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2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengembangan Wilayah 

Secara harfiah, pengembangan wilayah berasal dari 2 kata, yaitu pengembangan 

dan wilayah. Pengembangan merupakan kemampuan yang bersumber dari apa yang 

dapat dilakukan berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan agar 

meningkatnya kualitas hidup, sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan 

adalah adanya keinginan untuk memperbaiki keadaan dan kemampuan yang 

dimiliki untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik (Alkadri, 2001). Terdapat 

pendapat berbeda mengenai definisi pengembangan, menurut Budiharsono (2002) 

pengembangan merupakan suatu proses menciptakan potensi yang memunculkan 

potensi-potensi baru dari potensi-potensi yang terbatas, dan juga termasuk mencari 

potensi berbeda dari beragam kelompok yang mempunyai potensi yang berbeda. 

Sedangkan kata wilayah itu sendiri merupakan satuan geografis yang memiliki 

penajaman tertentu dimana di dalamnya terdapat interaksi antar komponen wilayah 

secara fungsional, sehingga sifat batasan wilayah dapat bersifat dinamis tidak mesti 

bersifat fisik dan pasti atau statis (Rustiadi et al, 2001). UU No.26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang mendefinisikan wilayah sebagai unit geografis dengan 

komponen-komponen terikat dengan batas dan sistem dengan dasar penentuannya 

adalah aspek administratif dan fungsional. Jadi pengembangan wilayah adalah 

proses untuk meningkatkan kualitas wilayah dengan cara meningkatkan potensi 

yang dimiliki serta memunculkan potensi baru. 

 

Pengembangan wilayah jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, secara umum 

berorientasi pada meningkat atau menurunnya produktivitas wilayah dengan 

indikatornya adalah jumlah penduduk, pendapatan, kesempatan kerja, dan 

additional value (nilai tambah) dari sektor industri pengolahan. Sedangkan jika 

dilihat dari sudut pandang sosial, pengembangan wilayah berfokus terhadap tujuan
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agar terjadinya perubahan dari kondisi yang kurang berkembang menjadi 

berkembang atau maju yang terjadi secara bertahap dan diharapkan dapat 

membantu pengembangan daerah sekitarnya. 

 

Zen dalam Alkadri (2001) mendefinisikan pengembangan wilayah sebagai suatu 

bentuk hubungan yang tercipta antara sumber daya alam (SDA), sumber daya 

manusia (SDM), dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat yang berjalan 

secara harmonis dengan mempertimbangkan daya tampung. Seperti dalam gambar 

2.1 berikut. 

 

 

2.1.1 Komponen Pengembangan Wilayah 

Friedman dan Alonso (2008) berpendapat bahwa untuk jangka panjang dalam 

pengembangan wilayah menjadi lebih penting bagi masyarakat untuk mengenal 

potensi sumber daya dan potensi pengembangan lokal wilayah khususnya potensi-

potensi yang dapat mendatangkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial 

masyarakat, tidak terkecuali pengurangan angka kemiskinan, dan juga hambatan 

pembangunan daerah dapat teratasi dalam rangka meraih tujuan dari pembangunan. 

Berikut adalah 7 hal penting dalam pembangunan yang dapat berpengaruh terhadap 

pengembangan wilayah menurut Friedman dan Alonso (2008) : 

Sumber: Zen dalam Alkadri, Tahun 2001 

Gambar 2.1 

Hubungan Antar Elemen Pembangunan 
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a. Sumber daya lokal : sumber daya lokal merupakan salah satu komponen 

penting dalam pembangunan karena sumber daya lokal merupakan kondisi 

alam yang dimiliki wilayah yang sifatnya berasal dari dalam daerah itu 

sendiri dan dapat memberi nilai positif bagi daerah, selain itu sumber daya 

lokal juga dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya saing. Contohnya 

adalah keberadaan barang tambang yang melimpah, tanah yang subur, dan 

lain sebagainya. 

b. Pasar : Pasar merupakan tempat bagi daerah untuk memasarkan produk 

yang dihasilkan wilayah tersebut dalam proses produksi 

c. Tenaga kerja : merupakan sumber daya yang bertugas sebagai pengolah 

sumber daya lokal yang fungsinya adalah meningkatkan nilai jual produk 

yang berasa dari hasil proses produksi wilayah tersebut 

d. Investasi : dalam mengembangkan wilayah memerlukan investasi bberupa 

penanaman modal dalam setiap kegiatannya. Semakin stabil kondisi 

wilayah dan meningkat atau dengan kata lain kondusif maka akan semakin 

besar investasi yang masuk. 

