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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL 

DAN KAWASAN AGROPOLITAN 

 

2.1 Pengembangan Ekonomi Lokal 

Dalam pengembangan daerah terdapat suatu proses di mana pemerintah 

daerah dan masyarakat mengelola sumber daya serta membentuk  adanya hubungan 

kerjasama antara pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat yang menciptakan 

lapangan pekerjaan dalam mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi 

dalam suatu wilayah. Dalam mencapai tujuan pembangunan, berdasarkan potensi 

dan kemampuan daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal 

melalui pengembangan ekonomi lokal (Mudrajad, 2004) .  Menurut Blakely dan 

Bradshaw (1989) pengembangan ekonomi lokal merupakan upaya untuk 

memanfaatkan sumber daya lokal daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan 

masyarakat, dengan cara mendorong, merangsang, memelihara sumber daya yang 

ada. Dalam proses ini pemerintah, masyarakat maupun pihak terkait lainnya ikut 

terlibat dalam proses pengembangan ekonomi lokal. Sedangkan menurut World 

Bank (2001) pengembangan ekonomi lokal adalah suatu kerjasama oleh para 

pelaku pembangunan untuk meningkatkan maupun mengembangkan 

perekonomian masyarakat dengan bekerja secara kolektif antara mitra kerja sektor 

publik, swasta dan pemerintahan, sehingga dapat memberikan kesempatan kerja 

dan perekonomian akan menjadi semakin lebih membaik (dalam Nurzaman, 2002). 

Setiap upaya pembangunan ekonomi lokal mempunyai tujuan utama untuk 

meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja masyarakat lokal. Pengembangan 

Ekonomi Lokal (PEL) merupakan suatu proses hubungan. Selain itu pengembangan 

ekonomi lokal menurut Rodriguez Pose, 2002 yaitu :  

- Fokus utama pada pengembangan ekonomi dan kerja yang layak 

- Digagas oleh berbagai kalangan baik pemerintah, dunia usaha, organisasi 

masyarakat (pusat, provinsi dan kabupaten atau kota). 
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- Dilakukan dengan berbagai pendekatan baik pelaku usaha lokal, 

masyarakat, kelompok sosial maupun politik 

Menurut International Labour Organization (ILO), PEL adalah partisipasi yang 

melibatkan kemitraan dalam dunia usaha pada pemerintah dan masyarakat yang 

melakukan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan pembangunan dengan 

menggunakan sumber daya lokal yang bertujuan untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan. 

 

2.1.1 Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal 

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dapat meningkatkan nilai ekonomi 

masyarakat, pemerintah daerah hingga sektor swasta dalam mengelola sumber daya 

yang tersedia untuk menciptakan lapangan pekerjaan secara lokal sehingga dapat 

mempertahankan kesempatan kerja dan kegiatan ekonomi di daerahnya. Definisi 

Pengembangan Ekonomi Lokal dilihat berdasarkan kerjasama antar semua 

komponen dan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. Adapun 

karakteristik kawasan agropolitan di Way Tenong dilihat dari sisi fisik lingkungan 

dan ekonomi masyarakat dan peran pengembangan ekonomi lokal. Karakteristik 

digunakan dalam menyusun konsep pengembangan ekonomi lokal dalam kawasan 

agropolitan. Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)  memberikan kekuatan 

pada  sumber daya, kapasitas dan keterampilan yang dimiliki oleh lokal atau daerah 

tersebut, sehingga akan terwujudnya pembangunan ekonomi lokal yang berkualitas 

dan berkelanjutan.  

Tersedianya sumber daya alam yang menjadi potensi yang melimpah 

dalam mengembangkan ekonomi lokal. Pembangunan lokal berfokus pada 

pengembangan ekonomi yaitu seperti pertumbuhan penyediaan lapangan kerja, 

peningkatan kesejahteraan dalam mengurangi ketimpangan sosial maupun 

keberlanjutan lingkungan (Pike, Rodriguez-Pose dan Tomaney, 2013). 

Pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada adanya keuntungan kompetitif salah 

satunya melalui adanya pengembangan potensi ekonomi daerah (Sjafrizal, 2008). 

Potensi ekonomi daerah sebagai kemampuan ekonomi yang terus berkembang yang 
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mendorong perekonomian daerah (Suparmoko, 2002). Mukitianto (2005) 

menyatakan bahwa dalam pengembangan potensi daerah dilihat dengan menelaah 

komponen PDRB, komponen sumber daya manusia, teknologi dan sistem 

kelembagaan. Menurut Dendi (2004) menyatakan bahwa pengembangan ekonomi 

lokal diarahkan untuk mencapai tiga tujuan, diantaranya yaitu : 

- Penciptaan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja 

- Berkurangnya jumlah penduduk miskin 

- Terwujudnya mata rantai kehidupan yang berkelanjutan 

Selain itu, pengembangan ekonomi lokal memiliki beberapa tujuan lainnya 

diantaranya yaitu sebagai berikut : 

1. Keterlibatan dari semua stakeholder baik pemerintah, swasta atau dunia 

usaha dan masyarakat yang menciptakan percepatan pengembangan 

ekonomi lokal dengan proses partisipatif. 

2. Berkembangnya kemitraan dan aliansi strategi pada stakeholder dalam 

upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal 

3. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi dalam mendukung 

percepatan pengembangan ekonomi lokal 

4. Untuk mewujudkan pengembangan dan pertumbuhan UKM yang 

ekonomis dan berkelanjutan 

5. Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB pada suatu daerah 

6. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka 

pengangguran 

7. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat dan 

wilayah sekitar 

8. Ekonomi masyarakat menjadi lebih mandiri 

 

2.1.2 Faktor Keberhasilan Pengembangan Ekonomi Lokal 

Terdapat beberapa faktor-faktor keberhasilan pengembangan ekonomi 

lokal menurut Blakely (1989) , dalam keberhasilan pengembangan ekonomi lokal 

dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu : 
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1. Adanya kesempatan kerja maupun usaha yang luas bagi masyarakat, 

terutama bagi masyarakat lokal di daerah tersebut; 

2. Perluasan bagi masyarakat untuk meningkatakan pendapatan; 

3. Tersedianya pelayanan dan keberadaan lembaga usaha mikro hingga 

makro dalam proses produksi dan pemasaran; dan 

4. Kerjasama dan keterkaitan antar setiap stakehoder, keberdayaan 

kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta dan 

masyarakat lokal. 

