 
Kelurahan Sidorejo Kidul dapat dilihat dari tabel berikut:  

Tabel 5.2 
Umur organisasi KWT Pengolah Hasil Pertanian di Kelurahan Sidorejo Kidul, 

Kecamatan Tingkir 

No Nama 
KWT 

Tingkat 
Kemampuan 

Jumlah 
Anggota 
(tahun 
2011) 

Jumlah 
Anggota 
(tahun 
2012) 

Tahun 
berdiri 

Umur 
Organisasi 

1. Barokah Lanjut 32 32 1995 17 Tahun 

2. Sri 
Rejeki Madya  34 34 1998 14 Tahun 
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3. Mulia Pemula 25 25 2003 9 Tahun 
4. Lancar Lanjut 15 26 2004 8 Tahun 

 Sumber: Olah data primer, 2012 

Umur organisasi yang cenderung sudah cukup lama, sehingga 
tingkat kemapanan sistem sudah melembaga dengan sendirinya. 
Sedangkan untuk KWT “Lancar” kemapanan sistem yang ada diikuti 
dengan anggota yang bergabung, karena melihat banyak keuntungan 
ketika bergabung dengan KWT. 

 

 Aktor 

Peranan aktor sangat mempunyai pengaruh yang kuat dalam 
melembagakan suatu organisasi. Aktor ini 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 (Burns, 1987). 

Aktor secara organisasi internal KWT ini berasal dari pelaku-
pelaku dalam organisasi itu sendiri. Ketua mempunyai peranan 
penting. Ketua yang mempunyai potensi serta dapat menyalurkan 
segenap potensi yang ada turut menyumbangkan keberhasilan suatu 
kelompok. 

Sebagai halnya yang dilakukan pada kegiatan desa vokasi ini 
Ibu Sri Mulyani selaku Ketua KWT “Lancar” dipercaya menjadi 
narasumber serta pelatih kepada KWT-KWT sekitar yang mengolah 
pangan lokal dengan memberikan aneka resep baru ataupun resep lama 
yang ditularkan ke kelompok lain. Seperti pada gambar3 berikut, 
dimana ibu Sri Mulyani memberikan cara pembuatan pisang dolar 
kepada KWT “Sri Rejeki” pada kegiatan desa vokasi:  

                                                             
3 Penelitian pada tanggal 21 November 2012 
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a) Pertemuan kewirausahaan 

 
b) Merajang pisang 

 
c) Memberikan bahan pewarna 

makanan 

 
d) Menggoreng dolar pisang 

Gambar 4 
Ibu Sri Mulyani memberikan praktek pada kursus kewirausahaan desa di 

KWT “ Sri Rejeki” 
(Sumber: Data Primer 2012). 
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Ibu Sri Mulyani memberikan praktek cara pembuatan pisang 
dolar sebagai berikut: 

 
“Jenis pisang yang dipakai yaitu pisang Benggala/Nggolo atau 
pisang Raja Nangka. Bahan: 1 tandan pisang ± 5-6 sisir; ¾ kg 
gula pasir; ½ sdt vanili; 1 sdm garam; sedikit pewarna 
makanan kuning; minyak goreng; 1 gelas air. Cara membuat: 
1. Pisang dikupas kulitnya, dimasukkan tempat yang berisi 
air agar tidak berubah warnanya; lalu diiris-iris/dipasah 
setebal 2 mm, tempatkan wadah berisi air dibawah pasah; 
cuci bersih pisang yang sudah diiris, pewarna dicampur 
dengan air, pisang direndam dalam larutan pewarna selama 
10 menit, tiriskan; lalu goreng pisang sampai 
kekuningan/kering, angkat dan tiriskan. 2. Masak gula, air, 
vanili dan garam dalam wajan besar; aduk-aduk sampai 
mengental; kecilkan api; masukkan criping pisang, aduk-
aduk sampai merata; matikan api, sambil diaduk-aduk 
sehingga timbul warna putih pada pisang; dinginkan dan siap 
dikemas.” 
 

Selain cara pembuatan pisang dolar, KWT tersebut juga 
diberikan praktek pembuatan egg roll. Hasil dari pelaksanaan praktek 
pada kursus kewirausahaan desa ditampilkan pada saat pameran hari 
Korpri 2012 di lokasi Lapangan Pancasila Kota Salatiga. 

Aktor pelaku terutama wanita tani pada suatu KWT ini mampu 
mengembangkan potensi diri yang diikuti dengan wanita tani  lainnya 
sehingga melalui pendampingan, pelatihan maupun belajar bersama 
mampu meningkatkan kapasitas mereka sebagai modal utama untuk 
mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada di dalam dirinya 
secara optimal.  

