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6. LINGKUNGAN KELEMBAGAAN 
PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN  

 

Pengantar 

Faktor eksternal turut membentuk karakter organisasi KWT 
pengolah hasil pertanian. Menurut Hernanto (2007) kelembagaan 
sebagai pranata dapat dikenali melalui unsur-unsurnya, seperti aturan 
main, hak dan kewajiban, batas yurisdiksi atau ikatan dan sanksi. 
Lingkungan kelembagaan pengolahan hasil pertanian merupakan 
institusi atau pranata yang didalamnya turut membentuk eksistensi 
KWT. 

Berdasarkan studi pustaka, dengan menggali sisi eksternal 
KWT melalui lingkungan kelembagaan sekitar yang turut 
mempengaruhi eksistensi KWT antara lain diperoleh sebagai berikut: 

(1) Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat baik sistem nilai, 
kelembagaan yang ada disekitar masyarakat; 

(2) Kerjasama dengan pihak lain/pemerintah lokal/kelompok tani; 

(3) Hubungan eksternal dan kemitraan dengan kelembagaan/ 
organisasi lainnya; 

(4) Kerjasama usaha, pelayanan dan bisnis swasta. 

(5) Kelembagaan sistem politik atau pengambilan keputusan di 
tingkat publik. 

Menurut Rintuh dan Miar (2005), kelembagaan masyarakat di 
pedesaan umumnya terbentuk melalui dua tahap, yaitu berawal dari: 

(1) Ikatan sosial (social relation), antara anggota masyarakat yang 
masih kuat. Hubungan ini menciptakan kesepakatan, aturan 
dan kewajiban sosial (social obligation) masyarakat di pedesaan 
yang mengikat semua anggota. 
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(2) Hubungan ekonomi (economic relation), bahwa setiap 
pertukaran barang dan pelayanan jasa selalu memperhitungkan 
imbalan ekonomi dan selalu dikaitkan dengan perhitungan 
untung rugi. 

Dengan demikian bahwa kelembagaan yang terbentuk melalui 
kelompok wanita tani pengolah hasil pertanian ini didasarkan pada 
kesamaan kebutuhan. Hubungan atas dasar kesamaan kebutuhan ini 
menciptakan kesepakatan, aturan dan kewajiban sosial masyarakat 
yang mengikat anggotanya.  

Melalui organisasi yang ada dimana terdapat aturan-aturan 
yang mengikat antar anggota kelompok, akan memudahkan dalam 
koordinasi, bekerjasama mencapai harapan yang ingin dicapai bersama. 

Hubungan antar anggota dalam mencapai tujuan bersama ini 
selain mendapat pengaruh internal organisasi namun juga tidak lepas 
dari pengaruh ekternal lingkungan. Pengaruh eksternal lingkungan 
sekitar sangat besar peranannya dalam membentuk karakter 
perseorangan/kelompok.  

Dari uraian tersebut, dalam penelitian ini adalah lingkungan 
kelembagaan pengolahan hasil pertanian sebagai latar KWT untuk 
eksis dimana pasti melibatkan berbagai lembaga yang terkait selain 
lembaga KWT sebagai organisasi pelaku usaha pengolahannya. 
Menurut Rintuh dan Miar (2005) dalam pemberdayaan ekonomi 
rakyat, maka kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah 
mempunyai peranan penting.  

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.  

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

 

Sistem Nilai Dalam Masyarakat Serta Kelembagaan Yang Ada Di 
Sekitar Masyarakat 

 Dari KWT yang mempunyai sistem organisasi yang belum 
mapan dalam melembagakan organisasinya dapat diketahui bahwa 
tingkat pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan 
modal serta pemahaman pentingnya bantuan pemerintah tergolong 
rendah.  

 Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan salah satu ketua 
KWT di Kelurahan Noborejo, ibu Anggi menuturkan bahwa: 

 

“Sebenarnya dari PUAP yang dikelola Gapoktan ada akses 
untuk permodalan tersebut bagi kelompok tani/wanita tani 
anggotanya dengan pinjaman modal yang rata-rata 
Rp.500.000,- s.d. Rp. 1.000.000,- per orang, namun ketua 
kelompok sendiri 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” 

 

Selain hal tersebut, bantuan pemerintah berupa pelatihan dan 
bantuan peralatan tidak difungsikan sebagaimana mestinya dengan 
alasan tidak ada pendampingan. Ibu Anggi juga mengatakan: 

 

“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.” 
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Seharusnya dukungan yang diberikan pemerintah meskipun 
sedikit tetapi ketika kelompok mau berusaha dan mencoba lebih 
kreatif dan pantang menyerah dalam usaha pengolahan tentu saja hal 
ini bisa meningkatkan kesejahteraannya. 

Yunus (2007) mengutarakan bahwa 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. 

Namun hal tersebut tidak demikian dengan yang terjadi pada 
kelompok KWT di Kelurahan Noborejo. Karena menurut North (2003) 
kuat lemahnya kelembagaan tergantung dari nilai-nilai yang 
membentuk norma-norma informal antara lain warisan budaya dan 
jenis pengalaman yang telah dimilikinya. 

Seperti yang telah diutarakan ibu Rofiah, Ketua KWT “Ngudi 
Rahayu”, menurut beliau yang dirasakan kelompok ini 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.  

Peran penyuluh pertanian dalam hal ini sebagai penghubung 
program pemerintah sangat nyata diperlukan oleh kelompok. 
Keberhasilan kelompok tidak lepas dari peran penyuluh. Namun ketika 
kelompok tidak berhasil dalam melembagakan bukan berarti penyuluh 
gagal dalam melaksanakan tugasnya. Kemandirian kelompok dalam 
mengupayakan keberhasilannya merupakan kunci utama kesuksesan 
dan semua kembali ke jiwa enterpreneurship yang ada pada masing-
masing anggota kelompok. 

Lain halnya dengan wilayah Kecamatan Tingkir, secara 
karakteristik wilayahnya memang mempunyai potensi yang besar. 
Potensi tersebut antara lain banyaknya profesi wirausaha dibidang: 
usaha konveksi, usaha pengolahan hasil pertanian, usaha budidaya 
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perikanan serta usaha perdagangan yang sudah maju. Sebagai contoh 
keberhasilan KWT “Persada Mandiri” di Kelurahan Tingkir Tengah, 
Kecamatan Tingkir. Wilayah sekitar Tingkir Tengah dan Tingkir Lor 
ini merupakan wilayah yang produktif perekonomian kerakyatannya, 
sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai tujuan wisata konveksi. 
Sehingga inisiatif dan komitmen yang kuat dari ketua KWT yang 
didorong oleh Pemerintah (Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan UMKM Kota Salatiga) untuk membentuk prakoperasi 
yang sangat membantu perekonomian disekitarnya dapat terwujud.  

Dukungan lingkungan sangat berpengaruh kuat. Sebagian besar 
masyarakat sekitar mempunyai jiwa enterpreneurship seperti 
berdagang, pengusaha konveksi serta pengolahan hasil pertanian. 
Nilai-nilai yang tertanam dalam lingkungan sekitar turut 
mempengaruhi keberhasilan KWT, antara lain nilai kebersamaan 
dalam jiwa kooperatif, serta jiwa ekonomi kerakyatan yang ada 
dilingkungan sekitar turut mempengaruhi anggota untuk berusaha. 

Melalui kelembagaan prakoperasi yang ada, KWT dapat 
mengakses berbagai informasi tentang perijinan IPRT, penyediaan 
bahan baku, permodalan dan pemasaran yang sangat mendukung 
eksistensi KWT. Peran lembaga kemasyarakatan desa seperti 
prakoperasi ini perlu dicontoh dan dikembangkan di setiap wilayah 
untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi masyarakat 
pedesaan dengan bekerja sama. 

Keberhasilan KWT “Persada Mandiri” melembagakan 
kelompok wanita tani pengolah hasil pertanian ini dapat 
dikembangkan di wilayah lainnya yang mempunyai karateristik 
hampir sama yaitu wilayah Kelurahan Sidorejo Kidul.  

