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Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari dalam upaya peningkatan 

pendapatan ekonomi perempuan dan ketahanan pangan rumah tangga. 

1) Bagaimana keadaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari sampai saat 

ini ? 

2) Apakah peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari dalam upaya 

peningkatan pendapatan ekonomi  dan ketahanan pangan rumah tangga 

perempuan ? 

3) Apa saja kegiatan atau program Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari 

di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan ? 

4) Ilmu-ilmu atau pengalaman baru seperti apakah yang sudah anda peroleh di 

Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari yang berkaitan dengan 

peningkatan pendapatan ekonomi dan ketahanan pangan rumah tangga? 

5) Berapa modal yang dibutuhkan untuk memproduksi jahe merah, kunyit dan 

temulawak instan serta berapa keuntungannya ? 

2. Efektivitas Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari Dalam 

Pemberdayaan Perempuan Berbasis Agropolitan Di Desa Kradinan Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun. 

1) Apa saja tujuan dan sasaran dari program-program Kelompok Wanita Tani 

(KWT) Rizki Lestari dalam pemberdayaan perempuan ? 

2) Sebagai seorang perempuan, melalui adanya kegiatan-kegiatan Kelompok 

Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari ini apakah anda sudah merasa adanya 

pemberdayaan ? 

3) Bagaimana keadaan pendapatan ekonomi dan ketahanan pangan anggota 

setelah mengikuti,menerima,dan mempraktekkan sendiri semua program-

program yang sudah diberikan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) ? 

4) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Kelompok Wanita Tani (KWT) 

pada saat melakukan perannya dalam mencapai tujuan dan sasarannya ? 

5) Bagaimana tingkat pencapaian tujuan dan sasaran dari program-program 

Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari yang sudah dilakukan ?  

 

 

 





 

 

 



 

 

 

 

Wawancara dengan Ibu S.Mamik Lestari selaku ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki 

Lestari pada tanggal 13 Mei 2017 

 



Wawancara dengan Bapak Sumedi selaku Pendamping Penyuluh Lapangan (PPL) Kelompok 

Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari dan wawancara dengan Ibu Supiani sebagai anggota 

Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari pada tanggal 13 Mei 2017 

 

Wawancara dengan Ibu Sipor sebagai anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari 

pada saat beliau sedang merawat tanamannya di lahan pekarangan pada tanggal 12 Desember 

2016. 

 



Wawancara dengan Ibu Supiyah sebagai anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki 

Lestari dan pada saat itu Ibu Supiyah sambil melakukan kegiatan penanaman tanaman 

sayuran di lahan pekarangan depan rumahnya. 

 

 

Wawancara dengan Ibu Rosmiati sebagai anggota KWT Lestari pada saat Ibu Supiani sedang 

beraktivitas akan melakukan penanaman berbagai tanaman sayuran pada tanggal 14 Mei 

2017. 

 



Kegiatan pertemuan rutin para pengurus dan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki 

Lestari sekaligus adanya sosialisasi tentang pengolahan produk olahan dari hasil panen 

kegiatan pertanian yang berbasis agropolitan. 

 

Kegiatan pembuatan Jahe merah, kunyit, dan temulawak instan yang masih dilakukan secara 

kelompok. 

 



Kegiatan pada saat pembungkusan jahe merah instan yang sudah jadi setelah diolah melalui 

beberapa tahap proses pengolahan. 

 

 

Aneka tanaman holtikultura yang berada pada tempat penyemaian bibit milik Kelompok 

Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari. 

 



Kegiatan para anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari pada saat melakukan 

pembibitan aneka tanaman holtikultura. 

 

 

Pemanfaatan lahan pekarangan rumah dengan ditanami berbagai tanaman holtikultura yang 

bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan rumah tangga. 

 

Kegiatan program Gerakan P2KP yang memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk 

menciptakan ketahanan pangan. 

 



 

 

 

Pembagian bantuan hewan ternak kambing betina kepada anggota Kelompok Wanita Tani 

(KWT) Rizki Lestari dengan sistem bergulir sebagai upaya menciptakan usaha produktif. 

 

Kegiatan penanaman pohon sengon sebagai upaya dalam menciptakan hutan desa oleh 

Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari. 



 


