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ABSTRAK 

Joko Supriyanto (155120600111005), Program Studi Ilmu Pemerintahan, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2019. 

Pembangunan Masyarakat melalui Pemberdayaan Petani Belimbing di 

Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo Kecamatan 

Kalitidu Kabupaten Bojonegoro 

Dosen Pembimbing: Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos., MA 

Penelitian ini membahas mengenai pembangunan masyarakat melalui 

pemberdayaan petani belimbing di Desa Ngringinrejo. Terdapat penurunan hasil 

panen buah belimbing yang menjadi komoditas utama di Desa Ngringinrejo. 

Adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Ngringinrejo salah satu 

tujuannya adalah meningkatkan produktivitas tanaman belimbing, dan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan yang ada di Desa 

Ngringinrejo memiliki pendekatan bottom-up, di mana masyarakat selalu dilibatkan 

pada setiap proses pembangunan itu sendiri. Selain itu, pembangunan melalui 

pemberdayaan petani belimbing di sini juga menghendaki masyarakat sebagai 

subyek sekaligus obyek dari pembangunan tersebut. Konsep people centered 

development yang diungkapkan Korten (1982), telah tepat diadopsi masyarakat 

Desa Ngringinrejo dalam pembangunan. Akan tetapi terdapat beberapa kekurangan 

yang masih terlihat, meskipun yang dapat dinilai jelas adalah manfaat dari adanya 

pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan di kawasan agrowisata belimbing 

Desa Ngringinrejo. Dalam hal ini terdapat beberapa poin pembahasan yang didapat 

penulis selama kegiatan penelitian berlangsung, diantaranya yaitu: 1) Proses 

perumusan masalah dan kebutuhan petani dan masyarakat; 2) Proses perbaikan 

infrastruktur, penerapan TTG, dan peningkatan kesejahteraan; 3) Proses perubahan 

kebijakan dari masyarakat tingkat bawah terkait manfaat dan dampak agrowisata; 

4) Proses pengembangan organisasi masyarakat Desa Ngringinrejo; 5) Proses 

perkembangan teknologi, persaingan, dan kerjasama dalam mengembangkan 

agrowisata. Terdapat kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan akhir dari 

pembangunan yang ada, berdasarkan penelitian kualitatif yang sudah penulis 

lakukan di lapangan. Sedangkan kekurangannya berupa lemahnya pemanfaatan 

teknologi dan tidak terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan 

pemerintah, yang kemudian memberikan dampak persaingan pasar yang buruk dari 

produk yang dihasilkan. Akan tetapi secara garis besar pembangunan masyarakat 

melalui pemberdayaan petani di Desa Ngringinrejo tersebut sudah sesuai dengan 

prinsip strategi people centered development Korten. 

Kata Kunci: Pembangunan, Pemberdayaan, People Centered Development, 

Agrowisata, Belimbing, Petani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

     ABSTRACT 

 

Joko Supriyanto (155120600111005), Government Science Study Program, 

Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University Malang, 2019. 

Community Development through Empowering Starfruit Farmers in the 

Starfruit Plantation Agro Tourism Area of Ngringinrejo Village, Kalitidu 

District, Bojonegoro Regency  

Supervisor: Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos., MA 

 

This study discusses community development through empowering star fruit 

farmers in Ngringinrejo Village. There was a decrease in the yield of star fruit which 

was the main commodity in the village of Ngringinrejo. The existence of 

community empowerment activities in Ngringinrejo Village is one of the aims of 

increasing the productivity of star fruit plants, and to improve the welfare of the 

community. The existing development in Ngringinrejo Village has a bottom-up 

approach, where the community is always involved in each development process 

itself. In addition, development through empowering star fruit farmers here also 

requires the community as the subject and object of the development. The concept 

of people centered development revealed by Korten (1982) has been adopted by the 

Ngringinrejo village community in development. However, there are some 

shortcomings that are still visible, although what can be considered clear is the 

benefit of community development through empowerment in the starfruit agro-

tourism area of Ngringinrejo Village. In this case there are several points of 

discussion obtained by the author during the research activities, including: 1) The 

process of formulating problems and needs of farmers and the community; 2) 

Process of infrastructure improvement, implementation of TTG, and improvement 

of welfare; 3) Process of policy change from lower-level communities related to the 

benefits and impacts of agrotourism; 4) The process of developing community 

organizations in the Ngringinrejo Village; 5) Process of technological development, 

competition, and cooperation in developing agro-tourism. There is community 

welfare which is the ultimate goal of existing development, based on qualitative 

research that the authors have done in the field. While the shortcomings are in the 

form of weak use of technology and no good relationship between the community 

and the government, which then gives a bad impact on market competition from the 

products produced. However, broadly speaking, community development through 

empowering farmers in Ngringinrejo Village is in line with the strategy principle of 

people centered development Korten. 

Keywords: Development, Empowerment, People Centered Development, Agro 

Tourism, Starfruit, Farmers. 
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masing- masing yang bertujuan untuk 

mengembangkan masyarakat (mengelola 

sumber daya lokal). 

People Centered Development : Paradigma pembangunan yang menempatkan 

masyarakat sebagai pusatnya, dan sering juga 

disebut sebagai pemberdayaan masyarakat. 

Pemberdayaan : Proses pmbangunan sumber daya manusiaatau 

masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian 

kemampan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan 

daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari 

waktu sebelumnya. 

Potensi Lokal : Sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk 

kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. 

Purposive Sampling : Salah satu teknik sampling non random 

sampling dimana peneliti menentukan 

pengambilan sampel dengan cara menetapkan 

ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan 

penelitian sehingga diharapkan dapat 

menjawab permasalahan penelitian. 
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RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) 

 : Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk    

Jangka Waktu 6 tahun. 

Sampean : Kosa kata jawa yang dalam artian Bahasa 

Indonesia adalah “kamu.” 

Stakeholder : Suatu kelompok atau usaha pihak yang 

memiliki kepentingan langsung maupun tidak 

langsung dan bisa mempengaruhi terhadap 

sebuah organisasi. 

SDA (Sumber Daya Alam) : Sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup 

manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada 

disekitar alam lingkungan   hidup kita. 

SDM (Sumber Daya Manusia) : Individu yang bekerja sebagai penggerak 

sebuah organisasi, baik itu di dalam institusi 

maupun perusahaan yang memiliki fungsi 

sehingga harus dilatih dan dikembangkan. 

Subterminal Agribisnis : Tempat yang berfungsi sama dengan 

agroguna, namun memiliki luas yang lebih 

sedikit, dan berjumlah lebih banyak daripada 

agroguna. 

Swadaya : Keadaan dimana masyarakat dapat dikatakan 

mandiri dalam hal tertentu. 

Tanggung Jawab Lokal : Suatu sikap yang diambil oleh masyarakat 

lokal dalam mengelola kekayaan atau sumber 

daya lokal demi terwujudnya kesejahteraan. 

Top-Down : Suatu pendekatan pemberdayaan dimana 

pemerintah atau masyarakat tingkat atas dapat 

menentukan nasib dan merubah arah kebijakan 

dari atas ke bawah.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan pedesaan sangat diperlukan bagi Indonesia. Pasalnya, 

sebagian besar penduduk Indonesia, yaitu sekitar 60% tinggal di pedesaan 

dan memiliki mata pencaharian sebagai petani. Menurut Mosher dalam 

Jayadinata (2006), pembangunan atau pengembangan pedesaan (rural 

development) mempunyai tujuan yaitu: (1) Pertumbuhan sektor pertanian; (2) 

Integrasi nasional, yaitu membawa seluruh penduduk ke dalam pola utama 

kehidupan yang sesuai; (3) Keadilan ekonomi, yakni bagaimana pendapatan 

itu dibagi-bagi ke seluruh penduduk.1 

Konsep pembangunan yang relevan dengan pembangunan masyarakat 

pedesaan haruslah berpusat kepada masyarakat itu sendiri. Hal ini 

diungkapkan oleh Korten (1984) pada teori alternatif dalam pembangunan. 

Teori alternatif dalam pembangunan tersebut menyajikan potensi-potensi 

baru yang penting guna memantapkan pertumbuhan dan kesejahteraan 

manusia, keadilan, dan kelestarian pembangunan itu sendiri. Pembangunan 

yang berpusat pada rakyat atau sering disebut dengan istilah “people centered 

development,” menyatakan bahwa pembangunan harus berorientasi pada 

peningkatan kualitas hidup manusia, bukan pada pertumbuhan ekonomi 

melalui pasar, atau memperkuat negara.2 

                                                             
1Johara Jayadinata, T. & I.G.P. Pramandika. 2006. Pembangunan Desa dalam Perencanaan.ITB. 

Bandung. Hlm: 1. 
2 Mardikanto dan Soebiato. 2017. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. 

Alfabeta. Bandung. Hlm: 18. 
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Dasar intepretasi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah 

asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis dari 

pembangunan itu sendiri. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya people 

centered development adalah pemberdayaan (empowerment) yang mengarah 

pada kemandirian masyarakat. Oleh karenanya, pembangunan juga meliputi 

usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta 

mengarahkan minat untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan 

tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi masyarakat itu sendiri.3 

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang relevan dalam 

mengatasi masalah kemiskinan apabila dilihat dari data yang menyatakan 

bahwasanya mayoritas penduduk miskin bekerja sebagai petani. Berikut 

adalah grafik rumah struktur penduduk usia 15 tahun ke atas menurut 

lapangan pekerjaan utamanya:4 

Grafik 1.1 

Struktur Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut 

Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2017 

 

Sumber: BPS, Tenaga Kerja: Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja 

Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2017. 

                                                             
3 Ibid. Hlm: 19. 
4 BPS. 2017. “Potensi Pertanian Indonesia: Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian.” 

www.bps.go.id. Diakses pada 07, Oktober 2017, pukul 19.36 WIB. 
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Pembangunan masyarakat pedesaan yang mengarah pada 

pemberdayaan melibatkan masyarakat usia produktif demi terwujudnya 

kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Dalam hal tersebut seringkali 

pendapatan sektor pertanian yang menjadi mayoritas masyarakat pedesaan 

dirasa masih kurang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

keadaan demikian banyak menimbulkan urbanisasi masyarakat desa usia 

produktif yang berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan yang dirasa lebih 

layak dibandingkan dengan pertanian. Akhibat dari adanya urbanisasi 

masyarakat usia produktif menyebabkan pembangunan di pedesaan menjadi 

semakin terpuruk. Hilangnya sumber daya manusia menyebabkan lahan 

pertanian menjadi tidak produktif, dan sebagai implikasi menyeluruh akan hal 

tersebut menyebabkan kemandekan dalam pembangunan pedesaan. 

Berkaitan dengan permasalahan pedesaan tersebut di atas, salah satu 

ide yang dikemukakan adalah mewujudkan kemandirian pembangunan 

pedesaan yang didasarkan pada potensi wilayah desa itu sendiri, dimana 

kemandirian perekonomian desa harus bisa dimaksimalkan. Menyikapi 

berbagai tantangan dalam pembangunan pertanian yang sejalan dengan upaya 

percepatan pembangunan pedesaan, diperlukan komitmen yang kuat dan 

kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat maupun swasta. Untuk hal 

tersebut, Pengembangan Kawasan Budidaya Agrowisata merupakan salah 

satu pendekatan pembangunan pedesaan berbasis pertanian dalam artian luas 

(termasuk kegiatan agrowisata, minapolitan dan sebagainya), dengan 

menempatkan ‘kota-tani’ sebagai pusat kawasan dan ketersediaan sumber 

dayanya, sebagai modal tumbuh dan berkembangnya kegiatan saling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

melayani dan mendorong usaha agrobisnis antar desa-desa kawasan 

(hinterland) dan desa-desa sekitarnya. Dengan demikian dapat menyebabkan 

terwujudnya sistem usaha agribisnis antara perkotaan dan pedesaan untuk 

mempercepat pembangunan ekonomi daerah.5 

Dalam upaya pembangunan daerah pedesaan yang didasarkan pada 

sektor pertanian, pengembangan kawasan agrowiasata tersebut sesuai dengan 

misi ke-2 RPJMD Provinsi Jawa Timur. Upaya pemerintah Provinsi Jawa 

Timur dalam menangani masalah tersebut dengan meningkatkan 

pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, berbasis 

agrobisnis/ agroindustri dan industrialisasi. Program pengembangan kawasan 

agrowisata dalam menanggulangi masalah di atas bertujuan untuk 

mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar wilayah, mengurangi 

kesenjangan antara kota dengan desa, mengurangi kesenjangan pendapatan 

antar masyarakat, mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif, dan 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Diharapkan dengan adanya program 

pengembangan kawasan agrowisata tersebut untuk mencegah adanya 

urbanisasi sumber daya manusia produktif yang seharusnya berpartisipasi 

dalam pembangunan pedesaan melalui sektor pertanian.6 

Dari pembangunan yang memusatkan pada sektor agribisnis, salah satu 

kabupaten yang menerapkan kebijakan pengembangan kawasan agrowisata 

adalah Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan dari penilaian yang dilakukan 

                                                             
5 Suyatno. 2008. Penguatan Strategi Pengembangan Kawasan Agrowisata Berbasis Penguatan 

Daya Saing Produk Agribisnis Unggulan, di Kabupaten Semarang. Universitas Diponegoro. 

Semarang. Hlm: 7. 
6 Bappeda. 2015. Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan Provinsi 

Jawa Timur. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Hlm: 6. 
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melalui forum FGD, lokakarya, dan workshop antar Pemkab dan stakeholder 

terkait pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, terdapat tiga kecamatan 

di Kabupaten Bojonegoro yang dikategorikan sebagai kawasan agrowisata. 

Ketiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kapas, Kecamatan Dander, dan 

Kecamatan Kalitidu, yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

menyebutnya dengan kawasan agrowisata KADEKA. Pemilihan lokasi 

tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 

188/183A/KEP/412.12/2008 yang menetapkan ketiga kecamatan tersebut 

sebagai lokasi pengembangan kawasan budidaya agropolitan di Kabupaten 

Bojonegoro. Komoditi unggulan dari ketiga kecamatan tersebut antara lain 

yaitu (1) Kecamatan Kapas dengan Komoditi unggulan Salak Wedi, (2) 

Kecamatan Dander dengan komoditi unggulan Peternakan dan Perikanan, 

serta (3) Kecamatan Kalitidu dengan komoditi unggulan buah belimbing.7 

Ketiga kecamatan tersebut dipilih berdasarkan atas beberapa 

pertimbangan tertentu, antara lain:8 

1. Geografis strategis, pusat produksi penghasil bahan baku dan transit. 

2. Potensi sumberdaya alam dan sumberdaya pertanian baik. 

3. Demografis tingkat penduduk tinggi sebagai pensuplai tenaga kerja. 

4. Infrastruktur relatif baik untuk mendukung agribisnis. 

5. Memiliki komoditas unggulan yang potensial. 

6. Kelembagaan petani dan SDM mendukung. 

                                                             
7 Bappenas. 2014. “Rancang Bangun Agropolitan Kabupaten Bojonegoro.” Dalam 

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/126709-[_Konten_]-

Konten%20C8691.pdf. Diakses pada 27 Oktober 2018, pukul 11:16 WIB. 
8 Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/126709-%5b_Konten_%5d-Konten%20C8691.pdf
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/126709-%5b_Konten_%5d-Konten%20C8691.pdf


6 
 

7. Respon masyarakat dan pamong terhadap program pembangunan 

tinggi.  

8. Memiliki potensi agrowisata. 

9. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Bojonegoro. 

10. Memiliki embrio usaha agribisnis.  

Sesuai dengan tujuan pembangunan pedesaan, adanya program 

pengembangan kawasan agrowisata yang berfokus pada sektor pertanian 

seperti halnya pada data kesempatan kerja Kabupaten Bojonegoro berikut 

ini:9 

Grafik 1.2  

Perkembangan Kesempatan Kerja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 

 
Sumber: BPS, Tenaga Kerja: Perkembangan Kesempatan Kerja Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2017. 

Dijelaskan pada data di atas bahwasanya pertanian sebagai penyumbang 

lapangan pekerjaan terbanyak yang merupakan implikasi dari program 

                                                             
9 BPS. 2018. Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka 2018. Bima Media Mandiri. Bojonegoro. 

Hlm:42. 
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pengembangan kawasan agrowisata di Kabupaten Bojonegoro. Terlihat pula 

setelah penetapan kawasan KADEKA berdasarkan Keputusan Bupati 

Bojonegoro Nomor 188/183A/KEP/412.12/2008 juga berdampak baik bagi 

penurunan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Di bawah ini merupakan 

data kemiskinan Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2008-2017 yang kian 

menurun:10 

Tabel 1.1  

Indeks Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008- 2017 

Tahun Garis Kemiskinan 

(Rp) 

Penduduk miskin 

(000 Jiwa) 

Penduduk 

Miskin (%) 

2008 149 846 292.71 23.87 

2009 192 476 262.04 21.27 

2010 211 213 227.20 18.78 

2011 230 397 212.86 17.47 

2012 246 454 203.30 16.60 

2013 263 439 196 15.95 

2014 271 733 192.27 15.82 

2015 273 436 192.66 15.71 

2016 289 891 185.24 14.60 

2017 309 564 178.25 14.34 

Sumber: BPS (diolah oleh penulis). 

Dari ketiga kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan agrowisata 

tersebut (KADEKA), salah satu kecamatan yang menjadi sorotan lebih 

sebagai kawasan agrowisata di Kabupaten Bojonegoro. Kecamatan tersebut 

adalah Kecamatan Kalitidu yang mengandalkan komoditas tanaman 

belimbing di Desa Ngringinrejo. Dalam hal ini Desa Ngringinrejo Kecamatan 

Kalitidu sebagai kawasan agrowisata meraih beberapa prestasi dalam. Salah 

satu penghargaan yang diraih oleh Kawasan Agrowisata Kebung Belimbing 

                                                             
10 BPS. 2018. Indeks Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro. Dalam 

https://bojonegorokab.bps.go.id/dynamictable/2015/03/24/16/indeks-kemiskinan-kabupaten-

bojonegoro.html. Diakses pada pada 27 Oktober 2018, pukul 11:16 WIB. 
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Desa Ngringinrejo adalah juara satu anugerah wisata Jawa Timur pada tahun 

2014. 

Sebenarnya apabila disorot secara keseluruhan dalam Provinsi Jawa 

Timur terdapat Kabupaten Bojonegoro dan Kota Blitar yang menerapkan 

kebijakan pengembangan kawasan agrowisata dengan komoditi tanaman 

belimbing. Kedua daerah tersebut sama-sama memiliki komoditi agrobisnis 

berupa perkebunan belimbing. Akan tetapi keduanya memiliki aspek yang 

berbeda dalam pengelolaan kawasan agrowisata tersebut. Agrowisata kebun 

belimbing Karangsari yang terdapat di Kota Blitar memiliki luas wilayah 

yang lebih sempit apabila dibandingkan dengan agrowisata Desa 

Ngringinrejo di Kabupaten Bojonegoro, yaitu 5 hektar dengan setidaknya 

terdapat 4000 pohon belimbing. Secara pengelolaan, agrowisata belimbing 

Karangsari membandrol tiket masuk seharga Rp10.000 pada setiap 

pengunjung yang masuk, dan setiap kilogram belimbing dihargai sama halnya 

tiket masuk, yaitu Rp10.000. Dalam hal pengembangan kawasan agrowisata 

di Kota Blitar ini masih dicanangkan untuk lebih ditingkatkan lagi oleh 

pemerintah Kota Blitar pada tahun 2018 mendatang.11 

Sedangkan secara letak geografis dan luas kawasan, pada agrowisata 

Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro memiliki luas 

wilayah sekitar 20.4 hektar dengan lebih dari 9000 pohon belimbing di 

dalamnya. Letak geografis kawasan ini juga dekat pada sungai Bengawan 

Solo yang juga terdapat wisata lain, yaitu wisata Bendungan Gerak. Daya 

                                                             
11 Wardhani. 2017. “Agrowisata Petik Belimbing Karangsari.” Dalam 

http://agtvnews.com/2017/04/agrowisata-petik-belimbing-karangsari.html. Diakses pada 07, 

Oktober 2017, pukul 20.17 WIB. 
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tarik yang luar biasa tersebut dari kawasan agrowisata Desa Ngringinrejo 

terbukti sangatlah ampuh. 

Pada awal tahun 2017 lalu, selama 3 hari masa libur tahun baru terdapat 

14.592 pengunjung. Hal tersebut didukung pula dengan harga tiket masuk 

yang terbilang lebih murah dari pada agrowisata belimbing Karangsari, yaitu 

Rp2.000 setiap pengunjungnya. Harga belimbing per kilogramnya pun juga 

terbilang lebih murah apabila dibandingkan dengan agrowisata belimbing 

Karangsari, yang berkisar Rp5.000 sampai Rp10.000.12 Perbandingan 

tersebut di atas yang membuat penulis tertarik untuk meneliti kawasan 

agrowisata kebun belimbing di Desa Ngringinrejo, dibandingkan dengan 

kawasan agrowisata kebun belimbing yang ada di Kelurahan Karangsari. Hal 

menarik lainnya adalah dengan adanya kawasan agrowisata kebun belimbing 

yang ada dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ngringinrejo. 

Masyarakat Desa Ngringinrejo yang dulunya mengandalkan pertanian 

palawija dengan berbagai kerugian yang disebabkan banjir tahunan akhibat 

meluapnya air sungai Bengawan Solo, kini memiliki pendapatan yang pasti 

melalui adanya kegiatan agrowisata kebun belimbing. Menurut data dari 

pemaparan Desa Ngringinrejo dalam lomba desa tingkat Provinsi Jawa 

Timur, pendapatan dari Agrowisata Kebun Belimbing di tahun 2017 

mencapai 8,1 milyar rupiah.13 

                                                             
12 Slamet. 2017. “Pengunjung Kebun Belimbing Bojonegoro Capai 14.592 Wisatawan.” Dalam 

http://www.antaranews.com/berita/604593/pengunjung-kebun-belimbing-bojonegoro-capai-

14592-wisatawan. Diakses pada 07, Oktober 2017, pukul 20.17 WIB. 
13 Pemerintah Desa Ngringinrejo. 2018. “Profil Desa Ngringinrejo”. Dalam PPT paparan lomba desa 

tingkat Provinsi Jawa Timur. 04 Juli 2018. 
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Pendapatan sebesar 8,1 milyar rupiah di tahun 2017 tersebut terhitung 

naik apabila dibandingkan dengan pendapatan di tahun sebelumnya. Berikut 

ini adalah grafik peningkatan pendapatan Agrowisata Kebun Belimbing Desa 

Ngringinrejo dari tahun 2014-2017:14 

Grafik 1.3  

Pendapatan Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo Tahun 

2014- 2017 (milyar rupiah) 

 
Sumber: LPJ Agrowisata Desa Ngringinrejo 2018. 

Selain itu, pendapatan dari agrowisata belimbing yang terbilang meningkat 

juga didasarkan dari pengunjung yang berbanding lurus meningkat. Hal ini 

disampaikan oleh Bapak Harry Sulistyo selaku ketua BUMDes Desa 

Ngringinrejo dalam kutipan wawancara berikut: 

Alhamdulillah pengunjung setiap tahun itu tidak merosot, malah 

meningkat. Tahun 2014 itu ada sekitar 98 ribu pengunjung, terus tahun 

2016 itu 130an ribu pengunjung, terus tahun 2017 naik lagi, terus tahun 

2018 kemarin ini naik lagi pengunjung kita mencapai 180 ribu. Jadi 

rata- rata peningkatan itu 20%.15 

Akan tetapi agrowisata kebun belimbing Desa Ngringinrejo dalam 

pemberdayaan petaninya mengalami masalah. Salah satu masalah yang jelas 

                                                             
14 Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Sadar Wisata Desa Ngringinrejo. 2018. 
15 Wawancara Bapak Harry Sulistyo Selaku Ketua BUMDes Desa Ngringinrejo. Tanggal 11 April 

2019. Pukul 11.00 WIB. 
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terlihat adalah menurunnya produksi buah belimbing semenjak agrowisata 

Desa Ngringinrejo mendapatkan juara satu anugerah wisata Jawa Timur di 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 lalu. Berikut ini adalah data penurunan 

lahan panen tanaman belimbing di Kecamatan Kalitidu yang notabenenya 

produksi buah belimbing berada di Desa Ngringinrejo.16 

Grafik 1.4  

Luas Panen Tanaman Belimbing Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014- 

2017 (dalam satuan Hektar) 

  
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro 2018. 

Dari penurunan panen tanaman belimbing yang menjadi komoditas 

unggulan dari agrowisata kebun belimbing Desa Ngringinrejo yang sekaligus 

menjadi penyumbang terbesar buah belimbing di Kabupaten Bojonegoro 

menandakan keadaan yang tidak selaras dengan tujuan pemberdayaan 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang salah satu kegiatannya adalah 

penyuluhan pertanian dalam hal ini malah memiliki implikasi yang bisa 

                                                             
16 Pemkab Bojonegoro. 2018. “Perkembangan Luas Panen Tanaman Pangan dan Holtikultura di 

Kabupaten Bojonegoro.” Dalam http://www.bojonegorokab.go.id/menu/index/Pertanian. Diakses 

pada 06, Maret 2019, Pukul 21.19 WIB. 
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dikatakan buruk. Permasalahan tersebut menjadi salah satu penghambat 

pemberdayaan masyarakat yang pada dasarnya bertujuan untuk 

meningkatkan perbaikan mutu hidup manusia, baik secara fisik, mental, 

ekonomi, maupun sosial-budaya. Menurut Deptan dalam Mardikanto dan 

Soebiato (2017) setidaknya people centered development atau pemberdayaan 

masyarakat dalam pembangunan pertanian dicapai untuk tiga bentuk 

perbaikan. Diantaranya adalah 1) perbaikan kelembagaan pertanian; 2) 

perbaikan kehidupan masyarakat; 3) perbaikan usaha dan lingkungan hidup. 

Dari ketiga hal tersebut penurunan hasil panen belimbing tidak selaras dalam 

mewujudkan ketiganya. Pasalnya apabila produktivitas dari komoditas utama 

masyarakat yang berupa buah belimbing menurun, maka secara otomatis 

pendapatan masyarakat juga ikut menurun. Dengan adanya penurunan 

tersebut tidak akan terjadi perbaikan kelembagaan pertanian, perbaikan 

kehidupan masyarakat, maupun perbaikan usaha dan lingkungan hidup.17 

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, menarik untuk diteliti 

mengenai people centered development melalui pemberdayaan petani 

belimbing di kawasan agrowisata kebun belimbing Desa Ngringinrejo 

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. People centered development 

yang merupakan paradigma pemberdayaan yang berfokus pada masyarakat 

dalam pembangunan suatu wilayah menganggap masyarakat atau sumber 

daya masyarakat menjadi peran yang penting didalamnya. Dengan artian 

masyarakat harus mampu mendefinisikan kebutuhan untuk kemudian 

mengembangkan sumber daya lokal dengan prakarsanya sendiri sehingga 

                                                             
17 Mardikanto dan Soebiato. Op.Cit. hlm: 109. 
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kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Asas atau pendekatannya dalam hal ini 

adalah bottom up approach, dimana masyarakat sendiri terlibat dalam setiap 

proses pembangunan dari identifikasi masalah atau kebutuhan serta 

perumusan program sampai dengan pelaksanaan program dan evaluasi.18 

Hubungan antara people centered development dengan pemberdayaan 

masyarakat dalam hal ini merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development) itu sendiri. Korten (1982) menjelaskan 

bahwasanya pembangunan yang berpusat pada manusia atau masyarakat 

sebagai paradigma baru yang juga menjawab kelemahan paradigma 

pembangunan terdahulu. Berbeda dengan pendekatan teknokratis atau top 

down approach, pemberdayaan masyarakat lebih menekankan pada sifat self 

help yang mana masyarakat sendiri lah yang mengetahui kebutuhan dan 

potensi lokal yang dimilikinya. Dalam kasus pengembangan kawasan 

agrowisata kebun belimbing di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu 

Kabupaten Bojonegoro ini sangat relevan apabila dikaji dari kaca mata people 

centered development melalui pemberdayaan petani belimbing.19 

Penelitian terkait dengan pengembangan kawasan agrowisata kebun 

belimbing Desa Ngringinrejo sebelumnya pernah dilakukan oleh Khoirul 

Fatihin. Akan tetapi dalam penelitiannya Khoirul Fatihin lebih membedah 

pengembangan kawasan agrowisata dengan kaca mata kebijakan publik yang 

membandingkan dua kawasan agrowisata yang ada di Kabupaten 

Bojonegoro. Penelitian yang berjudul “Studi Perbandingan Tentang 

                                                             
18 Soetomo. 2006. Strategi- strategi Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm: 

385. 
19 Soetomo. Ibid. hlm: 62. 
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Ketimpangan Hasil Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya 

Agropolitan (Perbandingan Kawasan Budidaya Agropolitan di Desa 

Ngringinrejo dan Desa Wedi Kabupaten Bojonegoro)” mengungkapkan 

bahwasanya agrowisata di Desa Ngringinrejo menerapkan asas bottom up 

approach dalam pengelolaannya. Apabila dibandingkan dengan 

permasalahan di atas perbedaan penelitian Khoirul Fatihin dengan penelitian 

ini adalah cara pandang dan penyelesaian masalah. Penelitian Khoirul Fatihin 

melihat masalah dan penyelesaiannya dengan kaca mata kebijakan publik, 

sedangkan dalam penelitian ini penulis memandang dengan kaca mata people 

centered development melalui pemberdayaan petani belimbing. Kebaharuan 

tersebut yang membuat penelitian ini kemudian menjadi menarik untuk 

diteliti terkait permasalahan di atas mengenai bagaimana proses 

pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan petani belimbing di 

kawasan agrowisata kebun belimbing Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu 

Kabupaten Bojonegoro.20 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan tersebut di atas akan memunculkan pertanyaan, 

yaitu:  

Bagaimana proses pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan 

petani belimbing di kawasan agrowisata kebun belimbing Desa 

Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro? 

                                                             
20 Fatihin. 2016. “Studi Perbandingan Tentang Ketimpangan Hasil Kebijakan Pengembangan 

Kawasan Budidaya Agropolitan (Perbandingan Kawasan Budidaya Agropolitan di Desa 

Ngringinrejo dan Desa Wedi Kabupaten Bojonegoro).” Dalam Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik. Universitas Airlangga Surabaya. Hlm: 67. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai beriku: 

1. Untuk mengetahui proses people centered development melalui 

pemberdayaan petani belimbing di kawasan agrowisata kebun 

belimbing Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten 

Bojonegoro. 

2. Serta untuk mengetahui dinamika setiap proses pembangunan 

masyarakat melalui pemberdayaan petani belimbing kawasan 

agrowisata di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten 

Bojonegoro. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat 

secara akademis dan manfaat secara praktis. Manfaat akademis bagi 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagi peneliti, dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

berupa pengetahuan terkait dengan pembangunan masyarakat melalui 

pemberdayaan petani belimbing di kawasan agrowisata kebun 

belimbing Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten 

Bojonegoro. 

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi 

daerah lain untuk menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa 
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dengan memperhatikan indikator-indikator pemberdayaan sesuai 

dengan kemampuan daerah masing-masing. 

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, diharapkan dapat 

memperoleh manfaat dalam penelitian ini untuk memperbaiki hal-hal 

yang kurang dalam memberdayakan masyarakat desa, terlebih lagi 

dapat menerapkan pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan 

masyarakat pada desa lain yang terbilang perlu untuk diberdayakan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Hasil penelusuran pustaka yang dilakukan, terdapat beberapa penelitian 

yang sebelumnya pernah mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat dan 

agrowisata/ agropolitan. Dalam pembahasan penelitian terdahulu ini, akan 

dibahas tentang tema/judul penelitian tersebut, metode yang digunakan 

didalamnya, perbedaan-perbedaan yang muncul dibandingkan dengan 

penelitian ini, tentunya juga kesamaan yang didapati dengan penelitian ini 

sendiri dan juga ulasan singkat dari setiap penelitian terdahulu tersebut juga 

akan dipaparkan pada bagian ini. Sebelum melihat perbedaan dan persamaan 

dari penelitian terdahulu yang diambil, berikut akan dipaparkan beberapa 

keterangan tentang penelitian tersebut yang berkaitan dengan metode yang 

digunakan maupun beberapa ulasan penting yang disoroti dalam penelitian 

tersebut, tabel tersebut bisa dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No. Judul Kajian Pembeda 

1. Nur Ratika Syamsiar 

(Skripsi) 2016: 

“Pengembangan 

Kawasan 

Agropolitan 

Berbasis Partisipasi 

di Kecamatan 

Malunda Kabupaten 

Majene dengan 

Pendekatan Abcd 

(Asset Based 

Pengembangan 

kawasan 

agropolitan 

dengan 

pendekatan asset 

based 

community 

development 

bertitik berat 

pada keadaan 

masyarakat, 

organisasi sosial 

Perbedaan penelitian 

tersebut dengan penelitian 

yang dilakukan oleh 

penulis adalah pendekatan 

yang digunakan dalam 

melihat perkembangan 

suatu kawasan agropolitan. 

Apabila dalam penelitian 

tersebut menggunakan 

pendekatan asset based 

community Development, 

sedangkan penulis 
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Community 

Development).” 