Potensi di Kelurahan Sidorejo Kidul selain KWT pengolahan 
hasil pertaniannya maju, juga terdapat kelompok tani dibidang 
perikanan dan pertanian. KWT “Lancar”, KWT “Barokah”, KWT 
“Mulia”, KWT “Sri Rejeki” yang masih berada satu wilayah kecamatan 
dengan KWT “Persada Mandiri” ini mempunyai jalinan kerjasama yang 
kuat.  
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Nilai yang terkandung dalam masyarakat Kelurahan Sidorejo 
Kidul mendukung pertumbuhan KWT. Ketika KWT yang satu 
berhasil, maka anggota masyarakat sekitar tergerak akan membentuk 
KWT lain yang mana dalam usahanya didukung oleh KWT lainnya.   

 Sehingga untuk wilayah Kelurahan Sidorejo Kidul mempunyai 
potensi untuk dikembangkan prakoperasi sebagaimana yang telah ada 
di Kelurahan Tingkir Tengah yang masih dalam satu wilayah 
kecamatan. 

Sejalan dengan pendapat  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.  

Untuk itu peran wanita tani diwilayah ini cukup berpotensi 
besar untuk mendukung pembangunan pertanian, sehingga diharapkan 
kelembagaan pengolahan hasil pertanian maupun kelembagaan 
disekitarnya turut eksis dan berkelanjutan. seperti apa yang telah 
diutarakan Sesbany (2011) melalui prinsip otonomi dan prinsip 
pemberdayaan. Adanya kemauan dan mampu mengambil peluang yang 
ada cukup memberikan ruang bagi ketua untuk mengaktualisasikan 
segala potensi yang ada baik potensi diri sendiri maupun potensi desa 
itu sendiri. Hal tersebut juga perlu adanya dukungan dengan prinsip 
pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan di pedesaan antara 
lain perluasan kesempatan kerja, serta memperkuat prasarana 
kelembagaan melalui prakoperasi.  

Sehingga untuk mencapai keberhasilan tidak hanya bergantung 
dari pemerintah saja namun pemerintah hanya fasilitator dan 
masyarakat sebagai penggerak roda perekonomian yang mampu 
mengambil kesempatan yang diberikan pemerintah. 
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Kerjasama Dengan Pihak Lain/Pemerintah Lokal/Kelompok Tani  

Sama halnya kelompok tani, Kelompok Wanita Tani 
mempunyai fungsi yang sama dengan kelompok tani. Menurut BPTP 
(2007) menerangkan bahwa fungsi kelompok tani adalah sebagai: (a) 
Wadah bagi anggotanya untuk berinteraksi guna meningkatkan 
pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam berusahatani sehingga lebih 
mandiri sehingga kelompok sebagai kelas wahana belajar. (b) Kesatuan 
unit usahatani untuk mewujudkan kerjasama dalam mencapai skala 
ekonomi yang menguntungkan sehingga kelompok sebagai unit 
produksi usahatani. (c) Tempat untuk memperkuat kerjasama diantara 
sesama petani dalam kelompok maupun antara kelompok dengan pihak 
lain, sehingga dapat menghadapi berbagai ancaman, tantangan, 
hambatan dan gangguan. 

Selain kerjasama yang dilakukan antar Kelompok Wanita Tani 
sewilayah, kerjasama juga dilakukan dengan Kelompok Tani yang 
tergabung dalam Gapoktan. 

KWT yang berada di Kelurahan Sidorejo Kidul mempunyai 
ikatan yang kuat antar KWT. Kerjasama antar KWT ini bisa berupa 
saling bertukar informasi dan juga saling melengkapi karena masing-
masing KWT mempunyai ciri khas produk yang berbeda-beda 
sehingga tidak menjadi saingan usaha melainkan saling bekerjasama. 

Hubungan kerjasama KWT yang berada di Kelurahan Sidorejo 
Kidul yang tergabung pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sari 
Mulyo, Kelurahan Sidorejo Kidul, yaitu memperoleh akses permodalan 
melalui dana PUAP yang ada pada Gapoktan Sari Mulyo tersebut. 
Hanya saja kerjasama dengan kelompok tani (Poktan) belum pada 
penyediaan bahan baku hasil pertanian oleh kelompok tani. 