Selain itu menurut Krugman (1994) menyatakan bahwa faktor keberhasilan dalam 

pengembangan ekonomi lokal yang peranannya lebih penting, adalah sebagai 

berikut : 

1. Sumber daya manusia dalam pembangunan. Sumber daya manusia 

menjadi faktor penting bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk 

mengejar ketertinggalan pembangunan dengan negara lain. 

2. Penguasaan terhadap teknologi. Pada era saat ini penguasaan teknologi 

dapat menumbuhkan inovasi, produk-produk baru dan cara produksi yang 

lebih efektif dan efisien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu 

daerah. 

3. Faktor keberhasilan pengembangan ekonomi lokal yang paling penting 

adalah adanya kesempatan kerja, peningkatan pendapatan serta 

tersedianya usaha mikro hingga makro 

Disamping itu terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengembangan 

ekonomi lokal, yaitu dari kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut yang 

berperan dalam mengelola ekonomi lokal, yaitu pengetahuan petani yang rendah 

dalam pengetahuan akan teknologi mengenai pertanian. Peran serta masyarakat 

dalam pengembangan ekonomi lokal sangat penting. Pemberdayaan masyarakat 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dari masyarakat itu 

sendiri, yang menjadi suatu proses masyarakat dalam mengembangkan dan 

mendorong kemandirian mereka untuk berpartisipatif bekerjasama dalam 

kelompok, sehingga dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk 

mencapai tujuan bersama (Aziz, 2005). Selain itu kurangnya pengetahuan petani 
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dalam memasarkan hasil produk yang mereka olah dan kembangkan, sehingga 

perlu adanya peran dari pemerintah dalam mendukung pemasaran hasil produk 

tersebut untuk dapat berkembang dengan baik, yang dapat memberikan ekonomi 

yang sesuai bagi kesejahteraan petani.  

Menurut Kitson (2004) menyatakan bahwa terdapat 5 faktor keberhasilan 

program implementasi program Pengembangan Ekonomi Lokal, yaitu :  

1. Modal Sosial 

Modal sosial merupakan kumpulan nilai-nilai atau norma-norma informal 

antara suatu kelompok yang menjalin kerjasama di antara mereka 

(Fukuyama, 2000). Konsep modal sosial berawal dari kondisi masyarakat 

yang memerlukan pihak lainnya untuk bekerjasama mengatasi berbagai 

masalah yang dihadapi (Hanifan, 1916) 

2. Pendidikan 

Merupakan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki oleh manusia untuk 

membentuk pola pikir  yang lebih unggul, untuk menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas 

3. Pasar Tenaga Kerja 

Tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yang bermaksud untuk 

mengkoordinasikan antara pencari kerja maupun lembaga-lembaga yang 

membutuhkan tenaga kerja yang berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga 

kerja maupun sebagai informasi tentang ketenagakerjaan 

4. Karakteristik Sosial 

Perilaku sosial yang dimiliki oleh setiap masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dalam perencanaan maupun pembangunan di daerahnya 

5. Kebijakan Pengembangan Ekonomi 

Suatu kebijakan yang telah ditentukan bersama untuk menentukan suatu 

tindakan dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, yang berkaitan 

dengan pasar serta tenaga kerja daerah 
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Kelima indikator tersebut sebagai faktor untuk mengkonfirmasi keberhasilan 

implementasi Pengembangan Ekonomi Lokal. Hal tersebut serupa dengan beberapa 

pandangan para ahli lainnya seperti Regerson, 2003 seperti dikutip dalam Rivett, 

2008; Kitson,e. al. (2004); Hayduk (1987); Kline (1996); Loehlin (1992); dan Long 

(1983).  

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai faktor yang berpengaruh 

terhadap pengembangan ekonomi lokal, terdapat beberapa faktor yang menentukan 

keberhasilan pengembangan ekonomi lokal, yaitu : 

a. Faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan usaha tani, adalah : 

1. Faktor Internal 

- Komunikasi 

- Sumber daya 

- Sikap pelaksana dan struktur organisasi 

2. Faktor eksternal 

- Potensi penduduk dan sumber daya alam 

- Kondisi ekonomi dan kemajuan teknologi 

- Budaya lokal 

- Dinamika politik lokal 

b. Faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi lokal yaitu : 

- Faktor Sumber Daya Manusia 

- Faktor Sumber Daya Lokal 

- Faktor Pemasaran 

- Teknologi 

- Sarana Prasarana 

- Pengolahan 

- Pendapatan Masyarakat 

- Basic Needs 

- Self Esteem 

- Keterkaitan antar sektor 

- Hasil produksi 

- Tingkat pendidikan 
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- Biaya operasional 

- Aksesibilitas 

- Ketersediaan unit pengolahan 

- Ketersediaan unit pemasaran 

c. Faktor pengembangan lainnya, yaitu : 

- Faktor Pemasaran, merupakan strategi pemasaran dan permintaan pasar. 

Seperti halnya menurut Konringa dan Meyer-Stamer (2008), ekonomi 

lokal biasanya dihasilkan maupun didapat dari interaksi antara kekuatan 

pasar, kewirausahaan dan peluang pemerintah dalam upaya perencanaan 

dan pengembangan.  