Peranan pemimpin yang mempunyai jiwa enterpreneurship 
yang kuat turut menggerakkan dan mempengaruhi wanita tani lainnya 
agar mau dan mampu berperan aktif. Seperti contoh adanya usaha dari 
Ibu Sri Mulyani sebagai ketua dimana setiap anggota harus membuat 
suatu produk olahan apabila kesulitan maka ketua dan anggota lain 
ikut membantu dan memecahkan masalah secara bersama-sama. 
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Sehingga semangat pantang menyerah dalam anggota ditekankan 
dengan cara saling menyemangati dan saling membantu. 

Selain aktor dari peran ketua, kelompok wanita tani ini 
didukung dari peran  pemerintah yang cukup memberikan dukungan 
kepada KWT disekitarnya. Dukungan tersebut antara lain pada tahun 
2012 Kelurahan Sidorejo Kidul mendapat bantuan dana untuk rintisan 
Desa Vokasi, besarannya senilai Rp. 150.000.000,- untuk penguatan 
dalam pembinaan kelompok-kelompok di desa vokasi. Sasarannya 
yaitu KWT-KWT yang ada di Kelurahan Sidorejo Kidul.  

Menurut Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen 
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Program Desa Vokasi dimaksudkan 
untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan lingkungan yang 
dilandasi oleh nilai-nilai budaya dengan memanfaatkan potensi lokal 
dengan membentuk kawasan desa yang menjadi sentra beragam vokasi 
dan terbentuk kelompok-kelompok usaha yang memanfaatkan potensi 
sumberdaya dan kearifan lokal.   

Melalui kursus kewirausahaan desa ini, pada KWT “Lancar” 
mendapat praktek aneka pembuatan krupuk, salah satunya yaitu 
krupuk ikan. Dalam pelaksanaannya hadir Kepala Kelurahan Sidorejo 
Kidul  Bp. Satiyo dengan perangkat kelurahan untuk menyaksikan  dan 
memantau jalannya kegiatan4. 

                                                             
4 Penelitian pada tanggal 20 November 2012 
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Gambar 5. 

Pelaksanaan kursus Kewirausahaan Desa di KWT “Lancar” Kelurahan Sidorejo 
Kidul Kecamatan Tingkir 
(Sumber: Data Primer, 2012) 

 

 
Gambar 6. 

Kepala Kelurahan Sidorejo Kidul memberikan pengarahan di KWT Lancar  
(Sumber: Data Primer, 2012) 
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Di bidang permodalan, salah satu usaha pemerintah untuk 
mengatasi permodalan bagi UKM serta menjaga agar usaha yang 
digeluti selama ini tidak tenggelam yaitu salah satunya dengan BLM 
ataupun PUAP. Karena menurut Rintuh dan Miar (2005) dimana 
perlunya penanganan yang lebih arif dari pemerintah mengenai kredit 
macet yang diderita oleh UKM karena modal yang didapat dari 
pinjaman bank namun manajemen kurang bagus di tingkat UKM 
menyebabkan perputaran uang tidak stabil sehingga beban utang yang 
tinggi dan akhirnya kesulitan pengembaliannya. 

Sehingga apa yang dilakukan oleh sebagian besar KWT untuk 
mengatasi permodalan kelompok yaitu cukup dengan kegiatan simpan 
pinjam yang dikelola dengan baik antara lain dari BLM, PUAP ataupun 
permodalan swadaya dengan iuran kelompok untuk akumulasi 
permodalan yang kemudian dapat diakses oleh anggotanya. Pinjaman 
yang berasal dari pemerintah dianggap lunak dengan bunga rendah.  

KWT di Kelurahan Sidorejo Kidul ini memanfaatkan peluang 
yang diberikan pemerintah ini dengan sangat baik. Sebagaimana yang 
telah diulas pada bab sebelumnya, seluruh KWT di Kelurahan Sidorejo 
Kidul ini mendapatkan akses bantuan permodalan baik berupa BLM 
ataupun PUAP dari pemerintah. 

Adanya pinjaman tersebut dirasa sangat membantu KWT, dan 
dari  KWT ini yang telah mendapat kucuran dana BLM setelah lunas 
ingin mendapat kucuran dana lagi. 

Selain itu, pemasaran yang dilakukan oleh komunitas           
pengrajin dan pengolah yang tergabung dalam klaster-klaster           
FEDEP dibawah bimbingan Bappeda juga memasarkan                
produknya dalam bentuk pemasaran online dengan alamat website: 
http://fedep.salatigakota.go.id untuk lebih mendalam khusus   makanan 
olahan dapat dibuka dengan website: 
http://fedep.salatigakota.go.id/klaster/klaster-makanan-olahan/ 

Sedangkan menurut FEDEP Kota Magelang melalui situsnya 
istilah “klaster (cluster)” mempunyai pengertian harfiah sebagai 
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kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan obyek tertentu yang 
memiliki keserupaan atau atas dasar karakteristik tertentu. Merujuk 
dari istilah tersebut, maka pengertian klaster disini adalah gabungan 
dari usaha kecil menengah yang menghasilkan produk yang sejenis. 