Selain hal tersebut, 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. 
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Pengolahan hasil pertanian dilakukan secara nyata dan kontinyu oleh 
masing-masing anggota. Berbekal pengetahuan cara pengolahan, 
pengemasan serta pemasaran menjadikan anggota lebih bersemangat 
dan tidak ragu untuk melakukan usaha dibidang pengolahan hasil 
pertanian. 

Seperti apa yang telah dilakukan tim Sibermas dalam penelitian 
Eksi (2010) dimana 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. 

Lain halnya dengan KWT Kelurahan Noborejo yang masih 
belum mengoptimalkan fungsi kelompok. Hambatan KWT tersebut 
dalam berusaha dibidang pengolahan hasil pertanian maupun usaha 
dibidang lain adalah kendala pada permodalan. Namun KWT belum 
mau memanfaatkan peluang pinjaman permodalan yang seharusnya 
bisa diakses melalui Gapoktan di wilayahnya. 

Selain masalah permodalan, dengan bergabung dalam 
Gapoktan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan 
dalam berusahatani sehingga lebih mandiri karena sebagai  kelas 
wahana belajar dan wadah bagi anggotanya untuk berinteraksi 
sebagaimana yang telah diterangkan BPTP (2007). 

 

Hubungan Eksternal dan Kemitraan Dengan 
Kelembagaan/Organisasi Lainnya 

Kondisi wilayah Tingkir yang secara nyata tingkat 
perekonomian kerakyatannya lebih menonjol turut mendukung 
kelembagaan pengolahan hasil pertanian. 
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KWT di wilayah Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, 
setiap KWT sudah mempunyai kelembagaan pasar dengan pangsa pasar 
sendiri dengan didatangi sendiri oleh para pedagang-pedagang keliling. 
Selain hal tersebut di Kantor Kecamatan juga menyediakan etalase 
untuk tempat dititipkannya produk-produk dari KWT sekitar. 

KWT “Barokah” mendapat bantuan dari Badan Ketahanan 
Pangan Provinsi Jateng berupa peralatan pemasaran seperti 4 etalase, 
sealer, snack display dan box container. Etalase tersebut dibagikan 
kepada 4 KWT lainnya dengan alasan belum ada tempat yang strategis 
untuk menjual produk-produk dari KWT sekitar sehingga etalase 
diberikan ke masing-masing KWT untuk memamerkan produknya 
sendiri-sendiri. 

Sedangkan menurut Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa 
Tengah sendiri pemberian bantuan peralatan berupa display produk 
pemasaran diarahkan untuk dikelola kelompok ditempat strategis yang 
terjangkau oleh konsumen sehingga produk KWT sekitar dapat 
ditampung dan dapat dipasarkan. Hal tersebut diupayakan untuk 
membantu KWT yang kesulitan dalam hal pemasaran. 

Selain hal tersebut, salah satu anggota KWT “Lancar” yaitu Ibu 
Tutik Kadariyah menjadi pengurus di FEDEP sehingga produk-produk 
KWT disekitarnya turut dipasarkan dan disertakan dalam display 
FEDEP. Kemitraan antara KWT dengan FEDEP yang dibawah 
bimbingan Bappeda sangat diperlukan untuk mengatasi permasalah 
pemasaran.  

Dengan kemasan snack SAGA yang dikemas oleh FEDEP 
menjadi mark tersendiri untuk snack khas Salatiga. Pemasaran 
dilakukan hingga masuk ke pasar modern/swalayan-swalayan. 

Hanya saja kemitraan antara FEDEP tersebut belum dirasakan 
KWT seluruhnya yang berada di Kota Salatiga, hanya sebagian KWT 
yang mau memanfaatkan kemitraan tersebut. Kesulitan yang dirasakan 
KWT karena sistem pembayaran yang konsinyasi setiap 2 mingguan 
atau 4 mingguan yang dirasakan memberatkan dimana barang 
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diharuskan kontinyu pengirimannya sedang pembayarannya 
menunggu beberapa hari. Hal tersebut dibutuhkan modal yang lebih 
banyak untuk berputar. 

