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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Pembangunan merupakan sendi utama dalam kehidupan dan merupakan 

wujud kemampuan suatu negara untuk dapat lebih berkembang ke arah yang 

lebih baik.   Bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia juga mempunyai keinginan 

untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang 

sederajat dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya menuju ke arah 

modernitas. Kebijaksanaan untuk mendukung pembangunan nasional agar 

merata di seluruh wilayah Indonesia yaitu dengan kewenangan daerah untuk 

mengembangkan daerahnya melalui pemberian otonomi daerah yang luas, nyata 

dan bertanggung jawab yang dituangkan dalam UU No 32/ 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, tentang Pemerintahan Daerah yang Otonom memberikan 

kesempatan dan ruang gerak yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk 

mengembangkan wilayahnya sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kendala 

yang dihadapi oleh masing-masing daerah. 

Keberhasilan pembangunan identik dengan terciptanya laju pertumbuhan 

perekonomian yang tinggi. Alat yang digunakan sebagai motor penggeraknya 

adalah mesin-mesin industrialisasi terutama di kawasan-kawasan perkotaan. 

Kondisi ini akan berakibat pada kesenjangan yang semakin lebar antara 

kawasan perdesaan dan perkotaan, tentu saja karena faktor sektor stategis 

hanya akan dimiliki sebagian masyarakat. Perencanaan pembangunan lebih 

diwarnai oleh pendekatan-pendekatan sektoral dan parsial, serta masih nampak 

tegas adanya garis pemisah antara kota dan daerah/desa dan lebih terfokus 

pada perencanaan di perkotaan. Pertumbuhan dan konsentrasi kegiatan sosial 
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ekonomi terdapat di perkotaan, sementara di perdesaan seringkali ditemui 

kemunduran, stagnasi dan kemiskinan. 

Secara konseptual perdesaan dan perkotaan di Indonesia dicirikan sebagai 

berikut; kawasan perdesaan adalah wilayah yaang mempunyai kegiatan utama 

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi 

kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, 

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sedangkan kawasan perkotaan adalah 

wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan 

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan 

distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.  

Suatu pemerintahan yang baik adalah suatu pemerintahan yang mampu 

memberdayakan masyarakat dengan memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut serta 

di dalam pemerintahan. Desentralisasi merupakan agenda penting dalam 

reformasi ini. Penerapan desentralisasi kewenangan pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah diharapkan dapat dijalankan secara professional yang artinya 

kemampuan pemerintah daerah untuk mencari tahu potensi daerah dan 

kebutuhan masyarakat yang ada di daerahnya. Saat ini merupakan waktu yang 

tepat pemerintahan daerah mulai diberikan kepercayaan untuk ikut serta dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini berdampak 

terhadap perencanaan pembangunan perdesaan yaitu, bagaimana mengikut 

sertakan pembangunan kapasitas lokal (local capacity building) dan partisipasi 

masyarakat dalam suatu progaram yang dapat menumbuhkan manfaat mutual 

bagi masyarakat perdesaan dan perkotaan.  

Berdasarkan kondisi di atas, perubahan paradigma dalam pendekatan 

pembangunan harus dilakukan. Pembangunan nasional yang cenderung 
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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.  

Sebagaimana tertuang dalam UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, kawasan agropolitan didefinisikan sebagai kawasan yang terdiri atas satu 

atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi 

pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh 

adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan suatu sistem permukiman 

dan sistem agrobisnis.  

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 dengan jumlah 

penduduk antara 50.000 sampai dengan 150.000 orang. 
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Agropolitan menjadi relevan dengan wilayah perdesaan karena pada 

umumnya sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam memang 

merupakan mata pencaharian utama dari sebagian besar masyarakat 

perdesaan. Otoritas perencanaan dan pengambilan keputusan 

didesentralisasikan sehingga masyarakat yang tinggal di perdesaan akan 

mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perkembangan dan pembangunan 

daerahnya sendiri.  

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Kabupaten Malang Tahun 2006–2010 menyebutkan bahwa salah satu icon 

sektor pertanian adalah adanya kawasan agropolitan. Hal ini didasarkan bahwa 

selama ini salah satu faktor penyebab kemiskinan dan ketertinggalan 

pembangunan perdesaan adalah terjadinya kecenderungan aliran bersih 

(transfer netto) sumber daya dari wilayah perdesaan ke kawasan perkotaan 

secara besar-besaran dengan disertai derasnya proses (speed up processes) 

migrasi penduduk secara berlebihan dari wilayah perdesaan ke kawasan kota-

kota besar. Perpindahan ini memberikan dampak di berbagai kota utama 

mengalami urbanisasi berlebihan (over-urbanization) di lain pihak desapun 

kehilangan tenaga-tenaga kerja produktif yang seharusnya sebagai bagian dari 

mata rantai roda kehidupan dan roda ekonomi perdesaan. Adapun tujuan 

kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

perdesaan, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi perdesaan yang 

berkeadilan dan mempercepat industrialisasi perdesaan. Sedangkan sasaran 

yang ingin dicapai adalah meningkatnya pendapatan masyarakat perdesaan, 

terciptanya lapangan pekerjaan, tersedianya bahan pangan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi antara 

perdesaan dan perkotaan (rural-urban lingkages), menguatnya pengelolaan 
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ekonomi lokal dan meningkatnya kapasitas lembaga dan organisasi ekonomi 

masyarakat perdesaan. 