Khusus untuk Klaster Makanan Olahan yang terdiri aneka 
produk makanan olahan termasuk produk dari KWT Kota Salatiga 
menampilkan foto-foto yang dipromosikan melalui online seperti 
gambar di bawah ini: 

 

 

Gambar 7. 
Aneka produk makanan olahan hasil pertanian KWT yang dipromosikan 

melalui website FEDEP  
(Sumber: http://fedep.salatigakota.go.id/klaster/klaster-makanan-olahan/) 
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 Pemerintah melalui SKPD terkait turut melakukan pembinaan 
dan kerjasama. Kerjasama yang dilakukan melalui Dinas Pertanian dan 
Perikanan, Disperindagkop dan UMKM, Dishubkonbudpar, 
Bapermasper KB dan KP, maupun Bappeda yaitu berupa gelar promosi 
produk. Gelar promosi produk antara lain Soropadan Agro Expo even 
tahunan yang dilaksanakan di STA Soropodan, Temanggung; gelar 
promosi yang diikuti oleh Disperindagkop dan UMKM tingkat provinsi 
maupun nasional di anjungan TMII Jakarta; promosi produk olahan 
KWT/UMKM di PRPP Jawa Tengah bekerjasama dengan Badan 
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah; serta pembentukan klaster 
dalam FEDEP oleh Bappeda, dsb. 

Selain gelar promosi produk unggulan daerah, pemerintah juga 
memberikan bantuan stimulan baik berupa bantuan peralatan maupun 
bantuan pinjaman lunak kepada UMKM maupun KWT melalui SKPD 
terkait seperti yang telah diulas pada bab sebelumnya. 

Lembaga pemasaran lainnya selain melalui online ataupun 
promosi/bazar, pemasaran yang dilakukan KWT dengan sistim 
menitipkan barang dagangan di warung makan “MANIS”, toko oleh-
oleh “OM TAN”, minimarket “NIKI BARU”, “ROMA”, ataupun 
“ADABARU” dengan waktu 2 minggu apabila barang tidak laku akan 
kembali. 

Peran lembaga pendidikan/akademisi melalui penelitian dan 
pendampingan bagi kelompok masyarakat dalam meningkatkan 
perekonomian kerakyatan sangat diperlukan. Seperti contoh yang telah 
diulas sebelumnya dari UKSW dan STIE “AMA” melakukan 
pendampingan melalui program Sibermas  pada tahun 2008 di Sidorejo 
Kidul.  

Bentuk kerjasama antara pemerintah dengan pihak akademisi 
sangat membantu penguatan kelembagaan KWT pengolahan hasil 
pertanian. Dampak nyata yang dirasakan atas kerjasama tersebut yaitu 
KWT di Kelurahan Sidorejo Kidul lebih mandiri dan mampu menjadi 
sumber utama pendapatan bagi anggota. Pengolahan hasil pertanian 
dilakukan secara nyata dan kontinyu oleh masing-masing anggota. 
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Berbekal pengetahuan cara pengolahan, pengemasan serta pemasaran 
menjadikan anggota lebih bersemangat dan tidak ragu untuk 
melakukan usaha dibidang pengolahan hasil pertanian. 

Dari hasil penelitian  KWT yang terdapat di kelurahan Sidorejo 
Kidul, rata-rata KWT mempunyai potensi yang besar serta 
kelembagaan yang cukup kuat. Dari sisi modalitas organisasi mereka 
rata-rata mempunyai modal baik keuangan yang berasal dari bantuan 
pemerintah maupun hasil iuran bersama, sumberdaya alam, aktor 
pelaku baik pengurus maupun anggota mempunyai peran yang aktif 
dan berjiwa enterpreneur. Serta kinerja kelompok tersebut dapat 
dilihat dari kekompakan para anggotanya serta hasil dari pengolahan 
hasil pertanian yang nyata memberikan manfaat sebagai penghasilan 
mereka dirasakan cukup besar. 

Seperti halnya kinerja pada kelompok tani menurut Wahyuni 
(2003), maka kelompok wanita tani untuk meningkatkan usahanya di 
bidang pengolahan pangan maka juga perlu memperhatikan kinerja 
kelompoknya seperti: jumlah anggota maksimal 30 orang, struktur 
kelompok yang dilengkapi seksi pemasaran dan permodalan, memilih 
ketua kelompok yang solid, serta menjalin kerja sama aktif dengan 
lembaga penunjang.  

 

KWT Pengolah Hasil Pertanian di Kelurahan Noborejo, 
Kecamatan Argomulyo 

 Jenis Usahatani/Usaha 

Berdasar data dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota 
Salatiga, bahwa kelompok wanita tani yang berada di Kelurahan 
Noborejo bergerak di bidang usaha pengolahan hasil pertanian. 

