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ABSTRAK 
 
Masih munculnya kelemahan kelembagaan dalam Program Agropolitan berakar 
pada pembelokan posisi kebijakan pada paradigma modernisme, padahal pada 
dasarnya teori agropolitan dilandasai paradigma pembangunan dan paradigma 
pemberdayaan yang berpusat pada manusia (people-centered development). 
Dalam paradigma ini justru kelembagaan menempati posisi yang mendasar untuk 
mengembangkan potensi individu maupun kelompok pemanfaat, serta solidaritas 
antar pihak. Setelah menyajikan pelajaran yang bisa diambil dari Program 
Agropolitan dalam jangka pendek dan jangka panjang, selanjutnya tulisan ini 
menyajikan kerangka teoretis bagi pengembangan kelembagaan berikut kontrol 
terhadapnya. Akhirnya disajikan proposal pengembangan kelembagaan dalam 
kawasan agropolitan sesuai dengan kondisi teoretis dan praksis mutakhir. 
Diusulkan pengembangan Badan Pengelola Kawasan Agropolitan untuk 
menggantikan kepanitiaan yang bersifat ad hoc. Diusulkan pula untuk 
mengembangkan kewiraswastaan sipil (civil enterpreneur) untuk mengembangkan 
kawasan agropolitan secara lebih massif. 
 
Kata kunci: paradigma, teori, wiraswastawan sipil, badan pengelola kawasan 
 
 

MELURUSKAN KEMBALI POSISI AGROPOLITAN 
 

Telah lama disadari ketiadaan pemahaman yang sejajar di antara para 
perencana, pelaksana, pemonitor dan pengevaluasi Program Agropolitan. 
Ketidaksejajaran pemahaman hampir bersifat mutlak, karena sudah muncul sejak 
tataran filosofis, pemahaman teoritis, penyusunan kebijakan, sampai pada 
pelaksanaan proyek-proyek agropolitan di lapangan. 

Selama ini Program Agropolitan didasarkan oleh teori agropolitan yang 
dikemukakan oleh Friedman pada tahun 1970-an, padahal teori ini telah 
berkembang lebih jauh, misalnya dituliskan kembali pada tahun 1998. Dalam 
Seminar Nasional Pengembangan Agropolitan sebagai Strategi Pembangunan 
Perdesaan dan Wilayah secara Berimbang, di Bogor, 9 September 2004, beberapa 
aparat Pemda mengemukakan secara terbuka mengenai kebutuhan mereka akan 
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pemahaman yang komprehensif mengenai teori-teori yang melandasi Program 
Agropolitan. Secara praktis mereka juga membutuhkan buku-buku yang 
komprehensif sebagai bahan penyusunan kebijakan di daerah. Ketika teori 
agropolitan tersebut diimplementasikan dalam bentuk kebijakan publik, timbul 
isu-isu penting untuk pengembangan program: 

1. sejauhmana kebijakan agropolitan selaras dengan paradigma dan teori 
agropolitan. Pada titik ini teori agropolitan digunakan untuk mengevaluasi 
logika di balik program agropolitan yang telah dijalankan selama ini.  

2. apa sumbangan paradigma dan teori agropolitan untuk pengembangan 
program agropolitan. Di sini teori agropolitan digunakan untuk 
memberikan rekomendasi bagi pengembangan program agropolitan. Tentu 
saja dengan asumsi bahwa program agropolitan tersebut masih akan tetap 
dijalankan dengan berpatokan pada teori agropolitan, baik yang pada 
mula-mula dikemukakan Friedman pada tahun 1970-an, maupun yang 
telah berkembang dan direfleksikan kembali pada tahun 1990-an. 

3. secara khusus bagaimana kelembagaan agropolitan mungkin untuk 
dikembangkan lebih lanjut. Kelembagaan tersebut berada pada tataran 
kelompok, komunitas, regional, nasional, hingga internasional.  
 

Centang Perenang Paradigmatis 
 

Istilah paradigma mencakup kepercayaan dasar atau “suatu kacamata” 
dalam memandang pembangunan. Dengan demikian suatu fakta pembangunan 
yang sama dapat dimaknai secara berlainan menurut paradigma tersebut. Konteks 
sosial awal abad ke 21 ini didominasi kapitalisme global (globalisasi), sekaligus 
diikuti kelemahannya berupa kritik lokal sampai terorisme (McMichael, 2003; 
Thomas, 2002a, 2002b). Oleh sebab itu pembangunan sekarang dikaitkan dengan 
perkembangan mutakhir kapitalisme (Tabel 1), yaitu yang mendukung dan 
menolak kapitalisme. Paradigma pembangunan yang mendukung kapitalisme 
mencakup neoliberalisme dan intervensionisme. Pemikiran yang menolak 
kapitalisme meliputi strukturalisme, pembangunan berbasis manusia, dan 
pemikiran pascapembangunan. 

Persoalan centang perenang paradigmatik di seputar Program Agropolitan 
ialah, sementara secara teoretis program ini diletakkan pada paradigma 
pembangunan berbasis manusia, namun kebijakan agropolitan di Indonesia 
diletakkan pada paradigma pembangunan kapitalisme atau pembangunan di 
seputar kapitalisme. Dengan meluruskan kembali ke dalam paradigma 
pembangunan berbasis manusia, maka kelembagaan dalam bentuk kelompok dan 
gerakan sosial menjadi pusat perhatian.  

Paradigma neoliberalisme atau liberalisme pasar mengharapkan 
penciptaan kondisi kapitalisme liberal, yang dicirikan oleh masyarakat industrial 
modern dan demokrasi liberal (Priyono, 2004; Thomas, 2002a). Pembangunan 
dipandang sebagai proses imanen di dalam kapitalisme, atau minimal hendak 
menghilangkan halangan kapitalisme, yaitu tradisi, monopoli, dan penguasaan 
oleh negara.  

Paradigma intervensionisme terbagi atas pemikiran efisiensi pasar (market 
efficiency) dan pengelolaan pasar (governing the market). Penganut efisiensi pasar 
menginginkan penyingkiran halangan-halangan modernisasi, sementara penganut 
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pengelolaan pasar memandang bahwa perubahan masyarakat dapat diarahkan. 
Pembangunan berperan mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan 
dari perkembangan kapitalisme. Contoh program dalam paradigma ini ialah PPK 
(Program Pengembangan Kecamatan).  
 
Tabel 1. Paradigma Pembangunan Mutakhir 

Item Pembangunan 
kapitalisme 

Pembangunan 
di seputar 

Kapitalisme 
Pembangunan melawan 

Kapitalisme 
Penolakan 

Pembangunan 

Nama Neoliberalisme Intervensionism Strukturalism Pembangunan 
Berbasis 
Manusia 

PascaPem-
bangunan 

Visi 
masyarakat 
yang dituju 

Kapitalisme 
liberal 

Kapitalisme 
liberal dan 
pencapaian 
kebutuhan dasar 

Masyarakat 
industri 
modern tanpa 
kapitalisme 

Seluruh rakyat 
dan kelompok 
merealisasikan 
potensinya 

Menolak 
pembangunan 

Peran 
pembangunan 

Proses imanen 
dalam 
kapitalisme 

Menghilangkan 
efek negatif 
kemajuan 

Transformasi 
masyarakat 
secara 
komprehensif 

Proses 
pemberdayaan 
kelompok dan 
perorangan 

Tipuan demi 
hegemoni AS 

Agen 
pembangunan 

Enterprener 
individual 

Agen 
pembangunan 
atau lembaga 
terpercaya 
(negara, LSM, 
organisasi 
internasional) 

Tindakan 
bersama yang 
dikomando 
negara 

Gerakan sosial 
dan individual 

Agen 
pembangunan 

Sumber : Adaptasi Thomas (2000a) 
 

Paradigma strukturalisme mengharapkan juga tercapainya kondisi 
masyarakat industrial, namun bukan melalui jalur kapitalisme, atau tidak 
menghasilkan masyarakat kapitalis. Landasan teori perubahan sosial yang 
digunakan ialah perlawanan antar kelas dan antar kelompok kepentingan lain. Di 
sini pembangunan berperan sebagai perencanaan yang komprehensif dalam 
rangka melaksanakan transformasi sosial.  

Adapun pemikiran pasca-pembangunan tidak lagi menghendaki 
munculnya proses pembangunan. Peran pembangunan dinilai sekedar omong 
kosong atau tipuan, yang hanya berguna untuk menguatkan hegemoni Amerika 
Serikat.  

Paradigma pembangunan alternatif, yang selanjutnya biasa juga 
dinamakan pembangunan yang berpusat pada manusia, merumuskan kondisi akhir 
pembangunan pada saat seluruh anggota masyarakat maupun kelompok mampu 
merealisasikan potensi-potensi mereka. Pembangunan berperan sebagai proses 
pemberdayaan individu dan kelompok. Di sinilah letak agropolitan. 

Pembangunan hendak dimaknai dan diarahkan untuk tetap menciptakan 
peluang kebersamaan antar lapisan masyarakat dalam menjalani pembangunan, 
serta memastikan keuntungan bagi lapisan terbawah di pedesaan, secara relatif 
dari lapisan-lapisan yang lebih tinggi. Pemikiran untuk menggeser lapisan bawah 
yang di belakang ke depan sejalan dengan pemikiran Chambers (1987), putting 
the last first. Begitu pula menggeser peran para penguasa dan lapisan atas ke 
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belakang (putting the first last) ala Chambers (1993), yang diadaptasi menjadi tut 
wuri handayani itu. 

Jika dirunut lebih jauh, posisi semacam ini mulai muncul persis setelah 
Indonesia merdeka, yaitu menggantikan orientasi kepada elite dan kepentingan 
kolonialisme menuju kemanfaatan bagi lapisan bawah. Selanjutnya kesenjangan 
antar lapisan masyarakat hendak diatasi melalui konstruksi peluang yang sejajar 
antara warga desa dan kota, serta antara lapisan bawah dan atas (Sajogyo, 2006). 
Inilah makna demokrasi.  

Paradigma pembangunan alternatif sendiri menyodorkan pertumbuhan 
ekonomi yang diikuti dengan pemerataan hasil-hasil ekonomi tersebut. Usaha 
ekonomi kecil dan mikro, sektor informal, maupun pola nafkah alternatif lainnya 
diapresiasi. Adapun pembangunankelembagaan baru diarahkan untuk menguatkan 
lapisan bawah, tidak hanya buruh/proletar namun juga petani dan golongan lemah 
lain. Penguatan tersebut tidak diarahkan untuk berkonfrontasi dengan lapisan atas, 
namun justru dikembangkan pola hubungan bersama antar lapisan masyarakat. 
Dengan kata lain, usulan emansipasi diterima, namun keswadayaan lapisan bawah 
tersebut diikuti kerjasama dengan lapisan-lapisan lainnya. Posisi demikian tidak 
memungkinkan revolusi (untuk menghancurkan kelas atas), melainkan reformasi 
untuk menjalin kolaborasi antar pihak dan antar lapisan. 

