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MANAJEMEN USAHAIANI ROSELI-A DI DESA MAKMUR.

KECAMATAN PANGKAI-AN KERTNCI KABUPATEN PEI.{I-AWAN
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ABSTRACT

The role of womeo is needed in order to increase family income. Nowadays,

many women have dual role as housewives alld economic pillars of the family, and

some of them are women farmers. Gtoups of women farmers in the Makmur oill'g'

cultivate roselle plants in their yard to incfease their family income as an addition to

vegetable fatrning. Development activities is an effort to improve the ability of women

farmen through farm business management so they are able to optimize resoutces and

exploit opportunities in business. Farm Management Extension on roselle f,arm

tnanagement was conducted in Makmur village of Pangkalan Kednci Regency,

Pelalawan Distticr This extensioo Pfogfam was conducted by goup of lectuters of the

faculfy of Agticultue, Riau Univetsity ir, Novembet 2009- Farmet extension tesults

showed that participants in extension activities of 18 people can undetstand the

.,,ate;,a\ and take benefit ftom the activities. Implemenation of activities could be

done well by all participants so it can be applied in the toselle plant fatming' After the

extension pfogram the women farmen have the skills to apply business management

in their businesses, starting from the planning to monitoring of the business'

Keywords: housewive s, roselle plant, business management

PENDAHULUAI{

Sektor pefianian merupakan sumbef pefldapatafl penting bagi hampir separuh

penduduk Indonesia. Sejalan dengan meoingkatnya peramn sektor peftaflian, sekor

pefdagangafl, sektor iodustri dan jasa dalam sistem perekonomian Indonesia, maka

kesempaan dan penyediaan tefiaga kerfa di sektot peftanian lambat laun menuniul'kan

kecendenrngan peouflrflan. Peran wanita dalam sektot pertanian cukup besar' Data
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statistik 1991,-2002 menyatakan, pertumbuhan jumlah tenaga kerja wanita cenderung

meningkat dart 44,680/0 sampai 47,61'/0. Informasi lairr dari FAO menyatakan bahwa

tenaga kerja di bidang pertanian mulai didominasi oleh kaum wanita. Hal itu
menunjukkan peran wanita dalam bidang pertanian ini sangat besar (IV{ustafa, Z0O5).

Jumlah penduduk wanita yang cukup besar itu merupakan aset yang dapat

diberdayakan dan di petdesaan pada umumnya bekerja disektor petranian dengan

kualitas pendidikan tendah, dan hanya merupakan peke{a keluarga yang pada

umrunnya tidak mendapat upah secara ekonomis atas jedh payahnya. Namun, disisi

lain peran wanita sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan pendapatan

keluarganya.

Banyaknya fenomena yang te{adi pada saat ini kaum perernpuan

mempunyai peran ganda meajadi ibu rumah tangga dan penopang ekonomi keluarga

dimana salah satunya adaJah perempuan tarri Kecenderungan tegadtnya proses

tansformasi ekonomi dr.i sektor pertariao ke sektor iadustri, proses ini mendesak

kaum pria untuk keluat dari sektot pertanian akibatnya peran perempuan dalam

kegiatan ekonomi perdesaan khususnya usahatani menjadi semakin besar. Kondisi ini
menghadapkan percmPuan artt pada masalah alokasi waktu af,tata keria rumah taoga
dan bekefa. Beberapa studi membuktikan bahwa peraflan perempuan tani di perdesaan

cukup besar disamping kqlatan rumah rangga. Hubeis (lgg3) dalam Roessali dkk

Q004) mengemukakan bahwa partisipasi peranan perempuan di perdesaan secara

umum dapat dikelompokkan dalam dua peran besar yaitu pemn tradisi dan peran

ttansisi. Peran tradisi aau peran domestik mencakup peran wania sebagai istri, ibu dan

pengelola rumah tansa- Petan transisi meliputi wanita sebagai tenaga kerja, angota
masyatakat dan manusia pembangunan.