Namun ketika peneliti ke lapangan, KWT “Ngudi Rahayu”, 
“Dahlia” dan “Cempaka” tidak melakukan usaha pengolahan tersebut. 
Meskipun memang pada awal-awal tahun berdirinya kelompok, 
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mereka melakukan usaha pengolahan. Berdasarkan informasi5 yang 
diperoleh bahwa KWT “Cempaka” berdiri pada tahun 2011 dengan 
ketua ibu Sugiyem bahwa sebelumnya telah melakukan usaha 
pengolahan antara lain telur asin, kue bawang, semprong eggroll dll. 
Hanya saja karena kendala pemasaran yang kurang berhasil, sehingga 
menjadikan anggota patah semangat dan tidak melakukan usaha 
pengolahan lagi. 

Demikian pula dengan kelompok “Ngudi Rahayu”, dengan 
ketua Ibu Rofiah yang mengatakan bahwa usaha masing-masing 
anggota antara lain berjualan, berdagang di pasar dan sebagian besar 
usaha budidaya tanaman di tegalan/pekarangan. Sedangkan untuk 
usaha pengolahan sebenarnya kelompok ini pada awalnya terbentuk 
melakukan usaha bersama yaitu membuat stik susu namun sekarang 
telah berhenti berproduksi dikarenakan kendala dalam pemasaran dan 
kalah bersaing dengan stik bawang biasa. 

Secara garis besar jenis usaha pengolahan yang dilakukan 
kelompok-kelompok ini mengalami kemunduran yang disebabkan 
permasalahan dalam hal pemasaran. 

 

 Anggota 

Berdasarkan informasi6 yang diperoleh bahwa KWT 
“Cempaka” berdiri pada tahun 2011 dengan ketua ibu Sugiyem, 
mempunyai anggota sebanyak 26 orang. Namun dalam 
perkembangannya anggota ada yang keluar menjadi 23 orang, dengan 
alasan bekerja di luar, dan dengan adanya setoran arisan pada tiap 
pertemuan ada anggota yang keberatan untuk ikut arisan sehingga 
keluar dari keanggotaan KWT.  

Hal serupa yang tidak jauh berbeda dengan KWT “Dahlia” 
yang lokasinya tidak jauh dengan KWT “Cempaka” ini terbentuk pada 
                                                             
5 Wawancara 23 Februari 2013 
6 Wawancara 23 Februari 2013 



Kelembagaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Pengolah Hasil Pertanian 
(Studi pada KWT di Kota Salatiga) 

62 

tahun 2009, dengan jumlah anggota 19 orang. Dari anggota rata-rata 
pendidikan SD dengan usia antara 17 – 60 tahun. Anggotanya sebagian 
besar adalah ibu-ibu rumah tangga dan ada yang bekerja atau jualan di 
pasar. 

Sedangkan kelompok KWT “Ngudi Rahayu” yang diketuai Ibu 
Rofiah dengan jumlah anggota 28 orang. Usia anggota rata-rata antara 
25 – 40 tahun dan rata-rata tingkat pendidikan SMP. 

Keadaan anggota pada KWT “Ngudi Rahayu”, “Dahlia” dan 
“Cempaka” yang masih dalam lokasi berdekatan mempunyai karakter 
keanggotaan yang hampir mirip. 

Sehingga bertambah atau tidaknya jumlah keanggotaan pada 
kelompok sangat berkaitan dengan keefektifan organisasi itu sendiri. 
Menurut Sofyandi dan Iwa (2007) dimana keefektifan setiap organisasi 
sangat dipengaruhi oleh perilaku manusianya. Tidak ada organisasi 
“tanpa orang”. Satu prinsip yang penting dalam psikologi ialah bahwa 
setiap orang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai keunikan persepsi, 
kepribadian dan pengalaman hidup, perbedaan sikap, keyakinan, dan 
tingkat cita-cita. 

Demikian pula dengan hubungan antara individu dan 
kelompok dalam organisasi menciptakan harapan-harapan bagi 
perilaku organisasi. Harapan-harapan ini menghasilkan peranan-
peranan tertentu yang harus dimainkan (Sofyandi dan Iwa, 2007). 

Ketika harapan-harapan individu tidak terpenuhi secara baik 
dalam kelompok, maka tidak jarang anggota yang akhirnya memilih 
keluar dari keanggotaan kelompok. 

Menurut hasil wawancara dengan penyuluh pertanian wilayah 
Argomulyo Bpk. Indarto7 menuturkan bahwa kendala dalam 
pembinaan KWT di wilayah saya antara lain yaitu: 

 

                                                             
7 Wawancara pada 1 Februari 2013 
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“Selain tingkat kemiskinan, situasi kondisi lingkungan sosial 
ekonomi yang kurang sehingga respon untuk adopsi 
teknologi kurang. Serta kurangnya tenaga dan SDM dalam 
penyuluh lapang untuk pengolahan hasil pertanian masih 
kurang.” 
 