(Kualitatif). 

yang ada, dan 

fasilitas yang 

dimiliki. Pada 

kajian asset 

based 

community 

development 

tersebut 

pengembangan 

kawasan 

agropolitan 

dipengaruhi oleh 

asset yang 

dimiliki 

masyarakat 

sekitarnya. 

menggunakan pendekatan 

pemberdayaan masyarakat 

dalam melihat realita 

pengembangan kawasan 

agrowisata yang ada di 

Desa Ngringinrejo 

Kecamatan Kalitidu 

Bojonegoro. Selain itu 

tempat penelitian dalam 

hal ini dirasa jauh berbeda 

antara Kabupaten Majene 

di Sulawesi Barat dengan 

Kabupaten Bojonegoro 

yang ada di Provinsi Jawa 

Timur. 

2. Galih Pratama 

(Skripsi) 2016: 

“Pelaksanaan 

Program 

Pengembangan 

Kawasan 

Agropolitan 

Kecamatan Baros 

Kabupaten Serang.” 

(Kualitatif). 

Pelaksanaan 

program 

pengembangan 

kawasan 

agropolitan di 

Kecmatan Baros 

dengan 

menggunakan 

analisis 

kebijakan 

publik. Teori 

yang digunakan 

adalah teori 

implementasi 

Van Metter dan 

Van Horn yang 

terdiri dari enam 

dimensi. 

Dapat dikatakan penelitian 

tersebut hampir sama 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. 

Akan tetapi tetap terdapat 

perbedaan yang signifikan 

antara keduanya. 

Perbedaan yang paling 

terlihat di sini adalah cara 

pandang atau analisis yang 

digunakan dalam melihat 

realitas agropolitan/ 

agrowisata itu sendiri. 

Dalam penelitian tersebut 

menggunakan cara 

pandang kebijakan publik, 

sedangkan penulis dalam 

melakukan penelitian ini 

menggunakan cara 

pandang dari konsep 

pemberdayaan masyarakat. 

Walaupun konsep 

agropolitan/ agrowisata 

yang digunakan sama- 

sama dari pedoman umum 

pengembangan kawasan 

agropolitan yang 

diterbitkan oleh provinsi 

masing- masing, akan 

tetapi terdapat perbedaan 

dari cara pandang realitas 

pengembangan kawasan 
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agropolitan/ agrowisata itu 

sendiri. 

3. Heri Yulianto (Tesis) 

2009: 

“Perencanaan 

Pengembangan 

Kawasan 

Agropolitan di 

Kecamatan 

Bendungan (Studi di 

Kabupaten 

Trenggalek).” 

(Kualitatif). 

Perencanaan 

pengembangan 

kawasan 

agropolitan di 

Kecamatan 

Bendungan. 

Menitik 

beratkan pada 

proses 

perencanaan 

dalam 

pengembangan 

kawasan 

agropolitan yang 

melibatkan 

RPJMD di 

dalamnya. 

Titik pembeda dari 

penelitian tersebut dengan 

penelitian yang dilakukan 

penulis sekali lagi terdapat 

dari cara pandang melihat 

realita pengembangan 

kawasan agropolitan/ 

agrowisata. Dalam 

penelitian tersebut lebih 

berfokus dalam segi 

perencanaan dalam 

mengembangkan kawasan 

agropolitan, sedangkan 

penelitian yang dilakukan 

oleh penulis berfokus 

dalam segi pemberdayaan 

masyarakat dalam 

mengembangkan kawasan 

agrowisata. Akan tetapi 

teori yang digunakan 

dalam penelitian tersebut 

merupakan induk dari 

konsep pemberdayaan 

yang digunakan oleh 

penulis. 

4. Khoirul Fatihin 

(Skripsi) 2016: 

“Studi Perbandingan 

Tentang 

Ketimpangan Hasil 

Kebijakan 

Pengembangan 

Kawasan Budidaya 

Agropolitan 

(Perbandingan 

Kawasan Budidaya 

Agropolitan di Desa 

Ngringinrejo dan 

Desa Wedi 

Kabupaten 

Bojonegoro).” 

(Kualitatif). 

Perbandingan 

ketimpangan 

hasil kebijakan 

kawasan 

budidaya 

agropolitan di 

Desa 

Ngringinrejo 

dan Desa Wedi 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Perbedaan yang paling 

terlihat dari penelitian 

tersebut dengan penelitian 

yang dilakukan oleh 

penulis adalah dari kajian 

yang digunakan. Penelitian 

tersebut lebih menitik 

beratkan pada studi 

perbandingan yang 

membandingkan 2 

kawasan agropolitan/ 

agrowisata. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan 

penulis lebih mendalam 

karena berfokus pada satu 

kawasan agrowisata yang 

dilihat melalui kaca mata 

pemberdayaan masyarakat. 

Walaupun pada dasarnya 

lokasi penelitian keduanya 

ada di Desa Ngringinrejo. 
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5. Ayu Purnami 

Wulandari (Skripsi) 

2014: 

“Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dalam Upaya 

Peningkatan 

Kesejahteraan 

Keluarga Melalui 

Pembuatan Sapu 

Gelagah di Desa 

Kajongan 

Kecamatan 

Bojongsari 

Kabupaten 

Purbalingga.” 

(Kualitatif). 

Pemberdayaan 

masyarakat 

melalui 

pembuatan sapu 

gelagah dalam 

peningkatan 

kesejahteraan 

keluarga. 

Menggunakan 

konsep 

pemberdayaan 

dalam buku 

Totok dan 

Poerwoko 

(2012). 

Titik pembeda penelitian 

tersebut dengan penelitian 

yang dilakukan oleh 

penulis yang paling terlihat 

adalah komoditas dalam 

mensejahterakan 

masyarakat. 

Pemberdayaan dalam 

penelitian tersebut lebih 

mengarah pada pembuatan 

sapu gelagah, sedangkan 

pemberdayaan yang 

dimaksud penulis adalah 

untuk melihat 

pengembangan dari 

kawasan agrowisata yang 

memiliki komoditas buah 

belimbing dalam 

mensejahterakan 

masyarakat. 

6. Sukmaniar (Tesis) 

2007: 

“Efektivitas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dalam 

Pengelolaan 

Program 

Pengembangan 

Kecamatan (PPK) 

Pasca Tsunami di 

Kecamatan Lhoknga 

Kabupaten Aceh 

Besar.” 

(Kuantitatif). 

Pemberdayaan 

masyarakat 

pasca tsunami 

melalui 

pengelolaan 

program 

pengembagan 

kecamatan. 

Melihat 

efektivitas 

pemberdayaan 

masyarakat 

pasca tsunami 

dengan 

mengidentifikasi 

karakteristik 

masyarakat, 

mekanisme 

pengelolaan 

PPK, proses 

pemberdayaan, 

dan elemen 

pemberdayaan. 

Titik pembeda dari 

penelitian tersebut dengan 

penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah tujuan 

dan hasil akhirnya. Apabila 

penelitian tersebut 

bertujuan untuk melihat 

efektivitas dari 

pemberdayaan, sedangkan 

penelitian yang dilakukan 

oleh penulis ini bertujuan 

untuk melihat 

pemberdayaan masyarakat 

dalam mengembangkan 

kawasan agrowisata. 

Program pengembangan 

kecamatan sangatlah 

berbeda dengan program 

pengembangan kawasan 

agrowisata yang dilakukan 

dalam penelitian penulis. 

7. James Erik Siagian 

(Tesis) 2007: 

“Analisis Dampak 

Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui 

Dampak 

pemberdayaan 

masyarakat 

terhadap 

pengentasan 

Penelitian tersebut kurang 

lebih sama dengan 

penelitian sebelumnya 

yang membahas mengenai 

program pengembangan 
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Program 

Pengembangan 

Kecamatan 

Terhadap 

Pengentasan 

Kemiskinan di 

Kabupaten Deli 

Serdang.” 

(Kualitatif). 

kemiskinan 

melalui program 

pengembangan 

kecamatan. 

Pemberdayaan 

melalui sarana 

sosial dasar 

seperti 

pengadaan 

lapangan 

pekerjaan dalam 

hal pengentasan 

kemiskinan. 

kecamatan. Akan tetapi 

dalam hal ini 

pemberdayaan digunakan 

dalam melihat sejauh mana 

dampaknya terhadap 

pengentasan kemiskinan 

yang ada. Sedangkan 

dalam penelitian yang 

dilakukan oleh penulis 

melihat pengembangan 

kawasan agrowisata 

sebagai proses 

pemberdayaan yang mana 

dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat 

Desa Ngringinrejo. 

8. Mohammad Sofiandi 

(Tesis) 2015: 

“Pemberdayaan 

Masyarakat Berbasis 

Lingkungan di Desa 

Gilangharjo Pandak 

Kabupaten Bantul 

(Studi Kasus 

Lembaga 

Community 

Development 

Yayasan Suara 

Bhakti).” 

(Kualitatif). 

Pemberdayaan 

masyarakat 

berbasis 

lingkungan di 

Desa 

Gilangharjo 

Pandak 

Kabupaten 

Bantul. 

Pemberdayaan 

berbasis 

lingkungan 

menggunakan 

konsep sistem 

pertanian 

terintegrasi. 

Pemberdayaan berbasis 

lingkungan hampir sama 

dengan pemberdayaan 

dengan konsep agrowisata, 

dimana keduanya sama-

sama bergantung pada 

hasil alam. Akan tetapi 

dalam hal ini 

perbedaannya dengan 

penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah konsep 

agrowisata. Dimana dalam 

konsep tersebut hasil alam 

dijadikan objek wisata 

yang menghasilkan 

pendapatan, sehingga 

dapat meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakatnya. Perbedaan 

yang terlihat jelas 

berikutnya adalah lokasi 

penelitian yang berada di 

Desa Gilangharjo 

Kabupaten Bantul, 

sedangkan penelitian ini 

berlokasi pada Desa 

Ngringinrejo Kabupaten 

Bojonegoro. 

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai penelitian terdahulu tahun 2007-

2016. 
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Tabel 2.1 di atas menunjukkan gambaran mengenai penelitian 

terdahulu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 yang terkait dengan 

tema pengembangan kawasan agropolitan/ agrowisata dan pemberdayaan 

masyarakat. Penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi maupun tesis 

dimaksudkan untuk menjadi sumber referensi bagi penulis. Pada tabel 

tersebut terdapat penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan yang jelas 

dengan penelitin yang dilakukan oleh penulis. Berikut ini merupakan uraian 

dari perbedaan antara penelitian terdahulu yang relefan dengan penelitian 

penulis: 

Dari kedelapan penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi penulis 

terdapat persamaan mencolok dalam metode penelitian yang digunakan. Ada 

lima penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif, 21 sama 

halnya dengan penulis. 22 Sedangkan hanya terdapat satu penelitian terdahulu 

yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Selebihnya, perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penulis adalah dari teori dan analisis yang 

digunakan. 23 Adapun analisis yang sama dari penelitian terdahulu adalah 

berasal dari paradigma pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 24  

Akan tetapi, tokoh dari paradigma yang digunakan oleh peneliti terdahulu 

                                                             
21 Yulianto. 2009. “Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Bendungan 
(Studi di Kabupaten Trenggalek).” Dalam Tesis Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik. 

Universitas Brawijaya Malang. Hlm: 117. 
22 Syamsiar. 2016. “Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Partisipasi di Kecamatan 

Malunda Kabupaten Majene dengan Pendekatan Abcd (Asset Based Community Development).” 

Dalam Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi. UIN Alaudin Makasar. Hlm: 73. 
23 Pratama. 2016. “Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Baros 

Kabupaten Serang.” Dalam Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

Serang. Hlm: 132. 
24 Sofiandi. 2015. “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan di Desa Gilangharjo Pandak 

Kabupaten Bantul (Studi Kasus Lembaga Community Development Yayasan Suara Bhakti).” Dalam 

Tesis Program Pascasarjana Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Hlm: 55. 
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berbeda dengan teori yang digunakan oleh penulis, yaitu teori pembangunan 

berkelanjutan David. C Korten (1982). 25 Sedangkan penelitian terdahulu 

lainnya menggunakan analisis dari paradigma kebijakan publik dan 

administrasi publik. 26 Adapun penelitian terdahulu yang hamper sejalan 

dengan penelitian penulis yaitu skripsi dari Khoirul Fatihin. 27 Akan tetapi, 

perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitian dan 

analisis dari teori yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul 

Fatihin cenderung membandingkan kawasan agropolitan yang ada di Desa 

Wedi dengan kawasan agropolitan yang ada di Desa Ngringinrejo, sedangkan 

penelitian ini meneliti lebih dalam pada kawasan agrowisata di Desa 

Ngringinrejo. 28 

2.2 Kerangka Teori 

Sebenarnya teori yang menyangkut tentang konsep pemberdayaan tidak 

banyak, bahkan konsep pemberdayaan itu sendiri merupakan turunan dari 

teori pembangunan. Lebih spesifiknya di sini adalah teori pembangunan 

manusia. Dalam teori pembangunan itu sendiri memiliki beberapa teori 

turunan yang salah satunya adalah teori pembangunan manusia. Dimana 

dalam teori pembangunan manusia objek dari pembangunan itu sendiri adalah 

                                                             
25 Wulandari. 2014. “Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan 

Keluarga Melalui Pembuatan Sapu Gelagah di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten 

Purbalingga.” Dalam Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta. Hlm: 48. 
26 Sukmaniar. 2007. “Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.” 

Dalam Tesis Program Pascasarjana Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Universitas 

Diponegoro Semarang. Hlm: 84. 
27 Siagian. 2007. “Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan 

Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang.” Dalam Tesis Sekolah 

Pascasarjana. Universitas Sumatera Utara Medan. Hlm: 58. 
28 Fatihin. Op.Cit. 
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manusia. Akan tetapi tujuan dari adanya pembangunan manusia juga 

merupakan salah satu strategi atau cara dalam meningkatkan ekonomi. Jadi 

dapat dibilang dalam hal ini antara teori pembangunan manusia, teori 

pembangunan ekonomi, dan konsep pemberdayaan itu sendiri saling 

berkaitan satu sama lain. 

Untuk membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui program 

pengembangan kawasan agrowisata perlu adanya perpaduan dalam 

mempelajari teori pembangunan manusia, teori pembangunan ekonomi, dan 

konsep pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini BAPPEDA Provinsi Jawa 

Timur menerbitkan buku pedoman pengembangan kawasan agropolitan dan 

minapolitan pada tahun 2015. Dalam buku tersebut diperlihatkan cara dan 

strategi dalam mengembangkan kawasan agropolitan yang baik. Maka dari 

itu baik pemerintah, masyarakat, maupun fasilitator yang terlibat dalam 

kegiatan pemberdayaan dapat menerapkan strategi tersebut. 

Konsep pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus utama dalam 

hal ini sangat perlu diperhatikan dan dipelajari lebih detail. Dalam konsep 

pemberdayaan masyarakat terdapat cara-cara atau strategi yang dapat 

diterapkan, dan hal tersebut bersifat relatifisme. Maksud dari hal ini adalah 

cara-cara atau strategi yang diterapkan dalam suatu pemberdayaan tidak bisa 

disamakan. Melainkan hal ini melihat realitas masyarakat yang akan 

diberdayakan. Kondisi masyarakat yang diberdayakan mempengaruhi 

kebijakan atau strategi apa yang akan dipakai dalam kegiatan pemberdayaan. 

Terdapat berbagai pendekatan pula dalam menangani hal ini. Pendekatan-

pendekatan dalam konsep pemberdayaan masyarakat dalam hal ini yang 
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sering diterapkan adalah top down approach dan bottom up approach. Jadi 

tidak semua kondisi masyarakat dapat menerapkan strategi ataupun 

pendekatan yang sama. Apabila pendekatan atau pun strategi yang sama 

diterapkan maka hasil dari pemberdayaan tersebut belum tentu sama. 

Mengingat kondisi masyarakat yang tidak dapat disamakan pula. 

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori pembangunan 

dengan fokus terhadap konsep pemberdayaan masyarakat. Cukup jelas 

kenapa teori dan konsep ini dipilih, dikarenakan pokok pembahasan dalam 

penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi peneliti juga 

dapat membawa pedoman yang sudah dijadikan buku oleh Bappeda Jatim. 

Dalam hal ini juga dibahas mengenai konsep agrowisata dengan 

pemberdayaan masyarakat pada pokok konsep teoritiknya. Teori dan konsep 

tersebut menurut peneliti cocok digunakan untuk membahas tentang 

pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kawasan agrowisata 

kebun belimbing yang ada di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu, 

Kabupaten Bojonegoro. 

2.2.1 Teori Pembangunan 

Perdebatan mengenai paradigma pembangunan sudah terjadi 

sejak berakhirnya perang dunia ke-2. Terdapat beberapa gagasan 

mengenai pembangunan itu sendiri. Mulai dari paradigma modernis, 

paradigma ketergantungan (Dependensi), hingga sampai pada 

paradigma keberlanjutan (Sustainable). Tokoh yang terlibat dalam 

paradigma modernis salah satunya adalah Rostow (1960) dengan teori 

tahapan pembangunan. Dalam paradigma pembangunan pertama ini 
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(1960-1970) menimbulkan beberapa masalah terutama tidak menjamin 

distribusi pembangunan nasional dan menimbulkan effect trickle down, 

sehingga tidak menguntungkan masyarakat kalangan bawah.29 

Dengan adanya kekurangan tersebut pada tahun 1971-1980 

tercetus paradigma ketergantungan. Dalam paradigma ini 

pembangunan befokus pada pemerataan, kemiskinan, dan ketimpangan 

pendapatan. Tokoh yang mendukung paradigma ini salah satunya 

adalah Seers (1972), sehingga paradigma pembangunan bergeser 

menjadi strategi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Dalam 

paradigma ini malah menimbulkan masalah ketergantungan dari negara 

berkembang dengan negara maju berupa ketergantungan gaya 

konsumsi, investasi, bantuan, dan pinjaman luar negeri.30 

Dalam perkembangan paradigma tersebut di atas memunculkan 

paradigma baru dalam pembangunan yaitu paradigma pembangunan 

berkelanjutan. Pada tahun 1981-1990 permasalahan negara 

berkembang (negara dunia ketiga) yang tidak bisa diselesaikan dengan 

paradigma ketergantungan berupa permasalahan kependudukan 

(pengangguran, urbanisasi, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan). 

Dalam paradigma keberlanjutan (sustainable) ini Korten (1982) 

menawarkan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development) yang didukung dengan pendekatan konsep pembangunan 

manusia (human development). Paradigma ini memasukkan indikator 

                                                             
29 Suryono. 2010. Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan. UB Press. Malang. Hlm: 114. 
30 Ibid.Hlm: 116. 
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pembangunan untuk kesejahteraan manusia. Dalam paradigma 

pembangunan manusia yang ada pada negara-negara berkembang, 

menitikberatkan pada pembangunan sosial dan lingkungan yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun ciri-ciri dari paradigma 

pembangunan berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:31 

a. Pembangunan yang berdimensi pelayanan sosial dan diarahkan 

pada kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan pokok 

berupa pelayanan sosial sektor kesehatan, pendidikan, dan 

pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat. 

b. Pembangunan yang ditujukan pada pembangunan sosial seperti 

mewujudkan keadilan, pemerataan, dan peningkatan budaya, 

serta terciptanya kedamaian. 

c. Pembangunan yang diorientasikan pada manusia (people 

centered development), dan meningkatkan pemberdayaan 

manusia (promote the empowerment people). 

People centered development atau pembangunan yang 

berorientasi pada manusia yang menjadi salah satu ciri dari paradigma 

pembangunan berkelanjutan menjadi pokok pembahasan dalam 

penelitian ini. Dalam hal ini people centered development yang 

ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat merupakan 

strategi pembangunan yang relevan dengan pokok bahasan penulis. 

Berbeda dengan paradigma pembangunan konvensional yang lebih 

bersifat top down approach, dimana suatu program pembangunan yang 

                                                             
31 Ibid. hlm: 118. 
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berasal dari pusat untuk kemudian dilaksanakan oleh masyarakat. 

People centered development paradigma yang sentralistik tersebut tidak 

berkesesuaian dikarenakan dapat menyebabkan pendistribusian dari 

hasil pembangunan tidak akan merata, karena tidak memperhatikan 

variasi lokal, sumber daya lokal, dan tanggung jawab lokal.32 

Adanya variasi lokal ditunjukkan oleh kenyataan bahwa 

kehidupan masyarakat secara substansial diwarnai oleh berbagai 

variasi, dilihat dari keadaan alam dan sosialnya. Produktivitas dan 

keberlanjutan yang optimal guna pemanfaatan sumber daya dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan tergantung dari kemampuan 

adaptasinya terhadap variasi yang ada. Dalam hal ini pembangunan 

yang bersifat sentralistik dan menggunakan pola baku yang seragam 

memiliki kapasitas yang rendah dalam menanggapi setiap kebutuhan 

dan permasalahan khusus pada masing-masing masyarakat tertentu 

(komunitas).33 

Selain variasi lokal, sumber daya lokal dan tanggung jawab lokal 

yang tidak dimiliki dalam paradigma pembangunan sentralistik 

merupakan hal yang penting dalam adanya people centered 

development. Masyarakat lokal yang cenderung memiliki sifat kolektif 

dalam bertindak juga dengan adanya sumberdaya lokal yang dapat 

mereka kelola Bersama merupakan tanggung jawab mereka sendiri. 

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa sumber daya lokal dikelola secara 

                                                             
32 Soetomo. Op.Cit. hlm: 387. 
33 Korten dan Sjahrir. 1998. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Yayasan Obor. Jakarta. Hlm: 

374. 
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mandiri bersama-sama dengan tujuan memenuhi kebutuhan lokal dan 

permasalahan tertentu. Sedangkan tanggung jawab lokal di sini 

dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kontrol masyarakat lokal 

terhadap tindakan yang akan dijalankan. Untuk mewujudkan hal 

tersebut diperlukan suatu organisasi masyarakat lokal dan pendekatan 

yang dapat mendorong inisiatif lokal, tanggung jawab lokal, dan 

pengelolaan secara mandiri.34 

Paradigma people centered development menempatkan individu 

sebagai aktor yang menentukan tujuan, mengontrol atau mengendalikan 

sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi 

kehidupannya. People centered development atau pembangunan yang 

berpusat pada manusia juga menghargai dan mengakomodasi 

perbedaan dan prakarsa lokal. Oleh karenanya people centered 

development dapat mendukung bahkan mendorong tumbuhnya proses 

yang bersifat swakelola sebagai bentuk kemandirian masyarakat lokal 

dalam melakukan aktivitas pembangunannya.35 

Dalam paradigma people centered development tersebut 

membutuhkan adanya strategi yang tepat dalam peningkatannya. 

Berikut ini merupakan strategi yang ditawarkan oleh Korten dalam 

meningkatkan people centered development:36 

1) Strategi yang mengutamakan pada kekurangan dan kebutuhan 

setiap individu dan masyarakat. 

                                                             
34 Ibid. 
35 Ibid. Hlm: 375. 
36 Mardikanto dan Soebiato. 2017. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. 

Alfabeta. Bandung. Hlm: 169. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

2) Strategi yang mengutamakan pada kesehatan, penerapan 

teknologi tepat guna, dan pembangunan infrastruktur. 

3) Strategi yang mengharapkan perubahan kebijakan yang keluar 

dari tingkat lokal ke tingkat regional, nasional, dan kemudian ke 

tingkat internasional, utamanya terkait dampak eksploitasi yang 

terlalu berlebihan. 

4) Strategi untuk mengembangkan gerakan masyarakat, melalui 

pengorganisasian masyarakat, identifikasi masalah dan 

kebutuhan lokal, serta mobilisasi sumberdaya lokal yang ada dan 

dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. 

5) Strategi yang memperhatikan arti pentingnya perkembangan, 

teknologi, persaingan, dan kerjasama, memperjuangkan ruang 

gerak yang lebih terbuka terhadap kemampuan dan keberanian 

masyarakat. 

2.2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

Secara konseptual pemberdayaan berkaitan dengan konsep 

kekuasaan, dimana pemberdayaan (empowerment) yang berasal dari 

kata power yang artinya kekuatan atau kekuasaan. Pemberdayaan 

merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompo rentan dan lemah 

sehingga mereka memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk 

memenuhi keinginan atau kebutuhannya. Keinginan atau kebutuhan 

tersebut dapat digambarkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, 

menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan dalam 

peningkatan pendapatan, dan partisipasi dalam proses pembangunan 
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dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka 

(kelompok rentan dan lemah/ masyarakat yang diberdayakan).37 

Terdapat beberapa definisi pemberdayaan menurut para ahli 

dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaannya. Berikut ini 

adalah beberapa pengertian pemberdayaan menurut para ahli:38 

a. Menurut Ife (1995), pemberdayaan bertujuan untuk 

meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak 

beruntung. 

b. Menurut Parson, dkk (1994), pemberdayaan adalah sebuah proses 

yang mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, 

berbagai pengontrolan atas, dan yang mempengaruhi terhadap, 

kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi 

kehidupannya. 

c. Menurut Swift dan Levin (1987), pemberdayaan menunjuk pada 

usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan 

struktur sosial. 

d. Sedangkan menurut Rappaport (1984) pemberdayaan adalah 

suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan 

agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya. 

 

 

                                                             
37 Suharto. 2017. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan 

Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. PT Refika Aditama. Bandung. Hlm: 58. 
38 Suharto. 1997. Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran. LSP-

STKS. Bandung. Hlm: 210-224. 
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2.2.2.1 Prinsip Pemberdayaan 

Totok dan Poerwoko (2017) mengidentifikasikan paling tidak 

terdapat tiga prinsip pemberdayaan. Prinsip-prinsip pemberdayaan 

menurut mereka adalah mengerjakan, akibat, dan asosiasi. Penjelasan 

mengenai prinsip mengerjakan yaitu kegiatan pemberdayaan harus 

sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/ 

menerapkan sesuatu. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya 

masyarakat mengerjakan/ menerapkan sesuatu, masyarakat akan dapat 

mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, 

perasaan, dan keterampilan) yang akan terus diingat dalam jangka 

waktu yang lebih lama. Sedangkan prinsip akibat memiliki artian suatu 

kegiatan pemberdayaan harus mampu menghadirkan manfaat yang baik 

atau bermanfaat, karena perasaan puas/ senang dan tidak kecewa 

mempengaruhi semangat masyarakat untuk mengikuti pembelajaran 

yang ada dalam pemberdayaan tersebut. Prinsip asosiasi dimaksudkan 

dalam setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan 

lainnya, sebab mereka berpikiran bahwa setiap orang cenderung 

mengaitkan suatu hal dengan hal yang lain.39 

Berbeda dengan Totok dan Poerwoko (2017), Dhama dan 

Bhatnagar (1980) memaknai prinsip pemberdayaan dengan lebih luas. 

Prinsip-prinsip pemberdayaan menurut Bhatnagar antara lain adalah 

minat dan kebutuhan, organisasi masyarakat bawah, keragaman 

                                                             
39 Mardikanto dan Soebiato. 2017. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. 

Alfabeta. Bandung. Hlm: 105. 
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budaya, perubahan budaya, kerjasama dan partisipasi, demokrasi dalam 

penerapan ilmu, belajar sambil bekerja, penggunaan metoda yang 

sesuai, kepemimpinan, spesialis yang terlatih, segenap keluarga, dan 

kepuasan. Berikut adalah penjabaran prinsip-prinsip pemberdayaan 

yang diungkapkan oleh Bhatnagar:40 

1. Minat dan kebutuhan, dalam hal ini pemberdayaan akan efektif 

jika selalu mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat. 

Dalam hal ini perlu adanya kajian secara mendalam tentang apa 

yang menjadi minat dan kebutuhan masyarakat, kebutuhan apa 

yang dapat dipenuhi sesuai dengan sumber daya yang ada, serta 

minat dan kebutuhan yang mana yang perlu mendapatkan 

prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu. 

2. Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan 

berjalan secara efektif apabila mampu melibatkan masyarakat 

pada lapisan paling bawah. 

3. Keragaman budaya, hal ini dimaksudkan agar pemberdayaan 

harus memperhatikan adanya keragaman budaya. 

4. Perubahan budaya, maksudnya setiap pemberdayaan akan 

melibatkan perubahan-perubahan budaya yang ada pada 

masyarakatnya. 

                                                             
40 Dhama dan Bhatnagar. 1980. Education and Communicatjon for Development. Oxford & IBH 

Publishing CO. New Delhi. Hlm 147. 
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5. Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan akan efektif 

apabila mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk 

bekerjasama dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. 

6. Demokrasi dalam penerapan ilmu, dimaksudkan agar 

pemberdayaan selalu memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk menawar setiap ilmu yang akan diterapkan. 

7. Belajar sambil bekerja, artinya dalam setiap kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dapat belajar dari pengalaman tentang 

segala sesuatu yang ia kerjakan. 

8. Penggunaan metoda yang sesuai, maksudnya adalah 

pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang 

disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, baik lingkungan 

fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial budaya. 

9. Kepemimpinan, artinya dalam pemberdayaan fasilitator 

hendaknya dapat menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal atau 

memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu 

kegiatan pemberdayaan tersebut. 

10. Spesialis yang terlatih, maksudnya fasilitator harus benar-benar 

individua tau kelompok yang berkompeten dalam kegiatan 

pemberdayaan. 

11. Segenap keluarga, artinya fasilitator dalam kegiatan 

pemberdayaan harus memperhatikan keluarga sebagai satu 

kesatuan dari unit sosial. 
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12. Kepuasan, maksudnya adalah pemberdayaan harus mewujudkan 

adanya kepuasan di pihak masyarakat yang diberdayakan. 

Dari prinsip-prinsip pemberdayaan yang diungkapkan oleh Totok 

dan Poerwoko dengan Bhatnagar menurut peneliti keduanya memiliki 

persamaan. Jika dalam prinsip-prinsip pemberdayaan menurut Totok 

dan Poerwoko memiliki penjelasan yang cukup singkat, namun 

memiliki makna yang general. Lain halnya dengan penjelasan 

mengenai prinsip-prinsip pemberdayaan yang dikemukakan oleh 

Dhama dan Bhatnagar yang lebih luas, namun amat terperinci. Peneliti 

rasa dalam setiap proses atau kegiatan pemberdayaan dapat 

menerapkan kedua prinsip tersebut. Namun akan lebih mudah apabila 

kita memahami dan menjalankan prinsip-prinsip yang diutarakan oleh 

Dhama dan Bhatnagar yang memililiki sifat lebih terperinci dengan 

setiap aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Pendapat peneliti 

mengenai prinsip-prinsip pemberdayaan dalam hal ini senada dengan 

pendapat Ita Ulumiyah yang dikemukakan pada Jurnal Administrasi 

Publik Universitas Brawijaya Malang. Setidaknya Ita menyebutkan 

prinsip-prinsip pemberdayaan meliputi pendekatan dari bawah (buttom 

up approach), partisipasi, konsep keberlanjutan, keterpaduan, dan 

keuntungan sosial dan ekonomi. Kurang lebih pendapat Ita mengenai 

prinsip pemberdayaan tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh 

Totok & Poerwoko dan Dhama & Bhatnagar.41 

                                                             
41 Ulumiyah, Dkk. 2013. “Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa.” 

Dalam Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya Malang. Hlm: 892. 
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Pendekatan dari bawah maksudnya di sini adalah setiap pihak/ 

lapisan masyarakat setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk 

kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap 

demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Prinsip 

tersebut sama halnya dengan prinsip mengerjakan yang dikemukakan 

oleh Totok dan Poerwoko, atau prinsip minat dan kebutuhan yang 

dikemukakan oleh Bhatnagar. Sama halnya dengan prinsip partisipasi, 

keterpaduan, dan keuntungan sosial dan ekonomi yang diungkapkan 

oleh Ita dengan prinsip-prinsip yang sudah dikemukakan oleh Totok & 

Poerwoko dan Bhatnagar. Akan tetapi yang berbeda di sini adalah 

prinsip konsep keberlanjutan Ita yang tidak dikemukakan oleh Totok & 

Poerwoko dan Bhatnagar. Konsep pembangunan berkelanjutan di sini 

memperhatikan keadaan ekologis dan modal sosial dari masyarakat 

yang diberdayakan.42 

2.2.3 Konsep Agropolitan 

Berdasarkan isu dan permasalahan pembangunan pedesaan yang 

terjadi, pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatif 

solusi untuk mengembangkan wilayah pedesaan. Kawasan agropolitan 

sendiri diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan 

adanya hierarki keruangan desa, yakni dengan adanya pusat agropolitan 

dan desa-desa disekitarnya membentuk kawasan agropolitan. Kawasan 

tersebut terkait dengan sistem pusat-pusat permukiman nasional dan 

sistem permukiman tingkat provinsi (RTRW Provinsi) dan Kabupaten 

                                                             
42 Mardikanto dan Soebiato. Op.Cit. 
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(RTRW Kabupaten). Kawasan agropolitan ini juga dicirikan dengan 

kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya 

sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan.43 

Pengembangan kawasan agropolitan itu sendiri secara umum 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat, peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong 

berkembangnya sistem dan usaha agrobisnis, dan terdesentralisasinya 

wewenang yang berada di pemerintah daerah dan masyarakat. 

Sedangkan secara khusus pengembangan kawasan agropolitan 

ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan antarwilayah, 

mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, mengurangi 

kesenjangan antar masyarakat, mengurangi kemiskinan, mencegah 

terjadinya urbanisasi tenaga kerja produktif, dan meningkatkan 

pendapatan asli daerah.44 

2.2.3.1 Ciri- Ciri Kawasan Agropolitan 

a. Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut 

didominasi oleh kegiatan pertanian (dalam arti luas) dan atau 

agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan terintegrasi 

mulai dari:  

1) Subsistem usahatani/ pertanian primer (on farm 

agribusiness) yang mencakup usaha: tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan.  