Anggota KWT “Sri Rejeki” ibu Tarsiwin yang bergelut di 
pengolahan hasil perikanan juga sangat aktif di organisasi UMKM 
dalam memasarkan produknya. Menjalin hubungan dengan CEMSED 
UKSW juga dilakukan untuk memperluas relasi. Dengan melengkapi 
segala sertifikasi dari ijin IPRT hingga sertifikasi halal telah 
didapatkannya untuk menunjang pemasaran produknya. 

Selain hal tersebut, KWT diwilayah Sidorejo Kidul ini telah 
dilaksanakan Program Sibermas pada tahun 2008 dimana program 
tersebut sangat intensif dan fokus pada pendampingan pengolahan 
pangan hingga pemasaran seperti yang telah diulas dalam penelitian 
Eksi (2010) sebelumnya. 

Program-program dan bentuk kerjasama seperti  ini yang 
seharusnya menjadi pilihan tepat dalam mengembangkan suatu 
kawasan dengan melibatkan pihak akademisi serta pemerintah. 

Kelompok Wanita Tani yang berada di Kecamatan Argomulyo 
mempunyai karakteristik yang berbeda dengan KWT lainnya. 

KWT di wilayah Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, 
yaitu KWT “Cempaka”, “Dahlia”, “Ngudi Rahayu” mempunyai 
karakteristik yang hampir sama. Hubungan eksternal maupun 
kemitraan dengan kelembagaan yang lain belum terwujud. 

Kelompok yang berada di wilayah ini cenderung menerima apa 
adanya, belum mewujudkan suatu embrio dari pengolah hasil 
pertanian. Hanya beberapa anggota saja yang melakukan pengolahan, 
belum keseluruhan anggota melakukan pengolahan hasil pertanian.  

Sehingga dari hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan 
Noborejo ini bahwa perlu adanya pendampingan yang intens untuk 
benar-benar memajukan perekonomian masyarakat sekitar melalui 
KWT, namun hal ini tidak semata-mata tugas dari pemerintah saja 
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namun dari kelompok sendiri memang harus mempunyai pemahaman 
yang tinggi untuk mewujudkan kemauan, kemandirian dalam 
berwirausaha melalui pengolahan hasil pertanian. 

Kerjasama dengan pihak akademisi sangat dibutuhkan untuk 
menanamkan jiwa entrepeneurship anggota seperti apa yang sudah 
dilakukan di wilayah lain.  

Sebenarnya Kelurahan Noborejo sendiri mempunyai wilayah 
yang luas untuk tegalan maupun pekarangannya, dengan 
mengintensifkan pekarangan akan lebih dapat mensuplai bahan baku 
untuk pengolahan hasil pertanian sekitar. Dengan demikian dapat 
terintegrasi dalam mengoptimalkan lahan pekarangan dengan 
pengolahannya. 

Sehingga tidak perlu dipaksakan untuk berusaha dibidang 
pengolahan hasil pertanian, namun disesuaikan dengan spesifik daerah, 
potensi serta keadaan kelembagaan setempat. 

 

Kerjasama Usaha, Pelayanan dan Bisnis Swasta 

Kerjasama usaha masih sebatas dalam skala kecil seperti 
kerjasama usaha dengan pihak FEDEP, SAGA. Inipun hanya beberapa 
KWT saja yang mau memanfaatkan peluang tersebut, seperti KWT-
KWT Kelurahan Sirodejo Kidul saja yang mau bergabung disana. 
Namun sebagian besar KWT ini belum melakukan kerjasama usaha, 
pelayanan dan bisnis swasta dalam skala besar.  