 
Tabel 2. Paradigma Pemberdayaan Masyarakat 

Perspektif Pandangan Masyarakat 
(View of Society) 

Pandangan Kekuasaan 
(View of Power) 

Pemberdayaan 
(Empowerment) 

Pluralis Persaingan kepentingan; 
kelompok dan individual 

Kemampuan untuk 
memenangkan persaingan;  

Mendidik individu/kelompok 
bagaimana bersaing di dalam 
aturan 

Elite Terkendalikan secara 
ketat oleh persepsi 
sendiri pada elite 

Diuji secara meluas oleh 
elite melalui pemilikan dan  
pengendalian  atas institusi 
dominan 

Bergabung dan 
mempengaruhi elite, bentuk 
aliansi dengan elite, 
berhadapan-hadapan 
menuntut perubahan elite 

Struktural Terstratifikasi menurut 
bentuk dominan struktur 
yang menindas , klas, 
suku/ras, dan gender 

Diuji melalui kelompok 
dominan melalui struktur 
yang menindas 

Pembebasan, perubahan 
struktur secara mendasar, 
menantang  penindasan 
struktural 

BBeerrbbaassiiss  
MMaannuussiiaa 

TTeerrssttrraattiiffiikkaassii,,  nnaammuunn  
ssoolliiddaarriittaass  ssoossiiaall  
mmeemmuunnggkkiinnkkaann  kkeerrjjaassaammaa  
aannttaarr  llaappiissaann 

DDiiuujjii  mmeellaalluuii  kkeemmaammppuuaann  
mmeenniinnggkkaattkkaann  ddaann  mmeennjjaaggaa  
ssoolliiddaarriittaass  ssoossiiaall 

PPeennggeejjaawwaannttaahhaann  ppootteennssii  ddaann  
kkeemmaannddiirriiaann  ppeerroorraannggaann  aattaauu  
kkeelloommppookk,,  sseerrttaa  
ppeennggeemmbbaannggaann  jjaarriinnggaann  aannttaarr  
kkeelloommppookk 

Post-
struktural 

Didefinisikan melalui tata 
pemaknaan, 
pemahaman, bahasa, 
akumulasi dan 
pengusaan pengetahuan   

Diuji melalui pengendalian 
wacana, konstruksi 
pengetahuan, dll 

Mengubah wacana, 
mengembangikan 
pemahaman baru subjektif, 
pendidikan yang 
membebaskan. 

Sumber : Ife (1995) 
 
Paradigma pemberdayaan masyarakat yang bersesuaian dengan 

neoliberalisme dan peningkatan efisiensi pasar berupa pluralisme pemberdayaan 
masyarakat (Ife, 1995). Lihat Tabel 2. Di dalam masyarakat dipandang muncul 
beragam kelompok dan individu yang berbeda kepentingan. Mereka saling 
bersaing untuk memperoleh sumberdaya yang langka. Dalam konteks ini 
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kekuasaan (power) lebih bermakna sebagai kemampuan kelompok atau individu 
tersebut untuk memenangkan persaingan. Konsekuensinya pemberdayaan 
masyarakat (empowerment) berwujud tata cara individu dan kelompok tersebut 
memenangkan persaingan.  

Adapun paradigma pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan 
pengelolaan pasar berupa pemberdayaan elitis. Di sini masyarakat dikendalikan 
secara ketat sesuai dengan persepsi elite. Kekuasaan terwujud pemilikan, serta 
pengendalian institusi dominan dalam ekonomi, militer, politik, dan hukum. Oleh 
karenanya pemberdayaan masyarakat baru terwujud manakala pihak-pihak lain 
dapat mempengaruhi pemerntah. Kalaupun tidak bisa mencapai posisi tersebut, 
diharapkan mereka mampu bergabung atau beraliansi dengan pemerintah. Baru 
jika posisi tidak terwujud, pihak luar tersebut biasanya menuntut perubahan di 
kalangan elite.  

Paradigma pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan strukturalisme 
ialah pemberdayaan struktural. Dalam pemikiran ini struktur masyarakat dilihat 
berbentuk hierarkis. Ada kelompok dominan yang menindas kelas, suku, gender, 
dan lapisan bawah lain. Kekuasaan dimaknai sebagai adanya kelompok dominan 
yang seakan-akan memiliki hak untuk menindas. Oleh karena itu pemberdayaan 
masyarakat diwujudkan dalam rupa pembebasan, melawan penindasan struktural, 
dan menyusun perubahan struktur hierarkis masyarakat secara mendasar.  

Paradigma pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan paradigma 
pasca-pembangunan ialah pasca-struktural. Di sini masyarakat dimaknai melalui 
tata pemaknaan, pemahaman, bahasa, serta akumulasi dan penguasaan 
pengetahuan. Kekuasaan dimaknia sebagai pengendalian wacana , konstruksi 
pengetahuan, teks, dan sebagainya. Oleh karenanya pemberdayaan diarahkan 
untuk mengubah wacana, mengembangkan pemikiran baru yang sesuai dengan 
potensi tiap pihak (subyektif), atau mengembangkan pendidikan yang 
membebaskan.  

Paradigma pemberdayaan masyarakat alternatif bersesuaian dengan 
paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Di sinipun masyarakat 
dipandang sebagai kelompok-kelompok yang tersusun secara hierarkis. Berbeda 
dari paradigma struktural yang mengandaikan solidaritas dan pertentangan kelas, 
pemberdayaan masyarakat alternatif mengandaikan solidaritas antar lapisan, 
sehingga memungkinkan pola kerjasama seluruh pihak dalam masyarakat. 
Kekuasaan juga tidak dimaknai sebagai kemampuan untuk mempengaruhi atau 
mengarahkan pihak lain, melainkan sebagai kemampuan untuk meningkatkan dan 
menjaga solidaritas sosial di antara lapisan masyarakat tersebut. Dengan demikian 
pemberdayaan masyarakat diarahkan kepada pengejawantahan potensi atau 
kemandirian kelompok dan anggota masyarakat, disertai pengembangan jaringan 
antar kelompok tersebut.  

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, paradigma 
pembangunan yang berpusat pada manusia ini memiliki tiga model, yaitu 
pengembangan komunitas (community-development), pembangunan/pola nafkah 
berkelanjutan (sustainable development/livelihood), dan tata pemerintahan yang 
baik (good governance) (Manzo, 2000). Lihat Tabel 3. Pola pengembangan 
komunitas memiliki tujuan khusus pada kemandirian komunitas, pengembangan 
kapasitas, kepercayaan diri, dan kesadaran diri (Uphoff, 1986). Di sini kebutuhan 
didasarkan pada konstruksi lokal. Pelaksanaan pembangunan dipusatkan pada 
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kebersamaan (partnership) antar agensi. Pendekatan ini lebih tepat dilakukan pada 
komunitas lokal. Kegiatan diorientasikan kepada pengembangan kondisi saat ini 
atau memecahkan masalah yang perlu segera diselesaikan.  
 
Tabel 3. Model Pembangunan Berpusat pada Manusia 

Item 
Pengembangan 

Masyarakat 
(Community 

Development) 

Pembangunan/Pola 
Nafkah Berkelanjutan 

(Sustainable 
Development/ 
Livelihoods) 

Tata Pemerintahan 
yang Baik (Good 

Governance) 

Ide politis Pemberdayaan 
masyarakat 
Pembangunan alternatif 

Pemberdayaan 
masyarakat 
Pembangunan alternatif 

Pemberdayaan 
masyarakat 
Pembangunan alternatif 

Tujuan khusus Kemandirian lokal 
Kapasitas, kepercayaan 
diri, kesadaran diri 

Efisiensi dan kesamaan 
(equity) 
Manajemen konservasi 
dan sumberdaya 
Tanggung jawan antar 
generasi 
Demokratisasi 
(akuntabilitas politis dan 
partisipasi) 

Promosi dan penjagaan 
hak-hak asasi manusia 
Demokratisasi 
(akuntabilitas politis dan 
partisipasi) 

Konsep kebutuhan Konstruksi masyarakat Kebutuhan dasar Kebutuhan dasar 
sebagai hak asasi 

Pola pelaksanaan Kerjasama (partnership) Partisipasi dan dialog Scaling up 
Advokasi politik 
Gerakan masyarakat 
Mencerdaskan bangsa 

Lingkup keruangan Akar rumput 
(ketetanggaan, desa) 

Fleksibel Fleksibel 

Pemanfaat Komunitas lokal Fleksibel Lembaga tata 
pemerintahan/ pengelola 
kebutuhan masyarakat 

Orientasi waktu Saat ini atau pemecahan 
masalah segera 

Masa depan atau jangka 
panjang 

Fleksibel 

Sumber: Manzo (2000) 
 

Adapun tujuan khusus pembangunan atau pola nafkah berkelanjutan ialah 
untuk meningkatkan efisiensi dan kesamaan (equity) perolehan manfaat ini pada 
masyarakat (Baumgartner dan Hogger, eds., 2004; Blakely, 2002; Ellis, 2000). 
Pola ini juga hendak menjaga konservasi dan mengelola alam, berorientasi kepada 
tanggung jawab untuk generasi mendatang, serta demokratisasi (Uphoff, 2002; 
Warburton, ed., 1998). Kebutuhan masyarakat yang hendak dipenuhi mencakup 
kebutuhan dasar, namun yang ditemukan melalui partisipasi dan dialog. Wilayah 
pembangunan lebih fleksibel, sedangkan orientasi waktu pembangunan berjangka 
panjang.  

Pola pemerintahan yang baik menekankan tujuan khusus pada promosi 
dan penjagaan hak asasi manusia (Antlov, 2002; Rondinelli dan Cheema, 2003; 
Sjaifudian, 2002). Oleh karena itu demokratisasi menjadi salah satu tujuan lainnya. 
Di sini kebutuhan dasar masyarakat dipandang sebagai bagian dari hak-hak asasi 
manusia. Pendekatan pembangunan yang dilakukan mencakup perluasan wilayah 
pembangunan (scaling up), advokasi politik, gerakan masyarakat (collective 
action), dan mencerdaskan kehidupan bangsa (public education). Lingkup dan 
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orientasi waktu pembangunan di sini lebih fleksibel. Agensi pembangunan yang 
hendak digerakkan terutama pada lembaga-lembaga pengelola kebutuhan 
masyarakat.  

 
Centang Perenang Teoretis 

 
Secara umum pembahasan terhadap teori agropolitan diletakkan pada 

posisi filosofis yang bertentangan, yaitu paradigma modernisasi dan paradigma 
ketergantungan/kemandirian. Penggagas awal teori agropolitan, yaitu John 
Friedmann, memegang posisi filosofis kemandirian/ketergantungan. Hal ini lebih 
nyata lagi manakala gagasan awal teori agropolitan ini pada tahun 1970-an, 
diletakkan dalam konstelasi karya-karya Friedmann selanjutnya, sampai akhir 
1990-an. 

Perkembangan teori-teori pembangunan wilayah sendiri dapat disusun 
menurut tiga generasi (Helmsing, 1999). Pertama, paradigma modernisasi, yang 
muncul pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Dalam paradigma ini diasumsikan 
bahwa hubungan suatu wilayah periferi yang lebih miskin dengan wilayah-
wilayah pusat yang lebih maju akan mengakibatkan kemajuan dari wilayah 
periferi tersebut (Tabel 4). Wilayah periferi diuntungkan oleh hubungan dengan 
pusat, sehingga jika muncul masalah dalam pola hubungan pusat-periferi ini, 
cenderung digali permasalahan yang muncul dari wilayah periferi.  

Teori-teori yang muncul dalam generasi pertama ini berbasiskan 
pertumbuhan ekonomi, sentralistik atau bersifat top-down. Di antaranya yang 
terkenal ialah teori central place, teori ekonomi neoklasik/integrasi, teori kutub 
pertumbuhan (growth pole theory), dan teori export-base. Teori-teori dalam 
generasi ini menekankan pentingnya peran pemerintah, terutama pemerintah pusat, 
untuk menjadi aktor yang sangat penting dan menentukan corak pembangunan 
wilayah (Adell, 1999). Hal ini terutama diaksanakan melalui kekuasaan untuk 
mengatur (kebijakan) dan insentif finansial. Dalam pada itu infrastruktur 
dipandang sebagai instrumen yang sangat penting untuk meningkatkan demand 
(permintaan) masyarakat, sekaligus mengatasi kekurangan wilayah mereka.  

