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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Judul

Pusat Pelatihan Pertanian Dan Pedesaan Swadaya  Di Kecamatan

Mojogedang dapat di artikan tiap kata sebagai berikut :

Pusat : Pokok pangkal atau yang menjadi pumpunan

(berbagai-bagai urusan, hal, dan sebagainya)

(kbbi.web.id)

Pelatihan / Magang : Pendidikan untuk memperoleh kemahiran atau

kecakapan (kbbi.web.id)

Pertanian : Perihal bertani (mengusahakan tanah dengan

tanam-menanam); segala yang bertalian dengan

tanam-menanam (pengusahaan tanah dan

sebagainya) (kbbi.web.id)

Kawasan Pedesaan : Kawasan yang mempunyai kegiatan utama

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan

ekonomi. (UU/06/2014)

Swadaya : Kekuatan (tenaga) sendiri.

Mojogedang : Sebuah Kecamatan di Kabupaten Karanganyar

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pusat Pelatihan Pertanian Dan

Pedesaan Swadaya (P4S) Di Kecamatan Mojogedang adalah tempat yang

berisi berbagai kegiatan melatih manusia untuk  dapat memanfaatkan

sumber daya hayati secara maksimal/ tepat guna serta melakukan kegiatan

melatih pengembangan desa melalui pengolahan sumber daya alam  secara

mandiri dengan mengandalkan kekuatan sendiri dalam memecahkan

masalah.
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1.2 Latar Belakang

1.2.1 Kondisi Pertanian Indonesia Saat Ini

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis

dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini merupakan

sektor yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah

dalam pembangunan bangsa. Mulai dari proteksi, kredit hingga kebijakan

lain tidak satu pun yang menguntungkan bagi sektor ini. Program-program

pembangunan pertanian yang tidak terarah tujuannya bahkan semakin

menjerumuskan sektor ini pada kehancuran. Meski demikian sektor ini

merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan

sebagian besar penduduk kita tergantung padanya. (www.academia.edu

,2016)

Perjalanan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini masih

belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat

kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional.

Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan

pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa

pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara

lain: potensi Sumber Daya Alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap

pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor

nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya

pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi

basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia yang besar

namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita

masih banyak yang termasuk golongan miskin. Hal ini mengindikasikan

bahwa pemerintah pada masa lalu bukan saja kurang memberdayakan petani

tetapi juga terhadap sektor pertanian keseluruhan.

Pembangunan pertanian pada masa lalu mempunyai beberapa

kelemahan, yakni hanya terfokus pada usaha tani, lemahnya dukungan

kebijakan makro, serta pendekatannya yang sentralistik. Akibatnya usaha

pertanian di Indonesia sampai saat ini masih banyak didominasi oleh usaha
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dengan: (a) skala kecil, (b) modal yang terbatas, (c) penggunaan teknologi

yang masih sederhana, (d) sangat dipengaruhi oleh musim, (e) wilayah

pasarnya lokal, (f) umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga

sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran

tersembunyi), (g) akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah,

(h) pasar komoditi pertanian yang dikuasai oleh pedagang-pedagang besar

sehingga terjadi eksploitasi harga yang merugikan petani. Selain itu, masih

ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan yang menghambat

pembangunan pertanian di Indonesia seperti pembaruan agraria (konversi

lahan pertanian menjadi lahan non pertanian) yang semakin tidak terkendali

lagi, kurangnya penyediaan benih bermutu bagi petani, kelangkaan pupuk

pada saat musim tanam datang, swasembada beras yang tidak meningkatkan

kesejahteraan petani dan kasus-kasus pelanggaran hak asasi petani,

menuntut pemerintah untuk dapat lebih serius lagi dalam upaya

penyelesaian masalah pertanian di Indonesia demi terwujudnya

pembangunan pertanian Indonesia yang lebih maju demi tercapainya

kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pembangunan pertanian di masa yang akan datang tidak hanya

dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, namun juga

dihadapkan pula pada tantangan untuk menghadapi perubahan tatanan

politik di Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi yakni tuntutan

otonomi daerah dan pemberdayaan petani. Disamping itu, dihadapkan pula

pada tantangan untuk mengantisipasi perubahan tatanan dunia yang

mengarah pada globalisasi dunia. Oleh karena itu, pembangunan pertanian

di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk

pertanian yang berdaya saing tinggi namun juga mampu mengembangkan

pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga tantangan

tersebut menjadi sebuah kerja keras bagi kita semua apabila menginginkan

pertanian kita dapat menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan dapat menjadi motor penggerak pembangunan bangsa.
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1.2.2 Kondisi Dan Potensi Pertanian