Pendapatan petani yang tidak seberapa besat dan peningkatan h*g"
kebutuhaa menyebabkan wanita tani termotivasi mencad altematif usaha lain, untuk

mendapatkan penghasilan yang layak bagi keluarganya. peran besar wanita tani

sehatusnya menjadi sorota n sehinga upaya yang dilakukan meniadi solusi untuk
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mempermudah wanita mendapatkan pendapatan. Menurut 'Iaylot dakru Dartrm Q004)

motivasi kerja manusia semata-mata muncul karena imbalan ekonomi, rasa takut lapat

dan dorongan ingin memiliki sesuatu atau kekayaan yang lebih banyak. Meskipun

dengan berpindahnya pekerlaat utama wanita tani tersebut tetap saja jumlah

pendapatan yang diterima tidak memadai, sehingga secara total pendapatan keluarga

masih rea&h.

Kegiatan kelompok wanita tani di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan

Kerinci tidak tedepas dad tanaman yang mempunyai potensi unruk dikembangkan di

daetah tersebut Apalag di desa ini belpotensi untuk dikembangkan tanatr,an rosella

sebagai usaha sampingan yaflg dapat dimanfaatkan oleh masyamkat terutama wanita

atau ibu-ibu. Kelompok wanita tani yaag ada di Desa Makmur .lapat memaofaatlan

tanaman rosella untuk dikembangkan di pekaraugan mereka menjadi usaha yang dapat

meningkatkan pendapatan keluarga disamping mereka sudah mengembangkan

usahatani sayur-sa)'uran.

Wanita .lalam melakukan usahaaninya tidak lepas dad pengelolaan usahanya.

Manajemen usaha dipedukan oleh wanita tani untuk mengelola usahanya dengan baik

yang betkaitan dengan perencanaan usaha, pengarahan sampai dengan pengawasan

usaha sehingga usaha yang dilakukan berjalan dengan lancar sesuai dengn tujuan

usaha. Selama ini vranita taai belum melakukan pengelolaan usahanya dengan baik

walaupun secara tidak langsung mereka sudah melakukan namun masih betsifat secara

sederhana. OIeh karena itulah dipedukan penyuluhan kepada wanita untuk mengelola

usahanya dengan baik sehingga usahanya dapat memberikan pendapatan yang

meningkar

Kegiatan pengabdian masyaakat yang dilakukan di Desa Makmut Kecamatan

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan

wanita tani dalam mengelola usahanya. Permasalahan yaflg ditemui pada sebagian besar

wanita ttru adalah rendahnya pemahaman terhadap manajemen usaha hal ini

dikarenakan wanita tani hanya melakukan usaha unflrk mendapatkan pendapatan saja

w
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tanpa memikirkan upaya untuk peningkatan usahanya. Menyadad kondisi ini dirasa

pedu adanya kegiatan pengabdian berupa penyuluhan dan pembinaan dalam rangka

meningkatkan kualitas sumberdaya wanita tani melalui manajemen usahatani yang baik

sehingga meningkatkan pendapatan yang diterimanya.

Kegiatan pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan

wanita tani melalui kegiatan manajemen usahatani sehingga mereka mampu

mengoptimalkan sumberdaya yang dirniliki dan memaofaatkan peluang dalam

pengembaogan usaha. Pembinaan usaha wanita tani diharapkan wanita tani dapat

mengalami perubahaa dalam pengetahuan, ketrampilan, kemampuan dalam

peogelolaan usahataninya sehingga mampu meaingkatkan kesejahteraan rumah

tangganya.