Dalam kaitan dengan wilayah agropolitan, diketahui bahwa desa-desa 
klaster dibagi menurut istilah desa pusat pertumbuhan dan desa hinterland. 
Kiranya hal ini sejalan dengan dengan teori pusat pertumbuhan, yang 
dikemukakan dalam growth-poles theory.  

Kelemahan utama dari teori-teori berparadigma modernisasi ialah 
ketiadaan gejala penyebaran kesejahteraan (trickle-down effect) secara signifikan 
dari wilayah pusat ke wilayah pinggiran/hinterland/periferi. Sebaliknya muncul 
kasus-kasus dimana wilayah periferi mengalami penyedotan sumberdaya alam 
maupun manusia oleh wilayah pusat.  

Di samping itu generasi teori-teori ini sulit menggali akar permasalahan 
pembangunan yang berasal dari hubungan antara wilayah pinggiran dan wilayah 
pusat. Kiranya hal ini terkait dengan asumsi yang mendasarinya, di mana akar 
permasalahan    dipandang berasal dari dalam wilayah sendiri. Hal ini 
mengakibatkan akar permasalah teori ini tidak kunjung teratasi. Demikianlah 
sehingga pertumbuhan suatu wilayah yang maju tidak bisa menggandeng wilayah-
wilayah sekitarnya yang masih miskin. Dengan kata lain, pembangunan wilayah 
dari generasi teori ini sulit diwujudkan. 
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Tabel 4. Posisi Agropolitan di antara Teori-Teori Pembangunan Wilayah 

Latar Belakang 
Teori 

Pembangunan 

Teori 
Pembangunan 

Wilayah 
Hipotesis Inti Konsep 

Pembangunan 
Area 

Intervensi Target intervensi Instrumen Intervensi 

Modernisasi & 
Teori 
Pertumbuhan (ide 
dualisme sektor 
modern dan 
tradisional 

Teori Central 
Place 

Lokasi pusat layanan ialah 
fungsi dari kapasitas yang 
dibutuhkan dan biaya 
transportasi pengguna 

Perencanaan 
lokasi yang 
cocok 

lembaga 
layanan 
publik; lokasi 
layanan privat 

meningkatkan suplai dan biaya 
lembaga publik; kesetaraan 
suplai dan pelayanan 

Anggaran pemerintah; 
subsidi infrastruktur dan 
bangunan 

Ekonomi 
neoklasik/ 
integrasi 

Disparitas regional adalah 
fungsi dari kekurangan 
integrasi pasar dan 
kekurangan infrastruktur 

Hubungan 
antar wilayah 
melalui 
pembangunan 
infrastruktur 

pembangunan 
infrastruktur; 
infrastruktur 
kelembagaan; 
infratruktur 
personal 

Hubungan wilayah yang 
berbeda pendapatan 

Pengeluaran pemerintah 
(untuk infrastruktur), 
kerangka hukum, 
pendidikan/ pelatihan, 
informasi 

Teori Growth 
Pole/ konsep 
pusat 
pertumbuhan 

Lokasi industri adalah fungsi 
dari cabang penting industri 
itu, yang akan 
mengembangkan wilayahnya 

Pembangunan 
pusat industri 
di wilayah 
tertinggal 

Lokasi industri 
Hubungan antar wilayah yang 
memiliki perbedaan reit 
pertumbuhan 

Subsidi; wilayah industri; 
modal kerja langsung dari 
pemerintah 

Teori Export-
Base 

Pertumbuhan ekonomi 
wilayah adalah fungsi dari 
permintaan eksternal 

Promosi sektor 
yang bisa 
diekspor 

Strategi 
promosi 
sektoral 

Pertumbuhan ekonomi wilayah 
Kredit, subsidi, promosi 
investasi, infrastruktur, 
kewirausahaan 

Teori 
Ketergantungan Teori Polarisasi 

Disparitas regional muncul 
sebagai akibat dari hubungan 
antara wilayah maju dan 
terbelakang (efek keluar) 

Hubungan 
ekonomi lokal 
yang 
terintegrasi; 
seleksi 
hubungan 
antar wilayah 

Strategi 
promosi 
sektoral; 
pemilihan 
teknologi yang 
cocok 

Persiapan langsung untuk 
mengatasi kemiskinan; 
penurunan resiko kepada 
produsen; peningkatan 
kemandirian  

Pengembangan dan inovasi 
teknologi serbaguna; kredit;  
subsidi; infrastruktur 
transportasi lokal; sistem 
informasi lokal 

Teori 
pembangunan 
mandiri/teori 
hubungan 
terseleksi 

Agropolitan; 
hubungan 
ekonomi lokal 
yang terintegrasi; 
hubungan 
wilayah yang 
terseleksi; 

Strategi pertumbuhan 
menghasilkan marjinalisasi, 
ketergantungan dan 
pengasingan diri. Sebaliknya 
pembangunan yang mandiri 
menghasilkan integrasi 
massa, kepercayaan diri, dan 

Hubungan 
antara 
pertanian dan 
industri kecil 
yang padat 
tenaga kerja, 
berorientasi 

Delineasi 
wilayah; 
produk 
unggulan; 
industri yang 
cocok, 
permintaan 

Desa, kecamatan, kabupaten, 
wilayah lebih luas 

Kebijakan ekonomi lokal; 
teknologi lokal, sumberdaya 
lokal 
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Latar Belakang 
Teori 

Pembangunan 

Teori 
Pembangunan 

Wilayah 
Hipotesis Inti Konsep 

Pembangunan 
Area 

Intervensi Target intervensi Instrumen Intervensi 

pembangunan 
dari bawah; 
pendekatan 
wilayah 

mobilisasi kreatif kebutuhan 
lokal 

yang 
meningkat 
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Kelemahan-kelemahan dari teori-teori pembangunan di atas kemudian dikritik 
oleh teori-teori pembangunan generasi kedua, yang biasa disebut sebagai teori-teori 
ketergantungan. Sebagai reaksi atas generasi pertama di atas, maka teori-teori 
pembangunan wilayah di sini berada pada generasi yang berlawanan. Di dalamnya 
justru hubungan antara wilayah tertinggal/periferi dengan wilayah maju akan 
merugikannya. Ketika wilayah periferi makin terbelakang, kesalahannya ditimpakan 
kepada pola hubungannya dengan pihak-pihak dil uar dirinya. Paradigma 
ketergantungan ini mengedepankan pembangunan dari dalam masyarakat sendiri, 
berbasis aktor, sumberdaya dan kapasitas lokal. Kebijakan pemerintah tidak lagi 
bersifat dominan, melainkan diarahkan untuk mendukung inisiatif lokal. Di antara 
teori yang terkenal dalam paradigma ini ialah teori agropolitan.  

Dalam konteks generasi kedua inilah teori agropolitan dilahirkan (Friedman 
dan Douglas, 1978; Anugrah, 2003). Di dalamnya terdapat kritik terhadap 
modernisasi: (a). Terjadinya hyperurbanization, sebagai akibat terpusatnya penduduk 
di kota-kota yang padat; (b). Pembangunan “modern” hanya terjadi di beberapa kota 
saja, sementara daerah pinggiran relatif tertinggal; (c). Tingkat pengangguran dan 
setengah pengangguran yang relatif tinggi; (d). Pembagian penadapatan yang tidak 
merata (kemiskinan); (e). Kekurangan bahan pangan, akibat perhatian pembangunan 
terlalu tercurah pada percepatan pertumbuhan sektor industri (rapid industrialization); 
(f). Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat desa (patani) dan (g). Terjadinya 
ketergantungan pada dunia luar. 

Selanjutnya teori ini mengemuka pada dekade 1970-an sampai 1980-an. 
Dengan kata lain, teori agropolitan membawa filosofi ketergantungan wilayah 
tertinggal terhadap wilayah yang lebih maju. Di dalamnya muncul asumsi-asumsi 
yang menunjukkan upaya-upaya kemandirian lokal, dan mengatasi hubungan yang 
eksploitatif dengan wilayah-wilayah yang lebih maju. Hal ini dinyatakan antara lain 
dalam asumsi-asumsi teori agropolitan (Tabel 5), ialah: 

1. akses ke lahan pertanian dan air 
2. desentralisasi politik (pusat pengambilan keputusan) 
3. kebijakan nasional yang beralih menuju diversifikasi produk pertanian 
4. dijalankan secara demokratis, melalui strategi dari bawah (bottom up), 

partisipatif, serta mempertimbangkan konteks lokal.  
 
Tabel 5. Asumsi-asumsi Teori Agropolitan 
 Desentralisasi Demokrasi 
Lahan   
Air   
Diversifikasi komoditas   
 

Tabel tersebut menunjukkan perlunya akses masyarakat desa terhadap 
sumberdaya lahan, air, dan komoditas usahatani. Tidak boleh dilupakan, bahwa akses 
terhadap sumberdaya tersebut dilaksanakan secara desentralistis dan demokratis. 
Dapat dikatakan di sini, bahwa aspek yang penting diperhatikan mencakup adanya 
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orientasi proses (yaitu desentralisasi dan demokrasi), serta orentasi hasil (lahan, air, 
diversifikasi komoditas). 

Yang menarik ialah pengembangan teori agropolitan pada akhir 1990-an 
(Douglass dan Friedman, 1998) juga mengikuti paradigma generasi ketiga berbasis 
globalisasi ini. Perkembangan teori agropolitan selanjutnya juga didasarkan pada 
konsep-konsep jaringan. Implikasi penting dari perkembangan ini ialah muncul 
kebutuhan akan hubungan antar wilayah. Di sini arti klaster desa-desa agropolitan 
menjadi lebih bermakna.  

Salah satu perbedaan penting dari teori agropolitan pada tahun 1970-an ialah, 
pada teori akhir 1990-an kota di wilayah perdesaan bukan lagi dipandang sebagai 
pusat pertumbuhan, melainkan sebagai wilayah yang berfungsi untuk mengurus hal-
hal di luar pertanian dan fungsi politis-administratif. Pengetahuan lokal 
diejawantahkan dalam perencanaan lokal. Selanjutnya wilayah setingkat 
kabupaten/kota dipandang sebagai wilayah ideal untuk menerapkan teori ini.  

Pada saat ini, sayangnya, teori agropolitan dibaca dan dipraktekkan dalam 
ranah paradigma modernisasi, yang sebetulnya justru hendak dilawannya. Kiranya 
pilihan semacam ini berkaitan dengan, pertama, kesejajaran dengan paradigma besar 
pembangunan Indonesia. Indikasi paradigma modernisasi ditunjukkan oleh kebutuhan 
bantuan luar negeri yang tinggi, penggunaan tahapan ekonomi Rostow (misalnya 
dalam penentuan konsep “tinggal landas”), memperkuat pertumbuhan ekonomi 
daripada pemerataannya. 

Kedua, bias dalam membaca teori agropolitan menurut paradigma 
modernisasi, baik oleh kalangan akademisi maupun aparat pemerintah. Semula 
naskah teori ini memang muncul dalam suatu seminar tentang teori-teori 
pertumbuhan, demikian pula publikasinya secara luas terdapat dalam buku yang 
bertema teori pertumbuhan wilayah. Kondisi semacam ini seringkali digunakan 
pihak-pihak lain untuk membaca teori agropolitan melalui paradigma teori 
pembangunan wilayah generasi pertama. Hal yang sama juga muncul dalam upaya 
penerapan teori agropolitan dalam kebijakan publik di Indonesia.  