                                                             
43 Soenarno. 2003. “Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah.” 

Dalam Seminar Nasional Pengembangan Agroindustri dan Pengembangan Wilayah. Hlm: 3. 
44 Bappeda. 2015. Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan Provinsi 

Jawa Timur. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Hlm: 6. 
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2) Subsistem agribisnis hulu (up stream agribusiness) yang 

mencakup usaha penyediaan: mesin, peralatan pertanian, 

pupuk, dan lain-lain.  

3) Subsistem agribisnis hilir (down stream agribusiness) yang 

meliputi: industri-industri pengolahan dan pemasarannya 

termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor.  

4) Subsistem jasa-jasa penunjang (kegiatan yang 

menyediakan jasa bagi agribisnis) seperti: perkreditan, 

asuransi, transportasi, penelitian dan pengembangan, 

pendidikan, penyuluhan, infrastruktur, dan kebijakan 

pemerintah.  

b. Adanya keterkaitan antara kota dengan desa (urban-rural 

linkages) yang bersifat interdependensi/timbal balik dan saling 

membutuhkan. Dalam kondisi tersebut, diharapkan kawasan 

pertanian di perdesaan mengembangkan usaha budidaya (on 

farm) dan produk olahan skala rumah tangga (off farm) sementara 

itu kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budi 

daya dan agribisnis, seperti penyediaan sarana pertanian antara 

lain: modal, teknologi, informasi, peralatan pertanian, dan lain 

sebagainya. 

c. Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan sama dengan 

suasana kehidupan di perkotaan, karena prasarana dan 
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infrastruktur yang ada di kawasan agropolitan diusahakan tidak 

jauh berbeda dengan di kota.45 

2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian ini dibuat untuk memudahkan peneliti dalam 

proses penelitian. Hal tersebut meliputi pencarian data, mengalisis data dan 

memaparkan hasilnya. Berdasarkan latar belakang, fokus peneitian, rumusan 

masalah dan teori yang digunakan penulis, penentuan kerangka pikir 

penelitian adalah sebagai berikut: 

  

                                                             
45 Ibid. Hlm: 15. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

  

Latar Belakang 

- Mata pencaharian masyarakat Desa Ngringinrejo yang sebagian besar adalah petani. 

- Desa Ngringinrejo sebagai peraih anugerah wisata Jawa Timur pada tahun 2014, luas kawasan agrowisata 20.4 

hektar yang lebih luas dibandingkan agrowisata Desa Karangsari, dan harga tiket masuk dan harga belimbing 

yang lebih murah dibandingkan agrowisata Desa Karangsari. 

- Pendapatan dari Agrowisata kebun belimbing yang mencapai 8,1 milyar rupiah di tahun 2017. 

- Permasalahan kemiskinan Kabupaten Bojonegoro yang menurun, akan tetapi tidak secara derastis. 

- Penurunan lahan panen tanaman belimbing dari tahun 2014-2017. 

 

Teori Pembangunan Berkelanjutan Korten 

• Berdimensi pelayanan sosial 

• Ditujukan pada pelayanan sosial 

• Berorientasi pada manusia 

(people centered development) 

Strategi Pemberdayaan Masyarakat (people centered 

development) 

• Mengutamakan kekurangan dan kebutuhan 

masyarakat 

• Mengutamakan kesehatan, penerapan TTG, 

dan infrastruktur 

• Perubahan kebijakan dari masyarakat bawah 

terkait dampak ekspoitasi yang berlebihan 

• Pengorganisasian masyarakat 

• Perkembangan teknologi, persaingan, dan 

kerjasama 

Analisis proses pembangunan masyarakat 

melalui pemberdayaan petani belimbing Desa 

Ngringinrejo berdasarkan indikator penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Proses perumusan masalah dan kebutuhan dalam pembangunan melalui pemberdayaan petani belimbing 

mengutamakan pada kekurangan dan kebutuhan dari masyarakat sendiri. Masyarakat Desa Ngringinrejo dapat 

dikatakan mandiri dalam perencanaan dan pendanaan. 

2. Perbaikan infrastruktur dan peningkatan kesehatan dalam pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan petani 

belimbing yang ada di Desa Ngringinrejo dapat dikatakan meningkat pada setiap tahunnya. Sedangkan penerapan 

teknologi tepat guna di sini kurang dimaksimalkan, dan kekurangan atau kelemahan dalam pemasaran produk 

olahan belimbing. 

3. Perubahan kebijakan terkait manfaat dan dampak dari adanya agrowisata kebun belimbing terhadap masyarakat 

Desa Ngringinrejo sesuai dengan pendekatan bottom- up yang menghendaki partisipasi aktif masyarakat, sehingga 

dapat merubah arah kebijakan menjadi menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri.  

4. Adanya organisasi BUMDes, Kelompok Tani, Kelompok Sadar Wisata, Kelompok Usaha Bersama, dan Himpunan 

Pengelola Air yang ada di Desa Ngringinrejo. Organisasi- organisasi yang terbentuk dapat mengidentifikasi 

masalah dan kebutuhan lokal, serta memobilisasi sumber daya yang ada untuk kemudian dapat dimanfaatkan dalam 

pembangunan. 

5. Terdapat beberapa kendala, yaitu kerjasama yang kurang baik dari pemerintah dan kurangnya pemanfaatan 

teknologi menyebabkan produk belimbing beserta olahannya tidak dapat bertahan dari persaingan pasar. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penggunaan pendekatan 

kualitatif disebabkan oleh maksud peneliti untuk melakukan observasi 

langsung dengan ditambah dokumen-dokumen yang ada. Sedangkan proses 

analisis data yang didapat, dilakukan secara deskriptif. Penelitian yang  

dilakukan secara deskriptif bertujuan menjelaskan secara tepat keadaan 

gejala, sifat-sifat suatu individu maupun kelompok dalam menentukan 

frekuensi atau penyebaran suatu gejala-gejala lain dalam masyarakat. 

Penelitian kualitatif memiliki kriteria berupa krediblitas. Artinya, penelitian 

dilakukan untuk memastikan bahwa subjek itu secara secukupnya diperoleh 

dan ditelaah. Salah satu dari sekian ciri penelitian kualitatif adalah deskriptif, 

dimana data yang dikumpulkan adalah kata-kata, gambar, dan bukan angka-

angka. 46 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada 

relaita di lapangan, apa yang dialami oleh responden dengan mengikuti 

kaidah-kaidah landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian. Fokus 

peneliian yang akan digunakan mempermudah kerja penelitian dalam proses 

pengambilan data hingga proses pengolahannya. Metode ini juga membantu 

proses hubungan langsung antara peneliti dan para informan. 47 

                                                             
46 Moleong. 2010. Metode Penelitian Kualitatif.  Rosadakarya. Bandung. Hlm: 36. 
47 Ibid. Hlm: 11. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Desa Ngringinrejo, 

Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Desa tersebut merupakan 

tempat adanya Agrowisata Kebun Belimbing satu-satunya yang ada di 

Kabupaten Bojonegoro. Pada lokasi tersebut juga penulis dapat menentukan 

narasumber yang akan menjadi informan bagi berlangsungnya penelitian ini. 

Selain memperoleh informan dari lokasi Desa Ngringinrejo, penulis 

juga melakukan mobilitas untuk memperoleh data dengan melakukan 

wawancara pada pihak terkait. Seperti halnya Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, Bappeda Kabupaten 

Bojonegoro, maupun fasilitator lain diluar pemerintah (LSM). 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitin dalam subbab ini digunakan oleh penulis ketika 

melaksanakan penelitian di lapangan. Fokus penelitian yang bertujuan untuk 

memberikan batasan dan arahan sehingga penelitian akan lebih terarah dan 

terperinci sehingga dapat menjawab rumusan masalah. Sesuai dengan 

rumusan masalah dalam penelitian maka maka yang menjadi fokus penelitian 

penulis, yaitu mengenai pengembangan kawasan agrowisata melalui 

pemberdayaan masyarakat di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu 

Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut memudahkan observasi penelitian 

karena fokus di satu desa dimana pada Desa Ngringinrejo tersebut merupakan 

kawasan agrowisata dengan pengembangannya melalui pemberdayaan 

masyarakat yang dianalisis dengan teori pembangunan berkelanjutan people 

centered development melalui pemberdayaan masyarakat/ petani belimbing. 
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3.4 Sumber Data  

Pada penelitian kualitatif, bentuk data yaitu berupa kalimat atau narasi yang 

diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian di lapangan melalui suatu tehnik 

pengumpulan data yang kemudian diolah sebagai hasil penelitian. Data 

penelitian terdiri dari dua sumber data yaitu, data primer dan sun data sekunder. 

3.4.1 Data Primer  

Sumber data primer diperoleh melalui tehnik pengumpulan data 

berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi selama melakukan 

penelitian di lapangan sehingga datanya akurat. Dalam penelitian ini, 

pengambilan data primer dilakukan dengan cara peneliti turun langsung 

ke lapangan untuk mengamati. Melakukan wawancara, serta 

dokumentasi dengan subyek penelitian. 

3.4.2 Data Sekunder  

Data sekunder tidak diperoleh langsung melalui subjek 

penelitian. Sumber data tersebut seperti dokumen yang berkaitan 

dengan penelitian, telaah pustaka, dan pencarian di internet. Pada 

penelitian ini, sumber data sekunder berasal dari studi pustaka dari buku 

maupun jurnal dan website yang berkaitan dengan permasahan 

penelitian.  

Teknik Sampling bertujuan (purposive sampling) digunakan 

apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan 

penelitiannya. Tehnik tersebut digunakan penulis sebagai metode 

penentu infroman dikarenakan untuk memudahkan dan mempertajam 
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data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan yang dipilih dapat 

memberikan informasi yang mendetail dikarenakan terlibat langsung 

dalam interaksti antaraktor dalam penelitian ini. 48 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan proses yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian. Hal tersebut dikarenakan data yang digali di lapangan ditentukan 

oleh metode dalam proses pengumpulan data. Penentuan metode pengumpulan 

data yang lebih lengkap akan mempermudah langkah selanjutnya dalam 

mengolah dan menganalisis data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan 

data akan dilakukan melalui tiga tehnik yaitu: 49 

3.5.1 Observasi 

Semua bentuk penelitian, baik kualitatif ataupun kuantitatif 

mengandung aspek observasi di dalamnya. Observasi dalam rangka 

penelitian kualiatatif harus dalam konteks alamiah (naturalistik). 

Observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena 

sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. 

50 Kemudian tujuan observasi adalah mengenai ciri-ciri dan luasnya 

signifikansi dan interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia 

pada fenomena sosial serta kompleks dalam pola kultur tertentu. 51 

 

                                                             
48 Usman dan Akbar 2008. Metodologi Penelitian Sosial. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm: 45. 
49 Nasution.2003. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Bumi Aksara. Jakarta. Hlm: 87. 
50  K. Kartono. 1980. Pengantar Metodologi Research Sosial. Penerbit Alumni. Bandung. Hlm: 142. 
51 Ibid. Hlm: 171. 
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3.5.2 Wawancara  

Teknik wawancara yang dilakukan melalui percakapan atau 

interaksi atau tanya jawab dengan narasumber dan data yang didapatkan 

adalah transkrip hasil wawancara. Wawancara merupakan bentuk 

pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif. Wawancara bertujuan mendapatkan informasi data secara 

detail dan sebanyak mungkin dari subjek penelitian. 52 

Wawancara mendalam (In-depth Interview) dipilih oleh penulis 

sebagai teknik wawancara yang digunakan. Wawancara mendalam 

secara umum dapat diartikan sebagai sebuah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan, baik itu dengan 

atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (interview guide). 

Perbedaan dari metode wawancara mendalam ini dengan metode 

wawancara biasa adalah bahwa wawancara mendalam dilakukan 

berkali-kali dan membutuhka waktu yang relatif lama bersama 

informan di lokasi penelitian, dimana kondisi ini tidak pernah terjadi 

pada wawancara pada umumnya.53 

3.5.1 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumenatal dari 

seseorang. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari 

                                                             
52 Ibid. hlm 160 
53 Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial 

Lainnya. Kencana. Jakarta. Hlm: 108. 
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sumber manusia, melalui observasi dan wawancara. Kemudian juga ada 

yang bersumber selain dari manusia yaitu dokumen, foto dan 

sebagainya. 54 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi wawancara. Hasil penelitian akan dapat dipercaya jika 

didukung oleh dokumen. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif 

ini akan semakin tinggi jika melibatkan dan menggunakan studi 

dokumen. Studi dokumen pada penelitian ini yaitu seperti Profil 

agrowisata kebun belimbing Ngringinrejo, Peraturan Desa 

Ngringinrejo, APBDes Desa Ngringinrejo, dan dokumen-dokumen 

penting lainnya yang bersangkutan.55 

3.6 Teknik Penentuan Informan  

Informan merupakan salah satu hal penting dalam sebuah penelitian 

kualitatif. Oleh karena itu, penentuan informan yang tepat menjadi hal yang 

perlu diperhatikan. informan merupakan subjek yang memahami informasi 

terkait objek penelitian, baik itu sebagi pelaku secara langsung maupun orang 

lain yang memahami objek penelitian. Teknik penentuan informan dapat 

dilakukan dengan du acara, yaitu snowball sampling dan key person. 

Perbedaan mendasar dari kedua teknik ini terletak pada pengusaan peneliti 

tentang objek penelitian. Teknik snowball digunakan apabila peneliti benar-

benar “buta” informasi terhadap objek penelitian sehingga orang pertama 

                                                             
54 Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

Alfabeta. Bandung. Hlm: 82. 
55 Sugiyono.2005. Memahami Penelitian Kualitatif.  Alfabeta. Bandung. Hlm: 83. 
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yang menerimanya di lokasi penelitian menjadi informan dan akan terus 

bertambah hingga data yang dibutuhkan terpenuhi. Sedangkan teknik key 

person digunakan apabila peneliti telah mengetahui informasi terlebih dahulu 

tentang objek penelitian, sehingga dapat menentukan siapa yang menurutnya 

cocok sebagai informan. 

Dalam hal ini peneliti menggabungkan antara teknik penentuan 

informan key person dengan snowball sampling. Hal tersebut dilakukan perlu 

dilakukan mengingat peneliti dalam meneliti pengembangan kawasan 

agrowisata melalui pemberdayaan masyarakat di desa ngringinrejo 

kecamatan kalitidu kabupaten bojonegoro hanya mengetahui beberapa 

informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sedangkan snowball 

sampling digunakan oleh peneliti seiring dengan berjalannya penelitian. 

Berikut ini merupakan informan dalam penelitian ini yang nantinya akan 

bertambah sesuai dengan teknik snowball sampling: 

Tabel 3.1 

Daftar Informan 

No. 
Jabatan Nama 

1. 
Sekretaris Desa Ngringinrejo Bapak Suprapto 

2. 
Ketua Kelompok Tani Belimbing Desa 

Ngringinrejo sekaligus Kepala Dusun 

Desa Ngringinrejo 

Bapak Suwoto 

3. 
Ketua POKDARWIS Agrowisata 

Belimbing Ngringinrejo 

Bapak Priyo Sulistyo 

4. 
Ketua Kelompok Usaha Bersama Desa 

Ngringinrejo 

Ibu Sumiati 

5. 
Ketua BUMDes Desa Ngringinrejo Bapak Harry Sulistyo 

4. 
Kepala Subbidang Pertanian Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Bojonegoro 

Ibu Eta Yuli 
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5. 
Kepala Bidang Pembangunan dan 

Kerjasama Desa/ Kelurahan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten 

Bojonegoro 

Bapak Agus 

7. 
Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat 

Desa/ Kelurahan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Kabupaten Bojonegoro 

Ibu Evie Kumalasari 

8. 
Staff Bidang Kerjasama Desa/ Kelurahan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

Kabupaten Bojonegoro 

Bapak Latif 

9 
Masyarakat Desa Ngringinrejo/ Pedagang 

yang ada di Kawasan Agrowisata Kebun 

Belimbing. 

Bapak Priyanto, Bapak 

Suntoro, Ibu Ika 

Wahyuningsih, Mbak 

Wiwik 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis 

data Miles dan Huberman. Pada teknik analisis data ini Miles dan Huberman 

menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, terus-

menerus, dan berulang-ulang. Ketiga kegiatan tersebut antara lain adalah 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Apabila kegiatan 

tersebut digambarkan dalam bentuk bagan, maka akan berbentuk seperti 

demikian: 

Gambar 3.1 

Alur Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Huberman (1992: 20)  

Pengumpulan 
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Penyajian data 

Reduksi data 
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Pada model analisis data menurut Miles dan Huberman tersebut di atas 

peneliti pertama-tama melakukan pengumpulan data yang terdapat di 

lapanga, kemudian data-data yang sudah didapatkan tersebut dipilah (reduksi 

data) untuk kemudian disajikan, dan hasil akhirnya data tersbut disimpulkan. 

Alur setelah pengumpulan data-data yang ada dilapangan adalah reduksi data 

yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidaak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa sehingg kesimpulan dapat ditarik dan diverifkasi secara 

final. Dalam hal ini, sesuai dengan pandangan Miles dan Huberman, reduksi 

data peneliti lakuakn secara terus-menerus dan berulang-ulang selama 

penelitian berlangsung.56 

Alur berikutnya yakni penyajian data merupakan sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dalam hal ini, penyajian data mengunakan teks naratif 

yaitu melalui pernyataan-pernyataan informan terkait dengan apa yang 

menjadi topik penelitian. Selain itu, peneliti juga menyajikan data melalui 

matriks agar memudahkan untuk melakukan perbandingan antara dua obyek 

penelitian.57 

                                                             
56 Miles dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. 

(Edisi Terjemahan. Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi). UI-Press. Jakarta. Hlm: 20. 
57 Ibid. 
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Sedangkan penarikan kesimpulan/ verifikasi data seperti halnya dua 

kegiatan sebelumnya, penarikan kesimpulan juga dilakukan secara terus 

menerus mulai dari awal pengumpulan data hingga peneliti selesai 

mengumpulkan data. Dalam hal ini memang kesimpula final akan benar-

benar tercapai setelah pengumpulan data berakhir. Namun, penarikan 

kesimpulan data diawal juga diperlukan agar data-data yang didapatkan 

mampu diverifikasi kembali sehingga data tersebut benar-benar dapat diuji 

kebenaran, kekokohan dan kecocokannya. Dalam hal ini, meskipun 

kesimpulan final dalam penelitian telah tercapai, kesimpulan tersebut tetap 

dibuat secara longgar, tetap terbuka dan skeptis.58 

  

                                                             
58 Ibid. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro 

4.1.1 Keadaan Geografis 

Secara astronomis Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi 

112o25 hingga 112o09’ bujur timur dan 6o59’ hingga 7o37’ lintang 

selatan. Wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari 

wilayah Provinsi Jawa Timur yang berada pada bagian paling Barat 

provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten 

Blora, Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Bojonegoro 

memiliki luas wilayah 230.706 Ha dan terdiri dari 28 kecamatan dengan 

419 desa serta 11 kelurahan. Kabupaten Bojonegoro memiliki batas 

wilayah sebagai berikut : 

▪ Sebelah Barat  : Kabupaten Ngawi dan Blora 

▪ Sebelah Selatan  : Kabupaten Madiun, Nganjuk dan 

Jombang 

▪ Sebelah Timur  : Kabupaten Lamongan 

▪ Sebelah Utara  : Kabupaten Tuban 

Apabila diperlihatkan gambar peta administrasi Kabupaten Bojonegoro 

akan sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Peta Administrasi Kabupaten Bojonegoro 

 

Sumber: bojonegorokab.go.id 

4.1.2 Keadaan Fisik Wilayah Kabupaten Bojonegoro 

4.1.2.1 Topografi 

Keadaan topografi Kabupaten Bojonegoro didominasi 

oleh keadaan tanah yang berbukit, baik itu di bagian selatan 

yaitu pegunungan kapur selatan maupun di bagian utara 

yaitu pegunungan kapur utara yang mengapit dataran rendah 

yang berada di sepanjang aliran sungai Benganwan Solo 

yang merupakan daerah pertanian yang subur. Untuk kondisi 

kemiringan tanah akan dijelaskan dalam tabel sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.1 

Luas Wilayah Menurut Kemiringan Tanah 

No Kemiringan Tanah (%) Luas (Ha) Luas (dalam %) 

1. 0 – 2 127.109 55,10 

2. 2 – 15 83.429 36,16 

3. 15 – 40 17.312 7,50 

4. >40 2.856 1,24 

Jumlah 230.706 100 

Sumber : Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015-2019. 

Dalam hal ini kemiringan tanah yang ada di wilayah 

Kabupaten Bojonegoro menentukan variasi tanaman yang 

dapat tumbung di wilayah tersebut. Kabupaten Bojonegoro 

yang memiliki kemiringan tanah dengan dominan 0-15% 

seperti yang dijelaskan pada table di atas memiliki 

kecocokan tanaman palawija dan buah-buahan dataran 

rendah dan perbukitan, seperti halnya tanaman belimbing. 

4.1.2.2 Geologi 

Jenis tanah di Kabupaten Bojonegoro terdiri dari tanah 

alluvial, grumosol, litosol, dan medeteran. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilhat pada tabel berikut : 

Tabel 4.2 

Luas Areal Menurut Jenis Tanah di Kabupaten 

Bojonegoro 

No Jenis Tanah Luas (Ha) Luas (dalam %) 

1. Alluvial 46.349 20,09 

2. Grumosol 88.937 38,55 

3. Litosol 50.871 22,05 

4. Medeteran 44.549 19,31 

Jumlah 230.706 100 

Sumber : Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015-2019. 
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Pada data tebel di atas dijelaskan bahwa Kabupaten 

Bojonegoro memiliki empat jenis tanah yang berbeda. 

Dalam hal ini tanah Alluvial yang merupakan tanah dengan 

tingkat kesuburan paling tinggi diantara empat jenis tanah 

tersebut memungkinkan untuk ditanami tanaman apa saja 

termasuk tanaman belimbing. 

4.1.2.3 Klimatologi 

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang 

beriklim tropis yang terdiri atas dua musim yaitu musim 

kemarau (April - Oktober) dan musim hujan (November – 

Maret). Rata-rata curah hujan yang terjadi di Kabupaten 

Bojonegoro menurut pantauan stasiun penangkar hujan pada 

Tahun 2011 sebesar 146 mm. 

4.1.2.4 Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan di Kabupaten Bojonegoro terdiri 

dari Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Budidaya. 

Kabupaten Bojonegoro dengan luas wilayah 1.474 Km2 atau 

230.706 Ha hingga tahun 2010 didominasi oleh penggunaan 

lahan sebagai kawasan hutan yaitu seluas 93.833,36 Ha atau 

40,67 % dari luas wilayah secara keseluruhan dan 

penggunaan lainnya berupa sawah dan permukiman. 

Penggunaan lahan merupakan salah satu indikator yang 

berpengaruh terhadap laju perkembangan pembangunan di 

suatu wilayah. Pada pemanfaatan lahan sering terjadi 
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perubahan tata guna lahan yang disebabkan oleh proses 

perkembangan wilayah dan kebutuhan pergerakan 

masyarakat. Berikut adalah data penggunaan lahan di 

Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2010. 

Tabel 4.3 

Penggunaan Lahan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 

No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Luas (%) 

1. Kawasan Lindung   

 a. Hutan Lindung 1.456,47 0,63 

 b. Sungai 1.242,04 0,54 

 c. Danau/Bendungan 967,27 0.42 

2. Kawasan Budidaya   

 a. Hutan   

 - Hutan Produksi 93.833,36 40,67 

 - Hutan Rakyat 645,98 0,28 

 b. Kebun 1.522,66 0,66 

 c. Sawah   

 - Sawah Irigasi 43.926,42 19,04 

 - Sawah Tadah Hujan 32.921,75 4,27 

 d. Semak Belukar - - 

 e. Padang Rumput - - 

 f. Pemukiman 23.970,35 10,39 

 g. Ladang 23.439,73 10.16 

 h. Lainnya 6.779,97 2,94 

Total 230.706,00 100,00 

Sumber : Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015-2019. 

Pada table penggunaan lahan tersebut terdapat dua 

kategori jenis penggunaan, yaitu kawasan lindung dan 

kawasan budidaya. Dalam hal tersebut lahan yang digunakan 

dalam Kawasan Agrowisata termasuk ke dalam kawasan 

budidaya berupa lahan kebun dan lahan ladang. Lahan kebun 

dan ladang tersebut yang dapat ditanami berbagai macam 
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varietas tanaman yang umumnya bisa ditemukan di kebun, 

salah satunya adalah tanaman belimbing. 

4.1.3 Keadaan Umum Pertanian Kabupaten Bojonegoro 

4.1.3.1 Tanaman Bahan Makanan 

Dalam hal ini usaha sub sektor tanaman pangan 

digolongkan ke dalam dua jenis. Pertama usaha tanaman padi 

dan yang kedua usaha tanaman palawija yang meliputi jagung, 

singkong, ubi, kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Luas lahan 

tanaman padi dan palawija di tahun 2013 adalah 70.118 Ha. 

4.1.3.2 Tanaman Buah-buahan 

Tanaman buah-buahan termasuk ke dalam jenis tanaman 

holtikultura. Dalam hal ini, Kabupaten Bojonegoro memiliki 10 

jenis buah-buahan yang menjadi komoditas dan memiliki nilai 

jual di Kabupaten Bojonegoro. Buah-buahan tersebut antara 

lain: Mangga, Jeruk, Salak, Jambu Air, Sawo, Pepaya, Pisang, 

Sirsak, Sukun, dan Belimbing. Berikut adalah tabel produksi 

buah-buahan di Kabupaten Bojonegoro. 

Tabel 4.4 

Produksi Buah-buahan Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2010–2013 (dalam Kuintal) 

No Jenis Buah 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 

1. Mangga 7.135 152.125 76.779 156.744 

2. Jeruk 1.428 2.276 478 434 

3. Salak 18.464 11.102 15.208 19.492 

4. Jambu Air 734 1.313 1.521 2.653 

5. Sawo 973 1.332 2.245 1.073 

6. Pepaya 16.663 9.434 8.619 12.601 

7. Pisang 450.365 438.952 469.947 430.110 
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8. Sirsak 271 840 397 308 

9. Sukun 953 756 504 903 

10. Belimbing 3.839 4.958 1.919 6.757 

Sumber : Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015-2019. 

Pada data table di atas telah dijelaskan mengenai besaran 

produksi buah-buahan di Kabupaten Bojonegoro dalam tahun 

2010- 2013. Dalam hal ini tanaman belimbing yang disajikan 

pada data tersebut mayoritas berasal dari Kecamatan Kalitidu 

sebagai komoditas utama. Produksi buah belimbing terbesar 

yang ada di Kecamatan Kalitidu tersebut juga Desa Ngringinrejo 

sebagai Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing di Kabupaten 

Bojonegoro. 

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Kalitidu 

Kecamatan Kalitidu terletak di sebelah Barat pusat kota Kabupaten 

Bojonegoro. Batas wilayah Kecamatan Kalitidu di sebelah Utara berbatasan 

dengan Kecamatan Malo, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan 

Dander, sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngasem 

dan Gayam dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Purwosari. 

Topografi wilayah Kecamatan Kalitidu termasuk ke dalam wilayah dataran 

rendah dan terdapat 3 sungai besar yang mengalir di Kecamatan Kalitidu, 

yaitu Sungai Tidu, Sungai Bengawan Solo, dan Sungai Gebang. 

Kecamatan Kalitidu memiliki luas 6.345 Ha dan didominasi oleh lahan 

sawah. Kecamatan Kalitidu terbagi kedalam 18 desa dengan jumlah penduduk 

56.470 jiwa pada tahun 2013. Areal tanah Kecamatan Kalitidu adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.5 

Penggunaan Lahan di Kecamatan Kalitidu Tahun 2013 

No Jenis Tanah Luas (Ha) 

1. Tanah Sawah, yang terbagi :  

 - Berpengairan Teknis 0 Ha 

 - Berpengairan Non PU 4.058,00 Ha 

 - Tadah Hujan 296,00 Ha 

2. Tanah Kering, yang terbagi :  

 - Tanah pekarangan 905,45 Ha 

 - Tegal/Ladang 916,06 Ha 

 - Lainnya 169,59 Ha 

Jumlah 6.345,00 Ha 

Sumber : Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2015-2019. 

Sebagian tanah pekarangan dan ladang di Kecamatan Kalitidu dipergunakan 

untuk ditanami tanaman belimbing. Dalam hal tersebut terdapat dua desa yang 

memiliki komoditas utama buah belimbing, diantaranya Desa Mojo dan Desa 

Nginginrejo. 

Kecamatan Kalitidu memiliki komoditas utama yaitu buah Belimbing 

yang terdapat di Desa Mojo dan Desa Ngringinrejo dengan luas areal tanam 

± 35,5 Ha dan jumlah petani sekitar 160 orang. Desa Mojo memiliki luas 

tanam sekitar 15,1 Ha, sedangkan Desa Ngringinrejo memiliki luas tanam 

tanaman belimbing sebesar 20,4 Ha dengan jumlah petani mencapai 104 

orang. Hal inilah yang kemudian mendasari Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro menetapkan Kecamatan Kalitidu menjadi salah satu lokasi 

pengembagan kawasan agrowisata. 

4.3 Gambaran Umum Desa Ngringinrejo 

Desa Ngringinrejo memiliki luas lahan 1,87 Km2 dengan jumlah 

penduduk 2.261 jiwa yang terbagi kedalam 558 KK. Artinya kepadatan 

penduduk di Desa Ngringinrejo sebesar 1.209 jiwa/Km2. Desa Ngringinrejo 
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memiliki 11 RT dan 5 RW yang terbagi ke dalam 3 (tiga) dusun yaitu Dusun  

Mejayan, Dusun Ngringin, dan Dusun Margorejo. Desa Ngringinrejo terletak 

di kilometer ke 10 dari Kabupaten Bojonegoro melalui jalan utama 

Bojonegoro – Cepu, dengan posisi berada di Kanan jalan atau sebelah Timur. 

Jarak antara kecamatan Kalitidu dan Desa Ngringinrejo ± 10 km. Tidak sulit 

menemukan lokasi Desa Ngringinrejo karena di pinggir jalan utama terdapat 

gapura dan papan penunjuk jalan yang dibangun oleh pemerintah kabupaten 

dan dari swadaya masyarakat sendiri sehingga memudahkan pengunjung 

yang ingin datang ke lokasi Agrowisata Belimbing Ngringinrejo. 

Gambar 2.2 

Gapura dan Papan Penunjuk Jalan Menuju Desa Ngringinrejo 

4.1  

4.2  

4.3  

4.4  

4.5  

4.6  

4.7  

4.8  

4.9  

4.10  

4.11  

4.12  

Sumber : Data Dokumentasi Penulis. 

Untuk luas lahan pertaniannya, Desa Ngringinrejo memiliki luas lahan 

sawah dengan pengairan teknis seluas 51 Ha, sedangkan luas lahan yang 

digunakan untuk bangunan 93,24 Ha. Sementara itu, luas lahan yang 

digunakan untuk tegal atau ladang seluas 39,06 Ha. Jumlah petani yang ada 

b) Gapura Menuju Kawasan 

Agrowisata Kebun Belimbing 

Desa Ngringinrejo (Dana 

Pemerinah Kaupaten) 

a) Papan Penunjuk Jalan Menuju Agrowisata 

Belimbing Desa Ngringinrejo (dana 

swadaya masyarakat) 

b) 

a) 
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di kawasan agrowisata sebanya 104, dengan luas kebun 20,4 Ha. Sedangkan 

untuk jumlah pedagang yang berjualan di sekitar lokasi agrowisata berjumlah 

sekitar 65 orang, baik itu berasal dari Desa Ngringinrejo itu sendiri maupun 

dari luar desa. Untuk lebih mudah memahami penggunaan lahan di Desa 

Ngringinrejo, berikut ini penulis sajikan dalam bentuk table: 

Tabel 4.6 

Penggunaan Lahan di Desa Nginginrejo 

No Jenis Tanah Luas (Ha) 

1. Sawah 51 

2. Bangunan 93,24 

3. Ladang 39,06 

4. Kawasan agrowisata 20,4 

Jumlah 203,7 

Sumber: Pemerintah Desa Ngringinrejo. 

Belimbing Ngringinrejo dikatakan buah yang khas asli Kabupaten 

Bojonegoro, karena rasanya yang manis dan segar, serta baunya yang harum. 

Berat dari satu buah belimbing rata-rata berkisar antara 200 sampai 300 gram. 

Untuk kualitasnya terdapat 2 varian yakni kualitas “Super” yang biasanya 1 

kg berisi 3 sampai 4 buah, sedangkan yang kedua kelas “A” biasanya 1 kg 

berisi 7 sampai 8 buah dengan harga yang bervariasi antara Rp7.000 (tujuh 

ribu rupiah) hingga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya bahkan 

ketika bukan masa panen mencapai Rp15.000 (lima belas ribu rupiah). Masa 

panen belimbing di Kabupaten Bojonegoro sendiri biasanya satu tahun 

sebanyak dua sampai tiga kali. Panen raya yakni berkisar pada bulan Maret – 

April dan pada bulan November – Desember. Sedangkan untuk bulan-bulan 

lain tetap mengalami panen biasa. Ketika panen raya ini dimanfaatkan 

masyarakat Desa Ngringinrejo untuk mengadakan festival Belimbing pada 
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panen raya disetiap tahunnya dimulai dari tahun 2014 dimana Agrowisata 

Belimbing resmi didirikan. 