Selain hal tersebut menurut Ketua KWT “Dahlia” Ibu Anggi  
merasakan bahwa kondisi dilapangan, daerah sekitar dengan 
pendapatan yang minim sedangkan sosial/kekeluargaan sangat tinggi, 
sehingga kadang pinjaman tidak untuk modal usaha namun untuk 
kebutuhan-kebutuhan lain.  

Latar belakang keadaan setempat baik secara sosial ekonomi 
menentukan perilaku anggota untuk menentukan sikapnya. Seperti 
halnya alasan bekerja diluar, dan dengan adanya setoran arisan pada 
tiap pertemuan yang menyebabkan sebagian anggota merasa keberatan 
untuk ikut arisan sehingga memilih keluar dari keanggotan. 

Kegiatan usaha pengolahan yang semula menjadi landasan 
tujuan berdirinya kelompok menjadi hal yang tidak dapat diwujudkan 
dalam kelompok. Kegiatan pertemuan kelompok sebulan sekali yang 
hampir mirip kegiatan arisan pada umumnya  dan setiap pertemuan 
anggota membayar iuran wajib kas kelompok sebesar Rp. 1.000,- per 
orang. Meskipun untuk peruntukkannya kas ini belum jelas seperti 
yang dituturkan Ibu Rofiah, Ketua KWT “Ngudi Rahayu”. 

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan yang monoton tanpa 
adanya kegiatan yang jelas, terarah untuk mencapai tujuan tertentu 
dalam kelompok menyebabkan kejenuhan bagi anggota sehingga 
sebagian anggota memilih untuk mengundurkan diri dari kelompok. 

 Struktur 

Pada umumnya, KWT terbentuk mempunyai struktur 
organisasi sederhana. Susunannya yang terdiri ketua, sekretaris, 
bendahara, dan seksi-seksi.  

Namun dalam perjalanannya, fungsi-fungsi dari pelaku dalam 
struktur tersebut belum menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya 
dikarenakan belum adanya kegiatan yang nyata sebagai core (inti) 
usaha dari organisasi tersebut. 
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Demikian pula aturan main dalam KWT “Dahlia” ini hanya 
sebatas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat meningkatkan 
kesejahteraan bagi anggota melalui pengolahan pangan. Namun 
kendala modal dan pemasaran masih dirasakan. Untuk pengolahan 
hanya sebatas pembelajaran bersama, mengadakan pelatihan baik dari 
luar maupun dari anggota. Kegiatan yang rutin dilaksanakan berupa 
simpan pinjam. 

Pembentukan KWT sebagai pengolah hasil pertanian dirasakan 
tidak berhasil. Hal ini terkait kendala pemasaran, jiwa kewirausahaan 
yang kurang berani dalam mengambil resiko, semangat ataupun  
motivasi berwirausaha yang kurang dimiliki oleh pelaku organisasi.  

 

 Sistem 

Melalui pendekatan teori sistem, secara intern organisasi  KWT 
yang berada di Kelurahan Noborejo ini belum terlihat sebagai kesatuan 
yang terdiri dari sejumlah bagian yang saling mempengaruhi dan saling 
bergantung. Sebagai kelompok kerjasama, belum menunjukkan 
mekanisme kerja organisasi  yang terdiri dari siklus: input-proses-
output dikarenakan tidak adanya usaha/kegiatan inti yang menjadi 
usaha bersama dalam kelompok. 

Demikian pula aturan main dalam KWT “Dahlia” ini hanya 
sebatas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat meningkatkan 
kesejahteraan bagi anggota melalui pengolahan pangan. Namun 
kendala modal dan pemasaran masih dirasakan. Untuk pengolahan 
hanya sebatas pembelajaran bersama, mengadakan pelatihan baik dari 
luar maupun dari anggota. Kegiatan yang rutin dilaksanakan berupa 
simpan pinjam. 

Seperti halnya kegiatan rutin dari KWT “Cempaka” ini masih 
hanya sebatas pertemuan rutin tiap bulan dan kadang disertai adanya 
penyuluhan dari penyuluh lapangan. 
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Untuk melihat umur organisasi kelompok-kelompok tersebut 
dapat dilihat sebagaimana tabel berikut: 

 

Tabel 5.3 
Umur organisasi KWT Pengolah Hasil Pertanian di Kelurahan Noborejo, 

Kecamatan Argomulyo 

No 
Nama 
KWT 

Tingkat 
Kemampuan 

Jumlah 
Anggota 
(2011) 

Jumlah 
Anggota 
(2012) 

