
ABSTRAK 

Supriati. Peranan Pemberdayaan Perempuan Kelompok Wanita Tani (Kwt) 

Indah Lestari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Deskriptif Di 

Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi) 

 

Kelompok Wanita Tani (KWT) Indah Lestari merupakan wadah untuk 

para perempuan yang ada di RW 04 Desa Cibiru Wetan yang memberikan akses 

serta kesempatan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang 

didampingi oleh Penyuluh Pertanian Kecamatan Cileunyi. KWT Indah Lestari 

merupakan salah satu kegiatan strategis dalam rangka ikut berpartisipasi untuk 

pembangunan dalam upaya pemberdayaan perempuan di bidang pertanian dengan 

memanfaatkan lahan pekarangan untuk menghasilkan beragam pangan lokal yang 

diharapkan dapat meningkatkan nilai jual dan berdampak pada peningkatan 

pendapatan keluarga.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Program-program 

yang dilakukan Kelompok Wanita Tani Indah Lestari  dalam memberdayakan 

perempuan di Desa Cibiru Wetan, (2) Usaha-usaha yang dilakukan Kelompok 

Wanita Indah Lestari dalam memberdayakan perempuan di Desa Cibiru Wetan, 

(3) Strategi yang dilakukan Kelompok Wanita Indah Lestari dalam meningkatkan 

kesejahteraan keluarga di Desa Cibiru Wetan. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan 

(Roesmidi dan Riza). Asumsi teori ini kemudian dianalogikan dengan 

pemberdayaan perempuan yang didalamnya terdiri atas pendidikan, ekonomi, 

psikologi, sosial budaya dan politik. Sedangkan metode yang digunakan adalah 

metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan 

memberikan penjelasan tentang pemberdayaan perempuan KWT dalam 

meningkatkan kesejahteraan keluarga. Teknik Pengumpulan datanya melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Program-progam yang dilakukan 

dalam memberdayakan perempuan adalah program KRPL dengan program: (a) 

Pelatihan penyemaian dan membuat bibit hidroponik, (b) Menjalin kerjasama 

dengan pihak luar untuk pengembangan Kelompok Wanita Tani Indah Lestari, (c) 

Menyediakan dan menciptakan lapangan pekerjaan, (d) Penanaman sepanjang 

jalan antara RW 04 dan RW 06 agar terlihat asri dan hijau, dan (e) Mencari pasar 

untuk penjualan hasil panen. 2) Usaha yang dilakukan dalam memberdayakan 

perempuan adalah (a) Pemberdayaan melalui pendidikan, (b) Pemberdayaan 

melalui ekonomi, (c) Pemberdayaan melalui Psikologi, dan (d) Pemberdayaan 

melalui Politik. 3)  Hasil yang dirasakan setelah adanya KWT Indah Lestari 

adalah adanya peningkatkan dalam kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, 

dan kesejahteraan psikologi bagi perempuan di RW 04 khususnya yang telah 

bergabung dengan KWT Indah Lestari. 

 

 