e. Kemampuan pemerintah : kehadiran pemerintah dianggap penting dalam 

pengembangan wilayah karena pemerintah mempunyai peran sebagai 

pengarah, selain itu pemerintah juga sebagai katalisator pembangunan 

f. Transportasi dan komunikasi : mengingat pentingnya wilayah satu dan 

wilayah lainnya untuk terhubung membuat peran transportasi dan 

komunikasi menjadi penting. Dengan adanya penghubung yang baik antara 

wilayah satu dan lainnya dapat menimbulkan terciptanya arus pergerakan 

barang, jasa, dan informasi dengan begitu akan memberi pengaruh juga 

terhadap pengembangan wilayah. 

g. Teknologi : teknologi menjadi komponen penting karena teknologi dapat 

membantu proses produksi di wilayah agar menghasilkan output dan kinerja 

yang meningkat. 
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2.1.2 Sistem Pengembangan Wilayah 

 Pengembangan Wilayah Sistem Top Down 

Sistem top down didefinisikan menjadi 3 konsep, yaitu konsep kutub pertumbuhan 

(growth pole), integrasi fungsional-spasial, dan pendekatan decentralized 

territorial (Rondinelli dan Rustiadi, 2006). Konsep growth pole diharapkan dapat 

menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga pertumbuhan 

dapat menyebar (spread effect) atau dapat memberi efek tetesan (trickle down 

effect) kepada daerah di sekitarnya.  

 

Konsep growth pole di Indonesia sejak awal dirintis pada tahun 1980-an – 1997 

berhasil meningkatkan indikator ekonomi nasional dengan menekankan investasi 

masif pada industri padat modal di kota-kota pulau jawa. Pulau Jawa dipilih karena 

memiliki tenaga kerja yang banyak. Namun dampaknya terhadap pembangunan 

daerah lain sangat terbatas, karena yang terjadi justru menyerap sumber daya 

(bahan mentah, modal, tenaga kerja dan sumber daya manusia) dari daerah di 

sekitarnya dan menyebabkan kesenjangan daerah. 

 

Konsep integrasi merupakan konsep yang menggunakan pendekatan dengan 

mengutamakan adanya integrasi yang terbentuk secara sengaja pada beragam pusat 

pertumbuhan akibat adanya konsep yang komplementer. Konsep integrasi 

menyatakan bahwa suatu wilayah memiliki hierarki. Sedangkan konsep 

desentralisasi merupakan pendekatan  yang bertujuan untuk memperbaiki 

kelemahan pada konsep growth pole, karena konsep growth pole dapat 

menimbulkan backwash effect yang merugikan wilayah sekitarnya, pendekatan 

desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah dalam sumber daya modal dan sumber 

daya manusia tidak terdapat aliran keluar. 

 Pengembangan Wilayah Sistem Bottom Up 

Sistem bottom up dalam pengembangan wilayah merupakan bentuk respon dari 

konsep pembangunan development from above atau konsep pembangunan dari atas, 

Konsep pengembangan wilayah dengan sistem bottom up sering dikenal juga 
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sebagai konsep pembangunan dari bawah (development from below). Agropolitan 

adalah salah satu bentuk dari konsep pengembangan wilayah dengan sistem bottom 

up. Menurut Sugiono (2002) agropolitan adalah rancangan wilayah yang memulai 

pembangunan dari kekuatan yang berasal dari lokal ke dalam yang kuat lalu terbuka 

ke arah luar. 

 

Dalam pengembangan wilayah terdapat peran penting dari dimensi ruang, karena 

dengan adanya ruang dapat menimbulkan kemajuan bagi individu di sisi lain juga 

ruang dapat menimbulkan konflik. Dari segi kuantitas, ruang memiliki jumlah yang 

terbatas, sedangkan dari segi kualitas, ruang memiliki beragam potensi. Dalam 

penyusunan kebijakan pengembangan wilayah memerlukan adanya intervensi 

perencanaan yang berwawasan keruangan, dengan demikian diharapkan dapat 

terciptanya keselarasan dari berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah 

(Riyadi dalam Ambardi, 2002) 

2.1.3 Keberhasilan Pengembangan Wilayah 

Riyadi (2002) berpendapat bahwa dalam keberhasilan pengembangan wilayah 

terdapat 3 faktor, yaitu produktivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. 