Bertitik tolak dari masalah diatas, malra sangat dipedukan peran Univenitas

Riau sebagai pergunran tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan Tinggi

dalam membangun masyarakat dan meningkatkan kualitas sumberdaya petani melalui

'Manaiemen Usahatani Rosella di Desa Makmut Kecamatan Pangkalan Kerinci

Kabupaten Pelalawan". Tujuan jangka pendek dad kegiatan pengabdian kepada

masyarakat dalam bentuk penyuluhan melalui penerapan manajemen usahatani

tanaman rosella pada wanita tani di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kednci ini
betuiuan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang rosella metah dan

meniadi altematif tanaman pekarangan yang dapat digunakan sebagai makanao

tambahan yang beryja tinqi dan apotek hidup untuk mencegah dan mengobati

berbagai penyakit sehingga meningkatkan kesehatan dan keseiahteraan masyamkat,

Tuiuan jangka paaiaog diharapkan t"gudi peningkatan kemampuan petani

dalam melakukan manajemen usaha yang pada akhimya akan meningkatkan usahatani

tanaman rosella yang dilakukan di areal pekarangan ataupun areal peraoian.
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METODE PENGABDIAN

Kegiatan PenyJuhan Manajemen Usahatani Tanaman Rosella dilaksanakan

pada Nfanita Tani di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten

Pelalawao, oleh dosen Fakultas Pertanian, dalam pelaksunaatrya dilakukan secara

berkelompok. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai pada bulan Novembet 2009. Tempat

pelaksanaan dad kegiatan ini dilakukan di kantot Cabang Dinas Pertanian Tanaman

Pangan, Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kednci. Pemilihan tempat berdasarkan

ketersediaan fasilitas yang kondusif dan daerah ini memuogkink"" b^gr wanita tani

untuk menerapkan usahatani tanafian rosella pada aaeal pertanian dan pekarangan

yaag dimiliki.

Kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan, diskusi dan pembinaan

dengan tahapan sebagai bedkuu

1. Sosialisasi materi penyuluhan dengan metode tatap muka dan diskusi dengan

wanita ani, materi disampaikan secara langsung dan dihatapkan te{adi interaksi

antarawanita ani dan tim pelaksana sehingga mateti yang disampaikan &pat lebih

dipahami.

2. Diskusi untuk mengetahui sejauhmana wanita tani menedma dan memahami

materi yang disampaikan.

3. Kegiaan pembinaan dalam bentuk petnanauan dan kunjungan kepada masyarakat

atau petani setelah kegratan penyiluhan, menyangkut tingkat Penerapan,

bimbingan dan lainnya.

Metode pembinaan manajemen usahatani tanamafl rosella di Desa Makmut

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dilakukan dengan tzhaparr

sebagai bedkut:

a. Penyrluhan dalam bentuk penyampaian mated manajernen usahatani dengan

metode tatap muka dimana materi disampaikan secara langsung terhadap wanita

tani dao diharapkan toirdi interaksi autara wanita tani sehingga materi yang

disampaikan dapat dipahami dan membuka wawasar wanita tani.
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Diskusi untuk mencari masukan melalui partisipasi aktif, tanya, untuk mengetahui
sejauhmana wanita tani menedma dan memahami materi yang disampaikan.
Pemecahan masalahan dan mencari solusi dari beAagai hambatan yang dihadapi
wanita tarl pada penerapan manajemen usahatani.

Evaluasi terhadap materi penyuruhan dilakukan merarui diskusi dan tanya jawab
tethadap masalatL kendala dan har-hal baru yang ditemui dalam pembinaan.

I{ASIL DAN PEMBA}IASAN
Desa Makmur merupakan desa yarg telah meraksanakan progtam

Pemanfaatan Lahan pekarangan. Adapun tujuan progtam pemanfaatan Lahan
Pekarangan adalqh memkdkan modvasi kepada masyarakat untuk mengolah dan
memanfaatkan lahan disekiar pekarangan masyarakat untuk diman faarkansemaksimal
mungkin dan sasaran dad progam ini adarah daerah petkotaan yang rahannya semakin
sempit diakibatkan adanyaalih fungsi lahan. Denga n adanyalahan yang semakin sempit
tersebut maka kegiatan ini bertuiuan untuk memalsimalkan pemanfaatan lahan-lahan
sebagai medt untuk menanarn komoditi yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan
kebutuhan harian masyarakat. selain itu program ini irg" betujuan untuk
penbedayaan masyankat terutama kaum ibu tumah angga yang drpat membantu
menambah pendapatan rumah tanga Program ini telah tedaksana sejak tahun 2007
hinga saatini.