Suatu perkembangan yang lebih baru tentang upaya membaca teori 
agropolitan jelas-jelas menunjukkan pemakaian paradigma modernisasi, sekalipun 
dengan pendekatan yang berbeda-beda. Contohnya Bappenas mengemukakan 
pendekatan pro-poor growth, yang mengemukakan sisi pertumbuhan ekonomi yang 
sempat memberikan ruang bagi penduduk miskin. Dalam pendekatan ini 
pertumbuhan tetap menjadi acuan utama, namun tidak diupayakan secara maksimal. 
Sebagai gantinya sebagian akses kepada pertumbuhan diberikan kepada penduduk 
miskin. 

Sedangkan P4W IPB mengemukakan pendekatan balanced development 
(pembangunan berimbang) (Rustiadi dan Hadi, 2004). Asumsi pendekatan ini ialah 
adanya kutub-kutub pertumbuhan. Dalam pendekatan ini pembangunan hendak 
disebarkan kepada daerah-daerah yang lebih terbelakang, namun tetap dengan 
pemikiran bahwa pertumbuhan kutub yang sudah berkembang tetap diteruskan 
sambil menyiapkan wilayah sekitarnya untuk menyerap dan meneruskan 
pertumbuhan tersebut. Pendekatan pembangunan berimbang memiliki nuansa sebagai 
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pembangunan wilayah. Dalam prakteknya di Jawa Timur hal ini tidak serta-merta 
mengakibatkan pemerataan kesejahteraan di wilayah-wilayah yang lebih terbelakang.  

Berkaitan dengan program agropolitan, sebagaimana seringkali dikutip, teori 
agropolitan diwujudkan dalam kebijakan pembangunan kota-kota tani. Perlu 
ditekankan di sini bahwa tekanan lebih banyak tertuju pada terbangunnya kota-kota 
tani, yang diharapkan selanjutnya memberikan dampak kesejahteraannya ke wilayah 
perdesaan sekitarnya. Dengan kata lain, kota-kota pertanian itu dinyatakan sebagai 
wilayah pusat-pusat pertumbuhan.  

Di wilayah perdesaan juga ditumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan dalam 
bentuk desa pusat pertumbuhan (DPP). Lebih jauh lagi, dirumuskan orde-orde yang 
meliputi dilineasi wilayah agropolitan, di mana wilayah yang lebih bersifat perdesaan 
lebih berfungsi sebagai penyedia sumberdaya primer, bersamaan sebagai pasar 
industri dari orde yang lebih bersifat perkotaan. Hal terakhir ini, misalnya, 
berlawanan dari upaya Friedman dalam menyusun teori ini, yaitu untuk desa-desa di 
Asia yang padat penduduk, yang mengarah kepada pembangunan industri-industri 
padat karya.  

Dengan pembacaan teori agropolitan yang berbias teori pusat pertumbuhan, 
secara teoritis sulit mengharapkan program agropolitan akan menciptakan kemajuan 
ekonomi lokal. Kekhawatiran yang muncul sejalan dengan ekses dari penerapan teori 
pusat pertumbuhan, yaitu justru eksploitasi kawasan tertinggal oleh kawasan yang 
lebih maju.  

Patut disayangkan bahwa pembacaan yang berbias modernisasi di atas justru 
muncul ketika sebagian asumsi-asumsi teori agropolitan mulai terwujud. Asumsi 
proses desentralisasi telah terpenuhi sejak tahun 2001, kini melalui pelaksanaan UU 
32/2004 dan UU 33/2004 tentang otonomi kabupaten dan otonomi desa, serta 
pembagian keuangan pusat dan daerah. Kedua UU ini dijadikan landasan perundang-
undangan yang mendasari pelaksanaan program agropolitan. Tentu saja masih 
terdapat kekurangan dalam pelaksanaan UU-UU tersebut, baik mencakup sebagian 
aspek keuangan yang masih dikuasai pusat, maupun kekuasaan politik lokal yang 
berlebihan di daerah. Namun secara keseluruhan terdapat perubahan yang signifikan 
dalam pelaksanaan kebijakan publik sejak menguatnya otonomi daerah ini. 

Proses demokratisasi juga mulai muncul sejak reformasi pada tahun 1998. 
Dapat dikatakan bahwa di desa-desa makin menguat desakan dari masyarakat untuk 
turut dilibatkan dalam proses-proses pembangunan perdesaan, baik pada tataran 
perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Tentu saja di sinipun masih terdapat 
kekurangan, di mana partisipasi bisa berupa mobilisasi masyarakat, namun jelas pula 
bahwa demokrasi perdesaan makin meningkat. 

Di samping penerimaan asumsi yang berkenaan dengan proses-proses sosial 
tersebut, pada saat ini juga telah terpenuhi asumsi diversifikasi komoditas pertanian. 
Peraturan perundangan yang terutama melandasi hal ini ialah UU Budidaya Tanaman 
No. 12/1992. Melalui perundang-undangan tersebut, petani bebas untuk memilih 
komoditas pertanian yang akan mereka budidayakan sendiri. Proses diversifikasi ini 
tentu juga mempertimbangkan proses demokratisasi di bidang pertanian.  

Pada kenyataannya diversifikasi memberi peluang kepada petani untuk 
mengusahakan komoditas pertanian yang menguntungkan diri mereka sendiri. 
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Adapun dampak negatif dari diversifikasi yang bersifat otonom ini, ialah menurunnya 
kekuasaan pemerintah untuk mengarahkan suatu wilayah untuk mengembangkan 
komoditas tertentu. Selain itu data-data lapangan perihal budidaya komoditas 
pertanian menunjukkan kecenderungan menurun.  

Dalam kaitan dengan program agropolitan, arti komoditas unggulan juga perlu 
diletakkan dalam konteks diversifikasi komoditas pertanian. Alat intervensi untuk 
mewujudkan wilayah dengan komoditas pertanian tertentu tidak bisa sekedar 
kebijakan yang bersifat memaksa, melainkan minimal bersifat remuneratif. Dalam 
pandangan terakhir, komoditas dapat menjadi unggulan masyarakat di suatu wilayah 
selama relatif masih menguntungkannya. Dalam hal ini kebijakan-kebijakan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah diarahkan untuk meningkatkan remunerasi 
bagi masyarakat perdesaan.  

Barangkali iklim yang tidak kondusif lebih berkaitan dengan akses 
masyarakat terhadap lahan dan air. Akses tersebut dapat diwujudkan dalam dua hal. 
Pertama, bentuk-bentuk kepemilikan. Di sini akses baru muncul ketika anggota 
masyarakat memiliki hak milik atas lahan dan air. Contohnya masyarakat 
mengerjakan lahan yang memang menjadi miliknya. Pola kepemilikan yang efektif, 
di mana lahan yang dimiliki dapat dikerjakan pemiliknya sendiri, sayangnya, hanya 
berlaku pada petani-petani lapisan bawah, yang memiliki kepemilikan lahan terbatas, 
rata-rata di bawah 0,5 Ha. Dari beragam Sensus Pertanian dapat ditunjukkan adanya 
peningkatan jumlah petani tidak berlahan, namun bersamaan dengan petani yang 
memiliki lahan luas. Hal ini menunjukkan munculnya gejala pemusataan kepemilikan 
lahan kepada petani lapisan atas. 

Kedua, bentuk-bentuk penguasaan efektif. Di sini tercakup fenomena petani 
yang mengusahakan sebidang lahan, meskipun lahan tersebut bukan miliknya. Ia 
memperoleh akses melalui kelembagaan sewa, sakap, atau gadai lahan. Dengan cara 
demikian mereka masih bisa melakukan usahatani tanpa perlu memiliki lahan. Untuk 
memperoleh akses tersebut mereka memerlukan modal berupa dana, namun bisa juga 
berupa modal sosial, misalnya hubungan-hubungan kekerabatan dan ketetanggaan.  

Dalam pada itu, sejak tahun 1990-an muncul generasi ketiga dari teori 
pemabngunan wilayah, yang mempertimbangkan aspek nasional dan internasional 
(globalisasi) bersama-sama dengan aspek lokal. Selanjutnya generasi terkahir ini 
mengarah kepada munculnya kebijakan yang bersifat sistemik, tidak terpisah-pisah 
antara dominasi eksogenus atau endogenus. Konsep utama yang muncul dalam 
generasi ini ialah jaringan fisik maupun sosial. 
 

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 
 

Teori Pengembangan Kelembagaan 
 

Interaksi antar stakeholder agropolitan paling tepat dijelaskan melalui konsep 
proses sosial. Sebelum hubungan-hubungan sosial (interaksi sosial) tersebut menjadi 
suatu hubungan yang terpola/stabil, maka akan dialami suatu proses ke arah bentuk 
yang kongkrit (hubungan yang terpola) yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan 
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budaya dalam masyarakat. Merujuk Soekanto (1982), proses sosial adalah cara-cara 
berhubungan yang dilihat apabila seseorang dan kelompok kelompok sosial saling 
bertemu dan menentukan sistem serta bentuk - bentuk hubungan tersebut. Proses 
sosial tersebut bisa berlangsung secara individual maupun kelompok di antara status 
sosial yang berhubungan, yaitu warga desa, akademisi, pengambil kebijakan, swasta, 
dan sebagainya.  

Menurut Gillin dan Gillin (1954), ada dua macam proses sosial yang timbul 
sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu:  (1) proses sosial yang mendekatkan/ 
mempersatukan (asosiatif): kerjasama, akomodasi, dan asimilasi; dan  (2) proses 
sosial yang menjauhkan/mempertentangkan (disosiatif): persaingan, kontravensi dan 
konflik. Kedua proses sosial tersebut sekaligus menunjuk pada bentuk-bentuk 
interaksi sosial.  

Proses sosial yang mendekatkan/mempersatukan (asosiatif), meliputi : 
1. Kerjasama.  

Kerjasama berarti bekerja bersama dalam rangka mencapai sesuatu tujuan 
bersama.  Istilah kerjasama  di sini adalah padanan kata cooperation (co : bersama; 
operate : bekerja). Faktor-faktor yang mendorong (motivasi) terjadinya kerjasama 
menurut Chitambar (1973) meliputi : 
a. Motivasi/kepentingan pribadi :  tolong-menolong adalah bentuk kerjasama untuk 

mewujudkan keuntungan/kepentingan pribadi. Motivasi pribadi terdapat pada 
seluruh pihak yang menjalin hubungan dalam penelitian ini.  

b. Kepentingan umum:  misalnya gotong royong atau kerja bakti memperbaiki 
saluran irigasi atau jalan desa. Sekalipun semakin langka, namun kepentingan 
umum sempat muncul dalam hubungan antar kelompok, misalnya dalam koperasi. 

c. Motivasi altruistik :  semangat pengabdian/ibadah demi kemanusiaan. Dalam hal 
ini panggilan atau motivasi tanpa pamrih untuk menolong sesama. 

d. Tuntutan situasi :  misalnya karena ada bencana alam, semua orang kena musibah, 
sependeritaan, sehingga terdorong untuk bekerja sama mengatasi situasi. Musibah 
maupun upacara tradisional yang berlangsung di antara petani kerap menjadi 
situasi yang mengharuskan mereka bekerja sama dengan pihak-pihak lain, yang 
mungkin tidak akan mereka lakukan seandainya situasi tidak memaksanya.  