- Faktor Teknologi merupakan alat sektor pertanian dan teknologi 

pengolahan 

- Faktor sumber daya lokal, merupakan jenis bahan baku, ketersediaan 

bahan baku, perolehan bahan baku 

- Faktor sumber daya manusia merupakan tenaga kerja dan kualitas 

tenaga kerja 

- Faktor proses produksi merupakan jumlah produksi, hasil produksi dan 

biaya produksi 

- Faktor modal merupakan ketersediaan modal dan sumber modal 

- Faktor sarana dan prasarana, faktor pengolahan 

- Faktor manfaat ekonomi maupun peran masyarakat, pemerintah, swasta 

dan kerjasama stakeholder 

Salah satu kebijaksanaan pembangunan ekonomi lokal berdasarkan adanya 

keuntungan yang kompetitif, yaitu dengan melalui pengembangan potensi ekonomi 

daerah (Sjafrizal, 2008). Menurut Adjie (2011) menyatakan bahwa pengembangan 

ekonomi lokal meningkatkan PAD, PDRB, pendapatan masyarakat, berkurangnya 

pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

2.2 Pengembangan Kawasan Agropolitan 

Berdasarkan UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang, dikemukakan bahwa 

kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan 
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pada wilayah pedesaan sebagai wilayah produksi pertanian dan pengelolaan sumber 

daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan 

hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. Konsep 

agropolitan dikemukakan oleh Friedman dan Douglass, 1975 adalah suatu konsep 

pengembangan pedesaan yang didasarkan pada potensi wilayah desa itu sendiri. 

Konsep agropolitan merupakan suatu konsep pengembangan wilayah yang muncul 

dari permasalahan adanya ketimpangan pembangunan wilayah antara kota sebagai 

pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah pedesaan sebagai pusat 

kegiatan pertanian yang tertinggal (Rustiadi Pranoto, 2007). Dalam pengembangan 

kawasan agropolitan terdapat berbagai konsep yang dapat digunakan, salah satunya 

adalah dengan pengembangan ekonomi lokal yang digunakan untuk pengembangan 

kawasan agropolitan.  

Pengembangan kawasan merupakan usaha yang digunakan untuk 

meningkatkan sistem ekonomi, masyarakat, lingkungan hidup serta sumber daya 

alam yang terdapat di dalamnya (Bappenas, 2004). Dalam hal ini, pengembangan 

kawasan agropolitan adalah pengembangan ekonomi yang berbasis pertanian di 

kawasan agribisnis dengan memanfaatkan berbagai potensi dalam mendukung 

usaha agribisnis yang berdaya saing yang dikelola dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat, maupun yang lainnya serta pemerintah sebagai fasilitator. Secara 

umum agropolitan merupakan suatu kawasan yang berbasis pertanian dalam 

pengembangan daerah. Agropolitan adalah suatu konsep pembangunan 

berdasarkan aspirasi masyarakat bawah yang tujuannya tidak hanya meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengembangkan segala aspek kehidupan sosial. 

Dalam pembangunan agropolitan memadukan pembangunan pertanian (sektor 

basis di pedesaan) dengan menghubungkan pada sektor industri yang berpusat dan 

berkembang di pusat-pusat kota tertentu. Agropolitan berkaitan dengan pedesaan 

yang menjadi bagian untuk pengembangan.  

Pembangunan dan pengembangan Kawasan Agropolitan pada dasarnya 

merupakan pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis pertanian yang 

dirancang dan dilaksanakan dengan mensinergikan potensi daerah untuk 

mendorong dan mensinergikan potensi yang ada berbasis masyarakat dan 
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berkelanjutan sehingga  masyarakat yang melakukan dan meningkatkan 

pengembangan kawasan agropolitan tersebut difasilitasi oleh pemerintah (Mahi, 

2003). Tujuan dari pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang dan 

berkelanjutan, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa 

pertimbangan. Pembangunan dan pengembangan kawasan pada dasarnya 

merupakan pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di kawasan agropolitan 

 

2.2.1 Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan 

Konsep pengembangan agropolitan karena adanya permasalahan 

ketimpangan pembangunan wilayah antara kota sebagai pusat kegiatan dan 

pertumbuhan ekonomi, sedangkan pedesaan sebagai pusat kegiatan yang 

memproduksi hasil pertanian yang tertinggal. Konsep pengembangan agropolitan 

merupakan pendekatan pengembangan pada kawasan pertanian yang mampu 

memberikan berbagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 

kawasan produksi pertanian maupun kawasan sekitarnya, baik dalam sarana 

produksi, jasa distribusi dan pelayanan sosial ekonomi lainnya. Kawasan 

agropolitan yang sebagian besar merupakan pedesaan yang menjadi sentra produksi 

pertanian yang berdasarkan kegiatan fungsional dengan memperhatikan skala 

ekonomi yang ada dan tidak ditentukan oleh batasan administrasi pemerintahan. 

Kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terpilih menjadi kawasan sentra 

produksi pertanian, dimana pada kawasan tersebut terdapat pusat pertanian 

(agropolis) yang menjadi pusat pelayanan (Badan Pengembangan Sumberdaya 

Manusia Pertanian, 2003). Faktor yang membentuk konsep agropolitan yaitu 

dengan penerapan teknologi dalam peningkatan produkstivitas pertanian, 

infrastruktur seperti transportasi, irigasi, listrik, air bersih serta teknologi informasi 

dan komunikasi) dan sosial ekonomi masyarakat yang memadai.  

Konsep agropolitan pertama kali dikemukakan oleh Mc.Douglass dan 

Friedmann (1974) yang digunakan sebagai siasat untuk mengembangkan pedesaan 
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dengan memberikan konsep pelayanan perkotaan di kawasan pedesaan dengan 

istilah “kota ladang”.  Konsep  pengembangan  ekonomi  lokal merupakan salah 

satu cara yang dapat dilakukan dalam  usaha  pembangunan  daerah  (Fadillah, 

2015). Menurut Mercardo (2002) agropolitan merupakan kegiatan pertanian yang 

memanfaatkan pemanfaatan teknologi dan sumber daya lokal pada pengambilan 

keputusan berdasarkan partisipasi dan aksi kooperatif pada tingkat lokal. Konsep 

agropolitan yang terdapat di suatu daerah, bertujuan untuk mendukung paradigma 

pembangunan dari bawah yang berlandaskan pada kemampuan lokal yang dapat 

diandalkan dalam pembangunan kekuatan lokal di daerah. 

