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BAB V 
PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Pengembangan kawasan agropolitan Poncokusumo merupakan suatu hal yang 

penting dalam konteks pengembangan wilayah. Hal ini tidak hanya karena perannya 

dalam mengurangi kesenjangan pertumbuhan kawasan perdesaan dan perkotaan saja, 

tetapi juga karena konsep pengembangan kawasan agropolitan juga ditujukan untuk 

mengintegrasikan pembangunan pedesaan dengan pembangunan perkotaan agar taraf 

hidup masyarakat desa dapat meningkat. Konsep pengembangan kawasan agropolitan 

difokuskan dengan penataan wilayah agar sektor-sektor strategis dan potensial dapat 

saling melengkapi dan mendorong satu sama lain. Dalam pengembangan kawasan 

agropolitan ini masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama dan pemerintah berperan 

memberikan fasilitas dan pendampingan sehingga pengembangan yang dihasilkan lebih 

optimal. 

Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Malang 

yang memiliki keunggulan komparatif di bidang pertanian dan telah ditetapkan sebagai 

kawasan agropolitan. Sebagai kawasan agropolitan, berbagai pengembangan pada sektor 

agribisnis saat sedang dilakukan di Kecamatan Poncokusumo. Kegiatan tersebut 

dilakukan agar tercipta nilai tambah pada subsistem budidaya, pemasaran dan 

pengolahan. Pada akhirnya pengembangan kawasan agropolitan Poncokusumo ini juga 

menjadi motivasi dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya.  
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Perkembangan Kawasan Agropolitan Poncokusumo saat ini difokuskan pada 

pengolahan hasil pertanian yakni dengan cara memproduksi hasil-hasil pertanian ke 

dalam berbagai bentuk, seperti pengolahan hasil pertanian apel menjadi kripik apel, sari 

apel, jenang apel, dan sebagainya, sehingga saat ini Kawasan Agropolitan Poncokusumo 

tidak hanya menghasilkan produk pertanian dalam bentuk mentah saja tetapi juga tersedia 

hasil pertanian dalam bentuk olahan. Ada beberapa tahap lain yang juga telah dilalui 

dalam perkembangan Kawasan Agropolitan Poncokusumo sebelumnya yaitu tahap 

pembangunan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan agropolitan, serta tahap 

peningkatan produktivitas hasil pertanian. Sedangkan untuk ke depannya pengembangan 

Kawasan Agropolitan Poncokusumo akan difokuskan pada pemasaran hasil pertanian. 

Melalui pengumpulan data dan proses analisis yang telah dilakukan, ada beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1) Dari lima variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini (sumber daya manusia, 

permodalan, jaringan, pasar, dan teknologi), terdapat berbagai faktor pendukung 

untuk pengembangan kawasan agropolitan Poncokusumo yang terdiri dari: 

(a) Sebagian besar (60%) masyarakat Kecamatan Poncokusumo bekerja sebagai 

petani dan sebagian besar lahan di wilayah ini dimiliki oleh masyarakat setempat. 

Hal tersebut merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki kawasan agropolitan 

Poncokusumo untuk pengembangannya. Hal lainnya yang juga mendorong 

pengembangan kawasan agropolitan Poncokusumo adalah dengan telah 

terbentuknya kelompok tani di wilayah ini yakni sebanyak 55 kelompok, dan telah 

dilakukannya berbagai pelatihan bagi para kelompok petani tersebut untuk 

pengembangan sumber daya manusianya. 
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(b) Dalam hal permodalan, terdapat berbagai bantuan dari Pemerintah meskipun 

tidak dalam bentuk  pendanaan. Bantuan-bantuan tersebut diantaranya adalah 

bantuan alat kerja oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, 

bantuan bibit oleh oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, 

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Kabupaten Malang, serta bantuan perbaikan ataupun pengadaan jaringan jalan 

dan irigasi oleh Dinas Bina Marga dan Dinas Pengairan Kabupaten Malang. 

Berbagai bantuan tersebut merupakan suatu bentuk dorongan dari pemerintah 

untuk pengembangan kawasan agropolitan Poncokusumo. 

(c) Jaringan jalan, listrik, telepon, drainase dan jaringan irigasi telah tersedia di 

berbagai desa dalam lingkup Kecamatan Poncokusumo. Keberadaan prasarana 

ini menjadi faktor pendukung bagi pengembangan kawasan agropolitan 

Poncokusumo, baik dalam proses pra produksi, proses produksi maupun dalam 

hal pemasaran. 

(d) Pemasaran berbagai komoditas unggulan kawasan agropolitan Poncokusumo 

telah merambah ke banyak daerah, tidak hanya pada skala lokal tetapi juga pada 

skala nasional bahkan internasional. Jangkauan pasar ini perlu dipertahankan 

dan bahkan harus ditingkatkan untuk pengembangan kawasan agropolitan yang 

lebih optimal. 

