
   91 

7. PENUTUP 
 

Kesimpulan  

Hasil  penelitian 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 bukan sebagai usaha bersama kelompok. Usaha KWT 
masih dalam skala usaha kecil rumah tangga belum 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.  

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. 
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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. Di dukung karakteristik potensi 
wilayah, SDM para wanita tani saling mendukung dan 
bekerjasama turut menguatkan eksistensi kelompok. Dukungan 
penguatan kelembagaan KWT yang diberikan dari berbagai 
pihak merupakan peluang baik yang dapat dimanfaatkan oleh 
KWT tersebut. 

 

  Dari hasil penelitian sisi eksternal lingkungan dalam 
kelembagaan pengolahan hasil pertanian yang menjadi latar KWT 
untuk eksis sebagai berikut: 

1. Sistem nilai di wilayah Kecamatan Tingkir, termasuk 
didalamnya 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 yang 
mendukung eksistensi KWT pengolah hasil pertanian 
diwilayahnya. 

2. Para wanita tani diwilayah Kelurahan Sidorejo Kidul, 
Kecamatan Tingkir 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. 
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3. 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. 

4. 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. 

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

  

Implikasi Teoritis 
Melalui karakteristik organisasi yang ada dapat diketahui 

bagaimana KWT dapat mengaktualisasikan diri sehingga roda 
organisasi berjalan dan eksistensi kelompok wanita tani terwujud. 

Struktur yang ada dalam organisasi KWT ditentukan pula oleh 
lingkungan dimana organisasi yang bersangkutan berada. Menurut 
Stephen Robins dalam Muhyadi (1989) mengartikan lingkungan 
sebagai keseluruhan lembaga atau kekuatan yang mempengaruhi 
penampilan sebuah organisasi, sedangkan organisasi yang bersangkutan 
hanya memiliki sedikit kemampuan untuk mengendalikannya.  

Begitu pula dengan karakteristik organisasi KWT pengolah 
hasil pertanian sangat dipengaruhi dengan lingkungan kelembagaan 
pengolahan hasil pertanian. Karakteristik organisasi yang terdiri dari 
jenis usahatani/usahanya, anggota, struktur, sistem, dan aktor sangat 
dipengaruhi lingkungan kelembagaan antara lain nilai-nilai yang ada 
dalam masyarakat, kerjasama dengan pihak lain, hubungan dengan 
kelembagaan/organisasi lain serta kelembagaan sistem politik sebagai 
pengambil keputusan ditingkat publik.  
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Implikasi Kebijakan 
 Pendampingan pada KWT Pengolah Hasil Pertanian 

diperlukan penyuluh yang berlatar belakang pendidikan fokus pada 
penanganan pengolahan pasca panen sehingga bagi pemerintah dapat 
mengadakan formasi tersebut untuk penyuluh pendamping kelompok 
wanita tani. 

 Untuk menguatkan kelembagaan Kelompok Wanita Tani 
Pengolah Hasil Pertanian menuju kemandirian kelompok diperlukan 
dukungan berbagai pihak antara lain dari pemerintah melalui SKPD 
terkait dan saling berkoordinasi untuk membangun perekonomian 
kerakyatan sehingga tidak hanya sekadar keproyekan namun lebih 
intensif dan fokus serta terarah sehingga tercapai tujuannya secara 
bersama-sama. Sedangkan pihak perguruan tinggi memberikan 
bantuan teknologi tepat guna serta mengimplikasikan hasil penelitian 
kepada masyarakat. Serta pihak pengusaha/pihak private sector 
memberikan keleluasaan dengan menampung hasil pengolahan KWT 
dengan syarat yang lunak. Dengan demikian keberlanjutan kelompok 
akan terjaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