Di dalam masyarakat pedesaan terdapat bentuk-bentuk kerjasama yang spesifik, 
yaitu : 

a. Gotong royong dan kerja bakti.  Pada gotong royong ide datang dari dalam desa 
dan kerja sama tanpa imbalan.  Sebaliknya pada kerja bakti, ide datang dari atas 
desa, dan kerja dengan imbalan (misalnya: padat karya).  Dalam mengkaji gotong 
royong orang saling membedakan jiwa/semangat gotong royong dan aktivitas 
gotong royong.  Jiwa/semangat gotong royong (yang menjiwai aktivitas) 
mengandung prinsip-prinsip: 
i. Perasaan rela terhadap sesama warga masyarakat untuk kebutuhan bersama, 

ii. Kepentingan umum dinilai lebih tinggi dari kepentingan perorangan. 
b. Tolong menolong :  kerjasama untuk mencapai kepentingan perorangan, misalnya 

sambatan, mapalus, rereongan, dan arisan . 
c. Musyawarah :  kerjasama untuk mencapai kompromi. 
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2. Akomodasi  
Akomodasi adalah suatu keadaan keseimbangan atau usaha-usaha mengakhiri 

pertikaian secara permanen atau sementara di antara pihak-pihak yang berkonflik, 
paling sedikit dalam hal-hal yang disepakati.  Akomodasi bisa juga diartikan sebagai 
usaha meredakan pertentangan menjadi keadaan stabil.  

Penting membedakan antara akomodasi sebagai suatu proses dan sebagai hasil 
dari interaksi sosial: 
a. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha orang atau grup 

untuk meredakan suatu pertentangan, untuk mencapai kestabilan atau 
kelangsungan antar grup. Dalam penelitian ini digali proses-proses sosial yang 
selama ini dilaksanakan berbagai pihak untuk membentuk pola hubungan baru.  

b. Sebagai hasil interaksi sosial, akomodasi menunjuk pada suatu keadaan dimana 
terdapat keseimbangan baru setelah pihak-pihak yang berkonflik berbaikan 
kembali. Ini adalah kerjasama yang berlangsung saat penelitian dilaksanakan.  

Ragam bentuk akomodasi antara lain adalah sebagai berikut: 
a. Paksaan yaitu paksaan satu golongan terhadap golongan lainnya (tuan-budak; 

apartheid atau pembedaan menurut ras, maupun akibat dari perundangan) 
b. Kompromi adalah saling mengurangi tuntutan (penyelesaian perselisihan di dalam 

perkebunan). 
c. Mediasi adalah pihak ketiga yang menjadi penengah tidak lebih kuat (netral, 

sebagaimana dapat terjadi dalam forum temu kemitraan wilayah) 
d. Konsiliasi adalah saling mempertemukan/ menyesuaikan keinginan pihak-pihak 

yang berselisih demi mencapai tujuan bersama (conciliation: rujuk). 
e. Toleransi adalah saling menghormati, namun di sini dimungkinkan masih 

tumbuhnya perbedaan antar pihak. 
 
3. Asimilasi 

Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan usaha-usaha mengurangi 
perbedaan yang terdapat antara orang seorang atau kelompok-kelompok manusia dan  
ditandai dengan usaha-usaha mempertinggi kesatuan tindak dan sikap, dengan 
memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama.  Dalam asimilasi terjadi proses 
saling menyesuaikan antar budaya yang berbeda, dengan menerima unsur baru satu 
sama lain, sehingga perbedaan kebudayaan tidak muncul lagi, dan orang-orang dari 
tidak seragam menjadi seragam.  Syarat-syarat terjadinya asimilasi adalah: 
a. Ada kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaan 
b. Orang-perorangan sebagai warga kelompok saling bergaul secara langsung dan 

intensif dalam waktu yang lama; sehingga 
c. Budaya-budaya dari kelompok-kelompok orang tersebut masing-masing berubah 

dan saling menyesuaikan diri. 
Sebenarnya proses asimilasi memungkinkan untuk perolehan kemajuan baru dalam 
hubungan antar pihak dalam program agropolitan ini. Asimilasi memungkinkan difusi 
ide-ide baru untuk memperbaharui jaringan antar pihak yang berhubungan. Dengan 
kata lain, asimilasi memungkinkan pola kerjasama baru antar stakeholder agropolitan.  

Sedangkan proses sosial yang menjauhkan/mempertentangkan (dissosiatif), 
meliputi : 
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1. Persaingan 
Persaingan adalah suatu proses sosial dimana dua orang atau lebih berjuang 

dengan bersaing satu sama lain untuk memiliki atau mempergunakan barang-barang 
yang berbentuk material atau bukan material. Dalam konteks penelitian ini akan 
digali unsur yang menyebabkan persaingan serta pihak-pihak yang saling bersaing. 
Menarik pula untuk diteliti peluang perkembangan hubungan dari persaingan menuju 
hubungan yang saling mendekatkan.  

Di dalam persaingan tidak ada unsur ancaman atau kekerasan,  intrik atau 
saling curiga.  Masing-masing pesaing punya jalur sendiri. Ada dua tipe persaingan, 
yaitu yang bersifat pribadi dan yang tidak bersifat pribadi.  Dalam persaingan pribadi, 
seseorang secara langsung bersaing untuk, misalnya, meraih kedudukan tertentu 
dalam suatu organisasi.  Dalam persaingan yang tidak bersifat pribadi, yang langsung 
bersaing adalah kelompok.  Misalnya dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan 
monopoli di suatu wilayah tertentu. Kedua tipe persaingan di atas menghasilkan 
sejumlah bentuk persaingan, antara lain: 
a. Persaingan di bidang ekonomi.  Misalnya produsen bersaing merebut pasar 

dengan cara meningkatkan mutu produk, atau menekan harga produk. 
b. Persaingan di bidang kebudayaan.  Misalnya persaingan antara sistem pendidikan 

barat dengan sistem pendidikan pesantren (Islam Indonesia). 
c. Persaingan untuk mencapai kedudukan dan peranan tertentu dalam masyarakat.  

Misalnya persaingan untuk menjadi pengurus kepanitiaan. 
d. Persaingan karena perbedaan ras. 

Fungsi persaingan adalah sebagai: 
a. Sarana menyalurkan untuk memperoleh sesuatu yang dihargai masyarakat. 
b. Suatu jalan agar menjadi pusat perhatian.  Misalnya menemukan sesuatu yang 

baru dalam masyarakat. 
c. Alat seleksi :  untuk mendudukkan individu pada kedudukan/peranan yang sesuai. 
d. Alat penyaring dalam pembagian kerja.  Orang menjadi terkategori menurut 

bidang tertentu yang dikuasainya. 
 
2. Kontravensi  

Kontravensi merupakan bentuk antara persaingan dan konflik.  Dalam 
kontravensi ada unsur intrik, misalnya fitnah.  Kontravensi ditandai dengan gejala-
gejala ketidakpas-tian mengenai diri seseorang, atau suatu rencana dan perasaan tidak 
suka yang disem-bunyikan, kebencian terhadap kepribadian seseorang.  Mengutip 
Von Weise dan Becker (1932), Soekanto memberikan perincian bentuk-bentuk 
kontravensi sebagai berikut : 
a. Umum, misalnya penolakan, keengganan, dan lain-lain. 
b. Sederhana, misalnya menyangkal di depan umum, memaki orang lain, dan lain-

lain. 
c. Intensif, misalnya penghasutan, menyebar desas-desus, dan lain-lain. 
d. Rahasia, misalnya berkhianat, membocorkan rahasia. 
e. Taktis, misalnya kampanye :  mengejutkan atau membingungkan pihak lawan. 
3. Konflik 
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Konflik adalah proses sosial dimana seseorang atau kelompok manusia 
berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lain/lawan dengan 
ancaman dan/atau kekerasan. 

Sumber konflik dalam masyarakat antara lain adalah : 
a. Penguasaan tanah atau sumber-sumber ekonomi umumnya. 
b. Kedudukan atau gengsi sosial politik dan lain-lain. 
c. Perjodohan atau perkawinan.  

Pola kerjasama atau proses sosial lainnya yang saat ini ada (existing) lebih 
tepat dianalisis melalui konsep pelembagaan sosial (social institutionalization). 
Dalam dinamika perkembangan masyarakat dan kebudayaannya, selain  selalu ada 
kelembagaan sosial yang bersifat stabil, sah, dan diakui juga terdapat aksi-aksi 
pembaharuan yang belum sah, dan belum diakui.  Akan tetapi pembaharuan tersebut 
mungkin akan diakui dan akan diketahui perkembangan institusionalnya di kemudian 
hari. 

Proses perkembangan kelembagaan sosial tersebut dinamakan pelembagaan 
sosial atau “institutionalization”.  Proses ini meliputi lahirnya peraturan dan norma-
norma baru yang mengatur antar hubungan dan antar aksi, yakni suatu proses 
strukturalisasi antar-hubungan melalui enkulturasi konsep-konsep kebudayaan baru, 
misalnya nilai-nilai dan norma-norma baru.  Proses-proses seperti itu akan terjadi 
dimana-mana dan terus menerus dalam masyarakat, sepanjang berkaitan dengan 
kebutuhan pokok manusia dan melahirkan sistem yang stabil dan universal. 

Dengan kata lain, kelembagaan sosial dalam masyarakat berkembang melalui 
proses pelembagaan sosial, yaitu suatu proses pengaturan dan pembinaan pola-pola 
prosedur (tata cara) disertai berbagai sanksi dalam masyarakat.  Proses pelembagaan 
dimulai dari masyarakat mengenal, mengakui, menghargai, mentaati, dan menerima 
norma-norma dalam kehidupan sehari-hari.  Setelah norma-norma diterima berlanjut 
sampai ke tahap mendarah daging (internalisation) atau menghargai norma-norma 
tersebut. 

Tingkat internalisasi norma-norma tersebut dapat “dinilai” dengan 
menggunakan tingkatan norma yang melembaga berdasarkan kuat atau lemahnya 
ikatan yang dimiliki oleh norma tersebut.  Tingkatan norma tersebut “diukur” 
berdasarkan sanksi moral dan sanksi masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan.  
Sanksi moral merujuk kepada “tingkat perasaan bersalah” dari pelaku (individu atau 
kelompok) atas pelanggaran yang dilakukannya atas tingkatan norma tertentu.  Sanksi 
masyarakat merujuk kepada “hukuman” yang diberikan oleh masyarakat yang 
mendukung suatu kelembagaan sosial tertentu terhadap pelaku yang melakukan 
pelanggaran atas tingkatan norma tertentu.  Secara konseptual ada empat tingkatan 
norma, mulai dari yang terlemah sampai dengan yang terkuat sanksinya, yaitu: cara 
(usage), kebiasaan (folkways), tatakelakuan (mores), dan adat (customs) (Tabel 6).  
Masing-masing tingkatan tersebut memiliki dasar yang sama, yakni masing-masing 
merupakan norma-norma kemasyarakatan yang memberikan petunjuk bagi perilaku 
seseorang yang hidup di dalam masyarakat. 

Cara (usage) lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam 
masyarakat atau menunjuk pada suatu bentuk perbuatan.  Suatu penyimpangan 
terhadapnya, secara moral dirasakan sebagai suatu yang tidak pantas oleh pelakunya.  
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Penyimpangan tersebut oleh masyarakat hanya dinilai sebagai suatu perbuatan yang 
dianggap janggal.   
 
Tabel 6.  Tingkatan Norma dan Kelembagaan Berdasarkan Sanksi Moral dan  
                     Sanksi Masyarakat atas Pelanggarnya 
 

Tingkatan Norma Sanksi 
Moral Masyarakat 

Cara (usage) Tidak Pantas Dianggap Janggal 
Kebiasaan (folkways) Malu Dicela 
Tata-kelakuan (mores) Bersalah Dihukum 
Adat (customs) Berdosa Dikeluarkan 

 
Kebiasaan (folkways) mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar 

daripada cara.  Kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam 
bentuk yang sama.  Menurut Mac Iver dan Page (1967), kebiasaan merupakan 
perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat.  Bagi yang melanggar kebiasaan 
tersebut, secara moral akan merasa malu, dan akan dicela oleh masyarakat di 
sekitarnya. 