(e) Penerapan teknologi di kawasan agropolitan Poncokusumo masih terus dirintis 

oleh kelompok-kelompok tani serta didukung penuh oleh Pemerintah melalui 

bantuan peralatan bagi penerapan teknologi tersebut, seperti alat pemotong 

kentang, alat pemotong apel, alat penggorengan, alat pengolahan pupuk organik 
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(APPO), oven, dan sebagainya. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) menjadi 

fasilitator bagi penerapan teknologi tersebut  dengan mengadakan pelatihan bagi 

kelompok tani. 

2) Selain faktor pendukung, juga terdapat faktor-faktor penghambat bagi pengembangan 

kawasan agropolitan Poncokusumo yakni sebagai berikut: 

(a) Sumber daya para petani masih perlu terus ditingkatkan dalam rangka 

pengembangan kawasan agropolitan Poncokusumo ini, khususnya dalam hal 

pola pikir dan motivasi untuk terus berkembang.  Selain itu latar belakang 

pendidikan juga perlu menjadi perhatian, karena sejauh ini pendidikan 

masyarakat Kecamatan Poncokusumo relatif masih rendah. 

(b) Keterbatasan modal merupakan permasalahan utama yang dihadapi sebagian 

besar petani di kawasan agropolitan Poncokusumo. Untuk itu dibutuhkan suatu 

stimulasi dana bagi para petani agar mereka dapat memenuhi berbagai 

kebutuhan bagi pertaniannya. 

(c) Jaringan yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan kawasan 

agropolitan Poncokusumo adalah jaringan jalan. Ada beberapa ruas jalan yang 

masih perlu mendapat perbaikan dan ada pula yang perlu dibangun ruas jalan 

baru. Perbaikan dan pembangunan tersebut penting bagi pemasaran maupun 

untuk keterkaitan jaringan kawasan agropolitan Poncokusumo dengan daerah 

lain di sekitarnya. 

(d) Sejauh ini masih belum ada sentra yang berfungsi sebagai pasar produk hasil 

pertanian di kawasan agropolitan Poncokusumo, sehingga ke depannya dalam 
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rangka pengembangan kawasan agropolitan perlu dibangun suatu sub terminal 

agribisnis untuk menjawab kebutuhan pasar produk tersebut. 

(e) Dalam hal penerapan teknologi, hanya sebagian kecil dari petani yang 

mengaplikasikan berbagai hasil pelatihan maupun bantuan alat ke dalam 

kegiatan produksi. Untuk itu upaya penerapan teknologi melalui pelatihan 

maupun bantuan alat produksi tersebut perlu terus dikembangkan, agar kawasan 

agropolitan Poncokusumo dapat berkembang optimal. 

3)  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. 

 
5.2 Saran/Rekomendasi 

Beberapa saran/rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil studi dengan 

harapan dapat menjadi pertimbangan terutama dalam hal pengembangan kawasan 

Agropolitan Kecamatan Poncokusumo sebagai berikut: 

1. Diupayakan alternatif sumber dana untuk mengatasi keterbatasan pendanaan 

dalam pelaksanaan program pembangunan, yaitu melalui: 

a. Kerjasama  pemerintah dan swasta dalam bidang penyediaan prasarana 

perkotaan dan pelayanan yang memerlukan investasi sektor swasta dalam 

jumlah besar. 
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b. Pinjaman komersial, misalnya dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), 

untuk menutupi kekurangan cash flow jangka pendek dan investasi proyek 

dengan tingkat pengambilan kredit yang tinggi. 

2. Untuk memperlancar pemasaran komoditas unggulan serta memperlancar arus 

barang dan jasa di Kecamatan Poncokusumo perlu disediakan STA (Sub Terminal 

Agribis) beserta sarana prasarananya. STA ini juga berfungsi sebagai sentra 

produk pertanian bagi Kawasan Agropolitan Poncokusumo. 

3. Dalam memperlancar akses perekonomian bagi pengembangan Kawasan 

Agropolitan Poncokusumo, perlu adanya perbaikan maupun penambahan jaringan 

infrastruktur jalan di Kecamatan Poncokusumo.  

4. Perlu adanya peningkatan peran aktif masyarakat perdesaan di kawasan 

agropolitan Poncokusumo dalam merencanakan kegiatan di masing-masing desa 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan peran aktif masyarakat 

yang semakin besar maka program pembangunan kawasan agropolitan dapat 

lebih dirasakan dan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan masyarakat. 

5. Untuk menunjang kegiatan agribisnis di Kawasan Agropolitan Poncokusumo, 

perlu disediakan berbagai fasilitas agropolitan, seperti balai penelitian dan 

pembenihan, gudang pupuk, KUD, landmark agropolitan, warnet tani, green 

house, laboratorium, dan sebagainya. 

 