4.4 Gambaran Umum Agropolitan Kabupaten Bojonegoro 

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur 

yang mempunyai kawasan berpotensi yaitu komoditas holtikultura salak dan 

papaya di Kecamatan Kapas, holtikultura belimbing, jambu, dan jeruk nipis 

di Kecamatan Kalitidu, serta perikanan, peternakan, dan holtikultura tanaman 

obat di Kecamatan Dander. Terdapat juga komoditas penunjang yaitu batik 

serta olahan makanan di Kecamatan Kalitidu, Dander, dan Kapas. Selain 

komoditas tersebut banyak diusahakan komoditas unggulan lain dalam bentuk 

sistem diversifikasi horizontal yang terintegrasi yaitu padi, palawija, dan 

ternak, khususnya ternak yang ada di tiga kawasan tersebut. Kawasan 

agropolitan di Bojonegoro yang telah direncanakan meliputi tiga wilayah 

kecamatan, yaitu Kecamatan Kapas, Kecamatan Dander, dan Kecamatan 

Kalitidu (KADEKA). 

Pembangunan yang optimal di wilayah Kapas, Dander, dan Kalitidu 

dapat diraih berkat adanya perencanaan dan penataan kawasan agropolitan 

KADEKA yang komperhensif untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi 

strategis dan wilayah potensial. Pemanfaatan ruang dan sumber daya yang ada 

mampu mewadahi dan mengimbangi perkembangan dan potensi sektor 

pembangunan strategis dalam ketiga wilayah tersebut. Pembangunan 

agropolitan berbasis komoditif unggulan wilayah dan pemberdayaan 

masyarakat di wilayah Kapas, Dander, dan Kalitidu adalah memadukan 
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penggunaan ruang dan segenap sumber daya secara fungsional antar berbagai 

sektor ekonomi untuk mendorong sektor ekonomi strategis-potensial. 

Terdapat dua kebijakan yang melandasi adanya agropolitan di 

Kabupaten Bojonegoro, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Bojonegoro (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Bojonegoro (RTRW). Sesuai dengan Visi Kabupaten Bojonegoro 

“Terwujudnya Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi negeri yang 

produktif, berdaya saing, adil, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan.” Maka 

penjelasannya sebagai berikut: 

▪ Pengembangan sektor hulu agribisnis sebagai penggerak perekonomian, 

meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan 

masyarakat secara luas. 

▪ Peningkatan nilai tambah dalam sektor hilir dengan sentuhan teknologi 

agar produk semakin tinggi dan dikenal pasar. 

▪ Diperlukan iklim usaha yang produktif serta pengelolaan secara optimal 

baik dari sektor hulu, hilir, maupun pemasarannya agar dapat menjamin 

berlangsungnya kegiatan agrobisnis. 

▪ Peningkatan perekonomian masyarakat diarahkan pada pemanfaatan 

dan pengelolaan sektor dan komoditas unggulan daerah melalui 

pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. 

4.5 Gambaran Umum Agrowisata Belimbing 

Komoditas Belimbing berdasarkan hasil perhitungan LQ adalah 

komoditas unggulan di Kecamatan Temayang, Trucuk, Kalitidu, dan Malo. 

Kecamatan Kalitidu merupakan kecamatan terbesar dengan produksi buah 
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belimbing sebesar 5.449 kwintal pada tahun 2013. Luas area belimbing di 

Kabupaten Bojonegoro sebesar 27.892 Ha pada tahun 2012, sedangkan di 

Kecamatan Kalitidu terdapat Desa Ngringinrejo dan Desa Mojo sebagai 

penghasil belimbing terbesar. Di area perkebunan belimbing di Desa 

Ngringinrejo belimbing terus berkembang hingga sekarang. Dari hanya 

sekitar empat hectare yang dikembangkan warga Desa Ngringinrejo, kini luas 

perkebunan belimbing mencapai 20,4 Ha, sedangkan luas lahan penanaman 

belimbing di Desa Mojo kurang lebih mencapai 15 Ha. 

Belimbing yang merupakan salah satu produk holtikultura yang spesifik 

dihasilkan di Kecamatan Kalitidu, khususnya di Desa Ngringinrejo dan Desa 

Mojo. Luas lahan penanaman belimbing di kedua desa tersebut kurang lebih 

35,5 Ha dengan jumlah petani mencapai 160 petani. Belimbing yang sudah 

dibudidayakan di areal perkebunan khusus sehingga berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi kawasan wisata baru dengan design Agrowisata. 

Belimbing Ngringinrejo juga dikatakan sebagai buah khas asli Bojonegoro 

karena rasanya yang manis, segar, serta bentuknya yang menarik. Berat rata-

rata buah belimbing sekitar 200 hingga 300 gram per buah. Panen buah 

belimbing biasanya saat usia buah mencapai 3 bulan, biasanya ditandai 

dengan perubahan warna pada buah belimbing yang semakin menguning. 

Buah yang semula berwarna hijau menjadi berwarna kuning kemerahan. Buah 

belimbing yang dipanen biasanya dibagi menjadi du akelas, yaitu kelas 

“super” dan kelas “A.” Pada buah kualitas “super” 1Kg berisi 3-4 buah 

belimbing dengan harga Rp10.000,00, sedangkan yang kualitas “A” 1Kg 

berisi 7-8 buah belimbing dengan harga Rp5.000,00. 
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Pengembangan Kawasan Agrowisata buah belimbing dan agroindustri 

berbasis komoditas pertanian olahan sebagai andalan usaha di wilayah 

Kecamatan Kalitidu, yang meliputi Desa Ngringinrejo, Mojo, Talok, 

Mayangrejo, Pungpungan, Mojosari, Sudu, dan sekitar kota Kecamatan. 

Kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan komoditas unggulan di desa-

desa tersebut antara lain : 

a) Pengembangan komoditas buah belimbing, yang meliputi penanaman 

baru, peremajaan dengan pengadaan mata tempel, dan pemeliharaan. 

b) Pengembangan koridor wisata, seperti : gapura, pembatan kios-kios, 

traffic light, gazebo, sarana penerangan kebun dan pagar pengaman. 

c) Perbaikan jalan, yang meliputi tambal sulam, pavingisasi, dan pelebaran 

jalan. 

d) Perbaikan sarana pengairan yaitu pompa air 6 dim dan mesin penggerak 

10 PK. 

e) Pengembangan sumur pompa. 

f) Pembangunan saluran telekomunikasi. 

g) Pembangunan toilet. 

h) Pengadaan sarana pengolahan buah belimbing, seperti keripik, sari buah, 

manisan kering, jenang dan selai. 

i) Pelatihan pengolahan buah belimbing. 

Berikut adalah Setting tata ruang pengembangan kawasan agropolitan di 

Kecamatan Kalitidu: 
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Gambar 4.3 

Setting Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kalitidu 

 
Sumber : RPJM Kawasan Agropolitan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-

2013. 

Pada gambar tersebut di atas yang menjelaskan tentang peta setting dari 

pengembangan kawasan agropolitan yang ada di Kecamatan Kalitidu. Dalam 

peta tersebut, gambar dengan pewarnaan Hijau sebagai pusat layanan umum 

kota yang ada di Kecamatan Kalitidu yang terdapat pula industri olahan 

produk unggulan Kecamatan Kalitidu. Sedangkan gambar dengan pewarnaan 

Coklat merupakan kawasan agrowisata beserta desa penunjang di sekitarnya. 

Dalam hal tersebut adalah Desa Ngringinrejo sebagai kawasan agrowisata dan 

Desa Mojo sebagai wilayah penunjang kawasan agrowisata. 
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BAB V 

PEMBANGUNAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN 

PETANI BELIMBING DI DESA NGRINGINREJO 

Pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan petani belimbing di 

Kawasan Agrowisata Desa Ngringinrejo pada bab ini terdapat beberapa subbab 

dalam prosesnya. Sesuai dengan kaca mata riset yang dipakai oleh penulis, yaitu 

teori pembangunan berkelanjutan Korten (1982) yang berfokus pada people 

centered development. Terdapat lima strategi dalam pemberdayaan masyarakat atau 

people centered development yang dinyatakan oleh Korten dan dipakai penulis 

sebagai kaca mata riset di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten 

Bojonegoro, yaitu 1) Strategi yang mengutamakan pada kekurangan dan kebutuhan 

setiap individu masyarakat; 2) Strategi yang mengutamakan pada kesehatan, 

penerapan teknologi tepat guna, dan pembangunan infrastruktur; 3) Strategi yang 

mengharapkan perubahan kebijakan dari tingkat lokal, utamanya terkait dampak 

eksploitasi yang terlalu berlebihan; 4) Strategi untuk mengembangkan gerakan 

masyarakat melalui pengorganisasian masyarakat, identifikasi masalah dan 

kebutuhan lokal, serta mobilisasi sumber daya lokal yang ada dan dapat 

dimanfaatkan dalam pembangunan; dan 5) Strategi yang memperhatikan arti 

pentingnya perkembangan teknologi, persaingan, dan kerjasama, memperjuangkan 

ruang gerak yang lebih terbuka terhadap masyarakat. 

Sedangkan berdasarkan kaca mata riset tersebut dalam bab ini penulis akan 

menjabarkan lima proses dalam pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan 

petani di Desa Ngringinrejo. Kelima proses tersebut adalah 1) Proses perumusan 

masalah dan kebutuhan petani dan masyarakat; 2) Proses perbaikan infrastruktur, 
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penerapan teknologi tepat guna, dan peningkatan kesehatan; 3) Proses perubahan 

kebijakan terkait manfaat dan dampak Agrowisata Kebun Belimbing Desa 

Ngringinrejo; 4) Proses pengembangan organisasi masyarakat; 5) Proses 

perkembangan teknologi, persaingan, dan kerjasama dalam mengembangkan 

agrowisata. 

5.1 Proses Perumusan Masalah dan Kebutuhan Petani dan Masyarakat 

Proses perumusan masalah dan kebutuhan petani dan masyarakat di 

Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo ini dibagi dalam 

dua sub bahasan. Kedua sub bahasan tersebut diantara lain adalah 

perencanaan dan pendanaan terkait dengan proses pembangunan masyarakat 

melalui pemberdayaan petani belimbing di Desa Ngringinrejo. 

5.1.1 Proses Perencanaan Pembangunan Masyarakat Melalui 

Pemberdayaan Petani Belimbing 

Pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan petani 

belimbing di kawasan Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo 

merupakan tipe pendekatan bottom-up yang berkeinginan untuk 

mencapai kesejahteraan dan pemerataan pendapatan. Selain itu 

pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan tersebut ditujukan 

untuk menurunkan angka urbanisasi dengan terbukanya lapangan 

pekerjaan di kawasan Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo. 

Proses perencanaan pembangunan dengan tipe pendekatan bottom-up 

yang dimaksud di sini adalah penyelenggaraan pembangunan dengan 

direncanakan oleh pihak Desa Ngringinrejo dengan Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten 
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Bojonegoro menyatakan bahwa yang lebih berperan di sini pihak desa 

yang secara mandiri mengelola sumber daya yang ada untuk menjadikan 

desanya sebagai kawasan Agrowisata. Sedangkan dari pihak pemerintah 

kabupaten berperan sebagai fasilitator dan pendamping untuk mengawal 

desa tersebut dalam setiap prosesnya. Seperti halnya disampaikan oleh 

Kepala Bidang Kerjasama Desa/ Kelurahan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, Bapak Agus sebagai 

berikut: 

“Yang mana karena sudah ada embrio dari petani agro belimbing, 

kan tinggal ngangkat untuk potensi wisatanya agrowisata. Jadi 

dalam hal ini fasilitasi terkait wisatanya itu langsung dari dinas 

pariwisata. Sedangkan untuk kelembagaannya, untuk 

BUMDesnya itu pada bidang ketahanan masyarakt desa.”59 

Pada dasarnya proses perencanaan yang dilakukan Desa 

Ngringinrejo terkait dengan pembangunan masyarakat melalui 

pemberdayaan petani belimbing sudah dilakukan secara mandiri. Dalam 

hal ini di Desa Ngringinrejo diadakan pertemuan setiap bulan sekali 

yang disebut dengan kemis pon-an atau yang disebut dengan pertemuan 

rutin setiap hari kamis pon (dalam kalender jawa). Pertemuan tersebut 

ditujukan untuk menggali apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang perlu 

diperbaiki, dan apa saja yang ditambahkan dalam mengembangkan 

Agrowisata Kebun Belimbing di Desa Ngringinrejo. Terkait dengan 

proses perencanaan tersebut, Ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar 

Wisata) Desa Ngringinrejo bahwa desanya dituntut secara mandiri 

                                                             
59 Wawancara Bapak Agus Selaku Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa/ Kelurahan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro. Tanggal 04 April 2019. Pukul 

09.00 WIB. 
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untuk mengelola dan mengembangkan Agrowisata Kebun Belimbing 

tersebut. Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Bapak Priyo 

Sulistyo, selaku Ketua Pokdarwis Agrowisata Kebun Belimbing Desa 

Ngringinrejo: 

“Sebenarnya dari kita, kita kan dituntut untuk mandiri, tergantung 

kita, bisa nggak kita mengembangkan wisata ini, kan pemerintah 

juga sudah membantu pengembangan seperti tamu-tamunya 

mungkin ada tamu luar diajak kesini juga termasuk. Juga 

bimbingan-bimbingan dari pemerintah juga termasuk sebagai 

motivasi kami untuk pengembangan wisata ini. Ya sebenarnya 

dari kita, dari kita Pokdarwis juga, karena kalau kita sendiri kan 

juga nggak bisa, kita mengajak pemerintah desa, itu sudah pasti, 

masyarakat juga, karena kita juga mengadakan pertemuan, setiap 

satu bulan sekali. Jadi kadang kita pancing, kira-kira apa yang kita 

butuhkan di sini, apa yang kurang, itu selalu, kita sampaikan. Dan 

itu sebagai bekal kita untuk berbenah juga.”60 

Senada dengan perkataan Ketua Pokdarwis Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa Ngringinrejo tersebut, Pemerintah Desa Ngringinrejo 

juga mengakui bahwasannya inisiatif perencanaan adalah dari pihak 

desa. Dalam hal ini pemerintah desa bersama dengan masyarakat dan 

pihak-pihak lain yang terkait seperti Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

yang dilakukan pertemuan di Desa Ngringinrejo. Berikut ini adalah 

kutipan wawancara dengan Sekretaris Desa Ngringinrejo, Bapak 

Suprapto: 

“Kita yang punya inisiatif, karena belimbing ini punya orang 

banyak jadi kita kumpulkan bersama, kita sepakati bersama di 

balai desa ini sepakat dibentuk pengurus sadar wisata. kaitannya 

dengan desa wisata, memang itu tidak bisa terwujud tanpa 

kerjasama dengan masyarakat petani belimbing, pemerintah desa, 

Dinas Pariwisata dan lain sebagainya. Kemudian kaitannya 

dengan manajemen prosesnya adalah di saat tahun 2009 itu sudah 

                                                             
60 Wawancara Bapak Priyo Sulistyo Selaku Ketua Pokdarwis Agrowisata Kebun Belimbing Desa 

Ngringinrejo. Tanggal 05 April 2019. Pukul 11.00 WIB. 
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ada rencana pemerintah semacam itu, 1 Januari 2014 dibentuk 

kelompok sadar wisata. Dari sisi manajemennya, jadi ya melalui 

musyawarah bersama diputuskan pengurus itu.”61 

Pernyataan dari Ketua Pokdarwis Agrowisata Kebun Belimbing 

dan juga Sekretaris Desa Ngringinrejo sesuai dengan strategi people 

centered development yang diungkapkan oleh Korten. Bahwasannya 

proses perencanaan dalam pembangunan masyarakat melalui 

pemberdayaan petani belimbing di Desa Ngringinrejo sesuai dengan 

strategi people centered development yang dikemukakan oleh Korten 

melalui kutipan wawancara yang sudah digali oleh peneliti. Strategi 

yang sesuai dengan strategi people centered development Korten yaitu 

adalah sebagai berikut: 

1. Strategi yang mengutamakan pada kekurangan dan kebutuhan 

setiap individu dan masyarakat. 

2. Strategi yang mengharapkan perubahan kebijakan yang keluar dari 

tingkat lokal ke regional, nasional, dan kemudian ke tingkat 

internasional. 

3. Strategi untuk mengembangkan gerakan masyarakat, nelalui 

pengorganisasian masyarakat, identifikasi masalah, dan dapat 

dimanfaatkan dalam pembangunan. 

Proses perencanaan pembangunan masyarakat melalui 

pemberdayaan petani belimbing selain dilakukan dengan pendekatan 

bottom-up juga dilakukan dengan pendekatan top-down. Dalam hal ini 
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perencanaan juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 

Akan tetapi didalamnya juga tetap melibatkan peran serta masyarakat 

Desa Ngringinrejo. Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah sesuai dengan Masterplan Agropolitan. Perencanaan dimulai 

dengan pengidentifikasian masalah yang ada di Kawasan Agrowisata 

Ngringinrejo, kemudian diturunkan kepada dinas-dinas terkait yang 

menangani masalah tersebut dalam pelaksanaannya. Seperti yang 

disampaikan oleh Ibu Eta Yuli selaku Kepala Sub Bidang Pertanian 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro 

sebagai berikut: 

“Itu kan jadi gini, kan di masterplan kan ada. Sebelum kita masuk 

di masterplan itu kan ada identifikasi terlebih dahulu, terus 

permasalahan yang terjadi di sana itu seperti apa, itu nanti kita 

akan break down ke OPD terkait. Semisal di sana terkait budidaya, 

itu nanti kita break down ke pertanian, jadi nanti dinas pertanian 

yang akan mendampingi untuk sekolah lapangnya, untuk 

pelatihannya, penanggulangan hama penyakit.”62 

Perpaduan antara pendekatan bottom-up dengan top-down dalam 

proses perencanaan pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan 

petani belimbing di Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing Desa 

Ngringinrejo tersebut dirasa perlu. Mengingat dalam setiap 

pembangunan diperlukan adanya campur tangan dari berbagai pihak, 

baik itu dari Desa Ngringinrejo, maupun dari pihak Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro. Hal ini disampaikan oleh Bapak Agus selaku 

                                                             
62 Wawancara Ibu Eta Yuli Selaku Kepala Sub Bidang Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Bojonegoro. Tanggal 05 April 2019. Pukul 09.00 WIB. 
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Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa/ Kelurahan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, sebagai 

berikut: 

“Kedua-duanya harus jalan. Karena sistem perencanaan 

pembangunan nasional yang ada 5 aspek itu pada undang-undang 

no. 25 tahun 2004 itu ada political planning, ada visi dan misi, ada 

top down dan bottom up, ada partisipatif. Nahhh, itu harus jalan 

semua, jadi harus sinkron antara visi dan misi kepala desa dalam 

hal ini mau dibawa kemana desa itu dalam hal perencanaan 

pembangunan, terus dari teknokrat (dalam arti kajian-kajian 

teknis), terus dari top down dan bottom up, maupun dari partisipasi 

masyarakat, itu harus jalan secara bersamaan/ bersinergi.”63 

Berdasarkan pengamatan dari peneliti mengenai adanya 

perpaduan pendekatan bottom-up dengan top-down dari proses 

perencanaan pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan petani 

belimbing memang dilakukan sampai dengan sekarang. Perpaduan 

kedua pendekatan tersebut diterapkan dalam pembangunan masyarakat 

di Desa Ngringinrejo semenjak diresmikannya Agrowisata Kebun 

Belimbing pada tahun 2014. Kebun Belimbing yang berdiri atas 

prakarsa dan swadaya masyarakat Desa Ngringinrejo sejak tahun 

1980an kemudian mulai ada campur tangan Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro semenjak diresmikan sebagai Kawasan Agrowisata. 

5.1.2 Proses Pendanaan dalam Perumusan Masalah dan Kebutuhan 

Pada proses pelaksanaan pembangunan masyarakat melalui 

pemberdayaan petani belimbing yang ada di Kawasan Agrowisata 

Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo, pembiayaan dilakukan dengan 
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sistem sharing anggaran. Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Sub 

Bidang Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

Kabupaten Bojonegoro, bahwasannya anggaran untuk pelaksanaan 

pembangunan yang ada di Agrowisata Belimbing Desa Ngringinrejo 

dapat diperoleh dari semua pihak. Pihak-pihak yang dapat mengucurkan 

anggaran untuk itu meliputi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui 

APBD Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Desa Ngringinrejo melalui 

APBDes, CSR (Corporate Sosial Resoncibillity), maupun dari 

masyarakat desa sendiri melalui swadaya. 

“Kalau pendanaan bisa dari banyak pihak. Bisa dari Pemkab, dari 

APBD. Bisa dari desa, desa itu ada support dari APBDes. Iuran 

dari masyarakat sendiri juga bisa. Bisa juga dari pihak ketiga CSR 

bisa. Tetapi kalau semisal APBD tidak bisa mengkover karena 

prioritasnya bukan di situ ya bisa kita ajukan ke provinsi. Bantuan 

keuangan untuk pariwisata itu diberikan pada desa-desa yang 

memiliki embrio wisata, seperti dulu itu kan di Ngringinrejo, di 

Wedi itu kan juga ada bantuan keuangan untuk pariwisata. Cuman 

untuk apa uang itu digunakan kan semua juga tergantung pada 

proposal yang diajukan ke bupati dan cairnya melalui dinas 

pariwisata.”64 

Sementara itu, dari pihak Desa Ngringinrejo menyatakan bahwa 

selama ini dana yang digunakan dalam mengembangkan Kawasan 

Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo mayoritas berasal dari 

swadaya masyarakat sendiri. Dalam artian setiap petani belimbing 

memiliki andil yang cukup besar dalam menyumbang dana tersebut. 

Selain itu, dana juga banyak berasal dari kas Pokdarwis yang diperoleh 

melalui tiket masuk sebesar Rp 1.000 di tahun 2014, sampai pada tahun 

2018 dinaikkan menjadi Rp 2.000 yang dibebankan kepada setiap 
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pengunjung yang masuk kawasan agrowisata tersebut. Di samping itu, 

pemerintah desa juga memberikan kontribusi dana melalui alokasi dari 

APBDes. Sedangkan dari pihak Kabupaten juga memberikan pendanaan 

dalam bentuk fasilitas-fasilitas seperti gazebo, pemavingan, ataupun 

memberikan semacam pelatihan-pelatihan kepada pihak desa. Terbukti 

dari pembiayaan pembangunan pagar di sepanjang jalan Kawasan 

Agrowisata Kebun Belimbing yang diambil dari swadaya masyarakat 

dan uang kas dari tiket masuk agrowisata. Berikut adalah pernyataan 

dari Bapak Priyo Sulistyo selaku Pokdarwis Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa Ngringinrejo terkait dengan pembiayaan pembuatan 

pagar: 

“Sementara ini kita juga sudah punya kas kan, itu juga kita ambil 

untuk membuat banner-banner, tulisan-tulisan itu juga dari kas 

kita dari pintu masuk. Juga pagar-pagar ini yang dulunya kita 

bangun dari uang kas dan swadaya dari pedagang sini, itu dulu 

kurang lebih sampai Rp 160 Juta. Kalau dari pihak Kabupaten itu 

belum pernah memberikan dana segar, tapi mungkin bisa lewat 

pelatihan, pelatihan peningkatan kapasitas pengelola wisata, 

sering itu diadakan. Ehh… kemarin festival belimbing yang ke-5 

itu dibantu dari Pemkab, tapi cuman 4 Juta, cuman cukup dipakek 

buat sewa Reog. Kalau dari pemerintah desa sepertinya pas 

festival dulu tahun 2015 juga ada dibantu juga tujuh juta lima ratus 

atau berapa begitu. Tapi jarang mas kalau pemerintah desa itu, 

wong kemarin aja malah pinjem ke agro dibuat acara 17 

agustusan.”65 

Sekretaris Desa Ngringinrejo juga menyatakan bahwa pendanaan 

dalam pembangunan di Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing Desa 

Ngringinrejo diperoleh sebagian besar dari swadaya masyarakat desa. 

Selain itu juga berasal dari pemerintah desa melalui alokasi dana 

APBDes meskipun jumlahnya tidak seberapa dibanding apa yang 
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dikeluarkan oleh para petani belimbing di Desa Ngringinrejo tersebut. 

Akan tetapi pihak pemerintah menyanggah kalau Pemerintah Desa 

Ngringinrejo tidak ikut menyumbang dalam pembangunan pagar dan 

perawatan paving di lingkup agrowisata. Berikut ini adalah kutipan 

wawancara dari Sekretaris Desa Ngringinrejo: 

“Memang kalau pembiayaan dari desa itu tidak sebanding dari 

yang digelontorkan masyarakat ya petani belimbing dan pedagang 

di agro mas. Tapi kita di tahun 2015 ikut membantu menyumbang 

pagar itu 5 juta, dan di tahun 2017 itu kita nyumbang 65 juta, terus 

untuk perawatan paving agro itu kita juga nyumbang 10 juta. Itu 

semua ada kok di APBDes kita, mas cek aja di situ.”66 

Terkait pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut 

juga dibenarkan oleh Ketua BUMDes Desa Ngringinrejo, Bapak Harry 

Sulistyo. Berikut adalah kutipan wawancaranya: 

“Untuk pengembangan ini kita hampir 60 % adalah swadaya, dari 

kas agrowisata. Seperti promosi, kita ke media televisi, ke media 

koran, di website itu swadaya. Selain itu juga dari dinas membantu 

sekali, membantu terkait beliau juga mempromosikan di media-

media sosial yang milik Pemkab Bojonegoro. Selain itu, fasilitas 

khususnya mas, fasilitas seperti gazebo yang besok ini dari dana 

ADD kita juga bangun paving yang arah ke arah utara. Dana 

sebagian tetap dari dana desa, APBDes kita itu juga kita 

alokasikan ke ini.”67 

Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwasannya proses pembiayaan dalam 

pelaksanaan pembangunan yang paling berperan adalah masyarakat 

sebagai subyek sekaligus obyek dari pembangunan itu sendiri. 

                                                             
66 Loc.Cit. Suprapto. 2019. 
67 Loc.Cit. Harry Sulistyo. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

5.2 Proses Perbaikan Infrastruktur, Penetapan Teknologi Tepat Guna, dan 

Peningkatan Kesehatan 

Pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan petani belimbing di 

Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo memiliki aspek 

pendukung dalam setiap prosesnya. Aspek pendukung dalam hal ini terkait 

dengan salah satu strategi people centered development yaitu perbaikan 

infrastruktur, penetapan TTG (Teknologi Tepat Guna), dan peningkatan 

kesehatan. Dalam subbab kali ini penulis akan menjabarkan tentang aspek 

pendukung dalam setiap proses pembangunan melalui pemberdayaan petani 

belimbing yang ada di Desa Ngringinrejo. 

5.2.1 Perbaikan Infrastruktur di Desa Ngringinrejo 

Perbaikan infrastruktur sebagai salah satu aspek pendukung dalam 

pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan petani belimbing di 

Desa Ngringinrejo berjalan secara cukup signifikan. Perbaikan 

infrastruktur yang dimaksud oleh penulis disini meningkat secara cukup 

signifikan setelah diresmikannya Agrowisata Kebun Belimbing di Desa 

Ngringinrejo. Hal tersebut didasarkan oleh pernyataan Sekretaris Desa 

Ngringinrejo, Bapak Suprapto melalui kutipan wawancara sebagai 

berikut: 

“Perbaikan infrastruktur di Desa Ngringinrejo ini kita lakukan 

setiap tahun mas. jadi setiap penyusunan APBDes kita masukkan 

di situ. Tapi belakangan ini setelah diresmikannya agro itu di tahun 

2014 untuk infrastruktur semakin kita tingkatkan. Mulai dari 

pembangunan dan perbaikan jalan, gorong-gorong, pemasangan 
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dan perbaikan lampu jalan dan lampu agro, sampai pagar agro 

juga.”68 

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Suprapto tersebut di atas 

bahwa fokus dari perbaikan infrastruktur di Desa Ngringinrejo terdiri 

dari perbaikan jalan, perbaikan saluran air, perbaikan lampu jalan dan 

agrowisata, dan perbaikan pagar agrowisata. Setidaknya dalam tahun 

2015 sampai dengan 2017 Pemerintah Desa Ngringinrejo menghabiskan 

sekitar Rp1.468.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh 

Delapan Juta Rupiah). Agar mudah dipahami mengenai rincian dari 

perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 

Ngringinrejo, berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel: 

Tabel 5.1 

Rincian Dana dalam Perbaikan Infrastruktur di Desa 

Ngringinrejo Pada Tahun 2015-2017 

Tahun Perbaikan Infrastruktur Dana (Rp) 

2015 

Perawatan jalan poros 24.000.000 

Pembangunan jalan poros ngringin 10.000.000 

Pembangunan paving balai desa 20.000.000 

Pembangunan pagar agrowisata 5.000.000 

Pembangunan jalan paving 179.100.000 

Pembangunan saluran air 5.500.000 

Perawatan jalan masuk agrowisata 9.000.000 

2016 

Pembangunan jalan poros RT.01, 05, dan 

06 

351.355.000 

Pembangunan jalan paving Gg. RT.06 24.790.000 

Pembangunan jalan paving Gg. RT.04 49.820.000 

Pembangunan saluran air RT.10 91.500.000 

Perawatan jalan aspal poros desa RT.01, 

02, dan 04 

68.665.000 

Pembangunan balai desa 150.000.000 

Pembangunan gorong-gorong 6.650.000 

Pembangunan paving antar desa 200.000.000 

Pembangunan saluran air RT.02 dan 

RT.03 

100.000.000 

                                                             
68 Loc.Cit. Suprapto. 2019. 
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Pembangunan pagar BRC agrowisata 45.000.000 

Pembangunan lampu jalan RT.10 5.650.000 

Pembangunan lampu agrowisata 8.720.000 

Pembangunan saluran air RT.07 65.000.000 

Pembangunan saluran air RT.08 65.000.000 

Pembangunan saluran air RT.09 65.000.000 

Pembangunan saluran air RT.10 65.000.000 

2017 

Perawatan aspal jalan poros RT.01-02 88.500.000 

Pembangunan paving makam Dusun 

Mejayan RT.01 

30.000.000 

Pembangunan paving makam Dusun 

Ngringin RT.08 

30.000.000 

Pembangunan jalan paving RT.04 30.000.000 

Pembangunan jalan paving RT.10 50.000.000 

Pembangunan saluran air Agrowisata 5.000.000 

Pelebaran gorong-gorong makam RT.08 7.500.000 

Rehabilitasi paving agrowisata 10.000.000 

Sumber: APBDes Desa Ngringinrejo Tahun 2015- 2017. 

Data perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 

Ngringinrejo sesuai dengan yang sudah dijabarkan penulis di atas 

berbanding terbalik dengan pernyataan Bapak Priyo Sulistyo. Ketua 

Kelompok Sadar Wisata Agrowisata Kebun Belimbing Desa 

Ngringinrejo tersebut menegaskan bahwa infrastruktur seperti 

pemavingan jalan, lampu, dan pagar adalah hasil dari swadaya 

masyarakat atau petani belimbing beserta pedagang yang ada di 

lingkungan agrowisata. Berikut merupakan kutipan wawancara terkait 

hal tersebut: 

“Sementara ini kita juga sudah punya kas kan, itu juga kita ambil 

untuk membuat banner-banner, tulisan-tulisan itu juga dari kas 

kita dari pintu masuk. Juga pagar-pagar ini yang dulunya kita 

bangun dari uang kas dan swadaya dari pedagang sini, itu dulu 

kurang lebih sampai Rp 160 Juta. Kalau dari pihak Kabupaten itu 

belum pernah memberikan dana segar, tapi mungkin bisa lewat 

pelatihan, pelatihan peningkatan kapasitas pengelola wisata, 

sering itu diadakan. Ehh… kemarin festival belimbing yang ke-5 

itu dibantu dari Pemkab, tapi cuman 4 Juta, cuman cukup dipakek 
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buat sewa Reog. Kalau dari pemerintah desa sepertinya pas 

festival dulu tahun 2015 juga ada dibantu juga tujuh juta lima ratus 

atau berapa begitu. Tapi jarang mas kalau pemerintah desa itu, 

wong kemarin aja malah pinjem ke agro dibuat acara 17 

agustusan.”69 

Dalam kutipan wawancara tersebut menjelaskan bahwa masyarakat, 

baik petani maupun pedagang belimbing yang ada di kawasan 

agrowisata belimbing Desa Ngringinrejo melakukan perbaikan 

infrastruktur dengan cara swadaya. 

5.2.2 Penerapan Teknologi Tepat Guna 

Penerapan teknologi tepat guna adalah aspek pendukung kedua 

dalam pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan petani 

belimbing di Desa Ngringinrejo. Dalam hal ini penulis membagi 

menjadi tiga bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna selama 

melakukan observasi di wilayah penelitian. Bentuk pemanfaatan 

teknologi tepat guna yang dimaksud adalah berupa peralatan pertanian, 

peralatan produk olahan belimbing, dan pemanfaatan teknologi dalam 

kegiatan pemasaran produk. 