Konsep agropolitan memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu : 

1. Kawasan agropolitan lebih di dominasi pada kegiatan pertanian dan 

kegiatan lain yang selaras dengan konsep pertanian 

2. Adanya keterkaitan antara desa dengan kota sehingga saling 

membutuhkan dan adanya hubungan timbal balik yang positif. Pedesaan 

sebagai kawasan pertanian dapat mengembangkan hasil pangan baik 

berupa on farm maupun off farm, sedangkan keterkaitan perkotaan yang 

memfasilitasi kegiatan pertanian yang ada di pedesaan, seperti dalam 

penyediaan sarana pertanian, baik dari segi informasi, teknologi, modal 

dan hal lainnya yang dapat mendukung pengembangan produk olahan 

pertanian di pedesaan 

3. PDRB dan pendapatan daerah paling banyak berasal dari sektor pertanian 

4. Pengembangan kawasan agropolitan dalam pengambilan keputusannya 

berdasarkan partisipasi dan aksi kooperatif pada tingkat lokal dan 

melibatkan peran serta masyarakat 

Konsep pengembangan kawasan agropolitan sebagai kawasan yang 

menjadi pusat pengembangan wilayah agropolitan dengan penghasil dan 

pengumpul bahan baku hingga hasil produksi. Kawasan agropolitan tidak hanya 

langsung menghasilkan bahan mentah hasil pertanian saja tetapi dapat langsung 

dijadikan bahan jadi yang nilai jualnya lebih tinggi, adanya sentra produksi yang 

diolah pada kawasan agropolitan karena agropolitan memiliki kegiatan berupa 

agroindustri. Kawasan agropolitan yang memanfaatkan sumber daya daerah 
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dikembangkan untuk memaksimalkan kawasan pertanian yang tumbuh dan 

berkembang karena berjalannya sistem dan kegiatan agribisnis untuk mendorong 

kegiatan pembangunan pertanian pada wilayah sekitarnya (hinterland). Pada 

kawasan agropolitan , terdapat pusat kegiatan agropolitan itu sendiri, yaitu yang 

menjadi kawasan strategis agropolitan. Kawasan strategis agropolitan berfungsi 

sebagai 1) pusat perdagangan dan transportasi pada kegiatan pertanian; 2) 

penyediaan jasa pendukung pertanian; 3) sebagai pasar konsumen produk non 

pertanian; 4) sebagai pusat industri pertanian; 5) penyediaan pekerjaan pada 

pertanian; 6) pusat pendapatan pedesaan pada pertanian; 7) produksi hasil 

pertanian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Soenarno, 2003 

GAMBAR 2. 1  

KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN 

 

Pada konsep kawasan agropolitan terdapat teori pendukung yang 

mendasari hal tersebut. Menurut Whitby (1984) dan Friedman (1966) yang harus 

diperhatikan dalam pembangunan pedesaan adalah sektor pertanian, yang 

merupakan basis utama di pedesaan. Dengan dikembangkan sektor petanian pada 

daerah tersebut maka akan menambah lapangan kerja baru. Prisip dalam 
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mengembangan kawasan agropolitan yaitu dengan melihat berbagai prinsip, 

diantaranya : 

- Prinsip kerakyatan, yaitu dalam pengembangan kawasan agropolitan 

diutamakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat 

- Prinsip swadaya, yang berarti adanya fasilitas yang diberikan oleh 

pemerintah mampu mendukung masyarakat untuk mengembangkan 

keswadayaan dan kemandirian masyarakat bukan menjadi ketergantungan 

untuk dapat dikembangkan 

- Prinsip kemitraan, yaitu memperlakukan pelaku mitra kerja dalam 

pembangunan, sehingga masyarakat lokal akan lebih aktif untuk 

mengembangkan pembanguanan di daerahnya 

- Prinsip bertahap dan berkelanjutan yang berarti bahwa pembangunan 

kawasan agropolitan akan dilaksanakan sesuai dengan potensi dan 

kemampuan masyarakat setempat.                                           

Adapun teori karakteristik agropolitan yang terdiri dari beberapa kriteria (Nasution, 

1998), diantaranya yaitu : 

1. Agropolitan memiliki wilayah belakang atau pedesaan (hinterland). Terdapat 

beberapa desa pengumpul atau pusat agropolitan yaitu Pura Laksana, Karang 

Agung, Sukaraja, Mutar Alam, Padang Tambak dan Tambak Jaya yang 

berperan sebagai desa hinterland atau desa penyokong kelurahan Fajar Bulan. 

2. Agropolitan memiliki wilayah pusat sebagai tempat agroindustri dengan 

komoditas unggulannya. Yaitu seperti Fajar Bulan yang ditetapkan sebagai 

pusat kawasan agropolitan. 

3. Agropolitan memberikan manfaat ekonomi, baik secara internal bagi 

perusahaan maupun secara eksternal bagi pengembangan agroindustri.  

 

2.2.2 Tujuan dan Peran Agropolitan 

Dalam pengembangan daearah yang berbasis ekonomi dengan penerapan 

kawasan agropolitan memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu : 
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1. Adanya pengembangan kawasan agropolitan dikarenakan terjadi perbedaan 

pembangunan dan pelayanan antara desa dan kota. Mengubah pedesaan 

menjadi lebih baik dalam pembangunan dan kualitas pelayanan daerah 

2. Adanya keseimbangan antaran pendapatan di pedesaan dengan perkotaan 

3. Memanfaatkan sumber daya lokal dengan memanfaatkan dan meningkatkan 

tenaga kerja masyarakat yaitu dalam sektor pertanian maupun perkebunan 

sebagai mata pencaharian 

4. Adanya upaya dalam memperbaiki nilai tukar barang antara desa dengan 

kota serta adanya pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga 

nilainya akan lebih tinggi 

5. Memiliki otonomi daerah yang sesuai dengan pemanfaatan kawasan 

agropolitan, sehingga sistem terdesentralisasi 

Sementara itu peran dari konsep pengembangan agropolitan adalah : 

1. Menurunkan kemiskinan dan kelaparan pada masyarakat karena 

peningkatan masyarakat  yang meningkat, yang dihasilkan dari produksi 

pangan berkecukupan 

2. Menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang 

masyarakat pedesaan 

3. Memproduksi bahan baku utama untuk agroindustri 

Tujuan dari konsep ini adalah untuk mengembangkan kawasan agropolitan dalam 

mewujudkan perkembangan ekonomi lokal pada kawasan agropolitan yang 

berbasis produk unggulan daerah secara efektif, efisien, transparan dan 

berkelanjutan. Menurut Mahi (2004),  kawasan agropolitan harus memenuhi 

beberapa kriteria, yaitu : 