1.2.2.1 Kondisi Dan Potensi Pertanian Di Kabupaten Karanganyar

Gambar 1 . 1 Peta Kabupaten Karanganyar
Sumber (http://www.karanganyarkab.go.id,2016)

Secara geografis wilayah Kabupaten Karanganyar berada antara

110°40”-110°70” BT dan 70°28”- 70°46” LS dengan luas wilayah

77.378,64 Ha dengan batasan :

 Batas Utara :  Kabupaten Sragen

 Batas Selatan :  Kabupaten Wonogiri

 Batas Timur :  Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi

 Batas Barat :  Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta Dan

Kabupaten Boyolali

Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 kecamatan  dengan jumlah

penduduk 861.845 jiwa (2015). Kecamatan dengan jumlah penduduk

tertinggi yaitu di Kecamatan Karanganyar ( 77.964 Jiwa ) dan terendah di

Kecamatan  Jenawi ( 25.660 Jiwa ). Luas wilayah  Karanganyar 77.378,64

Ha dengan Kecamatan terluas yaitu di Kecamatan Tawangmanggu (

7.003,16 Ha ) dan terendah di Kecamatan  Colomadu (1.564,81 ha). Secara

umum Kabupaten Karanganyar merupakan kawasan lereng gunung Lawu

yang merupakan dataran tinggi di daerah Tawangmanggu.
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Pertanian menjadi salah satu sektor andalan Kabupaten Karanganyar

yang mendorong perekonomian warganya yang berjumlah sekitar 900.000

jiwa. Wajar bila pertanian menjadi penopang penting Karanganyar karena

kabupaten ini memiliki luas wilayah 77.378,64 hektare, dengan

pemanfaatan lahan sebagai berikut: sawah 22.130,32 ha, tanah kering

55.248,32 ha. Persawahan terdiri atas irigasi teknis 14.361,57 hHa,

nonpengairan teknis 6.229,28 hHa, dan tidak berpengairan 1.542,52 ha.

Sektor pertanian sebagai salah satu sektor primer, memang masih

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten Karanganyar. Sektor pertanian dirinci menjadi beberapa

subsektor, yaitu (1) Tanaman Bahan Makanan, (2) Perkebunan, (3)

Kehutanan, (4)Peternakan, dan (4) Perikanan.

Pertanian tanaman bahan makanan merupakan salah satu sektor

dimana produk yang dihasilkan menjadi kebutuhan pokok hidup rakyat.

Kabupaten Karanganyar sebagian tanahnya merupakan tanah pertanian

yang memiliki potensi cukup baik bagi pengembangan tanaman agro

industry.

Tabel 1 . 1 hasil pertanian menurut sub sektor tanaman bahan makananan

Sumber : http://www.karanganyarkab.go.id,2016
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Tabel 1 . 2 hasil pertanian menurut sub sektor tanaman bahan makananan

Sumber : http://www.karanganyarkab.go.id,2016

Tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Karanganyar yang sangat

potensial adalah cengkeh   yang mencapai luas sebesar 1.802,15Ha

produksinya mencapai  685,80  ton.  Tanaman  lain yang  juga potensial

untuk dikembangkan   adalah   kelapa,   mete, tebu dan jahe. Sementara itu

untuk tanaman  perkebunan besar yang potensial adalah teh dan karet.

Tabel 1 . 3 hasil pertanian menurut sub sektor tanaman perkebunan

Sumber : http://www.karanganyarkab.go.id,2016
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1.2.2.2 Kondisi Dan Potensi Pertanian Di Kecamatan Mojogedang

Gambar 1 . 2 Peta Kecamatan Mojogedang
Sumber : Bappeda Kab.Karanganyar,2010

Mojogedang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten

Karanganyar yang memili jumlah penduduk 6278 jiwa (2014)  yang

berbatasan langsung dengan Kabupaten Sragen di utara, Kecamatan

Karanganyar di selatan, Kecamatan Karangpandan di timur dan Kecamatan

Tasikmadu di sebelah barat.

Sebagai salah satu kecamatan penyumbang hasil pertanian di

Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Mojogedang memiliki varietas

unggulan diantaranya, padi organik,cabai merah, melon dan durian, selain

varietas unggulan tersebut di kecamatan mojogedang juga memproduksi

tanaman bahan pangan antara lain: jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah,

cabe rawit, jamur dan jahe, tak hanya itu tanaman perkebunan juga

menyumbangkan beberapa varietas yaitu cengkeh, kelapa dan

mete.(www.Karanganyarkab.go.id,2016)
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1.2.2.3 Kondisi Pertanian Di Desa Kaliboto