Usaha kecil orang perorangan dari anggota yang kemudian 
tergabung dalam kelompok belum mencukupi dalam skala usaha besar. 
Penyediaan produk olahan juga belum mempunyai kontinyuitas yang 
terjaga karena terbentuk masih dalam skala rumah tangga. Usaha KWT 
pengolah hasil pertanian tersebut sebagian besar dilakukan hanya 
semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.  
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Kelembagaan Sistem Politik  Atau Pengambilan Keputusan di 
Tingkat Publik 

Eksistensi KWT pengolah hasil pertanian tidak lepas dari peran 
pemerintah selaku pengambil kebijakan di tingkat daerah maupun 
tingkat pusat. 

Dalam Profil Daerah Kota Salatiga Tahun 2012, pembinaan 
industri rumah tangga, industri kecil dan menengah dilakukan dengan 
memberikan pelatihan industri rumah tangga bagi UMKM agar dapat 
lebih maju lagi. Dalam rangka membangun promosi perdagangan 
dalam negeri, Pemerintah Kota Salatiga mengikuti Pameran Jateng Fair 
di Semarang, Agro Expo di Soropadan, Pameran Klaster FEDEP di 
Paragon Semarang, Pameran Pembangunan di Kota Salatiga dan 
beberapa kegiatan yang bersifat lokal untuk mengenalkan hasil produk 
unggulan UMKM Kota Salatiga.  

Selain pelatihan adanya kebijakan mengenai  kucuran dana 
bantuan ataupun bantuan peralatan yang ditujukan kepada KWT 
pengolah hasil pertanian ini seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik 
mungkin bagi KWT. 

KWT pengolah hasil pertanian yang ada di Kota Salatiga ini 
hanya sebagian kecil yang memanfaatkan peluang tersebut dengan baik 
dan dapat mengembangkan usahanya. 

Adanya KWT yang masih stagnan dan belum adanya 
peningkatan usaha bahkan ada yang tidak aktif lagi setelah mendapat 
bantuan perlu adanya kebijakan yang lebih tepat. Seperti apa yang 
telah diutarakan Rintuh dan Miar (2005) dimana suatu program 
bantuan untuk penanggulan kemiskinan haruslah tidak dilihat sebagai 
suatu kegiatan yang berdiri sendiri dan tidak memandang desa sebagai 
suatu kesatuan unit administratif semata-mata, tetapi suatu unit 
kehidupan sosial-ekonomi-budaya yang mempunyai kaitan dan saling 
ketergantungan dengan program-program lain.  

Pemerintah berperan penting dalam suatu perencanaan 
pembangunan ekonomi kerakyatan. Wilayah perdesaan yang cukup 
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luas, menjadikan modal utama untuk mengembangkan perekonomian 
kerakyatan perdesaan. 

Melalui dinas/instansi terkait seperti Bappeda yang berkaitan 
dengan koordinator perencanaan, Dinas Pertanian selaku dinas teknis 
pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, UMKM 
selaku dinas yang mengkoordinir UMKM, Dishubkombudpar (Dinas 
Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata yang turut 
mempromosikan Kota Salatiga, serta instansi lainnya yang terkait 
dalam kelembagaan pengolahan hasil pertanian ini. 

Dalam penelitian Eksi (2010) dimana diutarakan bahwa 
masing-masing SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) mempunyai 
tugas dan pokok dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. 
Sehingga muncullah program dan kegiatan yang masih parsial, belum 
adanya keterpaduan/kesepakatan bersama dalam menyusun program 
dan kegiatan dalam menangani pemberdayaan masyarakat. 

Sehingga diperlukan perencanaan dalam usulan kegiatan 
pembangunan harus terpadu saling terkait, tersinkronisasi dan tidak 
terlihat jalan sendiri-sendiri. Sebagai pengambil kebijakan agar tujuan 
lebih tepat sasaran, efektif dan efisien dalam penganggaran suatu 
program kegiatan yang disodorkan oleh masing-masing instansi/dinas, 
maka perlu dilakukan perencanaan yang matang.  

Kegiatan yang dapat diupayakan pertama yaitu yang mampu 
merubah mindset masyarakat ke arah yang mandiri, serta kegiatan 
yang bersifat berkesinambungan dalam artian pembinaan suatu 
kelompok diarahkan fokus 1 kelompok atau 1 kawasan tertentu dengan 
menyesuaikan potensi dan karakteristik wilayah. Wilayah tersebut 
seharusnya yang sudah mempunyai embrio kemudian diberdayakan 
melalui pendampingan secara intens dalam skala usaha.  