Produktivitas dalam keberhasilan pengembangan wilayah diukur  dengan ada 

tidaknya perkembangan produktivitas institusi termasuk aparat yang ada di 

dalamnya. Efisiensi dalam keberhasilan pengembangan wilayah diukur dengan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang digunakan dalam 

pembangunan. Partisipasi masyarakat diukur berdasarkan adanya jaminan terhadap 

suatu program dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di suatu wilayah. Wilayah 

satu dan lainnya berbeda, perbedaan tersebut terdapat pada keadaan politik sosial, 

kelembagaan, komitmen dan kemampuan dari aparat dan masyarakat pada wilayah 

tersebut. Sehingga agar terlaksananya pembangunan yang dapat menampung dan 

menyalurkan aspirasi warganya dan juga berkelanjutan harus mempunyai 

kemampuan untuk berkoordinasi, mengakomodasi dan memfasilitasi seluruh 

kepentingan, dan mempunyai kreativitas yang inovatif.  
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2.2 Konsep Agropolitan  

Mc. Douglass dan Friedman adalah orang pertama yang memperkenalkan kosen 

agropolitan pada tahun 1974 sebagai metode untuk pengembangan perdesaan. 

Konsep agropolitan pada dasarnya ingin memberi pelayanan yang biasanya terdapat 

di kota tapi dapat terlayani di desa baik dalam pelayanan yang terkait masalah untuk 

menunjang proses produksi pertanian ataupun proses pemasaran. Konsep ini juga 

diharapkan dapat memecahkan permasalahan terkait kebutuhan sosial budaya dan 

kehidupan setiap hari. atau dengan istilah lain yang disampaikan Friedman adalah 

“kota di ladang”. Konsep agropolitan menempatkan desa sebagai pusat pelayanan 

sehingga letaknya sangat dekat dengan permukiman petani, baik itu pelayanan 

terkait teknik berbudidaya maupun kredit modal kerja ataupun informasi pasar. 

Sehingga dapat didefinisikan bahwa agropolitan adalah sebuah pendekatan 

pembangunan berbasis pertanian dalam pembangunan ekonomi secara terpadu dan 

berkelanjutan melalui infrastruktur desa yang berkembang agar dapat melayani, 

mendorong, serta memacu wilayah sekitarnya agar terjadi pembangunan pertanian. 

 

Secara skematis, kawasan agropolitan adalah wilayah yang dipilih sebagai pusat 

sistem dan pelayanan kegiatan pertanian bagi semua kawasan dan permukiman nya 

(lihat gambar 2.2). unit perpindahan menuju kawasan perkotaan di pedesaan yang 

menjadikan pertanian, kerajinan, dan pariwisata sebagai kekuatannya disebut 

sebagai distrik agropolitan. Distrik agropolitan itu sendiri disusun dengan 

menjadikan sumber daya lokal dan individu atau kelompok terkait yang memiliki 

jalinan yang kuat sebagai sumber kekuatan. Hubungan antara kota tani sebagai 

sentra produksi dan permukimannya ataupun dengan kota tani utama dikaitkan 

dengan beberapa tipe keterkaitan. Agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas 

pedesaan, hutan, dan kawasan pertanian kesatuan sistem yang saling terintegrasi 

dan terhubung melalui sistem jaringan (Poli, Bisri, Surjono, dan Lengkong, 2013). 

tipe keterkaitan dua wilayah dibedakan berdasarkan bidang-bidangnya, meliputi a) 

secara fisik yang mencakup jaringan transportasi dan ketergantungan ekologis; b) 

secara ekonomi yang menyangkut pol-pola dasar, arus bahan baku, arus modal, pola 
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konsumsi dan belanja, arus pendapatan, dan arus komoditi sektoral dan intra-

regional; c) secara pergerakan penduduk, meliputi perpindahan sementara, 

permanen, dan juga perjalanan dinas/kerja; d) teknologi yang terdiri atas 

ketergantungan teknologi; e) social interaction yang terdiri atas pola visiting, 

kinship, kegiatan rohani, dan interaksi sosial; f) interaksi delivery pelayanan yang 

terdiri atas arus dan jaringan energi, kredit dan finansial, diklatbang, pelayanan 

Kesehatan, profesional, komersial dan teknik, dan sistem layanan transportasi; serta 

g) tipe keterkaitan politik, administrasi dan organisasi, terdiri dari hubungan 

struktural, arus budget dan pemerintah, ketergantungan organisasi, pola otoritas 

oproval supervisi, pola transaksi intra-yurisdiksi, dan rantai keputusan politik 

formal (Rondenelli,1985).