Pada pemanfaatan teknologi tepat guna yang berupa peralatan 

pertanian di wilayah Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo 

sudah menggunakan peralatan atau mesin yang modern. Dalam hal ini 

Kepala Kelompok Tani, Bapak Suwoto angkat bicara mengenai 

pengadaan peralatan tani yang diperuntukkan dalam kegiatan 

agrowisata. Berikut adalah kutipan wawancara dengan beliau: 

                                                             
69 Loc.Cit. Priyo Sulistyo. 2019. 
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“Sdah ada mas kita peralatan pertanian seperti mesin tractor yang 

digunakan untuk ngrakal tanah belimbing. Malah barusan saja kita 

anggarkan dan disetujui oleh desa itu tahun 2015 kemarin.”70 

Hal tersebut berlainan dengan yang disampaikan oleh Ketua Kelompok 

Sadar Wisata, Bapak Priyo Sulistyo. Dalam kutipan wawancaranya 

Bapak Sulistyo mengaku bahwa selama ini pemerintah desa tidak 

pernah memberikan bantuan berupa peralatan pertanian seperti yang 

dijelaskan oleh Bapak Suwoto di atas. Akan tetapi beliau membenarkan 

bahwa dalam kegiatan pertanian di wilayah agrowisata sudah 

menggunakan peralatan yang modern. Berikut kutipan wawancara 

penulis dengan Bapak Priyo Sulistyo: 

“Kalau peralatan pertanian seperti mesin sih kita di agro punya 

mas, tapi ya itu atas swadaya kita sendiri. Pemerintah desa katanya 

mau memberikan tractor untuk agri, tapi yo nyatanya sampai 

sekarang alatnya ndak ada di sini mas. Mungkin ada cuman ndak 

pernah sampai di sini.”71 

Selain itu, pemanfaatan teknologi tepat guna dalam bentuk 

peralatan produk olahan belimbing di Kawasan Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa Ngringinrejo masih belum menggunakan peralatan atau 

mesin yang canggih. Dalam hal ini setiap olahan dari buah belimbing 

yang dihasilkan di sini diolah dengan peralatan tradisional atau peralatan 

seadanya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Sumiati selaku Ketua Kelompok 

Usaha Bersama Desa Ngringinrejo yang menangani produk olahan 

belimbing. Berikut adalah kutipan wawancara dengan beliau: 

“Peralatan untuk membuat olahan belimbing mas ya… Dari dulu 

awal kita mengolah itu secara manual mas, ya menggunakan 

peralatan seadanya, sampai sekarang pun masih seperti itu mas. 

                                                             
70 Wawancara Bapak Suwoto Selaku Ketua Kelompok Tani Desa Ngringinrejo. Tanggal 13 April 

2019. Pukul 10.00 WIB. 
71 Loc.Cit. Priyo Sulistyo. 2019. 
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Kalau buat sari belimbing, jenang, sirup itu ya kita blender dulu 

kemudian kita masak di kompor. Kalau blender dikatakan alat 

canggih ya lumayan mas, daripada kita marut.”72 

Sedangkan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pemasaran 

produk buah belimbing maupun produk olahan belimbing di Desa 

Ngringinrejo sudah mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini 

yang dimaksud oleh penulis adalah adnaya promosi melalui media sosial 

untuk pemasaran produk yang dihasilkan oleh Kawasan Agrowisata 

Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo. Selain itu promosi agrowisata 

juga dilakukan dengan cara tradisional melalui adanya festival 

belimbing di Desa Ngringinrejo yang diadakan setiap tahun. Berikut ini 

adalah kutipan wawancara yang mendukung pernyataan penulis 

tersebut, dengan Bapak Suntoro selaku petani dan pedagang belimbing: 

“Promosi kita ada melalui online mas. Selain itu kita juga setiap 

tahun mengadakan festival belimbing. Itu kan juga termasuk 

promosi juga to mas. Kalau promosi online itu ya lewat facebook, 

website desa, website agro juga ada mas. Kadang saya juga dapat 

“WA” (whatsapp) dari pelanggan saya yang di rembang itu kalau 

mau ambil belimbing berapa keranjang gitu.”73 

Dalam hal ini pemanfaatan teknologi dapat digunakan sebagai ajang 

promosi produk dari kawasan agrowisata. Seperti halnya penjelasan 

pada kutipan wawancara di atas, yang mana kemajuan teknologi dapat 

dimanfaatkan masyarakat dalam penjualan produk secara online. 

                                                             
72 Wawancara Ibu Sumiati Selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB Tulip) Desa 

Ngringinrejo. Tanggal 13 April 2019. Pukul 13.00 WIB. 
73 Wawancara Bapak Suntoro Selaku Masyarakat sekaligus Petani Belimbing di Kawasan 

Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo. Tanggal 10 April 2019. Pukul 13.00 WIB. 
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5.2.3 Peningkatan Kesehatan di Desa Ngringinrejo 

Aspek yang terakhir terkait dengan strategi people centered 

development selanjutnya pada sub bahasan ini adalah peningkatan 

kesehatan. Peningkatan kesehatan yang ada di Desa Ngringinrejo yang 

ditemukan oleh penulis selama melakukan observasi meliputi 

pembangunan Puskesdes, Adanya fasilitas sanitasi yang baik 

dilingkungan desa maupun di kawasan agrowisata, dan kebiasaan 

kebersihan dari masyarakat desa, petani, dan pedagang di kawasan 

agrowisata. Dengan diresmikannya Kawasan Agrowisata Kebun 

Belimbing di Desa Ngringinrejo mulai terlihat pula peningkatan fasilitas 

yang ada, salah satunya adalah fasilitas kesehatan yang berupa 

Puskesdes. Dalam hal ini penulis mengutip pernyataan dari Sekretaris 

Desa Ngringinrejo, Bapak Suprapto sebagai berikut: 

“Fasilitas kesehatan kita ada Puskesdes mas. Selain itu kita juga 

punya 3 posyandu, 2 di Dusun Mejayan, 1 di Dusun Ngringin. 

Nahh… Puskesdes itu kita bangun sejak tahun 2014 bersamaan 

diresmikannya agro.”74 

Selain itu Ketua Kelompok Sadar Wisata, Bapak Priyo Sulistyo 

turut menambahkan mengenai fasilitas kesehatan dan sanitasi yang ada 

di lingkungan agrowisata. Berikut adalah kutipan wawancara dengan 

beliau: 

“Untuk fasilitas kesehatan dan sanitasi yang ada di lingkungan 

agro sini ya itu mas, kita ada pos kesehatan darurat yang ada di 

secret itu. Terus juga toilet itu ada berapa ya saya lupa, tapi banyak 

kok mas di sini. Kemarin juga dapat bantuan toilet dari Pemkab 2 

itu yang di depan situ.”75 

                                                             
74 Loc.Cit. Suprapto. 2019. 
75 Loc.Cit. Priyo Sulistyo. 2019. 
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Selanjutnya ditegaskan lagi oleh Bapak Suntoro selaku masyarakat, 

petani belimbing, dan pedagang yang ada di Kawasan Agrowisata 

Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo, melalui kutipan wawancara 

berikut: 

“Kerja bakti di agro sini rutin mas setiap hari Jum’at. Jadi semua 

petani dan pedagang di sini itu bersih- bersih setiap minggunya itu. 

Ya walaupun di agro sini ada petugas khusus untuk kebersihan 

sendiri mas, tapi tetep kita kerja bakti setiap Jum’at. Makane 

kemarin pas usum demam berdarah itu di sini jarang yang kena, 

kena ya cuman satu dua saja mas. Kalau disbanding desa lain saya 

rasa jauh mas, bersihan di sini.”76 

Sesuai dengan pernyataan dari masyarakat berdasarkan kutipan 

wawancara di atas, bahwa kebersihan di lingkungan agrowisata maupun 

di Desa Ngringinrejo dapat dikatakan meningkat. Hal tersebut ditandai 

dengan adanya kegiatan kerja bakti yang diadakan rutin oleh 

masyarakat, petani, maupun pedagang yang ada. 

5.3 Proses Perubahan Kebijakan dari Masyarakat Tingkat Bawah Terkait 

Manfaat dan Dampak Agrowisata 

Pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan petani belimbing di 

Desa Ngringinrejo menggunakan tipe pendekatan bottom- up. Dalam hal ini 

kebijakan yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat di Desa 

Ngringinrejo ditentukan oleh masyarakat itu sendiri (masyarakat tingkat 

bawah). Seperti yang telah dijabarkan oleh penulis pada subpembahasan 

sebelumnya bahwa perencanaan pembangunan di Desa Ngringinrejo 

berdasarkan masalah dan kebutuhan setiap individu masyarakat yang ada. 

Terkait dengan perubahan kebijakan yang berasal dari masyarakat tingkat 

                                                             
76 Loc.Cit. Suntoro. 2019. 
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bawah tersebut dapat menimbulkan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dengan adanya kegiatan pemberdayaan, maupun evaluasi mengenai dampak 

dari adanya agrowisata terhadap lingkungan. Berikut penulis jabarkan lebih 

lengkap mengenai hal tersebut. 

5.3.1 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Adanya Kegiatan 

Pemberdayaan 

Sesuai dengan teori pembangunan berkelanjutan Korten yang 

salah satu cirinya yaitu people centered development, dimana dalam hal 

tersebut masyarakat ditempatkan sebagai pusat dari pembangunan itu 

sendiri. Pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di 

Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo tidak 

semuanya berbentuk fisik. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ketua 

Pokdarwis Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo bahwa 

terdapat pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada petani belimbing di 

desanya. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan inilah yang dapat 

memberikan hard skill maupun soft skill para petani belimbing untuk 

mengembangkan agrowisata di Desa Ngringinrejo. Menurut Ketua 

BUMDes, Bapak Harry Sulistyo terkait pelatihan yang diberikan kepada 

petani belimbing sudah banyak yang membuahkan hasil, mulai dari 

pelatihan manajemen pemasaran, pelatihan pembuatan kerajinan 

tangan, pelatihan pembuatan olahan, sekolah lapangan terkait budidaya 

tanaman belimbing, dan lain sebagainya. Berikut adalah kutipan 

wawancara terkait hal tersebut: 

“Banyak mas pelatihan-pelatihan itu yang sudah didapatkan para 

petani belimbing di sini. Mulai dari pelatihan yang diberikan oleh 
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dinas-dinas di lingkup Pemkab Bojonegoro, sampai pelatihan dari 

luar. Ya pelatihannya itu macam-macam mas, mulai dari pelatihan 

manajemen pemasaran, pelatihan pembuatan kerajinan tangan itu, 

terus pelatihan produk olahan belimbing, sekolah lapangan 

budidaya belimbing, studi banding, dan lain-lain mas. Kalau 

pelatihan olahan belimbing itu sudah terbukti hasilnya mas, dari 

sirup belimbing, dodol belimbing, kripik belimbing, terus apalagi 

gitu lupa mas. Kalau studi banding dan sekolah lapangan itu 

biasanya sini mas yang datengin malahan. Ya masnya bisa lihat 

hasil dari pelatihan yang sudah diberikan seperti apa.”77 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, terdapat beberapa produk 

olahan belimbing yang dihasilkan dari agrowisata kebun belimbing 

Desa Ngringinrejo. Berikut ini penulis sertakan gambar yang sesuai 

dengan kutipan wawan cara tersebut di atas: 

Gambar 5.2  

Produk Olahan Belimbing 

 

Sumber: Dokumentasi Penulis Tahun 2019. 

Pada gambar tersebut di atas terdapat berbagai produk olahan belimbing 

yang dihasilkan masyarakat Desa Ngringinrejo berdasarkan kegiatan 

                                                             
77 Loc.Cit. Harry Sulistyo. 2019. 
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pemberdayaan yang telah didapatkan. Produk olahan belimbing yang 

disajikan penulis seperti pada gambar di atas adalah Buah Belimbing 

kualitas “Super,” Sirup Belimbing, Dodol Belimbing, Selai Belimbing, 

Sari Belimbing, dan Kerupuk Belimbing. 

Dengan adanya pemberdayaan petani belimbing melalui 

pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro melalui dinas terkait, maupun dari pihak luar dapat 

memberikan nilai tambah. Sebagai salah satu contohnya adalah produk 

olahan dari buah belimbing itu sendiri yang menjadi berbagai macam 

olahan. Dari situ nilai tambah buah belimbing yang sebelumnya dijual 

secara mentah (langsung) dapat dijadikan produk lain yang menjadi ciri 

khas Desa Ngringinrejo. Selain adanya nilai tambah dari produk utama 

yaitu buah belimbing, para petani juga belajar tentang manajemen 

keuangan dan pemasaran. Dalam hal ini soft skill petani dalam 

berdagang ditingkatkan dengan bagaimana mereka menghadapi 

konsumen, sikap seperti apa yang harus mereka tunjukkan, yang 

diperuntukkan agar konsumen atau pengunjung nyaman dan betah untuk 

mengunjungi Agrowisata Belimbing di Desa Ngringinrejo. Dari hal 

tersebut Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/ Kelurahan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ibu Evi Kumalasari menegaskan 

dalam kutipan wawancara berikut: 

“Pelatihan yang kita berikan kemarin itu sudah bisa dilihat 

hasilnya mas. Kemarin itu kita latih soft skill petani dan pedagang 

belimbing di sana untuk menghadapi konsumen atau pengunjung 

yang dating. Jadi mereka bisa bersifat ramah dan membuat 

nyaman setiap pengunjung yang ada untuk kemudian membeli 
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dagangan mereka. Dengan demikian kan pengunjung yang habis 

berkunjung di sana bisa menceritakan kalau disana itu enak, 

pedagangnya ramah, sopan, ya pokoknya nyaman lah kepada 

teman atau saudara mereka. Nah… kalau sudah begitu nantinya 

kan akan lebih banyak lagi pengunjung yang dating. Otomatis juga 

penghasilan mereka meningkat dong mas.”78 

Sesuai dengan kutipan wawancara tersebut, berikut ini penulis 

rangkumkan kegiatan pemberdayaan yang diadakan di kawasan 

agrowisata kebun belimbing Desa Ngringinrejo dalam bentuk tabel: 

Tabel 5.2 

Kegiatan Pemberdayaan di Kawasan Agrowisata Desa 

Ngringinrejo 

No. Jenis Kegiatan Pemberdayaan Tahun 

1. Pelatihan budidaya tanaman belimbing 2014 

2. Pelatihan pembuatan produk olahan belimbing 2014 

3. Sekolah lapangan perawatan tanaman 

belimbing 

2015 

4. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan 2015 

5. Pelatihan pemasaran 2015 

6. Pelatihan kepariwisataan 2016 

7. Pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran 2017 

8. Sekolah lapangan manajemen pemasaran dan 

keuangan 

2017 

9. Pelatihan BUMDes 2018 

10. Studi banding BUMDes 2018 

Sumber: BUMDes Desa Ngringinrejo. 

Dengan adanya pemberdayaan petani belimbing di Kawasan 

Agrowisata Desa Ngringinrejo yang memiliki aspek people centered 

tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang 

mendasari adanya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan 

tersebut adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun 

kebutuhan tersier dari subyek sekaligus obyek dari pembangunan 

                                                             
78 Wawancara Ibu Evi Kumalasari Selaku Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/ Kelurahan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro. Tanggal 10 April 2019. Pukul 

08.30 WIB. 
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tersebut. Sesuai dengan pernyataan beberapa narasumber yaitu 

masyarakat Desa Ngringinrejo sekaligus sebagai petani belimbing dan 

pedagang yang ada di Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing, bahwa 

kehidupan mereka menjadi sejahtera dengan adanya pembangunan 

melalui pemberdayaan yang ada di Kawasan Agrowisata Kebun 

Belimbing. Berikut ini adalah salah satu pengakuan masyarakat terkait 

hal tersebut: 

“Dulu pas baru punya belimbing itu lumayan mas. Saya punya 30 

pohon itu kalau panen raya sekali panen bisa dapet 6 sampai 7 juta 

mas. Kalau tiap harinya ya lumayan mas pendapatan dari 

belimbing ini, Rp 1 juta bisa dapat lah mas (pendapatan kotor).”79 

Dari pemaparan Bapak Suntoro tersebut dapat dilihat kalau 

pembangunan melalui pemberdayaan petani belimbing menghasilkan 

output yang dapat mensejahterakan masyarakatnya. Dengan adanya 

pembangunan melalui pemberdayaan petani belimbing tersebut 

masyarakat dapat pula memenuhi kebutuhan pokok bahkan kebutuhan 

tersier mereka. Dilanjutkan oleh pertanyaan Bapak Suntoro sebagai 

berikut: 

“Istilahnya dulu itu saya pas-pasan mas, dibuat makan itu gak ada 

sisa. Kalau sekarang alhamdulillah masih ada sisal lah mas, buat 

sekolah anak saya juga masih ada sisa. Dulu malah sebelum ada 

belimbing anak saya masih 1 mas. Setelah ada belimbing anak 

saya 2 aja masih cukup buat kebutuhan dan malah ada sisa. Berarti 

kan jauh mas kalau disbanding dulu.”80 

Selain Bapak Suntoro, Ibu Ika Wahyuningsih dan Mbak Wiwik 

juga membenarkan pernyataan mengenai perbedaan kesejahteraan 

masyarakat sebelum dan sesudah adanya pembangunan masyarakat 

                                                             
79 Loc.Cit. Suntoro. 2019. 
80 Ibid. 
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melalui pemberdayaan petani belimbing. Pemberdayaan dengan 

pelatihan yang ada dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat Desa Ngringinrejo. Kebutuhan dasar seperti kebutuhan 

pendidikan, fasilitas kesehatan, dan sebagainya bisa dinikmati oleh 

masyarakat. Berikut ini adalah kutipan wawancara dari Ibu Ika 

Wahyuningsih: 

“Jadi gini mas, dulu itu saya ibu rumah tangga biasa dengan 

penghasilan ya cuman mengandalkan suami saya mas. Kalau 

sekarang saya bisa di sini ini bisa sekolahkan anak saya sampai 

SMA sekarang mas. Ya kalu dipikir-pikir penghasilan bisa sampai 

1-2 juta tiap harinya ya saya pengen anak saya kuliah mas besok 

kalau sudah lulus SMA.”81 

Dalam hal ini Mbak Wiwik selaku masyarakat Desa Ngringinrejo 

sekaligus petani belimbing di Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing 

ikut menambahkan: 

“Dengan penghasilan dari belimbing ini ya bisa mas saya 

memenuhi kebutuhan dasar, fasilitas pendidikan dan kesehatan 

juga bisa saya jangkau mas. Alhamdulillah kalau motor ya saya 

punya 4 mas, tapi ya ndak bagus mas motornya.”82 

Kesejahteraan masyarakat Desa Ngringinrejo yang didapat dari 

adanya pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan petani 

belimbing, selain memberikan dampak keuntungan materiil juga 

memberikan keuntungan non-materiil berupa kedamaian dan kelestarian 

budaya. Logika yang mengungkapkan kalau tingkat kriminalitas 

berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan dalam hal ini terbukti. 

Dengan adanya peningkatan pendapatan dari masyarakat di Desa 

                                                             
81 Wawancara Ibu Ika Wahyuningsih Selaku Masyarakat sekaligus Pedagang Belimbing di Kawasan 

Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo. Tanggal 10 April 2019. Pukul 14.00 WIB. 
82 Wawancara Mbak Wiwik Selaku Masyarakat sekaligus Pedagang Belimbing di Kawasan 

Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo. Tanggal 10 April 2019. Pukul 15.00 WIB. 
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Ngringinrejo menimbulkan keadaan aman tanpa adanya kasus 

pencurian maupun kasus kriminal lainnya. Hal ini dinyatakan oleh 

Sekretaris Desa Ngringinrejo, Bapak Suprapto sebagai berikut: 

“Otomatis di sini itu aman mas, ndak ada maling atau tindak 

kriminal apapun. Kan pendapatan masyarakat sudah baik, jadi 

tidak ada desakan ekonomi untuk hal itu. Wong dengan adanya 

agro itu malah melestarikan budaya to mas. Reog bisa ada lagi ya 

gara-gara itu. Ndak kok reog saja mas, karawitan, hadroh, gong, 

itu malah muncul di setiap ada acara terkait agro. Ya kalau festival 

itu semua mesti tampil loh mas.”83 

Dengan terciptanya keadaan masyarakat sekitar yang damai dan bebas 

dari “kejahatan” yang dijelaskan pada kutipan wawancara di atas, 

menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa 

perasaan aman dan nyaman. 

Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lain dalam 

hal ini dapat diukur dengan menurunnya tingkat kemiskinan dari 

masyarakat Desa Ngringinrejo. Penurunan tingkat kemiskinan yang ada 

di Desa Ngringinrejo ditandai dengan berkurangnya bantuan Raskin 

(beras miskin) yang dikeluarkan oleh pemerintah desa setiap tahunnya. 

Bantuan beras miskin untuk rumah tangga dengan penghasilan dibawah 

Rp 1.000.000/ bulannya, diberikan oleh Pemerintah Desa Ngringinrejo 

setiap tahun. Berikut ini penulis jabarkan melalui tabel bantuan beras 

miskin di tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. 

 

 

 

                                                             
83 Loc.Cit Suprapto 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Tabel 5.3 

Bantuan Beras Miskin Masyarakat Desa Ngringinrejo Tahun 

2014-2018 

No. 
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

Nama RT Nama RT Nama RT Nama RT Nama RT 

1. Sumarni 01 
Mbah 
Prsini 

01 
Mbah 
Prsini 

01 
Mbah 
Prsini 

01 
Mbah 
Prsini 

01 

2. 
Mbah 

Prsini 
01 Subejo 02 

Mbah 

Pahing 
02 

Mbah 

Pahing 
02 

Mbah 

Pahing 
02 

3. Subejo 02 
Mbah 
Pahing 

02 
Wahyu 
Taji 

03 
Wahyu 
Taji 

03 
Mbah 
Kasmini 

05 

4. 
Mbah 

Pahing 
02 

Sri 

Sulastri 
03 Murjono 03 

Mbah 

Kasmini 
05 

Mbah 

Ngadiman 
06 

5. Pangat 02 
Wahyu 
Taji 

03 
Mbah 
Kasmini 

05 Tasmijah 05 Muswari 08 

6. 
Sri 

Sulastri 
03 Hasan 04 Tasmijah 05 

Mbah 

Ngadiman 
06 - - 

7. 
Wahyu 
Taji 

03 
Mbah 
Kasmini 

05 
Mbah 
Ngadiman 

06 Markamah 07 - - 

8. Murjono 03 Turjannah 05 Markamah 07 Muswari 8 - - 

9. Sumiyati 04 Tasmijah 05 Muswari 08 - - - - 

10. 
Nur 

Kholis 
04 

Mbah 

Ngadiman 
06 

Mbah 

Mustari 
10 - - - - 

11. Hasan 04 Anton 06 - - -  - - 

12. 
Mbah 

Kasmini 
05 Markamah 07 - - - - - - 

13. Sisri 05 Muswari 08 - - - - - - 

14. Turjannah 05 Kusen 09 - - - - - - 

15. Tasmijah 05 Indramoyo 10 - - - - - - 

16. 
Mbah 

Ngadiman 
06 

Mbah 

Mustari 
10 - - - - - - 

17. Anton 06 - - - - - - - - 

18. Markamah 07 - - - - - - - - 

19. Muswari 08 - - - - - - - - 

20. Kusen 09 - - - - - - - - 

21. Indramoyo 10 - - - - - - - - 

22. 
Mbah 

Mustari 
10 - - - - - - - - 

Sumber: Pemerintah Desa Ngringinrejo. 

Pada data tabel tersebut di atas dijelaskan mengenai bantuan beras 

yang diberikan oleh Pemerintah Desa Ngringinrejo kepada masyarakat 

yang dirasa masih kurang mampu (miskin). Di tahun 2014-2018 jumlah 

masyarakat yang menerima bantuan beras berkurang secara signifikan. 
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Secara tidak langsung, hal tersebut mengindikasikan adanya 

kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari penurunan kemiskinan 

masyarakat di Desa Ngringinrejo. 

5.3.2 Evaluasi Terkait Dampak Lingkungan 

Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro salah satu perannya dalam 

pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan petani belimbing di 

Desa Ngringinrejo adalah untuk mengawasi dan memberikan arahan 

terhadap pelaksanan pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan 

tersebut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menjadi 

sumber legitimasi bagi pelaksanaan kebijakan daerah. Sedangkan 

kawasan agrowisata Desa Ngringinrejo memiliki kewenangan untuk 

mengalokasikan dan menggunakan sumber dayanya  untuk tujuan 

pembangunan daerah. Terkait hal tersebut, pengwasan dilakukan oleh 

pihak Kabupaten Bojonegoro melalui rapat koordinasi yang diadakan 

secara berkala. Tidak hanya sebagai sarana koordinasi, rapat ini juga 

sebagai sarana monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang 

diadakan di desa-desa yang ditetapkan menjadi lokasi pengembangan 

kawasan agropolitan, terutama di Desa Ngringinrejo. Hal ini 

berdasarkan pernyataan Kepala Sub Bidang Pertanian Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro ketika 

ditemui saat wawancara, berikut adalah kutipannya: 

“Kalau monitoring dan evaluasinya, itu kita ada semacam rapat 

koordinasi. Jadi di rapat koordinasi tersebut, kita berusaha, kita 

punya pendamping, jadi kita punya pendamping agro di tiga 

kawasan itu kemudian ada desa binaan seperti njenengan 

sampaikan tadi. Evaluasi itu kita adakan minimal 2 kali dalam 

setahun. Kita kadang bisa sampai empat kali loh. Itu di februari, 
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April, juli/ agustus, terus September/ November itu. Tapi yang 

pasti ya di awal tadi, kalau yang dua itu tadi ya gak pasti, 

tergantung kebutuhan. Jadi itu, itu kemudian kalau setiap ada rapat 

koordinasi kita undang, kita undang juga SKPD, kemudian kita 

coba kita sampaikan apa usulan dari desa terkait pengembangan 

agro, kemudian apa usulan dari SKPD.”84 

Sedangkan dari pihak Desa Ngringinrejo sendiri juga melakukan 

evaluasi secara mandiri yang diadakan setiap bulan melalui pertemua 

kemis pon-an. Sebagai sarana evaluasi Pokdarwis membuat laporan 

untuk disetorkan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bojonegoro di setiap 

bulannya. Berikut adalah kutipan wawancara dari Ketua BUMDes 

Ngringinrejo mengenai hal tersebut: 

“Semuanya saling mengawasi, jadi setiap bulan Pokdarwis 

melaporkan ke dinas pariwisata, selain itu setiap kamis pon 

laporan keuangan itu dilaporkan di forum kita, jadi kita saling 

terbuka, selain itu di sekretariat agrowisata kalau pengen internal 

tentang keuangan, tentang tata tertib lembaga, itu terbuka sekali 

agrowisata. Namun kalau dalam artian fasilitas umum, informasi-

informasi yang terkait masalah umum, pengunjung yang ingin 

informasi ke kita juga sudah kita siapkan.”85 

Proses monitoring dan evaluasi dalam pembangunan masyarakat 

melalui pemberdayaan petani belimbing di Desa Ngringinrejo ini sama 

halnya dengan proses perencanaan. Dalam hal ini melibatkan berbagai 

pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui OPD 

terkait, Pemerintah Desa Ngringinrejo, dan masyarakat itu sendiri 

sebagai subyek dan obyeknya. Berikut ini adalah kutipan wawancara 

Ibu Eta Yuli yang menambahkan pernyataannya mengenai evaluasi 

sebelumnya: 

“Kalau di Ngringinrejo sih sudah bagus ya, soalnya kelembagaan 

sudah jalan, petaninya sudah bagus sudah kondusif, terus 

                                                             
84 Loc.Cit. Eta Yuli. 2019. 
85 Loc.Cit. Harry Sulistyo 2019. 
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BUMDesnya juga sudah baik, jadi kalau untuk Ngringinrejo sih 

sudah ndak masalah. Kalau di Ngringin sudah bagus, kasnya kan 

sudah jalan to, itu tiket kan juga yang ngelola pokdarwis, dan 

mereka festival berkali-kali itu kan juga mereka sendiri sebagian 

besar dari kasnya pokdarwis. Padahal itu njenengan sendiri tahu 

berapa juta sendiri buat festival itu. Kan berarti seperti itu kan kita 

sudah bisa liha kalau mereka itu sudah baik, kelembagaan kan juga 

sudah pasti jalan dengan baik dilihat dari situ. Jadi kalau di sana 

sih sudah termasuk mandiri lah istilahnya, cuman tetep kita 

damping biar nggak nglokro, maksudnya layu. Kan kalau nggak 

kita dampingi, terus mereka merasa sudah tidak diperhatikan. 

Sebenernya kan nggak gitu, kalaupun kita seperti itu kan kita 

sudah merasa kalau mereka mandiri. Tapi ya tetep sekali waktu 

kita ke sana silaturahmi sekalian tanya-tanya perkembangannya 

seperti apa, permasalahannya bagimana. Tetapi selama ini kita ke 

sana ya ternyata baik-baik saja.”86 

Dalam hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memandang 

Desa Ngringinrejo sebagai desa yang mandiri, sehingga tidak ada 

permasalahan yang dianggap berarti dalam setiap evaluasi yang 

diadakan. 

Dari pihak Desa Ngringinrejo juga membenarkan bahwa untuk 

pengawasan dilakukan oleh pihak Kabupaten, dalam hal ini 

dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Pariwisata. 

Berikut adalah kutipan wawancara dari Sekretaris Desa Ngringinrejo: 

“Kan ada UPT, UPT untuk pariwisata dari Dinas Pariwisata, kalau 

kaitannya dengan agro langsung itu. Pemerintah (desa) dan 

Pokdarwis juga rapat bersama setiap satu bulan sekali. Pak camat 

kadang-kadang ya datang, dari semua pengurus, anggota, dari 

pemerintah desa, terus petani-petani semua yang saat itu bisa 

datang, kumpul sama-sama di kebun belimbing karena temanya 

agro”87 

Di samping itu monitoring dan evaluasi terkait adanya 

pembangunan melalui pemberdayaan petani belimbing di Kawasan 

                                                             
86 Loc.Cit. Eta Yuli. 2019. 
87 Loc.Cit. Suprapto. 2019. 
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Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo tidak memberikan 

dampak yang berarti terhadap lingkungan di sekitar. Dengan adanya 

tanaman belimbing di Desa Ngringinrejo justru menghindarkan dari 

adanya bencana banjir dan erosi akhibat sungai Bengawan Solo. Berikut 

ini adalah kutipan wawancara Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat 

Desa/ Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Bojonegoro terkait hal tersebut: 

“Kalau dampaknya agro terhadap lingkungan di sekitar ya malah 

bagus. Malah tidak ada dampak negatif menurut saya. Wong 

pohon belimbing disana itu malah menahan erosi dan mencegah 

banjir kok. Njenengan kan tau kalau agro itu letaknya juga di 

pinggiran Bengawan Solo. Itu malah mencegah erosi akhibat 

aliran sungai Bengawan Solo, terlebih lagi juga masyarakat di sana 

terhindar dari banjir. Karena kan pohon belimbing itu bagus untuk 

menyerap air. Jadi kalaupun ada banjir yang diakhibatkan luapan 

Bengawan Solo ya surutnya cepat karena adanya pohon belimbing 

yang banyak tadi.”88 

Dengan adanya agrowisata kebun belimbing di Desa Ngringinrejo tidak 

menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan. Seperti yang 

sudah disampaikan oleh Ibu Evi dalam kutipan wawancara tersebut, 

adanya pohon belimbing di lingkungan agrowisata malah menimbulkan 

kebaikan bagi lingkungan Desa Ngringinrejo. 

5.4 Proses Pengembangan Organisasi Masyarakat Desa Ngringinrejo 

Pengembangan organisasi masyarakat tingkat bawah menjadi salah satu 

strategi dalam pembangunan masyarakat atau people centered development 

yang dinyatakan oleh Korten (1982). Selain sumber daya lokal, keadaan 

sosial-budaya dan sosial-politik dalam hal ini berarti variasi dan tanggung 

                                                             
88 Loc.Cit. Evi Kumalasari. 2019. 
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jawab lokal juga menjadi salah satu penentu kemandirian yang menjadi salah 

satu tujuan dari people centered development. Selama observasi peneliti 

melihat bahwa keadaan sosial-budaya dan sosial-politik pada masyarakat 

Desa Ngringinrejo sudah baik. Terbukti dari pernyataan Ibu Eta Yuli selaku 

Kepala Subbagian Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bojonegoro dalam wawancaranya dengan penulis. Berikut adalah 

kutipan wawancaranya: 

“Kalau di Ngringinrejo sih sudah bagus ya, soalnya kelembagaan sudah 

jalan, petaninya sudah bagus sudah kondusif, terus BUMDesnya juga 

sudah baik, jadi kalau untuk Ngringinrejo sih sudah ndak masalah. 

Kalau di Ngringin sudah bagus, kasnya kan sudah jalan to, itu tiket kan 

juga yang ngelola pokdarwis, dan mereka festival berkali-kali itu kan 

juga mereka sendiri sebagian besar dari kasnya pokdarwis. Padahal itu 

njenengan sendiri tahu berapa juta sendiri buat festival itu. Kan berarti 

seperti itu kan kita sudah bisa liha kalau mereka itu sudah baik, 

kelembagaan kan juga sudah pasti jalan dengan baik dilihat dari situ. 