Tata-kelakuan (mores) merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara 
berperilaku dan diterima sebagai norma-norma pengatur.  Tata-kelakuan 
mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan 
sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap 
anggota-anggotanya.  Tata-kelakuan, di satu fihak memaksakan suatu perbuatan dan 
di lain fihak melarangnya, sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota 
masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata-kelakuan tersebut.  
Tata-kelakuan sangat penting, karena: (1) memberikan batas-batas pada perilaku 
individu; (2) mengidentifikasi individu dengan kelompoknya; dan (3) menjaga 
solidaritas antar anggota masyarakatnya.  Orang-orang yang melanggar tingkatan 
norma tata-kelakuan, secara moral, akan merasa bersalah.  Di samping itu, pelanggar 
akan dihukum oleh masyarakat sekitarnya. 

Adat istiadat (customs) adalah tata-kelakuan yang kekal serta kuat 
integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.  Bila adat istiadat dilanggar, 
secara moral, pelanggar akan merasa berdosa.  Kemudian masyarakat  akan 
mengeluarkan pelakunya dari komunitasnya.  Dengan kata lain sanksinya berwujud 
suatu penderitaan bagi pelanggarnya. 
 

Dari Paradigma dan Teori  
ke Pengembangan Program Agropolitan 

 
Upaya untuk menggunakan landasan teoritis untuk pengembangan program 

didasarkan pada perkembangan mutakhir dari program-program pembangunan, di 
mana aspek teoritis digunakan untuk menguatkan landasan logis dari suatu program 
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pembangunan. Pada saat ini, misalnya, Bank Dunia seringkali mensyaratkan 
konsiderans akademik untuk mencairkan bantuan luar negeri (BLN) bagi program 
pembangunan. Secara mendalam penggunaan teori tidak saja dilakukan pada tahap 
perencanaan, melainkan bahkan sampai evaluasi program pembangunan (theory-
based evaluation). 

Sebagaimana terlihat di depan, terdapat dua tafsir dalam menginterpretasi 
teori agropolitan: pertama, menggunakan perspektif pusat-pusat pertumbuhan, di 
mana agropolitan dipandang sebagai trickle down effect dari kota-kota pertanian 
kepada wilayah perdesaan miskin sekelilingnya. Pandangan ini berkembang pula di 
Indonesia, yang diwujudkan dalam pembentukan desa-desa pusat pertumbuhan untuk 
menggerakkan desa-desa hinterland sekitarnya. Meskipun awal mula teori agropolitan 
muncul dalam seminar (dan buku) mengenai teori pusat pertumbuhan (Friedman dan 
Douglass, 1974), namun sejatinya di dalamnya justru termuat kritik terhadap teori 
pusat pertumbuhan tersebut.  

Oleh karenanya teori ini lebih tepat diinterpretasi melalui pendekatan kedua, 
yaitu menggunakan perspektif kemandirian wilayah dan masyarakat. Sebetulnya 
kedua perspektif ini bersifat bertolak belakang. Sementara pandangan pusat 
pertumbuhan berorientasi kepada pasar bebas dan memandang hubungan keluar desa 
tersebut menguntungkan, sebaliknya teori agropolitan memandang pasar perlu 
diarahkan agar menguntungkan pendudukan di kawasan agropolitan seraya 
mengarahkan agar hubungan keluar kawasan agropolitan tetap menguntungkan 
penduduk desa.  

Pelajaran yang bisa diambil untuk pengembangan program ialah: 
1. Kebutuhan klaster wilayah agropolitan sebagai suatu sistem jaringan yang 

terpadu. 
Sebagaimana dikemukakan di muka, generasi ketiga teori-teori pembangunan 
wilayah yang menekankan jaringan, ternyata mempengaruhi penekanan dalam 
teori agropolitan, yaitu dari semata-mata kemandirian lokal, menjadi pola 
jaringan di antara wilayah yang tergolong kawasan agropolitan.  
Sebagaimana beraga dimensi dalam pembangunan wilayah, maka jaringan ini 
perlu dimaknai sebagai jaringan fisik, sosial, ekonomi, politik, sampai budaya. 
Sebagai jaringan fisik, maka diperlukan prasarana dan sarana yang mampu 
menghubungkan antar wilayah. Komponen proyek tersebut tidak saja 
mencakup jalan dan jembatan, melainkan juga irigasi dan pasar. Sebagaimana 
sejak lama dipraktekkan di Bali, kelembagaan subak untuk mengurusi irigasi 
telah menghubungkan penduduk antar desa, yaitu yang menggunakan DAS 
dan saluran irigasi yang sama. Pasar juga menghasilkan pertemuan yang 
damai (yaitu melewati kegiatan jual beli) antar penduduk di wilayah cakupan 
layanan pasar tersebut. Sedangkan jalan dan jembatan telah lama diketahui 
berfungsi untuk menghubungkan antar penduduk, di antara wilayah dalam 
desa, maupun dengan kelembagaan ekonomi, pendidikan, pemerintahan di 
luar desa. 
Salah satu inti dari konsep jaringan ialah terwujudnya perasaan sebagai satu 
kesatuan dalam satu wilayah jaringan tersebut. Dari sini terlihat bahwa 
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pembangunan fisik baru memunculkan fungsi-fungsi jaringan ketika warga di 
wilayah tersebut memiliki perasaan kesatuan di antara mereka sendiri.  
Sebagaimana dikemukakan di depan, lembaga subak memunculkan fungsi 
jaringan ekonomi penduduk antar desa-desa yang tercakup dalam suatu 
jaringan irigasi. Rasa kebersamaan ditumbuhkan dalam subak, dan 
diejawantahkan dalam pola-pola pemeliharaan dan peningkatan irigasi secara 
gotong royong. 
Implikasi yang penting untuk mengembangkan program agropolitan ialah 
pembentukan rasa kebersamaan dalam klaster desa-desa yang tercakup dalam 
wilayah agropolitan. Untuk melaksanakan kegiatan ini, komponen-komponen 
proyek yang dibangun dalam program agropolitan dapat digunakan sebagai 
bahan dasar. Irigasi, pasar, jalan dan jembatan bisa digunakan untuk 
mengembangkan simpul-simpul kebersamaan warga desa-desa klaster, dalam 
rangka memelihara dan meningkatkan fasilitas fisik, serta mengembangkan 
dan mempertahankan keuntungan warga desa secara berkesinambungan. Di 
sini pertemuan, kerja bersama, bahkan sampai terbentuknya struktur 
kelompok menjadi penting sebagai wadah untuk mewujudkan kebersamaan 
klaster desa.  
 

2. Keberlanjutan program sesuai penggunaan sebanyak mungkin sumberdaya 
lokal, baik alam, teknologi, maupun sosial 
Sebagai lawan dari paradigma modernisasi, tentu saja teori agropolitan 
menekankan kemandirian atau otonomi wilayah, dalam hal ini klaster desa-
desa agropolitan. Upaya kemandirian antara lain diwujudkan dalambentuk 
penggunaan sebanyak mungkin sumberdaya lokal. Selama ini strategi 
semacam ini berguna pula untuk menjaga sustainabilitas program-program 
pembangunan.  
Sumberdaya lokal dapat berujud sumberdaya alam, teknologi dan hubungan 
antar warga desa. Penggunaan sumberdaya alam lokal berperan penting untuk 
meningkatkan efisiensi atau penurunan biaya pembangunan komponen proyek. 
Contohnya batang kelapa yang telah dibelah bisa digunakan untuk pembuatan 
jembatan secara relatif kuat dan tahan lama. Program agropolitan juga bisa 
menyediakan menu-menu pemeliharaan komponen proyek dengan 
sumberdaya alam lokal, sehingga meningkatkan peluang pemeliharaan oleh 
penduduk setempat, dengan sumberdaya setempat pula. Hal ini 
memungkinkan pemeliharaan proyek secara berkesinambungan. 
Sebagaimana disebutkan di muka, pengetahuan lokal juga perlu 
dikembangkan untuk mendukung program agropolitan. Pengetahuan lokal ini 
dapat diwujudkan dalam teknologi-teknologi yang dikembangkan penduduk 
lokal, maupun yang telah biasa mereka operasikan. Contohnya bengkel 
pembuatan papan-papan dari batang kelapa bisa digunakan untuk 
pembangunan pasar maupun jembatan. Dengan menggunakan teknologi lokal, 
maka terbuka peluang pemeliharaan oleh masyarakat lokal, sekaligus 
mengembangkan peluang kerja di sana. 
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Salah satu sisi penting penggunaan teknologi di wilayah perdesaan ialah bias 
gender yang biasa mengikutinya. Teknologi yang dipandang (meski 
kenyataannya bisa berbeda) rumit, membutuhkan tenaga besar atau kasar, 
biasanya membuka peluang penggunaannya oleh laki-laki. Sebaliknya 
teknologi yang dipandang sederhana, hanya membutuhkakn tenaga kecil serta 
membutuhkan ketrampilan yang dipandang halus, biasanya diperuntukkan 
bagi perempuan.  
Sumberdaya lokal lainnya yang penting dalam klaster desa-desa agropolitan 
ialah modal sosial. Modal sosial ini mencakup hubungan-hubungan (yang 
biasanya informal) yang selama ini mengikat antar warga di suatu desa atau 
klaster desa.  Hubungan-hubungan informal ini bisa digunakan untuk 
mengembangkan ikatan dalam jaringan penduduk klaster desa. Di antara 
hubungan sosial yang penting ialah hubungan kekerabatan, hubungan 
ketetanggaan, hubungan perkawinan, hubungan satu nenek moyang, 
keterikatan dalam sejarah desa atau lokasi yang sama, hubungan yang muncul 
sebagai implikasi dari penggunaan sumberdaya yang sama dan lintas desa. 
Sumberdaya-sumberdaya lokal di atas berpotensi sebagai pengikat program 
agropolitan kepada masyarakat pemanfaat. Minimal di dalamnya terdapat 
manfaat-manfaat berikut: 
a. efisiensi biaya proyek pembangunan 
b. efek multiplier bagi ekonomi lokal 
c. menjaga sedemikian hingga keuntungan lokal tidak banyak tersedot keluar 

wilayah agropolitan 
d. memudahkan pemeliharaan komponen proyek 
e. memungkinkan swadaya masyarakat untuk mengembangan proyek itu 

sendiri. 
 