Kawasan agropolitan dapat diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa 

yang ditunjukkan dengan adanya hirarki keruangan desa, yakni adanya pusat 

agropolitan dan desa-desa disekitarnya membentuk kawasan agropolitan.  

Dalam konteks pengembangan agropolitan terdapat tiga isu utama yang 

perlu mendapat perhatian: (1). Akses terhadap lahan pertanian dan air; (2). 

Devolusi politik dan wewenag administratif dari tingkat pusat ke tingkat lokal; (3). 

Perubahan paradigma atau kebijakan pembangunan nasional untuk lebih 

mendukung diversifikasi produk pertanian (Pranoto, 2005). Melihat kota desa 

sebagai situs utama untuk fungsi-fungsi politik dan administrasi, pengembangan 

agropolitan di banyak negara lebih cocok dilakukan pada skala kecamatan (sub 

district scale) atau dalam beberapa kecamatan. 

Dengan luasan atau skala kecamatan akan memungkinkan hal-hal sebagai 

berikut: (1). Akses lebih mudah bagi rumah tangga atau masyarakat perdesaan 

untuk menjangkau kota; (2). Cukup luas untuk meningkatkan atau 

mengembangkan wilayah pertumbuhan ekonomi (scope of economic growth) dan 

cukup luas dalam upaya pengembangan diversivikasi produk dalam rangka 

mengatasi keterbatasan-keterbatasan pemanfaatan desa sebagai unit ekonomi; 

dan (3). Pengetahuan lokal (local knowledge) akan mudah diinkorporasikan 

dalam proses perencanaan jika proses itu dekat dengan rumah tangga dan 

produsen perdesaan. 

Berkaitan dengan hal di atas, terdapat beberapa wilayah di Indonesia 

yang diarahkan untuk menjadi kawasan agropolitan. Salah satunya adalah 

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa-desa yang 

berada di wilayah administrasi Kecamatan Poncokusumo meliputi Desa 
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Dawuhan, Desa Sumberejo, Desa Pandansari, Desa Ngadireso, Desa 

Karanganyar, Desa Jambesari, Desa Pajaran, Desa Argosuko, Desa Ngebruk, 

Desa Karangnongko, Desa Wonomulyo, Desa Belung, Desa Wonorejo, Desa 

Poncokusumo, Desa Wringinanom, Desa Gubukklakah dan Desa Ngadas. 

 Alasan utama mengapa  Kecamatan Poncokusumo diarahkan menjadi 

kawasan agropolitan karena wilayah tersebut dinilai sangat potensial di bidang 

pertanian, khususnya produk tanaman pangan, hortikultura dan buah. Sehingga 

ini merupakan peluang besar untuk dikembangkan produk-produk agroindustri, 

agrowisata dan agribisnis. Model ini mensinergikan pengembangan strategi 

agribisnis dengan pendekatan wilayah (spatial), yaitu pengembangan ekonomi 

berbasis pertanian yang strateginya didasarkan pada agro-based sustainble. 

Kawasan ini juga dicirikan dengan adanya lahan pertanian yang tumbuh dan 

berkembang dan berjalannya usaha agribisnis. Pusat agropolitan diharapkan 

dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pertanian di wilayah 

sekitarnya.  

Kawasan Perdesaan (kawasan yang mempunyai produk unggulan) perlu 

ditumbuhkembangkan menajadi kawasan agribisnis dalam suatu kesistematisan 

yang utuh dan menyeluruh. Image desa sebagai pemasok hasil produksi 

pertanian dalam bentuk produk-produk primer (belum diolah) harus didorong 

menjadi desa yang mampu menghasilkan bahan-bahan olahan, sehingga dapat 

menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Untuk mewujudkan kawasan 

agropolitan sehingga dapat dijadikan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, harus 

memperhatikan beberapa aspek diantaranya: (a). Sumber daya manusia; (b). 

Permodalan; (c). Network/jaringan; (d). Pasar; dan (e). Teknologi. Sehingga 

inilah yang melatar belakangi penulis menyusun skripsi dengan judul,  
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”Deskripsi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan 

Poncokusumo Kabupaten Malang”.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

1) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam konsep pengembangan 

kawasan agropolitan di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang? 

2) Apa saja program dan kegiatan yang dibutuhkan dalam pengembangan 

kawasan agropolitan di  Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui  faktor pendukung dan penghambat dalam konsep 

pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Poncokusumo 

Kabupaten Malang. 

2) Untuk mengetahui program dan kegiatan dalam pengembangan kawasan 

agropolitan di  Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat hasil penelitian ini bagi seluruh pihak yang terkait 

adalah sebagai berikut: 

1. Akademisi 

a) Mengetahui peranan sistem agropolitan dipandang dari sudut ilmu 

ekonomi.  

b) Hasil analisis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan penelitian lebih 

lanjut. 

c) Dapat dijadikan sebagi pendorong minat bagi kalangan akademisi untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai masalah agropolitan. 
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2. Masyarakat 

a) Memperluas wawasan mengenai sistem dan strategi agropolitan. 

b) Mendorong minat masyarakat untuk lebih mendalami sektor agrikultur 

sebagai sektor basis perekonomian nasional. 

3. Pemerintah Kabupaten Malang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah 

Kabupaten Malang sebagai sarana sosialisasi agropolitan terhadap kalangan 

akademisi dan masyarakat. 