Jadi kalau di sana sih sudah termasuk mandiri lah istilahnya, cuman 

tetep kita damping biar nggak nglokro, maksudnya layu. Kan kalau 

nggak kita dampingi, terus mereka merasa sudah tidak diperhatikan. 

Sebenernya kan nggak gitu, kalaupun kita seperti itu kan kita sudah 

merasa kalau mereka mandiri.”89 

Keadaan sosial-budaya yang penulis temukan di masyarakat Desa 

Ngringinrejo dalam hal ini adalah kebiasaan gotong royong masyarakat dalam 

seluruh proses pembangunan. Sedangkan keadaan sosial-politik dari 

masyarakat Desa Ngringinrejo yang penulis temukan adalah kelembagaan 

masyarakat melalui organisasi masyarakat di tingkat desa yang sudah baik 

dan partisipasi dalam setiap proses pembangunan itu sendiri. Seperti yang 

sudah penulis jelaskan di atas bahwa pembangunan yang berpusat pada 

masyarakat di Desa Ngringinrejo benar-benar terjadi dengan dibentuknya 

                                                             
89 Ibid. 
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agrowisata belimbing secara swadaya oleh masyarakat. Bahkan sebelum 

diresmikan menjadi Kawasan Agrowisata masyarakat mengelola sumber daya 

lokal mereka dengan tanggung jawab lokal mereka sendiri. Seperti yang 

dijelaskan oleh Bapak Suntoro selaku masyarakat sekaligus petani belimbing 

di Desa Ngringinrejo melalui kutipan wawancara berikut: 

“Dulu itu di sini bukan belimbing mas, tapi ya palawija gitu. Setelah ada 

inisiatif dari salah satu sesepuh dulu Mbah Pri itu semuanya jadi nanam 

belimbing. Jadi dari dulu kita itu sudah gotong royong lah mas 

istilahnya. Terus sekarang bisa jadi seperti ini juga kita kalau ada apa-

apa itu juga pasti rembugkan sesame petani yag tadi mas bilang kemis 

pon-an itu.”90 

Selain itu terdapat organisasi masyarakat tingkat desa yang memiliki 

peran dan fungsi yang jelas dalam pembangunan masyarakat melalui 

pemberdayaan petani belimbing di Desa Ngringinrejo. Berikut ini adalah 

struktur organisasi di tingkat desa yang berperan penting dalam proses 

pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan petani belimbing di Desa 

Ngringinrejo: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
90 Loc.Cit. Suntoro 2019. 
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Gambar 5.3 

Struktur Organisasi Masyarakat Tingkat Desa di Kawasan Agrowisata 

Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo 

Sumber: Pemerintah Desa Ngringinrejo. 

Selanjutnya, untuk peran dan fungsi dari masing-masing organisasi 

masyarakat tingkat desa di atas antara lain : 

1. Pemerintah desa dan BPD sebagai pembina. 

2. BUMDes merupakan organisasi yang membawahi organisasi- 

organisasi lain seperti Kelompok Tani, Pokdarwis, KUB dan HIPA. 

3. Kelompok Tani sebagai wadah bagi seluruh petani. 

4. Pokdarwis sebagai pengelola agrowisata. 

5. KUB sebagai wadah bagi masyarakat untuk membentuk suatu usaha 

bersama-sama. 

6. HIPA sebagai lembaga pengelola air terutama untuk persawahan. 

Dari beberapa lembaga yang telah disebutkan di atas, nampaknya dua 

lembaga yaitu Kelompok Tani, dan Pokdarwis yang memiliki peran yang 

paling besar dan fokus pada pengembangan kawasan agrowisata Desa 

Ngringinrejo. Yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berfungsi 

sebagai penggerak bagi keberlangsungan agrowisata yang ada di Desa 

Pemerintah Desa 
& BPD

BUMDes

Kelompok Tani
Kelompok Sadar 

Wisata 
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Ngringinrejo, hal ini secara jelas disampaikan oleh Ketua Pokdarwis, Priyo 

Sulistyo sebagai berikut: 

“Pokdarwis ini fungsinya sebagai penggerak, menyadarkan lah, 

mengajak bahwa kita ini sebagai tuan rumah, ya bagaimana menghadapi 

pengunjung atau tamu, bagaimana keramahan kita, jadi kita ini 

penggerak lah mengajak masyarakat ini, di lingkungan ini, bagaimana 

kita bisa menciptakan kenyamanan disini.”91 

Sedangkan yang kedua adalah Kelompok Tani Mekarsari yang 

anggotanya adalah para petani belimbing. Kelompok Tani Mekarsari berperan 

dalam budidaya belimbing, mulai dari pebaikan varietas, kontinuitas, sampai 

teknologi pertanian yang secara tegas disampaikan oleh Bapak Suwoto selaku 

Ketua Kelompok Tani Mekarsari, sebagai berikut: 

“Kita di budidaya khususnya mas, di bagian budidaya tanaman 

belimbing. Jadi mulai perbaikan varietas, mungkin kontiuitas buahnya, 

teknologi pertanian, kayak begitu.”92 

Selain itu, juga ada salah satu kelompok Usaha Bersama yaitu KUB Tulip 

yang memproduksi olahan-olahan buah belimbing seperti sirup belimbing, 

sari buah belimbing, dodol belimbing, keripik belimbing, dan selai belimbing. 

5.5 Proses Perkembangan Teknologi, Persaingan, dan Kerjasama Dalam 

Mengembangkan Agrowisata 

Pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan petani belimbing di 

Desa Ngringinrejo terdapat perkembangan teknologi, persaingan dan 

kerjasama dalam mengembangkan Agrowisata Kebun Belimbing. Sesuai 

dengan strategi people centered development dalam pembangunan 

berkelanjutan Korten (1982), terdapat proses perkembangan teknologi, 

                                                             
91 Loc.Cit. Priyo Sulistyo 2019. 
92 Loc.Cit. Suwoto. 2019 
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persaingan, dan kerjasama pada lokasi penelitian penulis, yaitu Kawasan 

Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo. Dalam subbab kali ini, 

penulis membagi proses perkembangan teknologi, persaingan, dan kerjasama 

yang ada di Desa Ngringinrejo menjadi beberapa subbahasan. Subbahasan 

tersebut diantaranya adalah hubungan kerjasama dan persaingan antar petani/ 

pedagang yang ada di kawasan agrowisata, hubungan antara kawasan 

agrowisata dengan pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan wilayah kota, 

dan persaingan antara produk agrowisata dengan produk luar. 

5.5.1 Hubungan Kerjasama dan Persaingan Pada Petani dan Pedagang 

Hubungan kerjasama dan persaingan pada petani dan pedagang 

yang ada di Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing di Desa 

Ngringinrejo yang penulis temukan saat observasi memiliki sifat 

hubungan yang cukup unik. Lebih tepatnya dalam hal ini penulis tidak 

menemukan adanya hubungan persaingan antara satu petani atau 

pedagang dengan yang lainnya. Melainkan hubungan antara pedagang 

satu dengan yang lainnya adalah hubungan yang bisa dipandang sebagai 

hubungan kerjasama. Berikut adalah kutipan wawancara dengan salah 

satu pedagang sekaligus petani yang ada di kawasan agrowisata: 

“Di sini kan setiap petani itu memiliki kebun dan lapaknya sendiri- 

sendiri mas. Ya kalau dikatakan saingan ya saingan mas, tapi ya 

sehat lah kita itu itungane mas. Malah yang sering terjadi itu kalau 

belimbing saya habis, saya sering ngambil di Pak Wahyu sana 

mas. Ya bisa dibilang saling membantu lah mas. Kalau punya si A 

habis, bisa ngambil dari si B, kalau punya si B habis bisa ngambil 

di si C, ya begitu terus lah mas.”93 

                                                             
93 Loc.Cit. Ika Wahyuningsih. 2019. 
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Dari kutipan wawancara Ibu Ika tersebut di atas menjelaskan 

hubungan dari petani atau pedagang satu dengan yang lainnya lebih 

condong pada hubungan kerjasama dibandingkan dengan hubungan 

persaingan. Hubungan saling membantu antara sesama pedagang dan 

petani belimbing di lingkungan agrowisata tersebut juga 

merepresentasikan sikap gotong royong dari masyarakat Desa 

Ngringinrejo. Dalam hal ini Bapak Priyo Sulistyo selaku Ketua 

Pokdarwis Desa Ngringinrejo menambahkan bahwa masyarak tingkat 

bawah memang perlu bekerjasama dan saling membantu satu sama lain 

untuk menguatkan agrowisata yang telah dibangun ini. Berikut adalah 

kutipan wawancara dengan beliau: 

“Ya memang harus begitu to. Bagusnya di sini memang seperti itu 

mas, saling bantu, saling kerjasama. Kalau di sini habis ngambil 

ke sana, kalau di sana habis ngambilnya ke sini. Itu yang 

dinamakan sikap gotong royong masyarakat mas. Jadi masyarakat 

ini saling menguatkan satu sama lain. Untuk apa? Ya untuk 

mengembangkan agrowisata ini menjadi lebih baik lagi.”94 

Pada hal ini pemanfaatan teknologi yang digunakan dalam 

hubungan kerjasama antar petani atau pedagang tersebut adalah 

penggunaan aplikasi pesan singkat. Petani dan pedagang yang ada dapat 

saling berkomunikasi dan membahas dagangannya dengan aplikasi 

whatsapp. Setiap pedagang yang akan mengambil buah belimbing untuk 

mengisi stok yang habis kepada pedagang atau petani lainnya terlebih 

dahulu bertanya melalui aplikasi tersebut. Perkembangan teknologi ini 

dapat memudahkan hubungan kerjasama antara pedagang atau petani 

satu sama lain. 

                                                             
94 Loc.Cit. Priyo Sulistyo. 2019. 
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5.5.2 Hubungan Antara Agrowisata dengan Pemerintah Kabupaten, 

Pemerintah Desa, dan Wilayah Kota 

Pada subbab pembahasan ini penulis akan membagi hubungan 

yang terjadi antara agrowisata dengan pemerintah kabupaten, hubungan 

antara agrowisata dengan pemerintah desa, dan hubungan antara 

agrowisata dengan wilayah kota. Hal ini penulis membagi ke dalam tiga 

poin tersebut agar lebih mudah untuk dipahami. Berikut adalah 

penjelasan pada setiap poin yang penulis sebutkan di atas. 

1) Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

Berdasarkan observasi penulis di lapangan mengenai hubungan 

antara Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo 

dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah hubungan patron- 

client. Dalam hal ini masyarakat di kawasan agrowisata berperan 

sebagai pihak yang diberdayakan, sedangkan Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro sebagai pihak fasilitator yang akan memfasilitasi setiap 

kegiatan pemberdayaan yang ada. 

Seperti yang sudah penulis jelaskan pada pembahasan 

sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) atau dinas- dinas terkait melakukan kegiatan 

pemberdayaan pada masyarakat Desa Ngringinrejo terkait dengan 

agrowisata. pemerintah kabupaten memberikan pelatihan- pelatihan dan 

yang berfungsi untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Desa 

Ngringinrejo. Dalam hubungan ini masyarakat diuntungkan dengan 

diperolehnya hard skill maupun soft skill untuk mengelola agrowisata. 
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Sedangkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diuntungkan dengan 

diperolehnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari agrowisata. 

Hubungan kerjasama dengan timbal balik yang menguntungkan inilah 

yang diperoleh penulis saat melakukan kegiatan observasi di lapangan. 

Akan tetapi, tidak hanya hal tersebut yang penulis dapati selama 

kegiatan observasi di lapangan. Penulis menemukan adanya sikap 

“setengah hati” pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan 

pemberdayaan di Desa Ngringinrejo. Hal yang paling terlihat di sini 

adalah saat diadakan event besar seperti Evaluasi Desa/ Kelurahan 

Berhasil tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2018 lalu. Pada saat itu 

pemerintah kabupaten memberi perhatian lebih terhadap pembangunan 

melalui pemberdayaan. Sedangkan setelah acara besar tersebut selesai 

seakan sikap pemerintah kabupaten kurang acuh terhadap pembangunan 

melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Ngringinrejo. Salah satu 

pernyataan yang menguatkan hal tersebut disampaikan oleh Ketua 

Pokdarwis Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo 

dalam kutipan wawancara berikut: 

“Setiap kita mengadakan festival belimbing sampai yang ke lima 

ini ya dana dari kita sendiri mas, ndak ada dana turun dari desa. 

Cuman kemarin itu kita dibantu pemkab 4 juta, ya cukup dibuat 

sewa reog tok mas.”95 

Padahal dengan adanya festival belimbing yang diadakan oleh 

Agrowisata Desa Ngringinrejo merupakan kegiatan promosi untuk 

mengenalkan agrowisata yang ada lebih luas lagi. Seandainya hal 

                                                             
95 Ibid. 
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tersebut dapat difasilitasi dengan baik oleh pemerintah kabupaten, akan 

dapat meningkatkan jumlah pengunjung di setiap tahunnya. Terplebih 

lagi apabila jumlah pengunjung meningkat, maka jumlah penghasilan 

masyarakat dan PAD menjadi ikut meningkat. 

2) Hubungan dengan Pemerintah Desa Ngringinrejo 

Hubungan kawasan agrowisata dengan Pemerintah Desa 

Ngringinrejo memiliki bentuk hubungan yang vertikal. Sesuai dengan 

susunan organisasi yang ada pada masyarakat tingkat bawah Desa 

Ngringinrejo, bahwa agrowisata berada di bawah BUMDes dan 

Pemerintah Desa Ngringinrejo. Tentunya dalam hal ini hubungan 

diantara keduanya sama halnya dengan hubungan antara agrowisata 

dengan pemerintah kabupaten. Di mana Pemerintah Desa Ngringinrejo 

memfasilitasi setiap kegiatan pembangunan melalui pemberdayaan 

yang ada, dan masyarakat berperan untuk mewujudkannya. 

Akan tetapi, hubungan yang terjalin antara agrowisata dengan 

Pemerintah Desa Ngringinrejo tidak terwujud seperti dugaan penulis. 

Hal ini dijelaskan oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata, Bapak Priyo 

Sulistyo dalam kutipan wawancara berikut: 

“Gimana mas ya. Kalau dibilang baik sih mungkin kurang baik. 

Wong kalau ada apa- apa ya kita selesaikan sendiri. Contohnya itu 

ya pembangunan pagar ini yang habis sekitar 160 juta itu ya dari 

kas dan tiket masuk agro. Terus kemarin itu kita mau buat gapura 

di pintu tiga itu katanya dapat dana 35 juta, tapi nyatanya yo ndak 

turun sampai sekarang. Jadi gapura yang awalnya 30 juta itu kita 

nego, akhirnya dapet 12,5 juta. Bisa turun segitu yak arena Pak 

Mashari guru SMA 4 itu emang orang sini mas, jadinya bisa 

murah. Terus yang lucu itu kemarin mas pas 17-an itu. Lha desa 

itu kan ngadain lomba 17-an, tapi malah mau pinjam ke sini. Ya 
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saya tolak mas, saya bilang kalau atas nama panitia saya kasih, tapi 

kalau atas nama desa yo ndak pantes lah.”96 

Hubungan yang seharusnya berjalan saling menguntungkan antara 

agrowisata dengan Pemerintah Desa Ngringinrejo malah terkesan “berat 

sebelah.” Masyarakat Desa Ngringinrejo yang sudah mandiri dalam 

mengelola kawasan agrowisata belimbing, dalam hal ini harusnya 

didukung pula oleh pemerintah esa. Sikap kurang peduli Pemerintah 

Desa Ngringinrejo terhadap agrowisata yang dirasa sudah mandiri 

harusnya dihilangkan, agar pembangunan masyarakat melalui 

pemberdayaan berjalan sebagaimana mestinya, untuk memperoleh hasil 

akhir yang maksimal dari kegiatan pemberdayaan tersebut. 

3) Hubungan dengan Wilayah Kota 

Hubungan Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing Desa 

Ngringinrejo dengan wilayah kota yang penulis temukan pada observasi 

di lapangan berjalan kurang maksimal. Terdapat faktor penghambat 

yang penulis temukan terkait dengan adanya hubungan di antara 

keduanya. Akhibatnya dari hal tersebut adalah masih lemahnya produk 

buah belimbing maupun olahan belimbing yang dipasarkan dalam 

lingkup wilayah Kabupaten Bojonegoro sendiri. Hanya terdapat 

beberapa pedagang buah atau toko buah di wilayah kota yang 

bekerjasama dengan petani belimbing yang ada di Desa Ngringinrejo 

dalam pemasaran buah belimbing. Hal tersebut juga disampaikan oleh 

Ibu Ika selaku petani dan pedagang belimbing di Kawasan Agrowisata 

                                                             
96 Ibid. 
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Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo. Berikut adalah kutipan 

wawancaranya: 

“Kalau hubungan dengan kota ya bisa dibilang baik-baik saja mas. 

Kadang ada satu- dua toko buah yang ada di kota ambil belimbing 

dari sini. Tapi kalau pemasaran keluar yang lebih sering. Kadang 

ya dari babat ke sini, dari blora, rembang, tuban, mojokerto gitu 

mas.”97 

Padahal apabila hubungan antara kawasan agrowisata dengan 

wilayah kota berjalan dengan baik dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat sebagai hasil dari pembangunan masyarat melalui 

pemberdayaan petani belimbing di Desa Ngringinrejo. Terlebih lagi 

apabila hubungan tersebut berjalan dengan sebagaimana mestinya dapat 

menjadikan belimbing sebagai icon bagi Kabupaten Bojonegoro. 

Sedangkan dalam pedoman umum agropolitan dan minapolitan 

Bappeda Jawa Timur dijelaskan bahwasannya salah satu ciri dari adanya 

agrowisata adalah dengan adanya hubungan antara kawasan agrowisata 

dengan wilayah kota yang saling menguntungkan. Dalam hal ini 

hubungan yang seharusnya terjalin adalah kawasan agrowisata sebagai 

produsen baik pusat kegiatan secara on farm maupun off farm., 

sedangkan wilayah kota berperan sebagai konsumen yang kemudian 

juga dapat memasarkan dan mengenalkan produk mentah berupa buah 

belimbing maupun produk olahan belimbing. 

Selain itu, lemahnya pemasaran produk belimbing beserta 

olahannya disebabkan karena tidak adanya terminal sub agrobisnis di 

wilayah Kabupaten Bojonegoro. Hal ini disampaikan oleh Ibu Eta Yuli 

                                                             
97 Loc.Cit. Ika. 2019. 
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selaku Kepala Subbagian Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Bojonegoro yang ditemui saat wawancara dengan 

penulis sebagai berikut: 

“Sebenernya gini, kita itu kalau di sini belum ada sub terminal 

agrobisnis. Jadi untuk wilayah agropolitan itu menjual buahnya itu 

disekitar wilayah agropolitan dan belum ke luar. Padahal pangsa 

pasar mereka ke luar itu sudah banyak, seperti di agroguna sendiri 

sebenernya sudah membuka peluang pasar. Agroguna kan linknya 

banyak, mereka bisa menjual ke pasar luar bojonegoro, mereka 

juga menjual ke supermarket-supermarket dan retail-retail di luar 

bojonegoro.”98 

Walaupun buah belimbing beserta olahan belimbing yang menjadi 

produk utama dari kawasan agrowisata di Desa Ngringinrejo, akan 

tetapi kalau produk tersebut bisa terjual ke luar wilayah Kabupaten 

bojonegoro akan lebih bagus. Dalam hal ini masyarakat Desa 

Ngringinrejo diuntungkan ketika produktivitas dari produk unggulan 

mereka tinggi, dan Pemerintah sebagai hasil dari pendapatan asli 

daerahnya. Kembali ditegaskan lagi oleh Ibu Eta Yuli mengenai 

keterbatasan pasar tersebut yang disebabkan oleh masyarakat dan petani 

belimbing di Desa Ngringinrejo sendiri. Berikut adalah kutipan 

wawancaranya: 

“Kadang mereka itu mikir saya jual di tempat saja sudah enak, 

kenapa harus jual di luar. Nahh… agroguna sendiri juga sudah 

pernah kerjasama dengan petani jambu kristal. Tapi kan mereka 

punya target, mereka harus ambil berapa kilo, kwintal, atau berapa 

ton itu kan ada to. Nah… kontinuitas itu yang masih belum ada, 

jadi itu yang belum terlaksana sampai saat ini. Kalau untuk 

belimbing itu kan ada gradenya, yang grade A biasanya banyak 

dijual di toko buah di sepanjang jalan diponegoro situ. Tapi untuk 

kerjasama dengan pihak agroguna itu yang masih belum, ya karena 

                                                             
98 Loc.Cit. Eta Yuli. 2019. 
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itu tadi mereka tidak bisa memenuhi target yang harusnya menjadi 

kontinuitas.”99 

Dari apa yang sudah dijelaskan oleh Kepala Subbagian Pertanian 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro, 

permasalahan pemasaran seperti ini terjadi dengan tingkat yang cukup 

kompleks. Hal yang dimaksud penulis di sini adalah adanya 

permasalahan mulai dari tingkat produksi belimbing yang rendah, 

kurangnya kesadaran masyarakat, sampai dengan dukungan dari 

pemerintah yang perlu ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan- 

permasalahan tersebut. 

5.5.3 Persaingan Antara Produk Agrowisata Dengan Produk Lain 

Komoditas unggulan dari Desa Ngringinrejo yang berupa buah 

belimbing beserta produk olahan belimbing yang dipasarkan di luar 

wilayah Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing mendapat persaingan 

ketat dengan produk lain. Dalam hal ini penulis melihat bahwa selain 

produk mentah yang berupa buah belimbing, produk olahan belimbing 

yang dihasilkan juga dipasarkan ke luar wilayah Desa Ngringinrejo. 

Akan tetapi, produk olahan belimbing masih kalah saing dengan produk 

lain yang sudah terlebih dahulu terkenal. Sedangkan produk mentah 

yang berupa buah belimbing masih dapat bersaing dengan buah 

belimbing yang dihasilkan oleh daerah lain di luar Kabupaten 

Bojonegoro. Berikut ini adalah pernyataan Bapak Priyo Slistyo selaku 

Ketua Pokdarwis agrowisata belimbing melalui kutipan wawancaranya: 

                                                             
99 Ibid. 
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“Belimbing kita laku keras di pasaran mas. Istilahnya merajai 

pasaran buah belimbing. Tapi kalau produk olahan dari belimbing 

itu yang susah mas. Produk olahan belimbing kita kalau di pasaran 

masih kalah dengan produk pabrikan yang sudah terkenal mas. Ya 

faktornya banyak mas, mulai dari harga jual, ketahanan atau 

keawetan, sampai kemasan mas. Masih kalah saing kita dengan 

produk yang serupa kalau di pasaran.”100 

Berdasarkan pernyataan Ketua Kelompok Sadar Wisata, Bapak 

Priyo Sulistyo tersebut dapat kita lihat bahwa produk yang dihasilkan 

dari olahan buah belimbing masih kalah dalam persaingan pasar. 

Dengan kelemahan yang sudah dijelaskan pula, pemerintah kabupaten 

maupun Pemerintah Desa Ngringinrejo harusnya lebih memperhatikan 

hal tersebut. Peran pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa 

sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat tentunya terkait hal 

tersebut perlu untuk ditingkatkan, sehingga produk olahan belimbing 

dari kawasan agrowisata belimbing Desa Ngringinrejo mampu bersaing 

di pasaran. 

Dari adanya hubungan yang kurang baik yang terjalin antara Kawasan 

Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo dengan pemerintah 

kabupaten, pemerintah desa, dan wilayah perkotaan dapat memberikan 

dampak yang cukup kompleks. Berikut penulis uraikan beberapa dampak 

yang dapat menyebabkan kurang maksimalnya produktivitas komoditas 

belimbing di Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo 

dalam bentuk bagan: 

  

                                                             
100 Loc.Cit. Priyo Sulistyo. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

G
a
m

b
a

r 5
.2

 

K
u

ra
n

g
 M

a
k

sim
a

l P
ro

d
u

k
si K

o
m

o
d

ita
n

 B
elim

b
in

g
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

Implikasi tersebut di atas dapat terjadi dikarenakan adanya hubungan 

yang kurang baik yang terjalin antara Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing 

Desa Ngringinrejo dengan pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan 

wilayah perkotaan. Kepala Subbagian Pertanian Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro menambahkan bahwa kendala 

yang ada terletak pada human error dalam setiap OPD yang terkait. Berikut 

adalah kutipan wawancara dengan Ibu Eta Yuli: 

“Kalau kendala itu lebih ke faktor human errornya. Jadi kadang lupa 

dimasukkan, kalau tidak ya ada pihak yang tidak setuju, jadi bukan ke 

masalah teknis sih. Cuman kan tergantung gini loh… kadang OPD kan 

tidak mau menganggarkan padahal itu ada di RPJMD kita, terus di 

RENSTRA. Tapi kadang mereka “woo iki prioritas di sini”. yaa… 

tergantung OPDnya masing-masing itu emang. Jadi kadang harusnya ini 

masuk, tapi mereka ada program yang dirasa lebih jadinya tidak 

dimasukkan.”101 

Selain itu faktor penghambat tersebut yang dapat menimbulkan 

keterkaitan antar hubungan yang sudah penulis jelaskan sebelumnya. Kurang 

perhatiannya pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa dalam 

pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan ini, seperti yang sudah 

dijabarkan penulis pada bagan di atas salah satunya yaitu kurang maksimalnya 

pemasaran produk olahan belimbing. Penulis menganggap hal tersebut cukup 

penting mengingat dengan adanya pemberdayaan dapat meningkatkan nilai 

tambah dari produk yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Lebih 

jelasnya Ketua Pokdarwis Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo 

mengungkapkan melalui kutipan wawancara berikut: 

“Untuk produk olahan dari belimbing ini sebenarnya kita ada banyak 

mas. Tapi ya itu mas, masih kalah saing sama produk lainnya di pasaran. 

Contohnya sirup sari belimbing itu. Harganya kita kalah sama produk 

pabrikan seperti sirup ABC atau Marjan itu. Karena apa? Ya memang 

                                                             
101 Ibid. 
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kita pakai gula asli. Terus juga ketahanannya kurang lama karena ndak 

pakai pengawet. Mangkannya kita ndak berani produksi masal ya gara-

gara itu mas.”102 

Kurangnya perhatian tersebut menyebabkan kurang maksimalnya hasil 

dari produk olahan belimbing di Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing Desa 

Ngringinrejo. Dalam hal ini seharusnya pemerintah kabupaten maupun 

pemerintah desa dapat memfasilitasi petani maupun masyarakat untuk dapat 

mengelola produk dari belimbing sehingga bisa diproduksi secara masal dan 

dapat bersaing dengan produk pabrikan yang ada di pasaran. Peningkatan nilai 

tambah melalui produk olahan belimbing juga bisa menjadi peningkatan 

pendapatan baik itu untuk masyarakat, Pemerintah Desa Ngringinrejo, 

maupun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 

 

  

                                                             
102 Loc.Cit. Priyo Sulistyo. 2019. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang  telah  diuraikan dalam bentuk  

pembahasan di  bab sebelumnya, maka dapat  disimpulkan terkait  penelitian  

yang berjudul Pembangunan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Petani 

Belimbing di Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo 

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dalam beberapa poin. Poin- poin 

kesimpulan yang akan dijelaskan oleh penulis sesuai dengan kaca mata riset 

yang dipakai yaitu teori pembangunan berkelanjutan Korten, dengan strategi 

people centered development. Berikut ini penulis jabarkan kesimpulan yang 

didapat oleh penulis tersebut: 

1) Proses Perumusan Masalah dan Kebutuhan Petani dan Masyarakat di 

Desa Ngringinrejo 

Proses perumusan masalah dan kebutuhan dalam pembangunan 

melalui pemberdayaan petani belimbing di Kawasan Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa Ngringinrejo berkesesuaian dengan strategi 

pemberdayaan dalam teori pembangunan berkelanjutan Korten. Dalam 

hal ini kegiatan pembangunan melalui pemberdayaan didasarkan dan 

mengutamakan pada kekurangan dan kebutuhan dari masyarakat 

sendiri. Masyarakat Desa Ngringinrejo dapat dikatakan mandiri dalam 

perencanaan dan pendanaan. Walaupun dalam hal tersebut pemerintah 

membantu memfasilitasi dalam perencanaan dan pendanaan, akan tetapi 

masyarakat desa berperan pro- aktif pada kenyataan di lapangan. 
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Kemandirian dari masyarakat tersebut merupakan terwujudnya 

pendekatan bottom- up dalam pembangunan melalui pemberdayaan. 

2) Proses Perbaikan Infrastruktur, Penerapan TTG, dan Peningkatan 

Kesehatan 

Perbaikan infrastruktur, penerapan TTG (Teknologi Tepat Guna), 

dan peningkatan kesehatan dalam pembangunan masyarakat melalui 

pemberdayaan petani belimbing yang ada di Desa Ngringinrejo 

terlaksana dengan baik. Bahkan dalam hal ini perbaikan infrastruktur 

dan peningkatan kesehatan dapat dikatakan meningkat pada setiap 

tahunnya. Sedangkan penerapan teknologi tepat guna di sini kurang 

dimaksimalkan, sehingga terdapat kekurangan atau kelemahan dalam 

pemasaran produk olahan belimbing yang dihasilkan di Kawasan 

Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo. 

3) Proses Perubahan Kebijakan Terkait Manfaat dan Dampak Dari 

Agrowisata Kebun Belimbing Terhadap Masyarakat 

Perubahan kebijakan terkait manfaat dan dampak dari adanya 

agrowisata kebun belimbing terhadap masyarakat Desa Ngringinrejo 

memiliki hasil yang baik. Tidak terdapat dampak yang negatif dari 

adanya agrowisata kebun belimbing terhadap lingkungan dan 

masyarakat Desa Ngringinrejo. Bahkan dalam hal ini banyak manfaat 

yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan masyarakat melalui 

pemberdayaan petani yang ada di Desa Ngringinrejo. Sesuai dengan 

pendekatan bottom- up yang menghendaki partisipasi aktif masyarakat, 

sehingga dapat merubah arah kebijakan menjadi menguntungkan bagi 
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masyarakat itu sendiri. Manfaat yang didapatkan oleh masyarakat Desa 

Ngringinrejo terkait hal tersebut adalah peningkatan kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pendapatan, peningkatan sosial-budaya 

dan sosial-politik masyarakat, dan dampak terhindarnya dari bencana 

alam banjir. 

4) Proses Pengembangan Organisasi Masyarakat Tingkat Bawah 

Sesuai dengan strategi pemberdayaan masyarakat bahwa 

masyarakat Desa Ngringinrejo dapat mengembangkan organisasi di 

tingkat masyarakat bawah. Hal ini terbukti dengan adanya organisasi 

BUMDes, Kelompok Tani, Kelompok Sadar Wisata, Kelompok Usaha 

Bersama, dan Himpunan Pengelola Air yang ada di Desa Ngringinrejo. 

Organisasi- organisasi yang terbentuk berkat adanya pembangunan 

masyarakat melalui pemberdayaan tersebut memiliki tugas dan 

fungsinya masing- masing yang dapat mengidentifikasi masalah dan 

kebutuhan lokal, serta memobilisasi sumber daya yang ada untuk 

kemudian dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. 

5) Proses Perkembangan Teknologi, Persaingan, dan Kerjasama Dalam 

Mengembangkan Agrowisata 

Dalam hal perkembangan teknologi untuk dimanfaatkan dalam 

persaingan dan kerjasama yang ada di Desa Ngringinrejo terdapat 

beberapa kendala. Kendala tersebut berupa hubungan yang kurang baik 

dari petani, pedagang, atau masyarakat Desa Ngringinrejo dengan 

Pemerintah kabupaten, Pemerintah desa, dan wilayah kota. Kerjasama 

yang kurang baik dari pemerintah dan kurangnya pemanfaatan teknologi 
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menyebabkan produk belimbing beserta olahannya tidak dapat bertahan 

dari persaingan pasar. Dalam hal ini pembangunan melalui 

pemberdayaan belum mendapatkan hasil yang maksimal, walaupun 

sudah bisa dikatakan baik. Sedangkan hubungan kerjasama antar 

masyarakat, petani, dan pedagang di Desa Ngringinrejo berjalan dengan 

baik, atau lebih tepatnya hubungan kerjasama yang saling 

menguntungkan satu sama lain. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis 

jabarkan sebelumnya, terdapat beberapa saran dari penulis sebagai 

rekomendasi dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat melalui 

pemberdayaan petani di Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing Desa 

Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Beberapa saran 

dari penulis tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Terkait dengan pendanaan atau pembiayaan dalam pembangunan 

masyarakat melalui pemberdayaan petani belimbing yang ada di Desa 

Ngringinrejo seharusnya lebih dimaksimalkan. Maksudnya adalah, baik 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro maupun Pemerintah Desa 

Ngringinrejo saling bersinergi dalam pendanaan. Dalam hal ini 

masyarakat Desa Ngringinrejo tidak terbebani dengan swadaya yang 

kemudian diperuntukkan kesejahteraan masyarakat sendiri. Hal tersebut 

perlu adanya mengingat dengan berkembangnya Kawasan Agrowisata 

Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo dapat meningkatkan PADes 

maupun PAD Kabupaten Bojonegoro, dan baik Desa Ngringinrejo 
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maupun Kabupaten Bojonegoro dapat dikenal melalui buah belimbing 

beserta produk olahan dari buah belimbing. 