1. Skala ekonomi besar, sehingga produktif adapabila dikembangkan;  

2. Memiliki dampak spasial besar yang berbasis pertanian, sehingga dapat 

menjadi sumber bahan baku atau sumber ekonomi utama dalam 

pengembangan wilayah ;  

3. Adanya kawasan agropolitan memberikan pasar dan produksi yang jelas 

dalam produk-produk unggulan;  
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4. Memenuhi prinsip-prinsip efisiensi ekonomi untuk menghasilkan output 

yang maksimal 

Nasution (1998), kawasan agropolitan memiliki karakteristik yang dapat 

dikelompokkan kedalam beberapa kriteria, diantaranya yaitu : 

1. Agropolitan merupakan bagian dari kota maupun desa yang berukuran kecil 

sampai sedang. Hal ini berarti kawasan agropolitan tidak berdasarkan batas 

adminstrasi, melainkan sesuai dengan karakteristik dan kegiatan 

fungsionalnya 

2. Agropolitan berkaitan dengan wilayah pedesaan yang menghasilkan 

berbagai komoditas daerah, baik komoditas utama atau unggulan dan 

komoditas penunjang yang sesuai dengan kebutuhan 

3. Adanya kegiatan agropolitan akan didukung dengan kegiatan agroindustri, 

yang bertujuan untuk mengolah hasil produksi dari komoditas yang 

dihasilkan 

4. Kawasan agropolitan yang terdapat di pedesaan mampu memberikan 

manfaat ekonomi internal bagi masyarakat lokal serta sekaligus 

memberikan manfaat eksternal bagi daerahnya lainnya 

 

2.2.3 Faktor Keberhasilan Pengembangan Kawasan Agropolitan 

Terdapat tolak ukur atau indikator keberhasilan dalam implementasi 

maupun pengembangan kawasan agropolitan diantaranya yaitu pembangunan 

prasarana dan sarana, sistem dan usaha agribisnis, dan pengembangan sumber daya 

manusia. Faktor pengembangan konsep agropolitan yang digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah : 

- Sumber Daya Manusia 

Adanya pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan komoditas-

komodtias yang ada di daerahnya, sesuai dengan kemampuan lahan dan 

kondisi sosial budaya masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang 

diarahkan pada pengembangan kawasan agropolitan dengan usaha 
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agribisnis pada setiap komoditas, baik pada pemasaran, pengolahan hasil, 

sortasi dan grading serta industri jasa dan pelayanan; 

- Mengembangkan sarana dan prasarana utama dan penunjang yang bersifat 

publik seperti jaringan jalan, transportasi, telekomunikasi, pasar dan 

kegiatan lainnya untuk mempermudah proses pendistribusian hasil 

pertanian ke berbagai tempat; 

- Terciptanya regulasi yang dapat mengembangkan ekonomi daerah serta 

menghilangkan regulasi yang saling menghambat 

Adanya potensi dalam sektor pertanian di Kecamatan Way Tenong yaitu sebagai 

penyumbang PDRB terbesar dari sektor pertanian sebesar 50% dan memiliki 

kontribusi tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 80%  di Kecamatan Way Tenong 

(BPS, 2018), menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap 

pengembangan ekonomi lokal masyarakat yang berasal dari sektor pertanian di 

kawasan agropolitan Way Tenong. 

 

2.3 Komoditas Unggulan Kawasan Agropolitan 

Komoditas unggulan merupakan bagian dari kawasan agropolitan, 

komoditas unggulan dapat dikembangkan sejalan dengan pengembangan kawasan 

agropolitan. Penentuan komoditas unggulan dilakukan dengan berbagai 

pertimbangan (Mahi dkk,2003). Komoditas unggulan yang terdapat pada suatu 

kawasan agropolitan ditinjau dari basis ekonomi dalam sektor unggulan yang ada 

di daerah. Tarigan (2002) menjelaskan bahwa untuk menentukan komoditas 

unggulan yang terdapat pada berbagai sektor pertumbuhan dan perkembangan suatu 

daerah berdasarkan dua hal yaitu perekonomian daerah pada kegiatan sektor basis 

dan non basis. Komoditas unggulan merupakan komoditas andalan yang paling 

menguntungkan dibandingkan beberapa komoditas lainnya yang diusahakan dan 

dikembangkan di suatu daerah (Berdasarkan Depkimpraswil, 2003). Komoditas 

unggulan tersebut dapat menjadi komoditas basis agribisnis yang dihasilkan 

berlebih yang dapat dimanfaatkan untuk daerah tersebut, hingga ke luar daerah. 
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Berikut ini merupakan pengelompokan komoditas unggulan, yang berdasarkan 

teori keunggulan komoditas, antara lain : 

a. Komoditas unggulan komparatif 

Merupakan komoditas yang memiliki potensi dalam pengolahan hasil 

produksi, memiliki dukungan bahan baku yang tersedia di lokasi lokal untuk 

kemudian diolah menjadi bahan produksi 

b. Komoditas unggulan kompetitif 

Komoditas yang memiliki daya saing usaha, karena tersedianya kualitas, 

kuantitas maupun kontinuitas harga yang diproduksi dengan efektif dan 

efisien. 

c. Komoditas unggulan spesifik 

Adanya komoditas yang menghasilkan produk yang unggul karena 

memiliki karakteristik yang spesifk. Komoditas yang berasal dari hasil 

inovasi dan kompetensi pengusaha 

d. Komoditas unggulan strategis 

Komoditas yang berperan unggul dalam kegiatan sosial dan ekonomi. 