Tahun 
berdiri 

Umur 
Organisasi 

1. 
Ngudi 
Rahayu Lanjut 28 28 2004 8 Tahun 

2. Dahlia Pemula 17 19 2009 3 Tahun 
3. Cempaka Pemula 24 23 2011 1 Tahun 

  Sumber: Olah data primer, 2012 

 

Umur organisasi yang masih dalam tahap penumbuhan, masih 
beradaptasi dengan  lingkungan intern maupun ekstern. Tingkat 
kemapanan sistem juga belum dapat dipastikan karena organisasi 
bersifat dinamis terhadap keadaan yang ada. Organisasi masih dalam 
tahap penyesuaian diri terhadap lingkungan dan mencoba 
melembagakan diri ditengah-tengah masyarakat sehingga wajar ketika 
adanya jumlah anggota yang masuk dan keluar.   

Sehingga sejalan dengan pemikiran Muhyadi (1989), karena 
organisasi merupakan bagian dari sistem sosial yang hidup di tengah-
tengah masyarakat, serta masyarakat itu sendiri memiliki sifat dinamis, 
selalu mengalami perubahan dan perkembangan sehingga menuntut 
organisasi untuk memiliki sifat dinamis. Ini berarti bahwa perubahan 
dalam suatu organisasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat 
dihindarkan dan secara terus menerus organisasi harus menyesuaikan 
diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. 

Proses melembaganya suatu sistem diikuti usaha dari KWT 
“Cempaka”. Dalam melaksanakan kegiatan kelompok, KWT 
“Cempaka” belum membuat rencana kerja tahunan hanya rencana 
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kerja perbulan atas kesepakatan bersama seperti kegiatan menanam 
cabai rawit, sayuran dalam rangka pemanfaatan lahan pekarangan.  

Meskipun demikian KWT “Cempaka” tetap mencoba berusaha 
di usaha lainnya selain pengolahan untuk menemukan usaha apa yang 
sebenarnya cocok dengan karakter anggota dan lingkungan. 

Secara ekstern organisasi, potensi yang ada di sekitar 
lingkungan organisasi adalah masing-masing anggota masih 
mempunyai pekarangan yang cukup luas untuk pengembangan 
pangan. Masih luasnya areal tegalan, pekarangan di Kelurahan 
Noborejo ini sebenarnya menyimpan potensi yang besar apabila 
dioptimalkan. Sehingga KWT tidak dipaksakan untuk melakukan 
usaha pengolahan namun bisa dengan memanfaatkan secara optimal 
lahan pekarangan dengan aneka tanaman sayuran/musiman yang 
hasilnya juga bisa dapat dijual untuk menambah penghasilan keluarga. 

Mengingat usia organisasi kelompok KWT di Kelurahan 
Noborejo yang masih relatif muda dan  dengan kurun waktu tersebut, 
organisasi KWT belum dapat dikatakan melembaga secara kuat atau 
tidaknya dikarenakan pada tahapan yang mapan harus secara teratur 
dan pada periode waktu tertentu yang relatif lama. Seperti apa yang 
diulas oleh Burns, dkk (1987) dimana untuk dapat melihat 
berkembangnya sistem yang bersangkutan, diperlukan waktu yang 
cukup panjang dengan menemukan atau untuk mempelajari perubahan 
struktural dan transformasi melalui proses-proses. 

Sehingga dalam penelitian ini dipastikan dapat memperoleh 
potensi-potensi yang perlu dikembangkan melalui organisasi KWT.  

 

 Aktor 

 Peran ketua kelompok ini kurang mampu menggerakkan roda 
organisasi. Hal ini dapat dilihat dari kesiapan KWT sebagai organisasi 
yang tidak mempunyai landasan kuat dari kejelasan tujuan kelompok, 
aturan, sanksi serta rencana kegiatan untuk mencapai tujuan 
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kelompok. Aktor pelaku pengurus, ketua belum mempunyai 
pemahaman akan tugas dan fungsinya serta anggota juga kurang dalam 
mengaktualisasikan potensi diri meskipun sudah didorong dengan 
pelatihan-pelatihan, bantuan peralatan, dikarenakan kurang adanya 
jiwa kewirausahaan dalam diri kelompok.  

Dari penuturan Ketua KWT “Dahlia” Ibu Anggi8 menuturkan 
beberapa harapan sebagai berikut: 

 

“....Harapan dari kelompok sendiri sebenarnya setiap kelompok untuk 
mencapai visi misi sebenarnya pemerintah banyak memberikan 
pelatihan dan permodalan, namun dari kelompok sendiri belum 
mengetahui akses tersebut dan selama ini pemerintah tidak fokus dalam 
pembinaannya hanya bersifat sepotong-sepotong, kelompok diajari 
bermacam-macam resep cara pengolahan namun hanya sebatas 
pengetahuan saja. Lain halnya bila sebagai contoh: membuat criping 
pohong (singkong) dari awal, pemilihan bahan baku, perajangan, 
penggorengan, pengemasan sampai dengan pemasaran diajari untuk itu 
berupa pendampingan. Sehingga kelompok akan lebih terarah, fokus, 
maju dengan suatu produk. Pernah kami diajari membuat criping 
singkong tapi ketika dicoba hasilnya agak gosong, jadi cara-cara lain 
apakah menggunakan kompor gas/kompor kayu bagaimana pengaturan 
apinya, gampang-gampang susah. 
Dan tidak hanya memberikan bantuan peralatan saja setelahnya dilepas 
begitu saja tidak ada keberlanjutannya.” 
 