2) Terkait dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam setiap proses 

pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan petani belimbing di 

Desa ngringinrejo perlu ditingkatkan. Selain untuk memangkas biaya 

produksi, hal tersebut juga dapat memudahkan segala proses 

pembangunan dan produk dari Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing 

Desa Ngringinrejo dapat berdaing di pasaran. Dengan adanya 

peningkatan dari pemanfaatan teknologi tepat guna dapat 

memaksimalkan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan 

masyarakat Desa Ngringinrejo. 

3) Peningkatan fungsi sebenarnya dari organisasi masyarakat yang ada di 

Desa Ngringinrejo. Dalam hal ini lebih spesifik lagi mengenai 

peningkatan kinerja dari Organisasi BUMDes Tirta Abadi, Organisasi 

Kelompok Tani Mekarsari, dan Organisasi Kelompok Usaha Bersama 

(KUB Tulip). Oleh karena itu BUMDes dapat mewadahi usaha dari 

masyarakat Desa Ngringinrejo, Kelompok Tani dapat memperbaiki 

produksi buah belimbing, dan KUB dapat memproduksi olahan 

belimbing dengan lebih baik lagi. 

4) Terjalinnya hubungan yang baik antara petani, pedagang, dan 

masyarakat Desa ngringinrejo dengan Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro, Pemerintah Desa Ngringinrejo, dan wilayah perkotaan. 

Baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten harus lebih 

memperhatikan kekurangan, kendala, maupun kemandirian dari 
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masyarakat Desa Ngringinrejo. Hal yang perlu diwujudkan adalah 

pemanfaatan teknologi dengan baik, pemenuhan fasilitas sub terminal 

agribisnis, dan perhatian terhadap setiap proses pembangunan yang ada 

di Desa Ngringinrejo. Dalam hal ini hasli dari pembangunan melalui 

pemberdayaan masyarakat di Desa Ngringinrejo terwujud secara 

maksimal. Apabila hal demikian dapat tercapai, maka petani maupun 

pedagang yang ada di Kawasan Agrowisata Kebun Belimbing Desa 

Ngringinrejo dapat memiliki hubungan baik dengan wilayah kota. 

Terlebih lagi masyarakat dapat memperbaiki produk berupa buah 

belimbing beserta olahan belimbing untuk dapat bertahan dalam 

persaingan pasar. 
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LAMPIRAN 

INTERVIEW GUIDE 

No. Teori/ Konsep Variabel Indikator Pertanyaan 

1. 

Teori 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

Korten (1982) 

Dimensi 

pelayanan 

sosial 

Kesehatan 

- Apakah sering 

diadakan kerja 

bakti (bersih desa) 

di Desa 

Ngringinrejo? 

- Apakah juga 

sering diadakan 

kerja bakti di 

kawasan 

agrowisata kebun 

belimbing? 

- Apakah terdapat 

fasilitas kesehatan 

yang layak di 

Desa 

Ngringinrejo? 

- Bagaimana 

keadaan 

masyarakat 

dengan adanya 

fasilitas kesehatan 

yang ada? 

- Apakah terdapat 

gangguan 

kesehatan yang 

signifikan dalam 

masyarakat Desa 

Ngringinrejo? 

Pendidikan 

- Bagaimana 

pemetaan tingkat 

pendidikan 

masyarakat Desa 

Ngringinrejo? 

- Bagaimana 

perbandingan 

antara masyarakat 

buta huruf dengan 

masyarakat melek 

huruf di Desa 

Ngringinrejo? 

- Seberapa tinggi 

fasilitas 

pendidikan yang 
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ada di Desa 

Ngringinrejo? 

- Bagaimana 

kualitas 

masyarakat yang 

dirasa memiliki 

tingkat pendidikan 

yang cukup di 

Desa 

Ngringinrejo? 

Pendapatan 

- Seberapa besar 

pendapatan 

masyarakat Desa 

Ngringinrejo 

dalam rata-rata 

pendapatan per 

bulan? 

- Apakah dalam 

pendapatan 

tersebut dapat 

memenuhi 

kebutuhan 

masyarakat sehari-

hari? 

- Sejauh mana 

pendapatan yang 

diperoleh 

masyarakat 

tersebut 

digunakan? 

-Apakah 

pendapatan 

masyarakat 

tersebut dapat 

digunakan dalam 

pemenuhan 

fasilitas sosial 

yang ada? 

Dimensi 

pembangunan 

sosial 

Keadilan 

- Bagaimana 

pembangunan di 

Desa Ngringinrejo 

dengan adanya 

agrowisata kebun 

belimbing? 

- Apakah terdapat 

unsur keadilan 

dalam 

pembangunan 
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yang sudah 

terlaksana? 

- Sejauh mana 

pemerintah Desa 

Ngringinrejo 

dalam 

mewujudkan 

keadilan dalam 

pembangunan? 

Pemerataan 

- Apakah dalam 

pembangunan 

yang dilakukan 

terdapat unsur 

pemerataan? 

- Pemerataan 

seperti apa yang 

dianggap penting 

oleh Pemerintah 

Desa 

Ngringinrejo? 

- Bagaimana cara 

mewujudkan 

pemerataan 

pembangunan 

tersebut? 

Peningkatan 

Budaya 

- Apakah 

pembangunan 

yang telah 

dilakukan dapat 

meningkatkan 

kebudayaan 

masyarakat? 

- Ataukah hal 

tersebut malah 

menggerus 

kebudayaan yang 

ada? 

- Bagaimana 

hubungan dari 

kebudayaan yang 

ada terhadap 

pembangunan itu 

sendiri? 

Kedamaian 

- Bagaimana 

kondisi 

masyarakat 

setelah atau pasca 

pembangunan? 
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- Apakah 

menimbulkan 

kedamaian bagi 

masyarakat, atau 

malah sebaliknya? 

- Kedamaian 

seperti apa yang 

tergambar dari 

adanya proses 

pembangunan 

tersebut? 

People 

Centered 

Pemberdayaan 

masyarakat 

- Apakah di Desa 

Ngringinrejo 

terdapat 

pemberdayaan 

masyarakat? 

- Pemberdayaan 

masyarakat seperti 

apa yang berjalan 

di Desa 

Ngringinrejo? 

- Bagaimana 

pemberdayaan 

masyarakat 

tersebut dalam 

prosesnya? 

Kemandirian 

masyarakat 

- Desangan 

adanya 

pemberdayaan 

masyarakat 

tersebut apakah 

yang bisa 

didapatkan oleh 

masyarakat Desa 

Ngringinrejo? 

- Apakah 

masyarakat Desa 

Ngringinrejo 

menjadi mandiri 

dengan adanya 

pemberdayaan 

masyarakat 

tersebut? 

- Bagaimana 

bentuk 

kemandirian 

masyarakat Desa 
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Ngringinrejo yang 

dimaksud? 

2. 

Konsep 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Prinsip 

pemberdayaan 

masyarakat 

(buttom up 

approach) 

Partisipasi 

- Dalam setiap 

proses 

pembangunan 

yang ada di Desa 

Ngringinrejo, 

siapa saja yang 

terlibat 

didalmnya? 

- Bagaimana 

peranan dari setiap 

elemen yang 

terlibat? 

- Apakah 

masyarakat Desa 

Ngringinrejo 

berpartisipasi aktif 

dalam proses 

pembangunan 

tersebut? 

- Sejauh mana 

partisipasi 

masyarakat yang 

terlihat dalam 

setiap proses 

pembangunan? 

Keberlanjutan 

- Sampai keadaan 

seperti apa 

pembangunan di 

Desa Ngringinrejo 

dirasa cukup? 

- Apakah terdapat 

target dalam 

pembangunan 

jangka 5 atau 10 

tahun? 

- Jika ada, dalam 

kurun waktu 

tertentu tersebut 

pembangunan 

tercapai apa yang 

dilakukan? 

- Apakah 

masyarakat selalu 

dilibatkan mulai 

dari proses 

perencanaan, 
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pelaksanaa, 

hingga evaluasi 

dari setiap 

kegiatan 

pembangunan? 

Keterpaduan 

- Apakah dari 

setiap proses 

pembangunan 

mengacu pada 

pemerintah 

Kabupaten 

Bojonegoro, atau 

bahkan 

Pemerintah 

Provinsi Jawa 

Timur? 

- Biasanya ide 

pembangunan 

tersebut berasal 

dari siapa (aktor 

mana saja)? 

- Bagaimana 

keterpaduan 

gagasan 

pembangunan 

antara masyarakat 

dengan 

pemerintahan 

desa, maupun 

dengan pihak 

luar? 

Keuntungan 

sosial & 

ekonomi 

- Bagaimana hasil 

dari pembangunan 

yang sudah ada di 

Desa 

Ngringinrejo? 

- Apakah terdapat  

keuntungan sosial 

dari segala proses 

pembangunan 

yang ada? 

- Bagaimana 

dengan 

keuntungan 

ekonomi yang 

didapatkan? 
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- Seefektif apa hal 

tersebut dapat 

dinilai demikian? 

Strategi 

pemberdayaan 

masyarakat 

(Korten) 

Strategi yang 

mengutamakan 

pada kekurangan 

dan kebutuhan 

setiap individu 

dan masyarakat. 

- Bagaimana cara 

mendorong 

partisipasi 

masyarakat atau 

pendekatan seperti 

apa yang 

dilakukan di Desa 

Ngringinrejo? 

- Pelatihan atau 

keterampilan 

seperti apa yang 

didapatkan dalam 

proses 

pemberdayaan 

tersebut? 

- Sejauh mana 

masyarakat dapat 

menggunakan 

ilmu yang sudah 

didapat melalui 

proses 

pemberdayaan 

yang ada? 

- Perkembangan-

perkembangan 

seperti apa yang 

menjadi bukti 

konkret akan hal 

tersebut? 

Strategi yang 

mengutamakan 

pada kesehatan, 

penerapan 

teknologi tepat 

guna, dan 

pembangunan 

infrastruktur. 

- Adakah lembaga 

atau organisasi 

masyarakat yang 

dibentuk untuk 

melaksanakan 

pemberdayaan di 

Desa 

Ngringinrejo? 

- Selain 

masyarakat secara 

individu, apakah 

pengembangan 

melalui 

pemberdayaan 

masyarakat juga 

dilakukan 
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terhadap 

kelompok 

masyarakat yang 

ada di Desa 

Ngringinrejo? 

- Hal-hal seperti 

apa yang 

dikembangkan 

dalam kelompok-

kelompok 

masyarakat 

tersebut? 

- Bagaimana 

pengaruhnya 

terhadap 

kelompok 

masyarakat yang 

telah 

diberdayakan? 

Strategi yang 

mengharapkan 

perubahan 

kebijakan yang 

keluar dari 

tingkat lokal ke 

tingkat regional, 

nasional, dan 

kemudian ke 

tingkat 

internasional, 

utamanya terkait 

dampak 

eksploitasi yang 

terlalu 

berlebihan. 

- Dalam praktik 

pemberdayaan 

tersebut modal apa 

yang diberikan 

kepada 

masyarakat untuk 

mengembangkan 

dirinya? 

- Dari mana saja 

modal tersebut 

berasal? 

- Berapa besar 

kisaran modal 

yang diberikan 

dalam hal 

memberdayakan 

masyarakat? 

Strategi untuk 

mengembangkan 

gerakan 

masyarakat, 

melalui 

pengorganisasian 

masyarakat, 

identifikasi 

masalah dan 

kebutuhan lokal, 

serta mobilisasi 

sumberdaya 

- Produk seperti 

apa yang 

dihasilkan dari 

proses 

pemberdayaan 

masyarakat Desa 

Ngringinrejo? 

- Apakah produk 

mentah tersebut 

kemudian diolah 

untuk 

mendapatkan nilai 
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lokal yang ada 

dan dapat 

dimanfaatkan 

dalam 

pembangunan 

tambah dari 

produk yang 

dihasilkan? 

- Sejauh mana 

pemasaran produk 

tersebut 

dilakukan? 

Strategi yang 

memperhatikan 

arti pentingnya 

perkembangan, 

teknologi, 

persaingan, dan 

kerjasama, 

memperjuangkan 

ruang gerak yang 

lebih terbuka 

terhadap 

kemampuan dan 

keberanian 

masyarakat 

- Apakah terdapat 

teknologi yang 

mendukung dalam 

setiap proses 

pemberdayaan 

masyarakat Desa 

Ngringinrejo? 

- Teknologi 

seperti apa yang 

kemudian 

dimanfaatkan 

dalam 

memberdayakan 

masyarakat Desa 

Ngringinrejo? 

- Sejauhmana 

teknologi tersebut 

dapat bermanfaat? 

- Selain teknologi 

secara teknis, 

seperti apa 

teknologi yang 

mengarah pada 

komunikasi dan 

informasi yang 

menunjang proses 

pemberdayaan 

masyarakat Desa 

Ngringinrejo? 

3. 

Konsep 

Pengembangan 

Kawasan 

Agropolitan 

Bappeda Jatim 

(2015) 

Ciri-ciri 

kawasan 

agropolitan 

Sebagian besar 

kegiatan 

pertanian 

- Bagaimana 

usaha pertanian 

yang ada di Desa 

Ngringinrejo? 

- Apa saja prodak 

yang dihasilkan 

dari usaha tani 

tersebut? 

- Bagaimana 

fasilitas- fasilitas 

penunjang 

kegiatan pertanian 
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yang ada di Desa 

Ngringinrejo? 

- Apa saja kendala 

dalam pemasaran 

produk pertanian 

yang dihasilkan 

masyarakat Desa 

Ngringinrejo? 

Keterkaitan 

antara desa 

dengan kota 

- Apakah terdapat 

kerjasama dengan 

wilayah kota (atau 

dalam hal ini 

wilayah 

Kabupaten 

Bojonegoro) 

dalam usaha 

pertanian yang ada 

di Desa 

Ngringinrejo? 

- Hubugan seperti 

apa yang terjalin 

atara wilayah 

Desa Ngringinrejo 

dengan wilayah 

kota (Kabupaten 

Bojonegoro)? 

- Bagaimana 

pembagian kerja 

(spesifikasi) dari 

hubungan yang 

terjalin antara 

wilayah Desa 

Ngringinrejo 

dengan wilayah 

kota (Kabupaten 

Bojonegoro)? 

Kehidupan 

masyarakat 

kawasan 

agropolitan sama 

dengan 

masyarakat kota 

- Bagaimana 

kehidupan 

masyarakat Desa 

Ngringinrejo 

semenjak adanya 

Agrowisata Kebun 

Belimbing? 

- Apa perbedaan 

yang terdapat dari 

kehidupan 

masyarakat Desa 

Ngringinrejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

dengan 

masyarakat 

wilayah kota 

(Kabupaten 

Bojonegoro)? 

- Sejauh mana 

perbandingan 

kesejahteraan 

antara keduanya? 

Manajemen 

pengembangan 

kawasan 

agropolitan 

Perencanaan 

pengembangan 

kawasan 

agropolitan 

- Bagaimana 

proses 

perencanaan 

dalam 

mengembangkan 

Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa 

Ngringinrejo? 

- Apakah 

masyarakat 

terlibat dalam 

setiap proses 

perencanaan 

tersebut? 

- Apa saja yang 

direncanakan 

dalam 

mengembangkan 

Agrowisata Desa 

Ngringinrejo? 

- Siapa saja aktor 

yang ikut dalam 

proses 

perencanaan untuk 

mengembangkan 

Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa 

Ngringinrejo? 

- Kapan dan 

berapa lama 

proses 

perencanaan 

dalam 

mengembangkan 

Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa 

Ngringinrejo 

tersebut 

dilakukan? 
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- Masalah atau 

kendala seperti 

apa yang dihadapi 

pada proses 

perencanaan untuk 

mengembangkan 

Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa 

Ngringinrejo? 

Pendanaan dan 

pelaksanaan 

pengembangan 

kawasan 

agropolitan 

- Pendanaan untuk 

mengembangkan 

Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa 

Ngringinrejo 

didapat dari mana 

saja? 

- Bagaimana 

tingkat kesulitan 

mendapatkan 

pendanaan untuk 

mengembangkan 

Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa 

Ngringinrejo? 

- Sebesar apa 

pendanaan 

tersebut 

disalurkan untuk 

mengembangkan 

Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa 

Ngringinrejo? 

- Apakah 

pendanaan yang 

diterima dalam 

mengembangkan 

Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa 

Ngringinrejo 

dirasa sudah 

efektif dalam 

pelaksanaannya? 

- Dalam bentuk 

seperti apa 

pendanaan 

tersebut 

digunakan? 
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-Bagaimana peran 

masyarakat dalam 

pelaksanaan 

pengembangan 

Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa 

Ngringinrejo? 

- Kendala atau 

masalah seperti 

apa yang terkait 

dengan pendanaan 

dan pelaksanaan 

dalam 

mengembangkan 

Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa 

Ngringinrejo? 

Monitoring dan 

evaluasi dalam 

pelaksanaan 

pengembangan 

kawasan 

agropolitan 

- Apakah terdapat 

evaluasi dalam 

proses 

pengembangan 

kawasan 

Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa 

Ngringinrejo? 

- Kapan dan 

berapa lama 

proses monitoring 

dan evaluasi untuk 

pengembangan 

Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa 

Ngringinrejo 

dilakukan? 

- Bagaimana 

proses tersebut 

berlangsung? 

- Siapa saja yang 

terlibat dalam 

proses monitoring 

maupun evaluasi 

pengembangan 

Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa 

Ngringinrejo? 

- Bagaimana 

pengelolaan 

masalah yang 
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terdapat dalam 

proses 

pelaksanaan 

sehingga 

dievaluasi? 

- Hal-hal seperti 

apa yang biasanya 

disorot dalam 

proses evaluasi 

untuk 

mengembangkan 

Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa 

Ngringinrejo? 

- Apa saja variabel 

dan indikator yang 

digunakan untuk 

monitoring dan 

evaluasi dalam 

pelaksanaan 

pengembangan 

kawasan 

agrowisata kebun 

belimbing Desa 

Ngringinrejo? 

- Sejauh mana 

pengaruh dari 

adanya proses 

monitoring dan 

evaluasi tersebut 

dalam 

pengembangan 

Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa 

Ngringinrejo? 
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TRANSKRIP WAWANCARA KABID PEMBANGUNAN DAN 

KERJASAMA DESA/ KELURAHAN BAPAK AGUS 

(Tanggal 04 April 2019, Pukul 09:00) 

Peneliti : program pokok maupun program khusus dari bidang pembangunan 

dan kerjasama desa/ kelurahan Dinas PMD ini apa saja bapak? 

Narasumber : di bidang kami untuk terkait dengan desa ngringinrejo itu kami 

mengawal terkait perencanaannya, perencanaan, diam au konsen di 

bidang apa. Nah, setelah pelaksanaan itu akan difasilitasi oleh bidang 

lainnya, karena dia mengalokasikan untuk BUMDes yang mana 

karena sudah ada embrio dari petani agro belimbing, kan tinggal 

ngangkat untuk potensi wisatanya agrowisata. Jadi dalam hal ini 

fasilitasi terkait wisatanya itu langsung dari dinas pariwisata. 

Sedangkan untuk kelembagaannya, untuk BUMDesnya itu pada 

bidang ketahanan masyarakt desa yang dibidangi oleh Ibu Evi. Jadi 

mungkin mas bisa tanya langsung ke Ibu Evi terkait kelembagaannya. 

Peneliti : waktu saya magang (PKN) di sini saya pernah bertanya ke Bapak 

Agus, bahwasanya di Bidang pembangunan dan kerjasama desa/ 

kelurahan ini paling tidak terdapat 4 kegiatan. Yang pertama 

musrembang, mulai dari RT, RW, desa sampai kecamatan, Terus 

evaluasi desa/ kelurahan berhasil (lomba desa), Pendataan profil desa, 

dan pelatihan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat). Nah, mulai 

dengan musrembang. Di bidang bapak ini sudah berapa kali mengawal 

musrembang, khususnya di Desa Ngringinrejo? 

Narasumber : tiap tahun. Jadi musrembang itu adalah perencanaan pembangunan 

desa yang mana nanti akan dipilah, mana yang akan didanai oleh 

BPDes dari DD dan ADD, mana yang akan didanai oleh pemerintah 

kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Nanti 

akan terjadi pemilahan di sana. Lha kita kawal dari Desa Ngringinrejo 

ini sudah tiap tahun (musrembangnya). Lha awal itu kan dari 

prodeskel (profil desa/ kelurahan) itu tadi kegiatan yang awal itu. Jadi 

penyusunan data potensi desa itu ada di prodeskel tadi. Selanjutnya 

dari prodeskel itu tadi diketahui potensinya, apa yang mau digarap 

oleh desa tersebut. 

Peneliti : jadi gunanya pendataan profil desa tersebut itu untuk … 

Narasumber : betul, untuk itu. Salah satunya juga untuk evaluasi desa/ kelurahan 

berhasil. Jadi dari potensi desa-desa tadi se-kabupaten kita nilai, itu 

nanti juga menjadi atensi dari evaluasi lomba desa (evaluasi desa/ 

kelurahan berhasil tadi), lha ini masih berbicara terkait perencanaan. 

Selain prodeskel tadi, kita juga melatih yang Namanya KPM (Kader 

Pemberdayaan Masyarakat) yang mana dia bisa memfasilitasi mulai 

dari musdus (musyawarah dusun) yang nantinya mau diangkat sampai 

ke musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa) itu 

dari KPM tadi dia yang mempelopori untuk menggali gagasan/ ide apa 

dari masyarakat yang akan dikembangkan di desa tersebut. Sehingga 
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kita di dalam musrenbangdes tinggal mengarahkan untuk 

perencanaannya. Karena wilayah kita hanya dalam perencanaan dan 

evaluasinya. Di evaluasi kita ajukan, kemarin Desa Ngringinrejo 

sudah juara 1 evaluasi desa/ kelurahan berhasil (lomba desa) se-

kabupaten. Kita kirim ke provinsi, di provinsi dapat juara harapan 1. 

Ya karena tentu kabupaten-kabupaten lain juga melakukan hal yang 

sama terhadap itu, dan potensinya mungkin lebih dulu digarap sana 

atau bagaimana itu. Dari 38 kabupaten/ kota itu kita mendapatkan 

juara harapan 1, itu yang goalnya tadi. Jadi kalua dibidang tugas saya 

itu pertama adalah mendidik KPM. Dengan mendidik KPM, kader 

dari masyarakat desa tersebut mampu memfasilitasi masyarakat untuk 

membikin/ membuat perencanaan desa. Selanjutnya pengisian data 

profil desa/ kelurahan, di situ potensinya akan muncul setelah disata. 

Dia akan tahu apa to yang perlu dikembangkan di desa itu, nah… 

setelah muncul itu dimusrenbangkan. Jadi mulai dari musdus sampek 

musrenbangdes, lha musrenbangdes nanti dikerucutkan pada 

musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten, lha kalu sudah di 

musrenbang kabupaten itu sudah bukan ranah dari dinas PMD (itu 

sudah ranah dari Bappeda), nanti dinas PMD akan memberi masukan 

kepada Bappeda untukmengawal itu sampek pada musrenbangnas 

(pusat), gitu.  

Peneliti : nahh… kalua di pelatihan KPM tadi, kira-kira kisaran usia berapa 

yang dilatih? 

Narasumber : kalua kita tidak memandang usia. Jadi karena KPM tadi sifatnya 

relawan, dia itu tidak digaji, tidak dianu, tapi dia juga dibutuhkan desa, 

dia mitra dari pemerintah desa. Sehingga usianya itu tidak dibatasi, 

asalkan dia masih pada usia produktif (mulai dari usia 18 tahun sampai 

dengan 60 tahun) sepanjang dia bisa sebagai pelopor masyarakat 

untuk memfasilitasi perencanaan pembangunan desa. 

Peneliti : dari beberpa tahun terakhir, kader pemberdayaan masyarakat yang 

ada di Desa Ngringinrejo yang sudah dilatih itu kira-kira banyak atau 

tidak? 

Narasumber : kalau kader pemberdayaan masyarakat itu arahan dari permendagri 

itu satu desa itu 10 orang KPM. 

Peneliti : itu minimal, maksimal atau bagaimana? 

Narasumber : tidak minimal, tidak maksimal, ya 10 orang. Karena dia nanti akan 

mendampingi desa dalam hal perencanaan, dalam hal sarpras, dalam 

hal kesehatan, Pendidikan, dan lain-lain. Jadi pertanian, pokoknya 10 

orang itu harus tersedia. Dulu di PNPM itu rata-rata sudah dilatih itu 

3 orang. Lha kami di kabupaten itu juga menambah kuota dari itu. Jadi 

dengan pedoman 10 orang KPM/ desa tadi kita baru dapat 

menganggarkan itu tambahan 2 orang KPM/ desa. Jadi sementara ini 

sumber daya KPM yang ada di desa 5 orang yang sudah terlatih, itu. 

Jadi untuk menuju 10 orang tadi, karena kita juga keterbatasan 

anggaran dari pemerintah. Kita mampu dalam 1 tahunnya itu melatih 
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2 kecamatan, yang mana 1 desa 2 orang itu tadi. Kemarin Kecamatan 

Baureno sama Kecamatan Sukosewu. Kecamatan Baureno sendiri 

memiliki 25 desa dikali 2 orang KPM sudah 50, lha yang Sukosewu 

itu ada 14 desa dikali 2 orang KPM sudah 28, lha kuota kami yo ada 

kisaran 80 orang sampai 100 orang. 

Peneliti : jadi 1 tahun itu 2 kecamatan? Berdasarkan apa memilih 2 kecamatan 

tersebut? 

Narasumber : ya kuota tadi, bukan memilih. Ya kita anggarannya hanya mampu 

menyentuh 2 kecamatan tadi. Jadi kalua Kabupaten Bojonegoro ada 

28 kecamatan, berarti kita tambahan 2 aja itu harus 14 tahun. Karena 

ya itu tadi anggarannya terbatas. 

Peneliti : 14 tahun baru selesai melatih KPM? 

Narasumber : iya, itu baru tambahan 2 orang. Itupun belum kendala nanti kalau ada 

pusaran politik desa, yang mana kepala desa katakanlah yang 

memberangkatkan KPM tadi njenengan, terus 5 tahun kemudian ganti, 

ternyata KPMnya juga diganti. Lha itu yang kami tidak bisa berbuat 

apa-apa. Itu kendala yang di lapangan. 

Peneliti : kembali lagi ke evaluasi desa/ kelurahan berhasil. Sejak kapan ini 

pak. tentunya sebelum masuk ke tingkat provinsi, Desa Ngringinrejo 

ini melalui tahapan-tahapan. Sejak tahun berapa Desa Ngringinrejo ini 

menjadi kandidat sebagai desa yang diajukan evaluasi desa/ kelurahan 

berhasil (lomba desa)? 

Narasumber : ya itu tidak ada kandidat-kandidatan pak. Jadi ya sepanjang dari 

kecamatan… kita kan pada saat evaluasi desa/ kelurahan berhasil itu 

kita selalu membuat surat kepada kecamatan untuk melaksanakan 

lomba evaluasi desa. Dari kecamatan nanti akan mengirim melalui sk 

camat (penetapan juara 1, juara 2) dari 28 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Bojonegoro ini nanti kita pilah dari data profil. Terus kita 

nominasi, kita ambil 5, terus kita evaluasi. Lha… tahun kemarin 

kebetulan Desa Ngringinrejo ikut sebagai kandidat. Ternyata dari tim 

tadi melalui indikator pemerintahan, indikator kewilayahan, indikator 

pemberdayaan, maupun indikator penanggulangan bencana, ternyata 

Ngringinrejo mendapatkan nilai tertinggi di sk penetapan Bupati 

Bojonegoro, sehingga kita kirim ke provinsi. Di provinsi juga begitu 

dievaluasi lagi dari 28 kabupaten/ kota tadi. Dipanggil paparan, 

dikunjungi untuk dinilai, tentunya juga diranking lagi oleh provinsi. 

Sehingga ditetapkan Kabupaten Bojonegoro melalui Desa 

Ngringinrejo menjadi juara harapan 1. 

Peneliti : oke, saya ganti begini pak. Dari tahun 2014 sampai dengan sekarang 

itu sudah berapa kali Desa Ngringinrejo masuk lomba desa tingkat 

kabupaten? 

Narasumber : baru 2 kali pak. Tadinya dia ikut pertama itu juara 3 kalau nggak 

salah, terus kita ikutkan lagi juara 1, terus kita kirim ke provinsi. 
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Peneliti : pertanyaan selanjutnya. Sesuai dengan nama bidang pembangunan 

dan kerjasama desa/ kelurahan, maksud dari kerjasama itu sendiri 

seperti apa pak? 

Narasumber : kalua memang desa tersebut ada beberapa potensi yang bisa 

disatukan itu dibutuhkan kerjasama. Yang mana tentunya harus 

dimusdeskan dulu, dihitung kelayakannya. Katakanlah njenengan 

mau bisnis di bidang wisata, dibidang pertanian, itu masing-masing 

harus punya hitungan studi kelayakan bisnis, harus memiliki modal 

berapa? Pembagiannya bagaimana? Lha itu yang kita fasilitasi untuk 

melakukan kerjasama. Nanti kita bentuk badan kerjasama antar desa 

(BKAD), lha melalui BKAD tersebut kemudian membuat MOU untuk 

dilaksanakan bersama, itu keterkaitan dengan kerjasama. 

Peneliti : kalua kerjasama dengan pihak lain diluar pemerintah? 

Narasumber : bisa. Dengan investor misalnya. Tentunya juga harus ada studi 

kelayakan, sampai berapa tahun investor tadi menginvestasikan di 

situ, terus perhitungan pendapatan asli desanya berapa dengan dia 

mengelola itu, terus nanti asset itu menjadi milik desa pada tahun 

berapa. Nahh, itu juga harus ada studi kelayakannya juga, dan itupun 

harus dimusdeskan, disetujui oleh masyarakat yang dalam hal ini 

keterwakilan minimal 40 dari masyarakat (yang terdiri dari ketua RT, 

ketua RW, kasi pemerintahan/ kamituwo, tokoh masyarakat/ tokoh 

agama, dan juga memperhatikan kesetaraan jender unsur dari ibu-ibu 

20% dari 40 tadi). Nah… kalau disetujui ya silahkan investor masuk. 

Peneliti : kalau dari lembaga swadaya masyarakat bagaimana pak? 

Narasumber : sementara ini kalau dari lembaga swadaya masyarakat itu ndak ada. 

Peneliti : khususnya untuk di Ngringinrejo, jadi ada atau tidak kerjasama 

dengan LSM? 

Narasumber : kalau itu ada. Biasanya LSM itu memfasilitasi dari CSR perusahaan-

perusahaan. Yang mereka akan melatih desa dalam hal keterampilan 

peningkatan taraf hidup, atau pendidikan, atau kesehatan, tergantung 

dari kegiatan CSR tadi. Dan itupun juga harus diakomodir oleh 

APBDes (dalam hal ini tercatat pada APBDes). 

Peneliti : secara khusus ini bapak. Ada strategi-strategi tertentu atau tidak 

dalam bidang ini untuk melakukan pemberdayaan masyarakat 

khususnya di Desa Ngringinrejo? 

Narasumber : ya selama ini karena kita hanya di ranah perencanaan, strateginya ya 

hanya memfasilitasi mereka untuk merencanakan yang tepat. 

Sehingga harapannya nanti pendapatan asli desa itu bisa semakin 

meningkat. 

Peneliti : berdasarkan pendekatan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas 

pak (top down approach atau bottom up approach)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

Narasumber : kedua-duanya harus jalan. Karena sistem perencanaan pembangunan 

nasional yang ada 5 aspek itu pada undang-undah no. 25 tahun 2004 

itu ada political planning, ada visi dan misi, ada top down dan bottom 

up, ada partisipatif. Nahhh, itu harus jalan semua, jadi harus sinkron 

antara visi dan misi kepala desa dalam hal ini mau dibawa kemana 

desa itu dalam hal perencanaan pembangunan, terus dari teknokrat 

(dalam arti kajian-kajian teknis), terus dari top down dan bottom up, 

maupun dari partisipasi masyarakat, itu harus jalan secara bersamaan/ 

bersinergi. 

Peneliti : Jadi baik top down dan bottom up approach harus saling bersinergi 

pak ya? 

Narasumber : jadi gini, tidak bisa kalau berangkat dari kebutuhan. Ya memang 

kebutuhan itu kan banyak/ tidak terukur, itu harus disesuaikan dengan 

potensi tadi. Kalau dia butuh tapi ndak punya potensi kan lama akan 

menggapainya. Kalau disesuaikan dengan potensi yang ada, terus dia 

juga butuh untuk peningkatan taraf hidup masyarakat desa tadi kan 

tinggal menyelaraskan kalau sudah ada symbiosis tadi. Jadi mulai dari 

pengenalan potensi, potensi itu bisa dari sumber daya alam, sumber 

daya manusia. Sebetulnya pada prinsipnya pemberdayaan itu apa? 

Kan mengelola potensi yang ada untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat yang ada disekitarnya, jadi hanya itu sebetulnya. Kalau 

para pengambil kebijakan di desa paham dengan itu, saya yakin 

percepatan pembangunan tentunya juga dapat terlaksana. 

Peneliti : kira-kira menurut bapak sejauh mana tingkat keberhasilan 

pemberdayaan yang ada di Desa Ngringinrejo? 