Komoditas unggulan menjadi berhasil karena diukur berdasarkan perannya 

yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, pelaku usaha, memberikan 

kontribusi dalam pengembangan struktur ekonomi dan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat 

 

2.4 Posisi pengembangan ekonomi lokal dan kawasan agropolitan dalam 

pengembangan wilayah 

Pembangunan lokal merupakan bentuk pembangunan daerah yang faktor 

utamanya mempengaruhi faktor endogen. Pengembangan ekonomi lokal dalam 

pengembangan wilayah merupakan pendekatan dalam konsep development from 

within (pengembangan dari tengah).  Pengembangan ekonomi lokal menjadi peran 

pembangunan dari pusat kemudian ke lokal dan regional. Batasan dalam 

Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan integrasi pembangunan antara ekonomi 

dengan dimensi sosial yang bersifat lokal, sehingga dalam hal ini pengembangan 
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ekonomi lokal pada kawasan agropolitan Way Tenong dilihat dari kondisi sosial 

ekonomi masyarakat khususnya petani. 

Sedangkan pada kawasan agropolitan dengan pengembangan wilayah 

menggunakan konsep development from below (pengembangan dari bawah). 

Sehingga dalam hal ini, dengan adanya pengembangan ekonomi lokal dapat 

menjadi pendekatan pada kawasan agropolitan from below yang masuk kedalam 

konsep pengembangan from within (dari tengah) yaitu pengembangan wilayah dari 

atas dan dari bawah. 

 

2.5 Sintesis Literatur 
 

TABEL II. 1  

SINTESIS LITERATUR 

 

No Aspek Definisi / Deskripsi Penulis Tahun Sitasi Penelitian 

1 
Pengembangan 

Ekonomi Lokal 

Pengembangan ekonomi 

lokal berupaya untuk 

memanfaatkan sumber 

daya lokal daerah untuk 

meningkatkan lapangan 

Blakely 

dan 

Bradshaw 

1989 

The Meaning Of Local 

Economic , in 

E.J.Blakely,planning 

economic development 

: theory and practice 

Memanfaatkan sumber 

daya alam melaui 

pengembangan ekonomi 

lokal 

Mudrajad 2004 
Ekonomi 

Pembangunan 

Pengembangan ekonomi 

lokal membentuk 

kerjasama untuk 

meningkatkan 

perekonomian masyarakat 

World 

Bank 
2001 

Pengembangan 

Ekonomi Lokal 

Jatinangor Melalui 

Wisata Edukasi 

Tersedianya lapangan 

pekerjaan, sehingga 

ekonomi menjadi membaik 

Nurzaman 2002 

Perencanaan Wilayah 

di Indonesia Pada Masa 

Sekitar Krisis 

2 

Faktor - Faktor 

Keberhasilan 

Pengembangan 

Ekonomi Lokal 

Faktor keberhasilan 

pengembangan ekonomi 

lokal adanya kesempatan 

kerja, peningkatan 

pendapatan, tersedianya 

usaha mikro hingga makro 

Blakely 1989 

Planning Local 

Economic 

Development : Theory 

and Practice 
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No Aspek Definisi / Deskripsi Penulis Tahun Sitasi Penelitian 

Faktor keberhasilan 

pengembangan ekonomi 

lokal yang paling penting 

adalah sumber daya 

manusia, selain itu adanya 

kesempatan kerja, 

peningkatan pendapatan, 

tersedianya usaha mikro 

hingga makro 

Krugman 1994 

Pengembangan 

Ekonomi Lokal Dalam 

Sektor Pertanian (Studi 

Kasus Kecamatan 

Pagelaran Kabupaten 

Malang) 

Inovasi teknologi pada 

masa ini menjadi salah 

satu pendukung dalam 

produksi maupun 

pemasaran hasil produk 

olahan, serta adanya 

kerjasama dari setiap 

stakeholder 

Baro 

dalam 

Romer 

1994 

Pengembangan 

Ekonomi Lokal Dalam 

Sektor Pertanian (Studi 

Kasus Kecamatan 

Pagelaran Kabupaten 

Malang) 

Mengkaji kelayakan dari 

beberapa faktor yang 

mempengaruhi dalam 

keberhasilan implementasi 

program Pengembangan 

Ekonomi Lokal. Yang 

terdiri dari modal sosial, 

pendidikan, pasar tenaga 

kerja, karakteristik sosial 

kebijakan pengembangan 

ekonomi 

Kitson 2004 

Faktor - Faktor yang 

mempengaruhi 

pengembangan 

ekonomi lokal (PEL) di 

Kota Medan 

Faktor - Faktor 

Keberhasilan 

Pengembangan 

Ekonomi Lokal  

Modal sosial, pendidikan 

dan keahlian, karakteristik 

sosial, pasar tenaga kerja 

dan budaya lokal 

merupakan enam faktor 

yang berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

suksesi implementasi 

program pengembangan 

ekonomi lokal Kota Medan 

Dr.Anton 

Atno 

Parluhutan 

Sinaga 

- 

Faktor - Faktor yang 

mempengaruhi 

pengembangan 

ekonomi lokal (PEL) di 

Kota Medan 

UMKM berbasis 

kemitraan sebagai faktor 

pembangunan ekonomi 

secara lokal 

Giaoutzi 1988 

Small and Medium 

Size Enterprises and 

Regional Development, 

Routledge, London 

Dalam melakukan 

pengembangan sub sektor 

perikanan di pesisir selatan 

Kabupaten Tulangagung 

dengan menggunakan 

konsep PEL, yang terdiri 

dari beberapa faktor 

pnentu keberhasilan PEL 

Yusni, 

Marindi 

Bariska; 

Santoso, 

Ekon Budi 

2017 

Analisis Faktor-Faktor 

yang mempengaruhi 

pengembangan 

subsektor perikanan 

tangkap di Pesisir 

Selatan Kabupaten 

Tulangagung dengan 

Konsep Pengembangan 

Ekonomi Lokal 
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No Aspek Definisi / Deskripsi Penulis Tahun Sitasi Penelitian 

3 

Pengembangan 

Kawasan 

Agropolitan 

Pengembangan kawasan 

agropolitan yang berbasis 

pertanian, dikembangkan 

untuk mendorong potensi 

daerah dan masyarakat 

dalam meningkatkan 

kawasan agropolitan yang 

difasilitasi pemerintah 

Mahi 2003 
Agropolitan Teori dan 

Aplikasi 

Kawasan agropolitan 

merupakan kegiatan 

fungsional pada produksi 

dan pengelolaan pertanian 

yang mengoptimalkan 

sumber daya alam  

UU No 26 

Tahun 

2007 

2007 

UU no 26 Tahun 20017 

Tentang Penataan 

Ruang 

Pengembangan pedesaan 

dengan potensi yang 

dimiliki desa itu sendiri 

Friedman 

dan 

Douglass 

1975 

Basic needs, 

agropolitan 

development, and 

planning from below. 