Selain itu, kelompok juga merasakan bahwa peran dari 
penyuluh selama ini masih kurang intensif dalam mendampingi 
kelompok.  

Begitu juga dengan KWT “Ngudi Rahayu”, dari penuturan9 Ibu 
Rofiah bahwa penyuluh lapang sudah lama tidak melakukan 
pembinaan. Dan menurut beliau pula yang dirasakan kelompok ini 

                                                             
8 Wawancara 23 Februari 2013 
9 Wawancara 23 Februari 2013 
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bahwa dari anggota sendiri secara pendidikan dan ketrampilan kurang 
dan tidak mau repot sehingga usaha pengolahan tidak berjalan 
meskipun dulu dari pemerintah pernah memberikan bantuan peralatan 
pengolahan berupa panci, pisau, ember, maupun gilingan.  

Peralatan tersebut ditawarkan ke anggota siapa yang mau 
menggunakan, ternyata belum ada yang mau penggunakan hanya 
waktu praktek dulu. 

Dari penelitian Eksi (2010) dimana tingkat pendidikan dan 
latar belakang keluarga dapat mempengaruhi wanita tani dalam 
berwirausaha pengolahan hasil pertanian. Serta dalam meningkatkan 
semangat kerja dan motivasi untuk berwirausaha bagi wanita tani yang 
melakukan usaha pengolahan hasil pertanian dipengaruhi juga oleh 
nara sumber/pembawa materi pelatihan yang sudah sukses, dan faktor 
pendampingan yang rutin dan berkelanjutan. 

Dengan demikian pendampingan yang menjadi harapan 
kelompok adalah pendampingan yang sifatnya berkesinambungan 
seperti halnya pendampingan yang berpola seperti Sibermas 
sebagaimana yang telah diulas dalam penelitian Eksi (2010). 

Kondisi organisasi pada KWT “Ngudi Rahayu”, “Dahlia” dan 
“Cempaka” yang masih dalam lokasi berdekatan mempunyai karakter 
organisasi yang hampir mirip. KWT tersebut meskipun secara stimulan 
diberikan bantuan namun tetap belum mengaktualisasikan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Jika dilihat menurut  Priyanto (2005) dalam Eksi (2010) dimana 
pembelajaran kewirausahaan dapat dipandang sebagai proses 
perubahan dan pembentukan  pengetahuan, ketrampilan, sikap dan 
kemampuan seorang wirausahawan, baik melalui pendidikan, 
pelatihan dan pendampingan, ataupun pengalaman. Secara 
kelembagaan untuk KWT-KWT tersebut dalam jiwa 
kewirausahaannya belum terbentuk serta belum melembaga melekat 
dalam diri para wanita tani di wilayah Noborejo, Kecamatan 
Argomulyo ini. 
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 Menurut hasil wawancara dengan penyuluh pertanian 
wilayah Argomulyo Bapak Indarto10 menuturkan bahwa: 

 
“penyuluh lapang untuk pengolahan hasil pertanian masih 
kurang. Sehingga apabila dalam tujuan pemerintah 
mengembangkan UMKM maka seharusnya ada penyuluh 
yang dibidang UMKM. 
Serta kegiatan dalam membantu KWT yang dilakukan oleh 
SKPD belum sinkron dan hanya sebatas keproyekan saja. 
Setelah memberi bantuan hanya 1 – 2 kali pertemuan setelah 
itu dilepas tanpa adanya pendampingan serta tidak fokus dan 
belum totalitas dalam mengentaskan hingga benar-benar 
berhasil. Apalagi daerah kami yang sering menjadi sasaran 
daerah aspirasi, banyaknya bantuan dana aspirasi yang 
mengucur, bagus, tetapi tanpa adanya pembinaan yang 
kontinyu sehingga kadang tidak tepat sasaran dan tidak 
memberi dampak yang signifikan meskipun dari kami tetap 
melakukan kunjungan penyuluhan tidak harus dalam 
pertemuan, namun dalam forum informal tetap diupayakan 
komunikasi.  
Sehingga menurut saya perlu adanya kajian konsep program 
yang mampu merubah mindset masyarakat, kegiatan 
berkesinambungan, secara totalitas menggembleng suatu 
wilayah dalam skala usaha, tidak  hanya sebatas keproyekan 
saja setelah menyerahkan bantuan dilepas tanpa adanya 
pendampingan secara kontinyu.” 