3. Mengarahkan pembangunan komoditas unggulan ke arah agroindustri yang 
memiliki nilai tambah 
Dengan mendudukkan secara berlawanan dari paradigma modernisasi, 
sesungguhnya teori agropolitan telah mampu meramalkan peluang negatif dari 
hubungan antara wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan. Efek negatif 
tersebut berujud pada penyedotan keuntungan perdesaan ke wilayah-wilayah 
lain yang lebih maju. 
Salah satu penyebab keluarnya keuntungan lokal ialah pembagian wilayah 
yang merugikan wilayah perdesaan secara ekonomis (dan hal ini dilandasi 
oleh paradigna modernisasi dalam ujud teori pusat pertumbuhan). Dalam 
pembagian wilayah tersebut, wilayah perdesaan difokuskan sebagai wilayah 
pengembangan produksi pertanian. Semakin tertinggal desa tersebut 
(misalnya desa hinterland) maka semakin jelas posisinya untuk produksi 
pertanian. Pemilahan wilayah berdasarkan fungsi-fungsi agribisnis yang 
terpisah-pisah (di mana fungsi yang semakin ke hilir diduduki oleh wilayah 
yang semakin menjadi kota), mendudukkan wilayah perdesaan (yang 
seharusnya menjadi pemanfaat utama program agropolitan), berada pada 
posisi yang paling merugi. Produksi pertanian bersifat in-elastis, di mana 
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harga nominal sulit berubah, sementara inflasi meningkat, sehingga harga riil 
bahan-bahan mentah pertanian ini selalu menurun. Di samping itu nilai 
tambah dari produksi pertanian relatif lebih rendah daripada agroindustri. Hal 
ini berarti bahwa modal yang ditanamkan petani dalam produksi pertanian 
hanya memberikan keuntungan yang lebih kecil daripada ketika 
diinvestasikan ke dalam agroindustri.  
Dalam konteks problem ini, sebetulnya teori agropolitan telah diarahkan 
untuk mengembangkan agroindustri berbasis sumberdaya lokal (alam maupun 
manusia), bahkan diutamakan pada wilayah-wilayah yang padat penduduk di 
Asia. Upaya transformasi ekonomi ke dalam agroindustri memiliki minimal 
dua keuntungan di atas, yaitu mengubah ciri harga in-elastis menjadi harga 
elastis, serta meningkatkan nilai tambah dari komoditas pertanian tersebut. 
Dengan kata lain, upaya-upaya yang diarahkan untuk mengembangkan 
agroindustri dalam wilayah agropolitan sangat berguna untuk memastikan 
bahwa program ini memberikan manfaat bagi masyarakat lokal di perdesaan. 
Dalam kaitan industrialisasi desa berbasis komunitas lokal tersebut, maka 
komponen program agropolitan bisa disusun secara lebih spesifik. Selama ini 
komponen proyek diarahkan untuk mengembangkan ekonomi produktif 
masyarakat. Arahan semacam ini sekarang bisa lebih dispesifikkan, menjadi 
arahan untuk mewujudkan dan mengembangkan agroindustri di perdesaan. 
Jalan usahatani, misalnya, bisa ditingkatkan menjadi jalan pemasaran dari 
agroindustri. Demikian pula jembatan. Pasar tidak saja ditujukan untuk 
memasarkan produk-produk primer, melainkan diarahkan juga untuk 
memasarkan hasil sekunder agroindustri. Dalam hal ini bangunan 
penyimpanan menjadi penting dari segi kesehatan maupun keselamatan. Air 
bersih diperlukan untuk memproses barang-barang dari komoditas primer 
menjadi komoditas sekunder. 
 

4. Kebutuhan kebijakan intervensi pasar untuk kepentingan masyarakat desa 
Pada Tabel 4 telah tertera bahwa instrumen untuk melakukan intervensi 
dalam program agropolitan terutama kebijakan ekonomi lokal. Dengan 
membaca pola interbensi ini menurut paradigma kemandirian, jelaslah bahwa 
teori agropolitan berada dalam konteks melakukan intervensi terhadap 
ekonomi pasar, bukan membiarkan mekanisme ekonomi pasar berlaku dengan 
sendirinya. Upaya intervensi tersebut diarahkan untuk menjaga agar 
keuntungan tetap dirasakan oleh masyarakat desa sebagai pemanfaat program 
agropolitan. 
Kembali di sini perlu ditekankan bahwa intervensi terhadap ekonomi pasar 
juga diarahkan untuk mewujudkan dan mengembangkan agroindustri berbasis 
komunitas lokal. Oleh sebab itu beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah: 
a. Intervensi yang memungkinkan masyarakat desa memiliki akses ke 

lembaga permodalan formal. Sebagai perbandingan, industriawan raksasa 
biasanya memulai usahanya dengan sebagian besar modal bank, sementara 
industriawan mikro harus mengusahakan modalnya sendiri. Hal ini tentu 
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menyulitkannya. Oleh sebab itu kelembagaan keuangan mikro maupun 
kecil menjadi penting sebagai penyedia modal bagi mereka. 

b. Pembentukan lembaga future trading. Dapat dikatakan bahwa petani pada 
dasarnya telah memiliki bahan yang bisa diperjualbelikan, tepat begitu 
mereka menanam komoditas di lahannya. Kenyataan ini selama ini sudah 
digunakan oleh tengkulak dengan menyediakan kelembagaan ijon yang 
merugikan petani. Dalam ijon tersebut tengkulak membayar lebih dulu 
komoditas petanian sebelum masak atau panen dengan harga yang jauh 
lebih murah. Alasannya komoditas tersebut masih hijau atau belum masak. 
Pola pemikiran dan kelembagaan inilah yang perlu diganti menjadi 
lembaga future trading, di mana komoditas yang belum masak tersebut 
telah dipandang sebagai calon dari panen yang bisa sukses. Melalui future 
trading tersebut harga komoditas menjadi lebih mahal, karena ditentukan 
melalui lelang yang lebih rasional. 

 
5. semacam MAD (Musyawarah Antar Desa) untuk desa-desa yang termasuk 

kawasan agropolitan. Di sini mungkin dibutuhkan peran camat yang lebih 
kuat. Pada dasarnya diperlukan pola-pola kerjasama untuk menumbuhkan 
perasaan atau ikatan berkelompok. Dalam hal ini kawasan agropolitan dapat 
dipandang sebagai imagined community, yang membutuhkan pertemuan-
pertemuan rutin untuk membicarakan masalah, menyelesaikan masalah, dan 
merancang pembangunan wilayah selanjutnya. 

 
6. perlu peluang peran masyarakat dan aparat pemerintah desa untuk mengontrol 

dan mengevaluasi proyek-proyek agropolitan. Sebagaimana telah 
dikemukakan di muka, salah satu ciri yang harus ada pada kawasan 
agropolitan ialah pemberdayaan masyarakat desa. Dalam kaitan ini kontrol 
dari bawah akan menunjang transparansi, sehingga mampu meningkatkan 
efisiensi proyek dan memastikan keberlanjutan suatu proyek pemerintah ini 
menjadi gerakan masyarakat yang partisipatif. 

 
7. komponen kampanye proyek, mencakup: 

a. papan informasi di pasar (untuk masyarakat) dan balai desa (untuk 
pemerintah, peneliti) 

b. kotak saran 
c. spanduk 
d. kalender 

 
Tahapan Pengembangan Program Agropolitan dalam Jangka Pendek 
 
Hal-hal yang bisa dilaksanakan dalam 1-2 tahun ke depan: 

1. Peningkatan Efektivitas Pokja Agropolitan di Pusat dan di Daerah dalam hal: 
a. Melakukan koordinasi yang lebih tinggi frekuensi maupun 

intensitasnya antar departemen (di pusat) maupun dinas (di daerah) 
b. Memprioritaskan pembangunan desa untuk mendukung agroindustri 
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atau pemasaran hasil Pertanian, daripada budidaya Pertanian (on-farm) 
c. Menyempurnakan visi kawasan agropolitan dalam bentuk penambahan 

ciri kawasan agropolitan: 
i. ketersediaan akses lahan dan air bagi petani, baik berupa 

kepemilikan, sewa, sakap maupun kelembagaan lain 
ii. ikatan fisik, sosial, politik dan ekonomi lokal di antara desa-

desa dalam klaster agropolitan.  
iii. pertumbuhan agroindustri yang dimiliki penduduk desa untuk 

mengolah hasil produksi pertanian local 
iv. ketersediaan payung kebijakan ekonomi yang menjaga 

kepentingan penduduk desa dari pasar bebas 
d. Melakukan konvergensi dalam penafsiran teori agropolitan:  

i. Untuk industrialisasi perdesaan Asia yang padat penduduk 
ii. Agropolitan bermakna sebagai kota di wilayah perdesaan, 

bukan sebagai pusat pertumbuhan, melainkan sebagai wilayah 
yang berfungsi untuk mengurus hal-hal di luar pertanian dan 
fungsi politis-administratif, didasarkan konsep jaringan, dapat 
bekerja ketika muncul hubungan antar wilayah saling dukung 

iii. istilah Desa Pusat Pertumbuhan tidak berbasis growth pole 
theory agar membagi keuntungan ke desa sekelilingnya, 
melainkan menurut jaringan setara antar desa. 

iv. jaringan infrastruktur menghubungkan wilayah desa- kota 
sekaligus desa-desa klaster 

e. Melakukan konvergensi dalam penafsiran landasan hukum yang 
memihak kepada  kemandirian lokal 

f. Penetapan kawasan agropolitan berdasarkan pendekatan partisipatif 
secara tepat 

g. penyusunan syarat lokasi agropolitan sebagai klaster (kelompok 
wilayah)  

h. mengembangkan dukungan departemen dan lembaga pemerintah: 
i. Depkimpraswil: pembangunan insfrastruktur untuk 

menguatkan jaringan lokal dan meningkatkan perekonomian 
lokal, meningkatkan akses terhadap air dan lahan yang subur 

ii. Depdagri: menguatkan pemaknaan desa-desa maupun kota 
yang bercakup dalam kawasan agropolitan untuk menjadi suatu 
kesatuan klaster desa, diiringi proses desentralisasi dan 
demokratisasi 

iii. Depperindag: intervensi pasar untuk menjaga alokasi 
keuntungan kepada warga desa-desa yang tercakup dalam 
kawasan agropolitan, pendukung pembangunan agroindustri 
dan jasa pertanian, keuangan mikro dan kecil.  

iv. Deptan: upaya secara khusus kepada petani untuk 
meningkatkan produksi, penyuluhan, riset dan teknologi 

v. Dephut: upaya secara khusus kepada petani sekitar hutan untuk 
meningkatkan produksi, penyuluhan, riset dan teknologi 
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vi. DKP: upaya secara khusus kepada nelayan untuk 
meningkatkan produksi, penyuluhan, riset dan teknologi 

vii. Kantor Menneg LH: konservasi lahan dan air 
viii. Depnakertrans: pelatihan yang mampu menyiapkan warga desa 

untuk bekerja di sektor industri dan jasa pertanian 
ix. Dephub: untuk menjamin pengangkutan orang dan barang 

melalui angkutan publik 
x. Depdiknas: meningkatkan sumberdaya manusia lokal melalui 

pendidikan formal 
xi. Depkes: menjamin kesehatan di wilayah agropolitan 

xii. BKKBN: menjaga populasi di wilayah agropolitan 
xiii. BPN: untuk menjamin kemudahan akses lahan bagi petani 

yang membutuhkannya 
xiv. Men-UPW: untuk menjaga pengarusutamaan gender demi 

menangulangi peluang penurunan akses perempuan kepada 
aset-aset produktif 

xv. RRI: kampanye untuk penguatan ikatan klaster desa serta 
pengembangan ekonomi lokal 

 
2. Peningkatan Efektivitas (Bagian) Proyek Agropolitan dalam hal: 

a. Pengembangan proyek 
i. semacam MAD (Musyawarah Antar Desa) untuk desa-desa 

yang termasuk kawasan agropolitan 
ii. perlu peluang peran masyarakat dan aparat pemerintah desa 

untuk mengontrol dan mengevaluasi proyek-proyek 
agropolitan 

iii. komoditas unggulan terutama hortikultura: menguntungkan, 
diisi oleh petani muda 

iv. komponen kampanye proyek, mencakup: 
1. papan informasi di pasar (untuk masyarakat) dan balai 

desa (untuk pemerintah, peneliti) 
2. kotak saran 
3. spanduk 
4. kalender 

b. Menggunakan sebanyak mungkin sumberdaya lokal, baik alam, 
teknologi, maupun sosial.  

c. Penggunaan pendekatan partisipatif secara tepat dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi Program Agropolitan 

d. Penyusunan master plan secara partisipatif: menempatkan masyarakat 
pemanfaat dalam 

i. tim ad hoc yang memberikan arahan bagi penyusunan master 
plan 

ii. tim pokja yang turut mengelola kawasan agropolitan 
iii. tim pengawas, yaitu sebagai pemanfaat yang mengawasi 

jalannya program 
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e. Memberikan bantuan teknis kepada Pemda agar mampu menyusun 
proposal pembangunan kawasan agropolitan kepada donor asing 
maupun lembag lainnya: 

i. mengaitkan pembangunan kawasan agropolitan dengan 
program/proyek dari departemen lainnya, baik yang didanai 
oleh APBN maupun dana bantuan luar negeri.  

ii. mengajak Pemda untuk menyusun proposal pembangunan 
wilayah agropolitan  

iii. meningkatkan partisipasi warga desa sendiri dalam 
pembangunan 

iv. menggunakan sebanyak mungkin sumberdaya alam lokal untuk 
pembangunan fisik 

 
Tahapan Pengembangan Program Agropolitan dalam Jangka 
Panjang 
 
Hal-hal yang bisa dilaksanakan dalam 3-5 tahun ke depan: 

1. Peningkatan Efektivitas Pokja Agropolitan di Pusat dan di Daerah dalam hal: 
a. penyusunan kebijakan perekonomian yang mengedepankan 

kemandirian lokal 
i. masyarakat desa memiliki akses ke lembaga permodalan 

formal  
ii. future trading  

b. pengembangan produk hukum yang baru untuk memperlancar 
pelaksanaan Program Agropolitan: penekan legal untuk melaksanakan 
koordinasi/integrasi 

2. Peningkatan Efektivitas (Bagian) Proyek Agropolitan dalam hal penggunaan 
sebanyak mungkin sumberdaya lokal, baik alam, teknologi, maupun sosial.  