World Development 

Adanya ketimpangan 

pembangunan antara 

pedesaan dan perkotaan. 

Pedesaan sebagai pusat 

kegiatan pertanian, dan 

peekotaan sebagai pusat 

kegiatan pertumbuhan 

ekonomi 

Rustiadi 

Pranoto 
2007 

Agropolitan, 

Membangun Ekonomi 

Pedesaan 

Pengembangan kawasan 

untuk meningkatkan nilai 

ekonomi, masyarakat 

maupun lingkungan 

Bappenas 2004 

Tata Cara Perencanaan 

Pengembangan 

Kawasan Untuk 

Percepatan 

Pembangunan Daerah 

Pengembangan kawasan 

agropolitan mensinergikan 

potensi daerah yang 

berkelanjutan yang 

kemudian difasilitasi oleh 

pemerintah untuk 

mendukung 

pengembangan kawasan 

tersebut 

Mahi 2003 
Agropolitan Teori dan 

Aplikasi 

4 

Konsep 

Pengembangan 

Kawasan 

Agropolitan 

Mengembangkan kawasan 

pedesaan dengan konsep 

pelayanan perkotaan 

Mc.Dougla

ss dan 

Friedmann 

1974 

Pengembangan 

Agropolitan, Sebuah 

Siasat Baru 

Perencanaan Regional 

di Asia 

Agropolitan yang 

memanfaatkan teknologi 

dan sumber daya lokal 

Mercado 2002 
Konsep Wilayah dan 

Pusat Pertumbuhan 

Pembangunan daerah 

dilakukan dengan konsep 
Fadillah 2015 

Pengembangan Potensi 

Ekonomi Lokal Untuk 

Menguatkan Daya 
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pengembangan ekonomi 

lokal 

Saing Daerah di 

Kabupaten Gresil 

5 

Tujuan dan 

Peran 

Agropolitan 

Kriteria kawasan 

agropolitan yaitu 

berdasarkan skala 

ekonomi, spasial berbasis 

pertanian, pasar dan 

produksi pertanian, prinsip 

efisiensi ekonomi 

Mahi 2004 
Agropolitan Teori dan 

Aplikasi 

Kriteria kawasan 

agropolitan yaitu 

berdasarkan karakteristik 

kegiatan fungsional,  

adanya komoditas daerah, 

terdapat kegiatan 

agroindustri dan 

memberikan manfaat 

internal dan eksternal bagi 

masyarakat 

Nasution 1998 

Pendekatan 

Agropolitan Dalam 

Rangka Penerapan 

Pembangunan Wilayah 

Pedesaan 

Basis utama di pedesaan 

adalah pertanian 

Whitby 1984 

Strategi Pengembangan 

Agribisnis Di Kawasan 

Agropolitan Kabupaten 

Garut 

Friedman 1966 

Strategi Pengembangan 

Agribisnis Di Kawasan 

Agropolitan Kabupaten 

Garut 

6 

Komoditas 

Unggulan 

Kawasan 

Agropolitan 

Komoditas unggulan 

sejalan dengan 

pengembangan kawasan 

agropolitan 

Mahi dkk 2003 
Agropolitan Teori dan 

Aplikasi 

Komoditas unggulan 

ditinjau dari sektor basis 

dan non basis daerah 

Tarigan 2002 
Perencanaan 

Pembangunan Wilayah 

Komoditas unggulan 

menjadi komoditas 

andalan yang paling 

menguntungkan 
Depkimpra

swil 
2003 

Penetapan Kawasan 

Sentra Produksi 

Pengolahan Pertanian 

Berbasis Komoditas 

Unggulan di 

Kabupaten Jember 

Pengelompokan 

komoditas, seperti 

komoditas unggulan 

kompertatif, kompetitif, 

spesifik dan strategis 
Sumber : Hasil Olahan, 2019 
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2.6 Sintesis Variabel  
 

TABEL II. 2  

SINTESIS VARIABEL 

 

No Variabel Sub-variabel Justifikasi Sumber 

1 

Keberlan

jutan 

Ekonomi  

Perluasan Kesempatan 

Kerja Bagi Masyarakat 

Kecil Dalam 

Kesempatan Kerja dan 

Usaha 

Terkait banyaknya tenaga kerja pada 

sektor pertanian 

Blakely, 

(1998) 

Perluasan Pendapatan 

Masyarakat 

Mengkaji kesejahteraan masyarakat 

dalam besarnya pendapatan 

masyarakat 

Keberdayaan lembaga 

Usaha Mikro dan kecil 

dalam Proses Produksi 

dan pemasaran 

Terkait ketersediaan UMKM yang 

terdapat di daerah tersebut, yang di 

kelola oleh masyarakat lokal 

Keberdayaan 

kelembagaan jaringan 

kerja kemitraan antara 

pemerintah, swasta dan 

masyarakat lokal 

Mengkaji kerjasama antar setiap 

kelompok golongan yang 

berpengaruh dalam ekonomi lokal 

UMKM, berbasis 

kemitraan 

Sebagai faktor pembangunan 

ekonomi secara lokal. Terkait 

ketersediaan UMKM yang terdapat di 

daerah tersebut, yang di kelola oleh 

masyarakat lokal 

Giaoutzi, 

1998 

Pendapatan masyarakat 

Mengkaji kesejahteraan masyarakat 

dalam besarnya pendapatan 

masyarakat 

Yusni, 

Marindi 

Bariska; 

Kesempatan kerja 
Terkait banyaknya tenaga kerja pada 

sektor pertanian 
Santoso, 

Ekon 

Budi , 

2017 

Jumlah dan Hasil 

Produksi 

Banyaknya jumlah dan hasil produksi 

yang dihasilkan oleh produsen 

(petani/buruh tani) 