 

Sejalan dengan pemikiran 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 yang turut mempengaruhi pola pengembangan 
kelembagaan masyarakat.  

Selain itu permasalahan dalam pengembangan kelembagaan 
petani menurut Sesbany (2011) dimana kelompok tani yang pada 
umumnya dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk 
memudahkan pengkoordinasian apabila ada kegiatan atau program 
                                                             
10 Wawancara pada 1 Februari 2013 
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pemerintah, sehingga lebih bersifat orientasi program, dan kurang 
menjamin kemandirian kelompok dan keberlanjutan kelompok. 

Berdasarkan uraian tersebut dan pendapat dari Bapak Indarto 
dapat ditarik kesimpulan bahwa seharusnya dalam melakukan suatu 
program harus dikaji secara mendalam baik dari perencanaannya 
sampai dengan pengawasan dan pengendalian dengan 
mempertimbangkan karakteristik potensi wilayah. 

 

 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dilapangan bentuk dan karakter 
pengorganisasian diri wanita tani dalam KWT di Kelurahan Sidorejo 
Kidul dan Kelurahanan Noborejo di Kota Salatiga  memiliki keadaan 
yang berbeda.  

Dari sisi internal kelompok, karakteristik organisasi KWT yang 
berada di kedua kelurahan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 

1) Secara teknis pengolahan pangan dilakukan masing-masing 
anggota kemudian terorganisir dalam kelompok wanita tani, 
namun bukan sebagai usaha kelompok bersama yang sistem 
kerja pengolahannya dilakukan secara berkelompok. Serta 
kegiatan pengolahan pangan sebagian besar KWT masih dalam 
skala usaha kecil rumah tangga belum merupakan tindakan 
usaha dalam skala ekonomi bisnis yang menengah ataupun 
besar.  

2) Anggota KWT tidak hanya berasal dari wanita tani murni 
namun juga dari ibu-ibu yang mempunyai profesi lainnya 
seperti berjualan di pasar, di warung, maupun ibu rumah 
tangga biasa yang bukan berasal dari keluarga petani. 
Bertambah atau berkurangnya jumlah anggota tergantung dari 
apakah terpenuhinya kepentingan anggota ketika tergabung 
dalam kelompok. 
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3) Organisasi KWT mempunyai struktur organisasi yang 
sederhana terdiri Ketua, Sekretaris, Bendahara I, Bendahara II 
dan terkadang ada seksi-seksi yang mengurusi bidang tertentu. 
Organiasi KWT cenderung mempunyai sifat yang sederhana, 
unik dan fleksibel. 

4) Sistem yang ada pada organisasi KWT pengolahan hasil 
pertanian diwujudkan dengan adanya siklus input-proses-
output melalui usaha pengolahan hasil pertanian yang 
dipengaruhi oleh lingkungan termasuk potensi wilayah, SDM 
dan kerjasama antar KWT disekitarnya. 

5) Peran ketua KWT serta pengurusnya dalam 
mengaktualisasikan KWT memegang peranan yang sangat 
penting. Sebagian besar KWT yang secara kontinyu melakukan 
usaha pengolahan mempunyai ketua kelompok yang mampu 
menggerakkan kelompok dan mempunyai pengalaman di 
bidang organisasi serta didukung dengan jiwa kewirausahaan 
setiap anggota turut menjadi modal penggerak organisasi. 

6) KWT pengolah hasil pertanian di wilayah Kelurahan Noborejo, 
Kecamatan Argomulyo memiliki sistem yang masih lemah 
dalam mengembangkan organisasinya  hal ini dikarenakan jiwa 
kewirausahaannya belum terbentuk serta latar belakang 
pendidikan maupun pengalaman yang kurang turut menjadi 
faktor penghambat untuk menggali potensi yang ada. Tingkat 
kemapanan sistem belum terlihat mapan dikarenakan umur 
organisasi yang masih muda sehingga organisasi masih dalam 
proses penyesuaian dalam melembagakan organisasinya. 

7) KWT pengolah hasil pertanian di wilayah Kelurahan Sidorejo 
Kidul memiliki sistem yang lebih mapan dibanding dengan 
KWT di Kelurahan Noborejo hal ini dikarenakan umur 
organisasi yang cukup tua sehingga organisasi sudah 
melembaga dengan sendirinya. Didukung karakteristik potensi 
wilayah, SDM para wanita tani saling mendukung dan 
bekerjasama turut menguatkan eksistensi kelompok. Dukungan 
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penguatan kelembagaan KWT yang diberikan dari berbagai 
pihak merupakan peluang baik yang dapat dimanfaatkan oleh 
KWT tersebut. 

 

 

 

 

 