 
Proposal Pengembangan Kelembagaan  

dalam Program Agropolitan 
 

Pengembangan kelembagaan agropolitan mencakup kegiatan-kegiatan yang 
dapat dikelompokkan menjadi: 
1. pembangunan infrastruktur 
2. pengembangan kewiraswastaan 

Suatu paket pengembangan kelembagaan agropolitan mencakup 3 tahun 
(Gambar 1), yaitu: 
1. Tahun I: inisiasi dan inkubasi untuk pembangunan infrastruktur dan 

pengembangan kewiraswastaan 
2. Tahun II:  

a. pelaksanaan pembangunan infrastruktur 
b. lanjutan inkubasi untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan 

kewiraswastaan 
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3. Tahun III: 
a. pengembangan infrastruktur  
b. pelaksanaan dan pengembangan kewiraswastaan 

 
Gambar 1. Tahapan Pengembangan Kelembagaan Agropolitan 

 
 
Tahap Inisiasi 

Kegiatan-kegiatan dalam tahapan inisiasi diarahkan menuju hasil: 
1. peningkatan motivasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan 

kelembagaan agropolitan. Hal ini dilakukan dengan cara:  
a. mengembangkan memotivasi seluruh aktor agar memandang kawasan 

yang ada tersebut dengan cara yang berbeda, lain dari cara pandang 
sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui komunikasi interpersonal yang 
terjalin dalam pertemuan informal, rapat, lokakarya, atau pertemuan 
lainnya.  

b. mengidentifikasi kemampuan dan aset warga kawasan, bukan lagi 
memandang mereka sebagai golongan tidak berpunya. Identifikasi dapat 
dilakukan dengan cara: 

i. menggali riwayat hidup warga 
ii. mencatat seluruh aset fisik wargayang menjadi kasus kajian 

iii. mencatat modal sosial (hubungan sosial, lembaga, cara pandang) 
orang dan kelompok lokal 

iv. menganalisis peluang kewiraswastaan warga 
c. mengidentifikasi potensi dan aset kawasan, bukan lagi memandang 

ketiadaan potensi di kawasan. Identifikasi dapat dilakukan dengan cara: 
i. menggali sejarah lokal kawasan, terutama sejarah kewiraswataan 

lokal 
ii. mencatat seluruh aset fisik kawasan yang akan dibangun 

iii. mencatat modal sosial (hubungan sosial, lembaga, cara pandang) 
yang tumbuh dalam kawasan yang akan dibangun 
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iv. menganalisis peluang pembangunan infrastruktur dan 
pengembangan kewiraswastaan dalam kawasan yang akan 
dibangun 

d. mengenalkan profesi baru wiraswastawan sipil yang memiliki tugas dan 
tanggung jawab baru yang lebih cocok bagi masa depan kawasan tersebut 
(Henton, Melville, Walesh, 1997). Wiraswastawan sipil merupakan 
pengelola penting dalam Badan Pengelola Kawasan. Seorang atau 
sekelompok orang ini selalu mengembangkan kolaborasi di antara pihak-
pihak yang terlibat pembangunan kawasan tersebut, serta mengembangkan 
kawasan tersebut dengan memimpin kerjasama dengan pihak-pihak lain di 
luar kawasan. Di samping bertujuan meningkatkan kesejahteraan 
individual, wiraswastawan sipil hendak mengarahkan efek pengganda 
pembangunan kawasan bagi lapisan bawah atau menyebar secara lebih 
adil. 

2. pengembangan jaringan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan 
kewiraswastaan. Hal ini dilakukan dengan cara: 

a. mendeteksi, menganalisis dan memilih aktor yang terlibat dan bersedia 
bekerjasama dalam pengembangan kawasan. Aktor dapat dikelompokkan 
menjadi: 

i. sektor publik: 
1. politisi: gubernur, bupati/walikota dan wakilnya, anggota 

DPRD 
2. administratur: pejabat atau pegawai Pemda yang bertugas 

di Kantor Sekretariat Daerah, Bappeda, BPS, Dinas yang 
terkait dengan bidang Pekerjaan Umum, Pertanian, 
Perindustrian, Perdagangan, Pendidikan, Kesehatan, 
Keuangan, aparat Kecamatan 

ii. sektor partisipatoris: 
1. LSM/LPSM 
2. akademisi 
3. tokoh masyarakat 
4. pers 

iii. swasta: 
1. lembaga donor 
2. swasta daerah,  

b. mengajak seluruh aktor ini untuk meninggalkan garis nyaman keadaan 
kawasan saat ini, menuju proses pembangunan kawasan yang baru. Visi 
dan misi baru pengembangan kawasan setempat dapat digali dari upaya 
penerapan: 

i. asumsi program secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis 
ii. ragam strategi program 

iii. ragam pendekatan program 
c. Menyusun tim dalam suatu Badan Pengelola Kawasan yang terutama 

bertujuan mengurus perubahan kawasan secara lebih cepat atau lancar. 
Badan Pengelola kawasan dipimpin oleh seorang wiraswastawan sipil 
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yang dibantu oleh tim hasil kolaborasi antar aktor di atas. Tim pendukung 
dapat dikelompokkan dalam seksi-seksi kegiatan pengembangan kawasan, 
minimal dalam jenis infrastruktur atau usaha kewiraswastaan yang akan 
dibangun.  

 
Tahap Inkubasi 
 

Dalam tahap inkubasi kegiatan-kegiatan diarahkan sebagai:  
1. pembelajaran. Hal ini dilaksanakan dengan cara: 

a. pembelajaran berisikan kemampuan berpartisipasi dan berkolaborasi di 
antara pihak-pihak untuk pengembangan kawasan.  

b. menganalisis renstra kabupaten untuk mencari pemihakan kepada kawasan 
agropolitan 

c. mencari sejarah pengembangan wilayah dan kewiraswastaan di kabupaten, 
kemudian mencari kawasan yang cocok 

d. mencari budaya lokal yang berhubungan dengan pengembangan wilayah 
dan kewiraswastaan 

e. Informasi yang disampaikan masing-masing pihak disepakati sebagai 
informasi yang penting.  

f. Diskusi atas segenap informasi dilakukan dengan pikiran yang terbuka, 
sehingga memunculkan ide-ide baru atau pengelolaan informasi yang 
lebih kompleks. 

g. mengembangkan visi dan misi: 
i. membuat gambar bentuk kongkritnya 

ii. menyusun target waktu pencapaian 
iii. menyusun sumberdaya yang dibutuhkan 
iv. menyusun lembaga yang dibutuhkan 

h. menyelenggarakan pelatihan: 
i. pengembangan wilayah 

ii. pembangunan infrastruktur 
iii. pengembangan kewiraswastaan 

2. kedisiplinan terhadap komitmen bersama. Hal ini dilakukan dengan cara: 
a. mengembangkan komunikasi interpersonal kepada tokoh politik formal 

dan informal, serta tokoh wiraswasta di tingkat kabupaten, kecamatan dan 
desa 

b. mengembangkan kesepakatan terhadap tokoh politik, birokrasi, tokoh 
masyarakat dan tokoh wiraswasta 

c. mengembangkan kesadaran bahwa pengembangan kondisi yang ada 
kondisi bersifat lintas sektor. 

d. menentukan komoditas unggulan pada kawasan yang bersangkutan 
e. menyusun rencana aksi 
f. menyusun rencana investasi 
g. mengembangkan badan pengelola kawasan agropolitan 
h. mengembangkan aturan dan kerjasama untuk mengembangkan ciri 

semipermiabilitas lingkungan  
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i. Memberikan hukuman atau denda kepada pihak-pihak yang melanggar 
kesepakatan bersama 

j. mengikuti pembahasan RAPBD 
 

Tahap Implementasi 
 

Masa di sini merupakan tahapan kritis, karena di sinilah praktek kolaborasi di 
antara pihak-pihak yang terlibat teruji. Pada tahap ini kegiatan-kegiatan diarahkan 
untuk: 
1. mengintegrasikan seluruh tindakan bagi pengembangan kelembagaan agropolitan. 

Untuk itu dilaksanakan kegiatan: 
a. merekrut para ahli masing-masing bidang infrastruktur, kewiraswastaan 

dan ahli tentang lokasi kawasan yang bersangkutan 
b. melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana dasar sosial dan ekonomi 
c. melaksanakan kegiatan-kegiatan kewiraswastaan di kawasan agropolitan 
d. kegiatan dilaksanakan atau dikoordinir oleh Badan Pengelola Kawasan 
e. memobilisasi sumberdaya 
f. menggunakan tenaga buruh dari warga di kawasan setempat 
g. menggunakan sumberdaya dari lokal 

2. mengarahkan tindakan-tindakan untuk menguatkan pengembangan kawasan. 
Kegiatan yang dilaksanakan mencakup: 

a. mengembangkan tujuan-tujuan spesifik secara obyektif saling 
menghubungkan antar indikator, sehingga dapat mengatasi peluang 
fragmentasi pencapaian tujuan masing-masing, atau duplikasi kegiatan.  

b. kegiatan kolaboratif selalu diarahkan kepada tantangan kawasan.  
c. Melaksanakan monitoring derajat kemajuan pekerjaan 

 
Tahap “Exit Strategy”: Pengembangan dan Pembaruan 
 

Setelah semua rencana dilaksanakan, pada masa berikut kegiatan diarahkan 
untuk: 
1. mengubah budaya dari orientasi keuntungan jangka pendek menuju orientasi 

sustainabilitas kawasan dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan melalui : 
a. menyusun refleksi seluruh efek dari pengembangan kelembagaan 

agropolitan 
b. menyusun rencana ke depan bagi kawasan tersebut 
c. mengembangkan diskusi untuk menyusun platform pengelolaan 

kolaborasi dalam kawasan untuk menghadapi perkembangan isu 
pembangunan selanjutnya.  

d. menyiapkan pola-pola penerimaan migran untuk bekerja dalam kawasan 
yang berkembang ini. 

2. Mengembangkan paradigma baru bahwa perubahan sosial bersifat kontinyu, 
sehingga wiraswastawan dalam kawasan selalu menyeleksi isu dan 
kecenderungan penting yang memungkinkan kawasan lebih maju lagi.  
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3. melaksanakan serah terima kawasan dari Proyek kepada Badan Pengelola 
Kawasan 
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