Program ini dilaksanakan dengan membentuk kelompok tani. Kelompok tani
ini betanggotakan wanita yang dinamakan Kelompok wanita Tani (KrrD. Kelompok
wanita tani yaag ada di Desa lvlakmur adalah Kwr Angrek dengan iumlah angota 20
orang' Kelompok wanita tani ini merupakan ibu-ibu rumah ,^nga yang pada
umumnya tidak beke{a. Desa Makmut merupakan daerah trans yang dad dahuru terah
memanfaatkan lahan pekarangan mereka untuk berusahaani

Komoditi yang ditanam dila[21 pekarangan selain untuk dikonsumsi sehari-
hafi, iuga dijual ke warung'y/arung terdekat rumah mereka bahkan ada yaaglangsung

ti
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membeli ke kebun mereka akibatnya ada penambahan pendapatan yang meteka

dapatkandadusahatanilahanpekarangandadprogtamtersebut.Ptogmminitelah

memberikankonttibusiyangpositifuntukmemberdayakanibu-ibunrmahtanggadi

DesaMakmur.Beberapakomoditiutamayangditanamidilahanpekaranganadalah

taoaman sa)ur-sayuran, buah-buahan' tanaman obat dan saat ini sedang

mengembaogkantaoamafirosella.Luaslahanpekatangaoyangdiupayakankelompok

taoiinir^t^-rat^betkisarO,2-O'+hektatyangtedetakdisekitatmasing-masiog

pekarangan rumah wanita tani'

Dalammemberikanmateripeayrluhanmeagenaimanajemenusahahalyang

disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah rnengenai pengertian manajernen' unsuf-

unsur manajernen pada usaha yang dilakukan dan fungsi-fungsi manaierneo' Pengettiao

rnanaiemensendidbagiwaoitatanimasihberkaitandenganbagimanamereka

melakukanpengelolaanusahayangdilakukanuntukpencapaiantujuanusahayaitu

meningkatkanpendapaanusaha.Kemampuanwanitatanisendiddalammelalnrkan

pengelolaanusahasangatdiperlukansehinggausahayangdiialankantetapterkontrol

dengan lebih baik. oleh karena itulah diperlukan manaiemeo terutama bagimana

fungsi-fungsimanaiemenitudapatdilaksanakansepertipefeocanaanusaha,

pengorganisasian usaha, pengamhan usaha dan bagaimana melakukan penga'n/asan

terha&pusahayangdilakrrkanolehwanitatanlApabilakegiatanitudapatterlaksana

denganbaikmakausahayangdijalankansudahmemenuhiktiteri^yafigdiinginkan

dalam pelaks ataan manaiemen itu sendiri'

ManajemenusahatanitanamanfoselladiDesaMakmurKecamatanPangkalan

KetiflciKabupatenPelala.wandilakrrkandalambentukpenyampaianmateridan

diskusi. Hasil dad kegiatan menuofukkao teriadinya peniogkatan pemahaman'

pengetahuan,danketerampilanwanitaanidalambentrrkkesediaanmetekauntuk

mengikutitangkaiankegiatanpenyrluhanmulaidadawalsampaikegiatanbemkhir

dengaoantusias.Halinitetlihatd,r.ikeseriusanmerekamengikutipettemuansefta

keterlibatan dalam diskusi manaiemen usahatani tanamafl tosella' waaita tani di Desa

-. trqtt;F#-
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Ivfakmur ini menanggapi serius materi yang diberikan dan banyak pertanyaan serta

tanggapan yang diajukan terkait dengan pelaksanaan materi manajemen usahatani.

wanita tani yang ada di Desa Makmur memanfaatkan pekarangan dengan

menanam tanaman rosella dan tanaman sayuran dan buah-buahan. Pemanfaatan

tanaman rosella dengan mengolahnya menjadi teh, kopi. Namun pengolahan yang

dilakukao masih dalam tahapan skala rumah tanga dimana dijual disekiar rumah

meteka. Oleh katena itu kelompok tani ini perlu diberdayakan sehingga usahatani

tosella dapat dimaksimalkan dengan meagolah rosella menjadi produk olahan lain

seperti sirup, manis an, danlarnnya.