 

Sumber : Departemen Pertanian, Tahun 2002 

Gambar 2.2  

Kawasan Agropolitan 
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2.2.1 Kunci Keberhasilan Agropolitan 

Menurut Anugrah (2003) konsep agropolitan dalam implementasinya memiliki 

beberapa kriteria untuk dapat mengembangkannya. Hal tersebut secara garis besar 

mencakup:  

1) Kota dengan maksimal penduduk 600 ribu jiwa dengan luas maksimal 30 

ribu hektar; 

2) Lalu pada kawasan sekitarnya terdapat pengembangan yang terbagi atas 

wilayah yang mempunyai 1 komoditas unggulan dan penunjang dengan 

jenis komoditas bergantung kepada kebutuhan; 

3) Terdapat agroindustri pada growth center yang terdiri atas beberapa 

perusahaan untuk menciptakan ekosistem secara kompetitif dan sehat; 

4) Mendorong kawasan perdesaan agar dapat membentuk unit usaha yang 

terorganisir oleh koperasi dan optimal, serta membentuk UMKM;  

5) Lokasi yang berdekatan antara lahan pertanian dan permukiman harus dekat 

sehingga memungkinkan petani bekerja paruh waktu dan hal tersebut 

berlaku juga bagi sistem transportasi agroindustri dan pusat pelayanan yang  

harus memungkinkan para petani untuk bekerja paruh waktu. 

Menurut Nasoetion (1999) dalam Sudaryanto dan JW Rusastra (2000) untuk 

mempopulerkan agropolitan terdapat 4 Syarat kunci: 

1) Sektor pertanian menjadi sektor unggulan; 

2) Daerah setempat harus memiliki ketergantungan terhadap aktivitas 

pertanian sebagai inti dari sistem-nya ; 

3) Didukung kebijakan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan, pengundangan, dan pengawasan; 

4) Prinsip merata dan berkelanjutan 

Menurut Friedman (1975) dalam Harun (2001), konsep agropolitan tersusun atas 

distrik kawasan pertanian pedesaan dengan kepadatan 200 jiwa/Km2 dengan luas 

wilayah distrik berada pada radius 5-10km, jumlah penduduk kota tani yang ada di 

dalamnya sebesar 10.000-25.000 jiwa, nantinya jumlah penduduk yang bekerja di 

sektor pertanian 50.000-150.000 jiwa dan tiap distrik merupakan satuan tunggal 

yang terintegrasi. Dalam implementasinya agropolitan harus: 
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1) Membutuhkan keterlibatan petani dalam jumlah besar yang dibarengi 

dengan pengembangan sentra tani untuk pembangunan pertanian secara 

terintegrasi; 

2) Melibatkan kelembagaan agar pola agribisnis dapat dikembangkan, yang 

menimbulkan agroindustri menjadi berjalan; 

3) Mencapai keselarasan dan kesetaraan antara komoditas yang menjadi 

unggulan untuk dikembangkan dengan struktur dan kebutuhan skala ruang 

4) Dalam program jangka panjang ada keberlanjutan antara pembinaan dan 

pengembangan sarana prasarana wilayah antara daerah produksi dan simpul 

perdagangan; 

5) Implementasi diserahkan kepada daerah dalam rangka pengelolaan kawasan 

pertanian yang mandiri, beserta kewenangan mengelola pendapatan untuk 

menjamin tetap dikembangkannya kawasan pertanian; 

6) Meningkatkan fleksibilitas dan keamanan bagi jenis komoditas yang 

dihasilkan di pasar domestik dan mancanegara; 

7) Dalam skala besar dapat terjadi kondisi dimana komoditas yang ada 

cenderung menjadi monokultur hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi produksi.. 

Dari pendapat-pendapat yang telah disampaikan beberapa ahli terkait kunci 

keberhasilan agropolitan, lalu dirumuskan 5 kunci keberhasilan berdasarkan 

kemiripan kesesuaian variabel-variabel yang disampaikan ahli. 5 variabel tersebut 

adalah: 

1) Memiliki komoditas unggulan dan penunjang yang sudah berkembang 

dengan prioritas untuk mendapat dukungan dari sektor hilir (pengolahan off-

farm) dan memiliki nilai ekspor tinggi di dalam dan luar negeri. 