Bila anggaran masing-masing instansi terkait tidak mencukupi 
untuk melakukan pendampingan secara intens maka diperlukan 
koordinasi dan sinkronisasi antar instansi, bagian mana yang perlu 
dukungan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. Akan 
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lebih efektif ketika kegiatan dari masing-masing SKPD dipadukan 
sehingga lebih fokus dan intens, serta hasilnya akan lebih kelihatan 
nyata dibanding masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri serta 
bantuan hanya sebatas keproyekan saja setelah diserahkan dilepas 
tanpa adanya pendampingan yang kontinyu seperti yang telah 
diutarakan oleh penyuluh pertanian Bapak Indarto. 

Selain hal tersebut dari penuturan penyuluh pertanian lapang 
dimana kurangnya penyuluh di bidang UMKM atau penyuluh dibidang  
teknologi pertanian pengolahan hasil pertanian bisa menjadi referensi 
kebijakan untuk mengadakan penyuluh tersebut untuk mendampingi 
KWT di Kota Salatiga yang bergerak di bidang usaha pengolahan hasil 
pertanian. Hal ini dikarenakan selama ini penyuluh lapang hanya 
bergerak dibidang  pertanian budidaya sesuai dengan latar belakang 
pendidikannya. Namun dalam kegiatan dilapangan juga merangkap 
mendampingi KWT pengolahan hasil pertanian. 

Kebijakan pemerintah sebagai pengambil keputusan  
diharapkan mampu mengangkat peran perekonomian kerakyatan. 
Misal apabila rapat atau mengadakan pertemuan diarahkan untuk 
hidangan snack non beras, non terigu yang bisa dipesan melalui KWT-
KWT sekitar, turut mempromosikan hasil olahannya maka KWT yang 
ada di Kota Salatiga akan lebih eksis. Hal ini bisa diperkuat melalui 
Peraturan Walikota yang mengarahkan untuk setiap instansi/dinas 
maupun hotel-hotel yang berada di Kota Salatiga turut mengamankan 
kebijakan bidang ketahanan pangan dengan mengkonsumsi aneka 
olahan non beras, non terigu setiap seminggu sekali, serta snack-snack 
rapat diarahkan berbahan dasar non beras, non terigu sesuai 
karakteristik wilayah, misal di Salatiga yang menonjol potensi 
produksinya yaitu ketela pohon dan jagung.  

Dengan demikian bahwa eksistensi KWT pengolahan hasil 
pertanian sangat  tergantung dari peran-peran kelembagaan yang ada 
di sekitarnya selain dari peran KWT itu sendiri dalam 
mengaktualisasikan diri dalam kegiatan pengolahan hasil pertanian. 
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Sedangkan kelembagaan menurut Gillin and Gillin (1954) 
dalam Saptana, dkk (2006) diterangkan bahwa salah satu ciri umum 
kelembagaan adalah adanya suatu tingkat kekekalan atau kemapanan, 
sehingga aturan main dalam suatu kelembahaan juga telah berlaku 
dalam waktu yang cukup lama dan mungkin masih akan berlaku dalam 
jangka waktu yang lama lagi. Namun jika mengacu pendapat 
Granovetter dan Swedberg (1992) dalam Saptana dkk (2006) yang 
menyatakan bahwa kelembagaan ekonomi yang dikonstruksikan secara 
sosial, maka juga tidak tertutup kemungkinan adanya konstruksi ulang 
mengenai aturan main yang berlaku.  

 Mengacu pendapat tersebut diatas dengan demikian aturan 
main yang mengatur pelaku-pelaku dalam kelembagaan KWT 
pengolahan hasil pertanian mencakup aturan main dalam kelompok 
sendiri serta aturan main yang terlibat antar pelaku kelembagaan. 
Sehingga KWT pengolah hasil pertanian dimana pelaku organisasi akan 
menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di 
kelembagaannya.  