Biaya Produksi 
Biaya produksi berupa biaya bahan 

baku maupun biaya tenaga kerja 

2 

Faktor 

Pengemb

angan 

Ekonomi 

Lokal 

Modal Sosial 
Telah menjadi indikator dalam suatu 

penelitian yang berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap terhadap 

suksesi implementasi pengembangan 

ekonomi lokal 

Dr.Anton 

Atno 

Parluhuta

n Sinaga 

Pendidikan dan 

Keahlian 

Karakteristik Sosial 

dan Ekonomi 

Pasar Tenaga Kerja 

3 

Keberlan

jutan 

Sosial 

Kebijakan 

Pengembangan 

Ekonomi Variabel ini menguji kualitas 

masyarakat salah satu penentu 

perkembangan ekonomi lokal 

Krugman 

(1994) Karakteristik Geografis 

Sumber Daya Manusia 
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No Variabel Sub-variabel Justifikasi Sumber 

4 

Pengemb

angan 

Sarana 

dan 

Prasarana 

Teknologi 

Penguasaan teknologi yang baik akan 

berdampak pada kualitas maupun 

kuantitas pembangunan. Adanya 

penguasaan teknologi akan 

memberikan inovasi terhadap 

produk-produk baru dan cara 

produksi yang lebih efisien sehingga 

akan mempermudah proses produksi 

Barro 

dalam 

Romer 

(1994) 

5 
Kelemba

gaan 

Kerjasama setiap 

stakeholder 

Mengkaji kerjasama antar setiap 

kelompok golongan yang 

berpengaruh dalam ekonomi lokal 

6 

Faktor 

suksesi 

impleme

ntasi 

program 

PEL 

Modal Sosial 

variabel ini untuk menguji nilai sosial 

masyarakat dalam hal keikutsertaan 

masyarakat dalam pengembangan 

ekonomi lokal 

 

Kitson, 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitson, 

2014 

Pendidikan 

Telah diuji untuk mengkaji tingkat 

pendidikan masyarakat. Tingkat 

pendidikan diartikan sebagai 

pengetahuan masyarakat terkait 

kegiatan pertanian. Tingkat 

pendidikan diartikan sebagai 

pengetahuan masyarakat terkait 

kegiatan pertanian 

Pasar Tenaga Kerja 

variabel ini untuk menguji besarnya 

peluang tenaga kerja pada sektor 

pertanian 

Karakteristik Sosial 

 

Variabel ini unutuk menguji 

karakterisik sosial dalam program 

pengembangan ekonomi lokal 

7 
Kelompo

k Sasaran 
Pelaku usaha lokal 

Fasilitas pemodalan, promosi produk 

UMKM untuk perluas pasar, 

peningkatan teknologi, manajemen 

dan kelembagaan usaha lokal 

 

Jorg 

Meyer 

Starmer, 

2004 

  

8  

Lokasi Pengolahan 

Untuk mengetahui banyaknya tempat 

pengolahan hasil produksi pertanian 

pada kawasan agropolitan 

 

 

 

 

 

Yusni, 

Marindi 

Bariska; 

Santoso, 

Ekon 

Budi , 

2017 

 

Proses Pengolahan 
Terkait dengan pengolahan bahan 

baku sumber daya daerah 

Tenaga Kerja 
Tenaga kerja merupakan penduduk 

yang berada dalam usia kerja 

Kualitas Tenaga Kerja 

Jumlah pekerja dan kemampuan 

sumber daya manusia dalam sektor 

pertanian 

  Jenis Bahan Baku 
Bahan baku yang banyak di produksi, 

diolah dan dipasarkan 
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No Variabel Sub-variabel Justifikasi Sumber 

Ketersediaan Bahan 

Baku 

Terkait banyaknya bahan baku pada 

sektor pertanian sebagai sumber daya 

lokal 

 

 

 

 

 

Yusni, 

Marindi 

Bariska; 

Santoso, 

Ekon 

Budi , 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 

Keberlan

jutan 

Ekologis 

Perolehan Bahan Baku 

Pengolahan menggunakan cara 

tradisional atau dengan menggunakan 

teknologi 

Alat Pertanian 

Variabel ini untuk menguji tingkat 

penggunaan teknologi yang telah 

digunakan masyarakat dalam 

pengembangan ekonomi 

11 

Keberlan

jutan 

Sarana 

dan 

Prasarana 

Teknologi Pengolahan 

Untuk mengetahui teknologi yang 

diterapkan pada pengolahan hasil 

pertanian menjadi produk yang 

berniai tinggi 

Infrastruktur Jalan 

Untuk menguji pelayanan kuantitas 

dan kualitas jalan dalam mendukung 

proses produksi maupun pemasaran 

antar lokasi 

Strategi Pemasaran 

Berkaitan dengan upaya yang 

dilakukan untuk pemasaran hasil 

produk daerah yang dapat menaikkan 

nilai produk tersebut 

12 

Keberlan

jutan 

Ekonomi 

Permintaan Pasar 

Besarnya konsumsi terhadap produk 

yang diinginkan pada hasil produk di 

sektor pertanian 

Munir 

(2004) 

13 

Pengemb

angan 

Daya 

Saing 

Kesempatan Kerja 

Peningkatan standar hidup dengan 

menyediakan kesempatan kerja bagi 

pengangguran untuk menurunkan 

angka kemiskinan 

14 

Pengemb

angan 

Kelemba

gaan 

Program dalam 

Pengembangan 

Ekonomi 

Variabel ini sebagai sarana 

pembelajaran dan pemberdayaan 

masyarakat mengenai hal-hal yang 

menunjang kegiatan pengembangan 

ekonomi lokal 

15 

Peningka

tan 

Potensi 

Ekonomi 

Lokal 

Penyediaan Lapangan 

Kerja 

Peningkatan standar hidup dengan 

menyediakan kesempatan kerja bagi 

pengangguran untuk menurunkan 

angka kemiskinan 

Permen 

PU 

No.18 

thn 2010 

Pengembangan Unit 

Ruang Usaha 

Mengembangkan usaha dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada 

di daerah unutk pengembangan 

ekonomi 

Densitas Penduduk 

densitas penduduk ialah 

perbandingan rata-rata antara 

jumlah penduduk di suatu daerah 

dengan luasnya daerah 
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