Wanita tani dalam menjalankan usahataninya tidak akan terlepas rtari

manajemen usahatani. Manajemen adalah suatu rangkaian proses yaog meriputi

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan

pengendalian dalam rangka membetdayakan selunrh sumberdaya seperti sumberdaya

manusia, modrl, material, maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tuiuan

organisasi. Ada 3 hal pokok dalam manajemen:

7. Tujuan Usaha yang hendak dicapai

2. Ada yang melaksanakan usaha

3. Kegiatan harus dibimbing dan diawasi

uasur-unsur manajemen meliputi : manusia (p"t"4, uang matetial mes.in,

metode dan pasar. Fungsi-fungsi manaiemen meliputi perencanaalr, pengorganisasian,

pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Kegiatan manajernen bermula rlati

adanya informasi untuk memanfaa*an sumberdaya yang tersedia maupun sumberdaya

manusia unhrk memenuhi keinginan dan kebutuhan. untuk mencapai hasil yang

sebaik-baiknya, keSfatan temebut perlu dilaksanakan secara manajerial melalui fungsi-

fungsi manajemen.

Petani sebagai pengelola usahatani memiliki aktivitas:

1.. Aktivitas teknis

a. Memutuskan lkan memproduksi apa danbagaimaua calgrtLya
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b. Memanfaatkan lahan

c' Membuat gambaran tentang teknorogi dan pemratan yang akan digunakan2. Aktivitas komersial

a' Menghitung berapa dan apa saja input yang dibutuhkan baik yang telahdipunyai maupun yang akan dicari
b' Menentukan kapan' datimana, dan berapa iumrah input yang diperoreh

,. Y::r-:y" 
penggunaan input dan produksi yang akan diperoleh

.t*; ;;;, ";; 
dan kuaritashr^4,,1--: ^.- r .rproduksi atau hasil

3. Aktivitas finansial

a' Mendapa&an dana dari sendir! .tari pinjaman kedit Bank atau kredit yang lain

i;I]*nakan 
dana untuk mernperotefr pendapatan da. keuntungan ,aogka

4. Aktivitas akuntansi

a. Membuat c^tatufr,tentang semua ftansaksi
b. Membuat laporan

c. Menyimpan data tentang usaha
Betdasatkan aktivitas tenebu! jelas wanita tani sebagai pengerola usahatani dituntutuntuk dapat menyiapkan dan memirih altematid usaha yang terbaik l{anajemensebagai sumberdaya sangat penting dalam menennikan keberhasilan suatu usahatani.Jurnlah produksi dan keberhasilan suatu usaharani ;*:::--," .s.r."*;s0"";;;tivitastinggi*r,.JH;ff 

ffi ;T::ffi:":ff :
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pada dasamya be4alan deflgandemikian ditapangan dijumpai beberapa hambahn sebagai bedkur1. Tingkar pendidikan angrota kelompok taru bewariasi, sehingga

kemampuan memahami mateti dan penyampaian masalah dandihadapi dalam kegiatan diskusi.

bai\ meskipun

mempeagaruhi

kendala yang
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2' Kegiatan penluluhan mengalami ketedambatan &d waktu yang direncanakan,

kareua kesulitan menyesuaikan jadwal kegiatan dengan wakru luang wanita tani.

Faktor pendorong kegiatan pengabdian ini adalah :

1. lTanita tani ikut berpattisipasi, dan tedibat aktif dalam kegiaan, baik pada saat

penyampaian materi, maupuo diskusi sehingga kegiatan dapat berjalan lancar. Hal
ini dilihat dati jawaban Peserta bahwa kegiaan ini sangat menarik dan bermanfaat

bagi meteka sehinga mendorong mereka berpartisipasi aktif pada setiap kegiatan.