Aturan main yang ada dalam kelembagaan KWT pengolahan 
hasil pertanian di Kota Salatiga selama ini hanya berdasarkan 
kesepakatan bersama seperti dalam kelompok wanita tani itu sendiri 
maupun hubungannya dengan pedagang/penjual hasil olahan yang 
mengambil langsung hasil olahan ke kelompok.  

Namun berbeda dengan aturan main yang dilakukan antara 
KWT dengan lembaga pemasaran dalam hal ini pasar modern.  Untuk 
mempertahankan eksistensi KWT pengolahan hasil pertanian perlu 
dilakukan renegosiasi dalam aturan main pembayaran produk yang 
laku. Jangka waktu pembayaran 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali 
dirasa memberatkan kelompok. Untuk itu peran pemerintah selaku 
pemberi ijin beroperasinya pasar modern perlu turun tangan untuk 
menjembatani dan bernegosiasi ulang, sehingga perekonomian 
masyarakat dengan jiwa kewirausahaan dapat meningkat dan tidak 
memberatkan pengolah pangan lokal yang mempunyai potensi besar 
namun terkendala dengan modal yang sedikit. 
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Kesimpulan 

Sistem nilai di wilayah Kecamatan Tingkir, termasuk di 
dalamnya wilayah Kelurahan Sidorejo Kidul mempunyai sistem nilai 
yang sangat kuat, dikarenakan masyarakat sekitar dalam lingkungan 
usaha memiliki jiwa ekonomi kerakyatan dengan nilai kebersamaan 
dan jiwa kooperatif yang tinggi. Kelembagaan pengolahan hasil 
pertanian sangat kuat diwilayah tersebut. Sehingga mendukung 
eksistensi KWT pengolah hasil pertanian diwilayahnya. 

Selain didukung oleh sistem nilai yang ada dimasyarakat, para 
wanita tani diwilayah tersebut benar-benar mengaktualisasikan dirinya 
dengan bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah karena 
hal tersebut merupakan kesempatan yang baik untuk mengawali 
langkah kearah yang lebih baik. 

Penguatan kelembagaan pedesaan yang menurut Rintuh dan 
Miar (2005) sebagai bagian dalam strategi pembangunan pedesaan. 
Koperasi dan lembaga kooperatif lainnya di tingkat pedesaan perlu 
dikembangkan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi 
rakyat pedesaan dengan upaya bersama. Hal tersebut seperti yang telah 
dilakukan di Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir. 

Kerjasama dengan pihak lain antara pemerintah lokal dengan 
KWT bertujuan untuk memberikan peluang bagi wanita tani pengolah 
hasil pertanian agar tetap eksis dan berkelanjutan. Namun kerjasama 
antar kelompok tani dalam hal suplai bahan baku belum terwujud. 

Hubungan eksternal dan kemitraan dengan 
kelembagaan/organisasi lainnya di wilayah Sidorejo Kidul, Kecamatan 
Tingkir lebih maju dibanding dengan wilayah lainnya. 

Sedangkan di Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo 
dimana sistem nilai dalam kelembagaan pengolahan hasil pertanian 
cenderung lemah hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman serta 
kurangnya jiwa enterpreneurship pada anggota KWT. Sehingga segala 
bentuk bantuan stimulan yang diberikan pemerintah tidak 
termanfaatkan dengan baik. Harapan dengan diberikannya bantuan  
adalah agar nantinya kelompok mampu secara mandiri  namun tujuan 
tersebut tidak tercapai. 
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Pada kelembagaan sistem politik atau pengambil keputusan di 
tingkat publik, Pemerintah berperan penting dalam suatu perencanaan 
pembangunan ekonomi kerakyatan di pedesaan. Sehingga diperlukan 
perencanaan dalam usulan kegiatan pembangunan harus terpadu saling 
terkait, tersinkronisasi dan antar SKPD tidak terlihat jalan sendiri-
sendiri tetapi memandang sebagai suatu satu kesatuan unit kehidupan 
sosial-ekonomi-budaya yang mempunyai kaitan dan saling 
ketergantungan dengan program-program lain.  