Narasumber : mas bisa lihat perbandingan, nanti bisa dikonfirmasi kepada 

perangkat desa di sana. Dilihat tahun sekian sampai dengan tahun 

2015 pendapatan masyarakat berapa? Tahun 2015 sampai dengan 

tahun sekarang pendapatan masyarakat berapa? Nahh, itu tolok 

ukurnya, jadi tolok ukur itu tidak hanya pada APBDes. Kalau APBDs 

mungkin saja belum berbanding lurus dengan desa-desa kalau 

dikompetisikan di kabupaten. Tapi nilai dongkraknya yang sudah 

tinggi, jadi pendapatan masyarakat dari awal sampai 2015 tadi titik 

tengahnya itu dilihat grootnya itu. 

Peneliti : kira-kira mungkin atau tidak kalau strategi yang seperti bapak tadi 

keduanya diterapkan dari top down dan bottom up, kira-kira bisa 

terjadi perubahan atau tidak dari penggabungan keduanya menjadi 

hanya menggunakan salah satu saja, misalkan berangkat dari bottom 

up approach (self help)? 

Narasumber : kalau di Desa Ngringin tidak hanya bottom up dan top down, 

semuanya jalan, baik dari visi dan misi kades, teknokrat planning, top 

down dan bottom up, dan partisipasi masyarakat jangan dilupakan. 

Karena apa? Dia bisa bergerak maju itu juga dari partisipasi 

masyarakat. Lihat masyarakat di sana, yang tadinya petani padi 

sekarang dia juga focus ke pekarangannya yang ada tanaman 
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belimbing tadi dan jambu kristal, kan berhasil. Panjenengan lihat di 

agrowisatanya, di sana dijual belimbing dan jambu kristal. lha itu 

pemberdayaan di pekarangan masyarakat sekitar, sehingga 

diakomodir oleh kepala desa dengan membentuk agrowisata tadi bisa 

langsung petik sendiri, bisa langsung beli di masyarakat yang jualan 

di sana. 

Peneliti : kalau saya lihat dari data dinas pertanian kabupaten bojonegoro, luas 

panen tanaman belimbing dari tahun 2014 sampai dengan 2017 itu 

menurun. Padahal yang saya ketahu juga data dari pemerintah 

kabupaten bojonegoro bahwasanya tanaman belimbing produksi 

terbesar berada di kecamatan kalitidu, khususnya di desa ngringinrejo, 

dan di desa ngringinrejo pada tahun 2014 itu juara 1 anugrah wiasata 

jawa timur. Nahh… tapi data luas panen dari tahun 2014-2017 itu 

menuru, itu bagaimana pak? 

Narasumber : jadi gini, siklus tumbuhan itu kalau sudah tua otomatis kan 

produksinya itu turun. Lha dalam hal ini mestinya dinas pertanian 

harus melakukan pembinaan fasilitasi, mungkin dengan dikasih 

vitamin, atau apa yang saya sendiri tidak memahami bidang itu. Yang 

kedua mungkin diperlukan peremajaan, itu yang harus ada sentuhan-

sentuhan kalau mengetahui produktivitasnya turun. Dalam hal ini 

enjadi atensi yang kita akan koordinasikan dengan dinas pertanian 

terkait hal itu. 

Peneliti : kira-kira selama ini yang terlihat dari dinas PMD ini dalam 

memfasilitasi setiap proses pemberdayaan, yang terlihat hasilnya 

seperti apa? Khususnya di Desa Ngringinrejo? 

Narasumber : ya tadi dari peningkatan pendapatan masyarakat desa. Jadi 

pemberdayaan ini kan abstrak mas, kita ndak bisa menghitung 1+1=2 

dan sebagainya itu kan ndak mungkin. Dalam hal ini motivasi mereka 

untuk mengenali potensi itu tadi, terus dalam pengenalan potensi tadi 

kita gali kebutuhan dari masyarakat, profesi masyarakat, kita 

sesuaikan, kita arahkan. Kebetulan mereka galung bersambut, 

sehingga ya bisa meningkat, itu saja kalau pemberdayaan. Seperti 

yang saya sampaikan tadi bahwa sebetulnya prinsip pemberdayaan itu 

hanya mengenali potensi SDM dan SDA untuk dikelola dalam rangka 

penigkatan taraf hidup. 

Peneliti : kalau dilihat dari keberlanjutannya bagaimana pak? Apakah di 

bidang bapak ini menargetkan sesuatu dalam jangka waktu 5 tahun 

atau 10 tahun kedepan? 

Narasumber : target kami sesuai dengan bidang kami itu adalah merencanakan dan 

mengevaluasi. Kalau terkait strategi bisnis, strategi peningkatan 

pendapatan, secara simultan kan oleh bidang ketahanan masyarakat 

desa/ kelurahan, dalam bentuk BUMDes, dan tetep dukungan dari 

dinas teknis (dalam hal ini dinas pariwisata dan dinas pertanian) 

karena ini agro, gitu. Kalau di kami prinsip kita sudah mengawal dari 

perencanaan, sudah dilaksanakan, kita evaluasi ternyata juga sudah 
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gradenya tinggi, kita ikutkan lomba sampai dengan provinsi juga 

sudah juara harapan 1, kan begitu. Mengenai pengembangannya kan 

ada di bidang lain, mungkin ada sentughan di bidang teknologi tepat 

guna, mungkin untuk bisnisnya ada di bidang ketahanan masyarakat 

desa/ kelurahan. 

Peneliti : selama ini kendala apa saja yang sudah panjenengan hadapi mulai 

dari mengawal perencanaan sampai dengan tahap evaluasi tadi? 

Narasumber : ya kendalanya pada kultur masyarakat, ada kemauan ndak. Lha untuk 

membentuk kemauan tadi itu harus didampingi secara simultan, untuk 

membangkitkan semangat mereka. Pada awalnya juga dicemooh, “apa 

to yang didapat dari belimbing?” itu, ternyata ada kajian dari 

akademisi mahasiswa dari jogja yang kebetulan KKN pada saat itu, 

itu bawa tanaman belimbing itu, karena di sana potensi banjir, semakin 

dia kena banjir semakin kuat. Ternyata ya hanya tanaman belimbing 

yang cocok di desa bantaran sungai bengawan solo seperti itu. 

Sehingga itu yang menjadi keyakinan kami, sehingga tetep terus kita 

anu dan akhirnya masyarakat lambat laun sadar dan mau mengikuti, 

sehingga seperti yang panjenengan lihat saat ini. Kita hanya fasilitasi 

itu mas, kita ndak bisa intervensi terlalu jauh terkait hal itu. 
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TRANSKRIP WAWANCARA KASUBID PERTANIAN BAPPEDA KAB. 

BOJONEGORO IBU ETA YULI 

(Tanggal 5 April 2019, Pukul 09:00 WIB) 

Peneliti : program di bidang Ibu yang mengacu pada agrowisata itu program apa 

saja? 

Narasumber : kalau di agropolitan itu sebenernya kita ada masterplan, masterplan 

agropolitan selama 5 tahun. Dari tahun 2015-2019. Di situ tertuang 

didalmnya kegiatan apasaja yang akan kita lakukan dalam agropolitan itu. 

Di kegiatan itu kan kita tidak sendiri. Kalu Bappeda kan fungsinya sebagai 

coordinator dengan OPD terkait yang menangani agropolitan (teknisnya). 

Ada dinas pertanian, ketahanan pangan, pariwisata, PMD juga ada, bina 

marga dan sebagainya. Di situ jelas apa? Siapa? Akan melakukan apa? Jadi 

kalau di agropolitan ngringinrejo itu kan pemiliknya masing-masing tiap 

warga, ada beberapa petani yang berkebun di situ dan dikomunalkan dan 

mereka juga masih dikelola oleh BUMDes. Kalau saya sendiri di kasubid 

pertanian lebih pada kegiatan perencanaan pembangunan pertanian 

(pertanian dalam arti luas). Nahh… kalau agro sendiri menjadi sub kegiatan 

di bidang saya. 

Peneliti : mulai masuk kebijakan agropolitan itu tahun berapa ibu? 

Narasumber : tahun 2008, saya belum di sini. 2008 itu sudah ada, cuman untuk 

masterplan sendiri penyusunannya mulai tahun 2015. Selain itu kita ada 

perbub, perbub no 33 tahun 2018 kawasan ekonomi pedesaan. Di situ ada 

kawasan ekonomi pedesaan, di perbub itu baru kita revisi dan mau kita 

masukkan 3 kawasan ekonomi pedesaan. Kalau yang untuk KADEKA 

sendiri ada di perda. Tapi nanti diharapkan setelah perbub 33 tahun 2018 

direvisi kawasan agropolitan itu (KADEKA) masuk di situ. 

Peneliti : kalau KADEKA itu dasar peraturannya bagaimana ya Ibu? 

Narasumber : itu ada di Perda (kabupaten Bojonegoro), cuman saya lupa perdanya nomor 

berapa. Perda nomor 6 kayaknya. 

Peneliti : kenapa kok ada KADEKA? Berdasarkan apa? 

Narasumber : itu kan ada analisis dulu to kajian kelayakan itu, apakah kawasan ini bisa 

dijadikan kawasan agropolitan atau tidak. Itu ada kok di masterplan, saya 

kan juga meneruskan yang dulu ada di sini jadi saya ya pedomannya itu. 

Pertama potensi, kalau di kapas sendiri kan kita bisa ketahui potensinya ada 

salak wedi. Dulu salak wedi itu kan kalau memang orang bisa milih pasti 

dapet enak, tapi kan di sana varietasnya campuran memang, jadi masih ada 

yang sepet masih ada yang manis. Belimbing pun kan juga gitu. Dengan 

adanya kawasan agropolitan kan harga bisa stabil, baik buah mentah 

maupun olahannya. Selain itu kan juga ada wisata edukasi juga di salak dan 

belimbing itu.  

Peneliti : kira-kira bisa atau tidak tercipta kawasan agropolitan yang baru? 
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Narasumber : bisa. Sekarang kan yang lagi berkembang Kecamatan Trucuk dengan 

komoditas jambu kristal. Cuman kan masih kita analisis kelayakan dulu 

potensinya seperti apa, terus secara lokasi seperti apa. Itu nanti kita ajukan 

ke provinsi, tapi sebelum kita ajukan itu ya tetep ada studinya dulu layak 

atau tidak kawasan tersebut dijadikan kawasan agropolitan. Kan kalau 

jambu kristal di desa padang itu kan banyak (di pinggiran bendung gerak), 

itu baru mulai ada penanaman di tahun 2014. Itu kan rencana mau kita 

jadikan kawasan agropolitan juga, khususnya di Desa Padang. 

Peneliti : jadi kalau semisal disetujui juga harus membangun infrastruktur dong Ibu? 

Narasumber : iya. Infrastruktur juga harus ada di situ. Kan kemaren yang di jambu kristal 

Padang itu juga ada bantuan dana untuk pariwisata. Bantuan keuangan 

untuk pariwisata itu diberikan pada desa-desa yang memiliki embrio wisata, 

seperti dulu itu kan di Ngringinrejo, di Wedi itu kan juga ada bantuan 

keuangan untuk pariwisata. Cuman untuk apa uang itu digunakan kan semua 

juga tergantung pada proposal yang diajukan ke bupati dan cairnya melalui 

dinas pariwisata. 

Peneliti : nahhh… itu kan kalau untuk yang ada potensi wisata, kalau yang tidak ada 

potensi bagaimana? 

Narasumber : kalau yang tidak ada potensi ya kita tidak bisa, kalau tidak ada potensi 

terus apa yang di ini?  

Peneliti : berarti kalau semisal desa terpencil dan masih terbelakang itu tidak 

memiliki potensi, tidak bisa mengembangkan wilayahnya? Atau dijadikan 

kawasan agropolitan? 

Narasumber : kalau mereka ada potensi bisa, kalau mereka tidak ada potensi ya kita tidak 

bisa. 

Peneliti : kalau dari pemkab sendiri juga tidak bisa? Semisal dikasih pancingan 

untuk memunculkan potensi dan sebagainya begitu? 

Narasumber : itu kan kemaren disampaikan pas rapat koordinasi bersama dengan 

pengembangan kawasan ekonomi pedesaan. Jadi Ibu bupati itu 

menginginkan nantinya desa-desa itu tidak hanya itu-itu saja yang masuk di 

kawasan ekonomi kita. Jadi nantinya mungkin ada perluasan desa-desa lain. 

Kan kalau seperti itu kan dari bawah to, yang tau potensi mereka itu ya 

mereka sendiri to. Itu kita sampaikan di musrenbang, kan kalau musrenbang 

di kecamatan itu kita dating. Kita sampaikan kalau memang desa itu bisa 

memunculkan potensinya, itu nanti pasti ada campur tangan dari kabupaten, 

seperti itu. 

Peneliti : keterkaitan antara wilayah agropolitan dengan wilayah perkotaan itu 

seperti apa? 

Narasumber : sebenernya gini, kita itu kalau di sini belum ada sub terminal agrobisnis. 

Jadi untuk wilayah agropolitan itu menjual buahnya itu disekitar wilayah 

agropolitan dan belum ke luar. Padahal pangsa pasar mereka ke luar itu 

sudah banyak, seperti di agroguna sendiri sebenernya sudah membuka 
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peluang pasar. Agroguna kan linknya banyak, mereka bisa menjual ke pasar 

luar bojonegoro, mereka juga menjual ke supermarket-supermarket dan 

retail-retail di luar bojonegoro. Cuman kembali ke manusianya, kadang 

mereka itu mikir saya jual di tempat saja sudah enak, kenapa harus jual di 

luar. Nahh… agroguna sendiri juga sudah pernah kerjasama dengan petani 

jambu kristal. Tapi kan mereka punya target, mereka harus ambil berapa 

kilo, kwintal, atau berapa ton itu kan ada to. Nah… kontinuitas itu yang 

masih belum ada, jadi itu yang belum terlaksana sampai saat ini. Kalau 

untuk belimbing itu kan ada gradenya, yang grade A biasanya banyak dijual 

di took buah di sepanjang jalan diponegoro situ. Tapi untuk kerjasama 

dengan pihak agroguna itu yang masih belum, ya karena itu tadi mereka 

tidak bisa memenuhi target yang harusnya menjadi kontinuitas. Untuk di 

Ngringinrejo kan buat agrowisata kan asyik ya, jadi buah-buah itu kadang 

ya habis laku di tempat, dan tidak menutup kemungkinan mereka juga 

mengambil dari luar kawasan itu. Tapi kalau seperti itu gak masalah, saya 

sendiri juga gak masalah. Selama itu ada potensi dan bisa untuk menyokong 

di kawasan agropolitan yang ada itu tidak masalah. 

Peneliti : berarti hubungan antara kawasan agropolitan dengan wilayah kota ini 

dirasa masih belum maksimal? 

Narasumber : kalau dilihat dari kaca mata saya pribadi sih sebenernya sudah, tapi kurang 

maksimal. Sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, mereka jual online 

pun juga bisa. Cuman untuk kualitasnya memang harus tetep dijaga. 

Peneliti : kalau spesifikasi pembagian kerja dari hubungan wilayah agro dengan 

wilayah perkotaan seperti apa Ibu? 

Narasumber : sebenernya kalau untuk itu kita kan ada OPD, kalau Bappeda ranahnya kan 

koordinasi, kita masing-masing ada OPD terkait. Kan setiap tahun kita juga 

ada monev terkait pengembangan kawasan tersebut, jadi monev itu kita kan 

juga gak sendirian, kita mengajak beberapa OPD terkait yang ada kaitannya 

dengan wilayah agro itu. Di situ nanti kita menggali apa kesulitan dari 

petani, pengelola, maupun dari OPD terkait, itu kita nanti satukan. Jadi kita 

tangani apa kesulitannya, kalau semisal dari pertanian ya nanti dinas 

pertanian yang masuk, aka nada penyuluhan pertanian dan sebagainya. 

Kalau buahnya over produksi dan tidak laku di pasar, itu nanti ada perinaker 

untuk mendampingi pelatihan produk olahan buahnya itu, mau dijadikan 

sirup atau dijadikan makanan itu kan dari ketahanan pangan, begitupun 

permasalahan-permasalahan lainnya juga sama. Jadi kalau antara pengelola 

dengan pemerintah selama ini komunikasinya ya lewat itu monev itu setiap 

tahun. Setiap tahun pun tidak hanya sekali evaluasi, tapi juga dua kali di 

awal dan akhir tahun, bahkan juga kadang tiga kali di pertengahan tahun 

juga. 

Peneliti : berbicara soal olahan dari produknya itu, kalau produk olahan dari 

belimbing itu kurang laku di pasaran entah karena kurang awet, kurang 

menarik, dan lain sebagainya, itu dari Bappeda sendiri memandangnya 

seperti apa? 
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Narasumber : untuk olahan kan memang kurang tahan lama. Itu juga menjadi masukan 

untuk kita. Mungkin nanti kita sampaikan pada ketahanan pangan untuk 

memberikan pengawet yang aman untuk dikonsumsi. Kan tadi saya sudah 

sampaikan kalau kita masih belum punya sub terminal agrobisnis. Kalau 

semisal olahan dari produk (oleh-oleh khas) itu mau ditaruh mana kalau 

cuman di kawasan agropolitan. Mangkanya itu kemarin juga kami 

sampaikan bahwa produk olahan bisa di buat di situ dan dipamerkan di situ 

juga untuk dijual. Cuman itu juga jadi masukan kita juga, kalau untuk sirup 

itu kita juga harus bisa menjual dibawah harga sirup-sirup pabrikan yang 

lain. Itu kembali lagi juga ke pemikiran asyarakatnya, misalkan gini kalau 

semisal kita produksi secara masal ternyata gak laku. Itu kan juga pemikiran 

mereka lagi gitu loh. Akhirnya mereka produksi juga sesuai dengan 

pesanan. Itu nanti kita coba gali lagi, karena sekarang kita masih menunggu 

revisi dari perbub itu jadi kita belum sampai ke sana. 

Peneliti : proses perencanaan dalam mengembangkan agropolitan khususnya di 

Ngringinrejo itu seperti apa Ibu? 

Narasumber : itu kan jadi gini, kan di masterplan kan ada. Sebelum kita masuk di 

masterplan itu kan ada identifikasi terlebih dahulu, terus permasalahan yang 

terjadi di sana itu seperti apa, itu nanti kita akan break down ke OPD terkait. 

Semisal di sana terkait budidaya, itu nanti kita break down ke pertanian, jadi 

nanti dinas pertanian yang akan mendampingi untuk sekolah lapangnya, 

untuk pelatihannya, penanggulangan hama penyakit. Kalau untuk 

infrastruktur semisal jalan, itu nanti kita lihat dulu jalan yang mana untuk 

kemudian dinas binamarga masuk mendampingi. Tapi ya dilihat dulu jalan 

itu jalan akses yang masuk kewenangan siapa, apakah kewenangan 

pemerintah desa, kewenangan pemerintah kabupaten, atau kewenangan 

provinsi, itu juga harus dilihat dulu. Jadi kita awali dengan identifikasi 

terlebih dahulu seperti apa, permasalahannya seperti apa, baru nanti kita 

break down ke masing-masing OPD. 

Peneliti : dalam proses perencanaan tersebut, apakah masyarakat terlibat? 

Narasumber : iya. Jadi kan kita identifikasi ke lapangan itu kan juga kita libatkan unsur 

masyarakat, unsur akademisi, pemerintah desa, terus dari OPD terkait juga 

kita berangkat bareng-bareng dari sini. 

Peneliti : waktu untuk proses perencanaan itu kapan ibu? 

Narasumber : kita dua kali mas ya itu minimal. Jadi di awal tahun biasa dengan tim pokja 

itu kita revew kegiatan tahun sebelumnya di lokasi (kawasan agropolitan 

termasuk juga kecamatan trucuk). Jadi nanti di situ kita evaluasi kegiatan 

tahun kemaren, setiap OPD bisa menyampaikan kegiatannya apa saja, jalan 

atau tidak, kalau semisal tidak jalan kita evaluasi di situ. Baru kita 

rencanakan lagi tahun ini harus jalan. Selain di awal tahun juga kita adakan 

di akhir tahun. Tapi itu minimal, di tengah tahun biasanya juga kita adakan. 

Peneliti : kalau lamanya proses perencanaan tersebut? 

Narasumber : kalau lamanya itu kita kan N-1, jadi tahun 2020 sudah kita rencanakan. Ini 

kan kita di awal ya mas, RPJMD kan baru, setelah nyusun RPJMD kita 
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nyusun RENSTRA OPD. Jadi di situ kan kita lihat kegiatan-kegiatan 

mereka mana sih yang nantinya masuk ke visi & misi bupati. Setelah 

RENSTRA kita nyusun RENJA, RENJA kan tahunan, di situ kita lihat 

sudah masuk atau belum kira-kira. Jadi N-1, nanti 2020 actionnya, terus 

untuk tahun 2020 kita rencanakan yang untuk tahun 2021. 

Peneliti : kalau untuk kendalanya apa saja dalam proses perencanaan itu tadi? 

Narasumber : kalau kendala itu lebih ke factor human errornya. Jadi kadang lupa 

dimasukkan, kalau tidak ya ada pihak yang tidak setuju, jadi bukan ke 

masalah teknis sih. Kalau dari masyarakatnya tidak ada kendala, selama 

program itu menguntungkan mereka, ya mereka akan terima-terima saja. 

Cuman kan kalau kita tidak selalu memberi bantuan kepada masyarakat, 

karena kita kan juga pengen mereka menjadi mandiri. Kalau dari 

pendamping kita di tahun ini masih belum kontrak. Sebenernya kita ada 

pendamping, tapi ya itu belum kita kontrak karena baru saja kan bupati 

dilantik. 

Peneliti : kalau dalam pendanaan dan pelaksanaannya seperti apa ibu? 

Narasumber : itu juga masuk di situ, di RENSTRA kan sudah ada termasuk kegiatannya 

seperti apa, pendanaannya berapa. Kalau RENSTRA kan lima tahun, kalau 

RENJA setiap tahun. Kalau keterbatasan dana kita nggak boleh ya, karena 

APBD kita kan juga banyak, cuman kan mungkin fokus-fokusnya beda. Jadi 

untuk tahun pertama ini memang lebih kea rah infrastruktur, kalau 

infrastruktur selesai di tahun pertama dan kedua, selanjutnya kan lebih enak 

jalannya (pengembangan kawasan agropolitan). Kalau di RENJA emang 

udah kelihatan kegiatan-kegiatan OPD itu focus dimana kelihatan di situ. 

Peneliti : tapi tetap ibu ya, dana untuk pengembangan agropolitan itu dari APBD? 

Narasumber : iya dari APBD, cuman kan dari masyarakat sendiri juga ada. Kalau 

seumpama dari APBD tidak bisa mengkover ya bisa dari provinsi. Seperti 

contohnya di Kecamatan Kapas itu kan ada bantuan bibit langsung dari 

provinsi. Jadi untuk sarpras agropolitan itu di provinsi kan juga ada, jadi 

kalau memang di sana ada kesempatan untuk kita ajukan ya tetep kita 

ajukan, dapet atau tidaknya itu kan ya tergantung nanti. Cuman selama ini 

ya masuk terus, sering dapet dari provinsi. 

Peneliti : berarti untuk mendapatkan dana itu tidak susah? 

Narasumber : tidak kalau itu. Cuman kan tergantung gini loh… kadang OPD kan tidak 

mau menganggarkan padahal itu ada di RPJMD kita, terus di RENSTRA. 

Tapi kadang mereka “woo iki prioritas di sini”. Tapi kalau itu tidak masuk, 

tim kita kan juga komitmen untuk apa yang harusnya masuk tapi tidak 

dimasukkan ya tetep kita usahakan masuk. 

Peneliti : berarti yang seharusnya ada anggaran tersendiri setiap OPD untuk 

mengembangkan agropolitan itu terhalang program prioritas yang lain jadi 

tidak dapat buy a? 
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Narasumber : yaa… tergantung OPDnya masing-masing itu emang. Jadi kadang 

harusnya ini masuk, tapi mereka ada program yang dirasa lebih jadinya 

tidak dimasukkan. Tapi mereka juga komitmen kalau mereka nanti 

diajukan, selama itu disetujui oleh bupati ya oke-oke aja. 

Peneliti : besaran dananya itu berapa ibu? 

Narasumber : kalau besarannya ya masing-masing beda-beda e. kalau saya sendiri di 

Bappeda sekitar 200an juta, tapi ini ya bukan untuk itu aja. Kita kan ada 

pendampingan ya, jadi ya banyak untuk pendampingan itu. Kalau masing-

masing OPD ya beda-beda. Kalau untuk gazebo itu ya mungkin sekitar 

30juta, tapi kalau untuk bibit dan perawatan itu kan ya kadang langsung 

didrop dari provinsi langsung. 

Peneliti : kira-kira dana tersebut sudah efektif atau belum dalam mengembangkan 

agropolitan yang ada? 

Narasumber : kalau kita kan ranahnya di koordinasi ya. Kalau dana 200 itu kan kita buat 

untuk perencanaan terus pendampingan juga. Kalau untuk pendampingan 

itu ya kita rasa sudah efektif dengan adanya pendamping kita kan ndak perlu 

ke lapangan ya. Jadi pendamping itu bisa melaporkan setiap bulan apa 

kendala atau masalahnya di sana untuk kemudian diselesaikan. 

Penyelesaian masalah atau kendala itu juga dilihat, kalau bisa diselesaikan 

pendamping ya diselesaikan sendiri, tapi kalau perlu diselesaikan OPD 

terkait ya kita adakan rapat koordinasi untuk itu. 

Peneliti : kalau kendala dalam pendanaan itu apa saja bu? 

Narasumber : kendala pendanaan… ya itu tadi lebih ke human error, bukan masalah 

teknis. Itu tidak bisa kita pungkiri. 

Peneliti : kalau evaluasinya? 

Narasumber : itu kan tadi sudah saya jelaskan minimal dua kali. Kita kadang bisa sampai 

empat kali loh. Itu di februari, April, juli/ agustus, terus September/ 

November itu. Tapi yang pasti ya di awal tadi, kalau yang dua itu tadi ya 

gak pasti, tergantung kebutuhan. 

Peneliti : yang dievaluasi masalah apa saja ibu? 

Narasumber : yang dievaluasi banyak. Kita kan sudah ada catetan di tahun sebelumnya. 

Permasalahan ini apakah sudah diselesaikan semua oleh OPD terkait. Kalau 

misalkan belum nanti kita tanya kendalanya apa. Semisal permasalahannya 

di dana ya nanti kita suruh sampaikan ke RAPBD di tahun selanjutnya untuk 

dimasukkan, kalau disetujui ya oke. 

Peneliti : nah… lebih sering belum diselesaikan atau sudah? 

Narasumber : sudah. Lebih sering sudah, cuman kan ya masih ada lah beberapa OPD 

yang yaaa seperti itu lah. 

Peneliti : yang sering disorot dalam evaluasi itu masalah-masalah seperti apa ibu, 

khususnya di Ngringinrejo? 
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Narasumber : kalau di Ngringinrejo sih sudah bagus ya, soalnya kelembagaan sudah 

jalan, petaninya sudah bagus sudah kondusif, terus BUMDesnya juga sudah 

baik, jadi kalau untuk Ngringinrejo sih sudah ndak masalah. Kalau untuk 

salak kemarin itu kelembagaannya belum, jadi yang jalan sebenernya atas 

nama pokdarwis, tapi masih atas nama ketua saja. Kalau di Ngringin sudah 

bagus, kasnya kan sudah jalan to, itu tiket kan juga yang ngelola pokdarwis, 

dan mereka festival berkali-kali itu kan juga mereka sendiri sebagian besar 

dari kasnya pokdarwis. Padahal itu njenengan sendiri tahu berapa juta 

sendiri buat festival itu. Kan berarti seperti itu kan kita sudah bisa liha kalau 

mereka itu sudah baik, kelembagaan kan juga sudah pasti jalan dengan baik 

dilihat dari situ. Jadi kalau di sana sih sudah termasuk mandiri lah istilahnya, 

cuman tetep kita damping biar nggak nglokro, maksudnya layu. Kan kalau 

nggak kita dampingi, terus mereka merasa sudah tidak diperhatikan. 

Sebenernya kan nggak gitu, kalaupun kita seperti itu kan kita sudah merasa 

kalau mereka mandiri. Tapi ya tetep sekali waktu kita ke sana silaturahmi 

sekalian tanya-tanya perkembangannya seperti apa, permasalahannya 

bagimana. Tetapi selama ini kita ke sana ya ternyata baik-baik saja. 

Kemaren kan dari situbondo juga ingin mengembangkan belimbing di sana 

juga belajarnya di Ngringinrejo. Terus juga agropolitan kita juga masuk 

nominasi agropolitan award jatim (tauhn 2018), cuman pengumumannya 

sampai sekarang juga belum karena kepala Bappeda provinsi jatim kan di 

ganti. 

Peneliti : kalau untuk monitoring dan evaluasi kan pasti ada variabel atau 

indikatornya, itu variabel dan indikatornya apa saja ibu? 

Narasumber : sebenernya kan perlu juga indikator atau variabel seperti itu, cuman kita 

selama ini belum kea rah sana. Kita masih menggali permasalahan, belum 

kearah kuantitatif dan masih di kualitatif dalam hal itu. Jadi 

permasalahannya seperti apa, apa yang sudah dilakukan di sana, tindak 

lanjut dari masing-masing OPD seperti apa, ya baru masih sebatas itu. Jadi 

ya masih sebatas itu sih kita ngukurnya, masih belum sampai ke indikator 

ini harus berapa persen, ini harus berapa persen, belum sampai ke sana. Ya 

nanti itu buat masukan untuk tim kita kedepannya harus seperti itu. 

Peneliti : berarti pengelolaan tersebut dikatakan baik atau pengelolaan tersebut 

dikatakan buruk masih abstrak ya bu? 

Narasumber : masih belum terukur. Ya kalau kita masih belum kea rah sana. Itu nanti 

kita jadikan anu mas, bagus itu buat masukan kita. Nanti kita jadikan 

evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya. 

Peneliti : untuk pengaruhnya dari evaluasi itu sendiri seperti apa? 

Narasumber : pengaruhnya yawes ini mas, jadi seumpamanya di situ belum ada olahan, 

kan pasti orang belum terfikir untuk membuat olahan. Dengan adanya kita 

masuk ke sana terus kita lihat kok masih seperti ini, terus kita adakan 

pelatihan untuk pengolahan, pelatihan budidaya. Kan secara tidak langsung 

kan petani memikirkan kualitas buah ataupun olahan, cuman kontinuitas itu 

yang belum. 
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LAMPIRAN FOTO 

 

 

  

Wawancara dengan Ibu Eta Yuli 
selaku Kepala Subbidang Pertanian 

Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Bojonegoro 

Wawancara dengan Bapak Suprapto 

selaku Sekretaris Desa Ngringinrejo 

Wawancara dengan Bapak Agus 

selaku Kepala Bidang Pembangunan 

dan Kerjasama Desa/ Kelurahan 

Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro 

Wawancara dengan Ibu Evie 
Kumalasari selaku Kepala Bidang 

Ketahanan Masyarakat Desa/ 

Kelurahan Dinas PMD Kabupaten 

Bojonegoro 

Wawancara dengan Bapak Priyo 

Sulistyo selaku Ketua Pokdarwis 

Jaya AbadiKawasan Agrowisata 

Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo 

Wawancara dengan Bapak Suwoto 

selaku Ketua Kelompok Tani Mekar 

Sari Desa Ngringinrejo 
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  Wawancara dengan Bapak Harry 
Sulistyo selaku Ketua BUMDes Tirta 

Abadi Desa Ngringinrejo 

Wawancara dengan Bapak Suntoro 
selaku masyarakat sekaligus petani 

dan pedagang belimbing Desa 

Ngringinrejo 

Wawancara dengan Mbak Wiwik 

selaku masyarakat sekaligus petani 

dan pedagang belimbing Desa 

Ngringinrejo 

Wawancara dengan Ibu Sumiati 

selaku Ketua KUB Tulib Desa 

Ngringinrejo 

Wawancara dengan Ika 
Wahyuningsih selaku masyarakat 

sekaligus petani dan pedagang 

belimbing Desa Ngringinrejo 
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  Wawancara dengan Ambarsari 

selaku masyarakat sekaligus petani 
dan pedagang belimbing Desa 

Ngringinrejo 

Gambar jalan paving dan pagar di 

lingkungan Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa Ngringinrejo 

Gambar lapak pedagang yang 

disediakan BUMDes di lingkungan 

Agrowisata Kebun Belimbing Desa 

Ngringinrejo 

Gambar produk yang dihasilkan 

masyarakat di lingkungan 

Agrowisata Kebun Belimbing Desa 

Ngringinrejo 
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Gambar rapat koordinasi terkait 
Evaluasi Desa/ Kelurahan Berhasil 

tingkat Provinsi Jawa Timur di Balai 

Desa Ngringinrejo 

Gambar rapat koordinasi terkait 

Evaluasi Desa/ Kelurahan Berhasil 

tingkat Provinsi Jawa Timur di 
Creating Room Gedung Pemkab 

Bojonegoro 

Foto PJ Sekda Bojonegoro bersama 

Ketua Tim Penilai terkait penilaian 

lapangan Evaluasi Desa/ Kelurahan 

Berhasil tingkat Provinsi Jawa Timur 
di depan tugu anugerah wisata jawa 

timur 2014 

Gambar penilaian lapangan terkait 
Evaluasi Desa/ Kelurahan Berhasil 

tingkat Provinsi Jawa Timur di 

Kawasan Agrowisata Kebun 

Belimbing Desa Ngringinrejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