2. Kesunguhan dan antusias peserta, dalam mengikuti kegiatao baik ceramah,

maupun diskusi dilihat dari kehaditan mereka penuh pada setiap kegiatan yang

meocerminkan kesr'.gguhan terhadap materi, sehinga kegiatan be4alan dengan

semarak dan tetbina diskusi menatiL selama kegiatan

3. Kemampuan teknis dasar dari semua anggota kelompok yang memadai sehingga

kegiatan ini memudahkan bagi peserta untuk memahami materi yang disampaikan.

4' Ketetbtrkaan dari Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman pangan Kecamatan

Pangkalan Kerinci dan angota masyarakat Desa Makmur dalam menyampaikan

permasalahan dan kendala mereka dalam pernan faatzn tanaman rosella pada

pelaksanaan kegiatan, sampai kegiatan berakhir.

5' Kesuogguhan dan keseriusan dad tim pelaksana dalammempersiapkan materi dan

kegiaao, sehiaga b".id"" sesuai rencana. Hal ini didukung oreh pengaturan
jadwal dan materi yang tidak membosankan peserta.

Hasil evaluasi menunjukkan peserta menjadi termotivasi untuk
mengembangkan usaha pembibitan tanaman rosella. petani selama ini kurang

mernanfaatkan lahafl pekamngan mereka untuk kegiatan usahatani. Secara keseluruhan

hasil evaluasi menuniukkan pelaksanaan kegiatan Manajemen Usaha pembibitan

Tanaman Rosella di Desa Makmur Kecamatan pangkalan Kerioci Kabupaten
Pelalawan dil.'atakan bethasil, kondisi ini didukuag juga oleh ketersediaan sarana dan

prasatana yaog memadai sebagai media pelatihan fasilitas pertemuan untuk
peflyampaian materi- IIal id dapat dilihat dad permintaan mereka agar kegiatan ini

*
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dapat berlanjut dan pembinaan dari tim terkait terus betlangsung sehingga usaha yang

akan meteka lakukan dapat be{alan dao terlaksana sesuai harapan.

KESIMPUI.AN DAN SARAN

Hasil dati pelaksanaan kegiatan Manajemen Usahatani Rosella di Desa Makmur

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan menunjukkan gambatan sebagai

berikut:

7. Wanita tani peserta kegiatan penyiluhan di Desa Makmur yang mengikuti kegiatan

penyampaian mated dan pembinaan berjumlah 18 orang dapat memahami materi

penprluhan dan mcngambil manfaat dari hasil kegiatan. Pelaksanaan kegiatan

dapat dilakukan dengan baik oleh semua peserta sehingga dapat ditetapkan dalam

pelaksanaan usahatani tanaffrar. rosella.

2. Setelah penl,rrluhan wanita tani pcserta kegiatan penyuluhao memiliki ketetampilan

uotuk melakuktn manajemen usaha pada kegiatan usaha yang mereka lakukan yang

dimulai dari petencanaan usaha sampai dengan peng'aunsar usaha.

3. Ketcrlibatan peserta dalam pembinaan relatif tinggi ditandai dengan banyaknya

pertanyaan dan diskusi yang berkembang dari hal-hal bam yang mereka terima

serta suasana diskusi yang hangat.

4. Kegiatan pembinaan terus bedangsung melalui komunikasi fornal maupun flon

formal antara tim pelaksana kegiatan pengabdian dengan masyarakat di Desa

Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci dilihat dari pcrmintaart 
^gar 

kegiatan ini

bedaniut dan pembinaan terus bedangsung.

Satan

1. Peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan dan Pemetiotah

Provinsi Riau dalam sosialisasi dan pcnerapan manajcmen usaha melalui dukungan

sarana dan prasaraoa pemrniang bagi kelompok usaha hendakoya saling terkait

sehinga mcndukung progtam pembangunan berwawasan lingkungan yang lestari.
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2. Perlu pembnaan dari semua instansi dan apatat terkait baik pemerintah, swasta

maupun pergunian tinggr yang berkelanjutan agar penerapan manajemen usaha

dapat terus dilakukan bukan hanya di Desa Makmur saja.
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