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Abstraksi 

 

Pembangunan nasional yang cenderung memprioritaskan pembangunan perkotaan 
(industrialisasi) sebagai satu-satunya mesin pertumbuhan (engine of development) yang 
handal harus direvisi kembali. Pembangunan perdesaan harus mulai didorong guna 
mengatasi permasalahan pembangunan. Ditambah lagi selama ini pembangunan 
perdesaan dipisahkan dengan pembangunan perkotaan. Karena terdapat keterkaitan dan 
ketergantungan baik secara fungsional maupun keruangan antara kawasan perdesaan 
dan perkotaan. Mengingat pentingnya pembangunan perdesaan, maka pengembangan 
kawasan agropolitan merupakan alternatif solusi untuk pembangunan wilayah perdesaan. 
Konsep pengembangan agropolitan muncul dari permasalahan adanya ketimpangan 
pembangunan antara perdesaan dan perkotaan. Proses interaksi kedua wilayah ini secara 
fungsional ada dalam posisi saling memperlemah. Salah satu ide pendekatan 
pengembangan perdesaan adalah mewujudkan kemandirian pembangunan perdesaan 
yang didasarkan pada potensi wilayah desa itu sendiri, dimana keterkaitan dengan 
perekonomian kota harus diminimalkan. Berkaitan dengan ide inilah Fiedman dan Douglas 
(1975), menyarankan suatu bentuk pendekatan agropolitan sebagai aktivitas 
pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah perdesaan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam konsep pengembangan 
kawasan agropolitan Kecamatan Poncokusumo, serta untuk mengetahui program dan 
kegiatan dalam pengembangan kawasan Agropoloitan di Kecamatan Poncokusumo 
Kabupaten Malang. Data-data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. 

Hasil analisis menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung 
dalam pengembangan Kawasan Agropolitan Poncokusumo baik dalam hal sumber daya 
manusia, permodalan, jaringan (network), pasar dan teknologi. Faktor pendukung tersebut 
diantaranya adalah sumber daya petani karena sebagian besar (60%) masyarakat 
Kecamatan Poncokusumo bekerja sebagai petani dan sebagian besar lahan di wilayah ini 
dimiliki oleh masyarakat setempat; adanya berbagai bantuan dari Pemerintah meskipun 
tidak dalam bentuk  pendanaan menjadi modal penting dalam pengembangan kawasan 
agropolitan; keberadaan jaringan jalan, listrik, telepon, drainase dan jaringan irigasi di 
berbagai desa dalam lingkup Kecamatan Poncokusumo mendukung proses pra produksi, 
proses produksi dan juga dalam hal pemasaran di kawasan agropolitan; pemasaran 
berbagai komoditas unggulan kawasan agropolitan Poncokusumo telah merambah ke 
banyak daerah, tidak hanya pada skala lokal tetapi juga pada skala nasional bahkan 
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internasional; serta sudah mulai diupayakannya penerapan teknologi pertanian pada 
kelompok-kelompok tani melalui pelatihan pengolahan produk pertanian serta bantuan 
alat-alat. Sedangkan faktor penghambat dalam pengembangan Kawasan Agropolitan 
Poncokusumo meliputi pola pikir masyarakat yang cenderung sederhana dan lebih 
berorientasi pada hasil produksi yang cepat tanpa memikirkan kepentingan jangka 
panjang; keterbatasan modal merupakan permasalahan utama yang dihadapi sebagian 
besar petani; masih ada beberapa ruas jalan yang perlu mendapat perhatian untuk 
memperlancar akses perekonomian di Kecamatan Poncokusumo; belum adanya sentra 
yang berfungsi sebagai pasar produk hasil pertanian di kawasan agropolitan 
Poncokusumo; serta masih kurangnya motivasi petani dalam hal penerapan teknologi 
pertanian. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka program dan kegiatan 
pengembangan kawasan agropolitan Poncokusumo ditujukan pada pemberdayaan 
masyarakat, stimulasi melalui bantuan modal, penyediaan prasarana dan sarana 
pendukung pengembangan agribisnis, penguatan pasar serta peningkatan penerapan 
teknologi. 
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