2) Memiliki sumber daya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan 

aktivitas utama dalam kawasan agropolitan berupa bertani, berkebun, dan 

berternak serta didukung adanya fokus pengembangan terhadap beberapa 

komoditas saja untuk ditingkatkan produksinya, dan komoditas yang 

didukung oleh pengolahan pada sektor hilir. (Sub-sistem usaha tani). 
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3) Terdapat aktivitas yang menyediakan kebutuhan pada sub-sistem usaha tani 

dapat berupa alat dan mesin pertanian, bibit, pupuk, dan lain sebagainya 

yang dapat mempengaruhi produksi menjadi meningkat pada sub-sistem 

usaha tani. (Sub-sistem agribisnis hulu) 

4) Terdapat sub-sistem pengolahan yang mencakup proses pengolahan, 

penyimpanan, dan pendistribusian produk dengan bahan baku yang 

didapatkan pada sub-sistem usaha tani, khususnya untuk komoditas yang 

ditetapkan menjadi komoditas unggulan. (Sub-sistem agribisnis hilir) 

5) Memiliki sistem yang mendukung aktivitas dalam kawasan agropolitan 

berupa sarana dan prasarana pendukung, seperti dukungan perkreditan, 

permodalan, pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas 

SDM, penelitian dan pengembangan yang dapat meningkatkan kualitas dan 

kuantitas produksi, transportasi, infrastruktur, kelembagaan, dan kebijakan 

yang mendukung. (Sub-sistem jasa-jasa penunjang) 

2.3 Studi Terdahulu 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terkait studi terdahulu, penelitian terkait 

agropolitan di Kecamatan Baros yang telah dilakukan adalah menyusun arahan 

struktur ruang dan implementasi kebijakan Agropolitan Baros, namun penelitian ini 

akan membahas sejauh mana kondisi Agropolitan Baros telah berjalan jika 

dibandingkan dengan kunci keberhasilan agropolitan. Terdapat 6 studi terdahulu 

yang berkaitan dengan agropolitan dan terkait penelitian ini, tetapi penelitian ini 

belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang paling mendekati adalah 

tentang “Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan 

Baros Kabupaten Serang” yang dilakukan oleh Galih Pratama pada tahun 2016. 

Tabel 2.1  

Studi Terdahulu 

No. 
Nama/Tahun 

Penelitian 
Referensi Variabel 

1 

Cinantya, D. N., & 

Rahmawati, D. 

(2015) 

Kriteria Zona Industri 

Pendukung Pengembangan 

Kawasan Agropolitan di 

Kabupaten Tuban 

• Agribisnis 

• Agropolitan 

• Kriteria zona industri 
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No. 
Nama/Tahun 

Penelitian 
Referensi Variabel 

2 Tri, B. A. (2012) 
Pengembangan Kawasan 

Agropolitan Imogiri 

• Agropolitan 

• pembangunan pedesaan 

• strategi pengembangan, 

daya saing 

3 

Ma'mun, D., 

Karyani, T., & 

Syamsiyah, N. 

(2013) 

Arahan Struktur Tata Ruang 

Kawasan Agropolitan 

Kecamatan Baros Kabupaten 

Serang Provinsi Banten 

• Ekonomi wilayah 

• Agropolitan 

4 

Oktavia, S., & 

Saharuddin. 

(2013) 

Hubungan Peran Stakeholders 

dengan Partisipasi Masyarakat 

dalam Program Agropolitan 

Desa Karacak Kecamatan 

Leuwiliang Kabupaten Bogor 

• Agropolitan 

• Partisipasi masyarakat 

• Stakeholders 

5 

Oksatriandhi, B., 

& Budi, S. E. 

(2014) 

Identifikasi Komoditas 

Unggulan di Kawasan 

Agropolitan Kabupaten 

Pasaman 

• Agropolitan 

• Komoditas unggulan 

6 
Pratama, G. 

(2016) 

Pelaksanaan Program 

Pengembangan Kawasan 

Agropolitan Kecamatan Baros 

Kabupaten Serang. 

• Kebijakan Publik 

• Agropolitan 

• Agribisnis 

• Agroindustri 

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2020