Kaliboto merupakan daerah kecil di Kecamatan Mojogedang yang

letaknya di pinggiran kecamatan mojogedang. Dimana desa kaliboto

berbatasan langsung dengan Desa Kalijirak di sebelah barat, Desa Gebyog

di sebelah timur Desa Buntar di sebelah utara dan desa gedong di sebelah

selatan, Desa Kaliboto merupakan desa yang menempati peringkat ke empat

jumlah petani terbanyak di Kecamatan Mojogedang setelah Sewurejo,

Gebyog dan Ngadirejo dengan jumlah petani 9,02 % dari total petani yang

ada di Kecamatan Mojogedang, Desa Kaliboto sendiri jumlah petani

menurut sub sektornya sekitar 800 orang menjadi petani tanaman pangan ,

600 orang menjadi peternak, 200 orang menjadi petani hortikultura, sisanya

di sub sektor kehutanan, perkebunan dan budidaya ikan, sedangkan

komoditas unggulanya yaitu padi sawah (780 rumah tangga), sapi potong

(320 rumah tangga ), ayam lokal (192 rumah tangga), jati (124 rumah

tangga), melinjo(122 rumah tangga). ( data BPS pertanian 2013 )

Sebagai salah satu desa penyumbang hasil pertanian di Kecamatan

Mojogedang, Desa Kaliboto yang memiliki  banyak potensi pertanian ini

hendaknya di kembangkan lebih lanjut sebab apabila tidak ada

penangananan lebih dalam lagi dalam kurun waktu yang lama potensi ini

bisa saja hilang dan mengakibatkan penurunan penghasilan pertanian di

mojogedang pada khususnya dan berdampak pula pada penghasilan

pertanian kabupaten. Hilangnya potensi ini bisa di akibatkan oleh

permasalahan yang ada di Desa Kaliboto saat ini, permasalahan antara lain

menurunya lahan pertanian yang ada di akibatkan perubahan land use tanah

dari lahan pertanian kelahan non pertanian, yang dari tahun ketahun

semakin meningkat, para petani yang mengelola lahanya secara tidak

maksimal di karenakan pengolahan pertanian masih menggunakan cara

konvensional, sehingga hasil yang didapat kurang memuaskan, sistem

pertanian yang tidak tertata mulai dari : pengairan, pemupukan, pemanenan,

dll, banyak petani yang beralih profesi, sehingga pertanian bukan menjadi

mata pencaharian utama melainkan hanya sebagai sampingan saja maka
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pentingnya pertanian yang handal tidak di utamakan, generasi penerus

petani tidak nampak pada kalangan muda karena di rasa pertanian kurang

menjanjikan serta bukan menjadi pekerjaan yang di gemari, sebenarnya

pertanian yang dapat dikelola secara lebih baik dan tepat guna dapat

mengangkat perekonomian masyarakat setempat. Hal ini yang kurang

disadari saat ini. Hal hal yang telah di sebutkan di atas sebenarnya terjadi

karena tingkat pengetahuan masyarakat tentang pertanian yang masih

kurang, sehingga perlunya peran pemerintah dalam memberikan penyuluhan

maupun pelatihan kepada petani serta masyarakat tentang ilmu – ilmu

pertanian yang handal.

Sebagai daerah pedesaan keasrian lingkungan di Desa Kaliboto

terlihat melalui hamparan pertanian yang luas dan pepohonan hijau yang

masih banyak di jumpai, ini menjadikan salah satu paru-paru di Kabupaten

Karanganyar yang berada di lereng Gunung Lawu. Kesatuan ekologi ini

perlulah dijaga karena banyak di jumpai perusakan lingkungan oleh

keberadaan sampah di desa ini warga yang umumnya membuang sampah

dan  limbah rumah tangga hanya pada pekarangan mereka tanpa pengolahan

terlebih dahulu, ini secara langsung mengakibatkan penurunan kualitas

tanah yang ada sedangkan tanah di Desa Kaliboto sangat potensial untuk di

kembangkan sebagai kawasan pertanian yang handal karena memliliki

varietas pangan unggulan maka perlu sekali adanya penanganan lebih lanjut

dalam masalah ini agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

1.2.3 Pentingnya Pusat Pelatihan Pertanian Dan Pedesaan Swadaya

(P4S)

Revitalisasi pertaniaan, perikanaan dan kehutanan (RPPK) yang

dicanangkan pada tanggal 11 Juni 2005 oleh Presiden Republik Indonesia

pada hakekatnya adalah menggalang komitmen dan mengubah paradigma

semua pemangku kepentingan pembangunan pertanian.

Pertanian tidak dipandang sebatas menghasilkan produk semata,

melainkan seluruh kegiatan subsistem dalam sistem agribisnis, dengan
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demikian partisifasi aktif setiap pemangku kepentingan, khususnya petani

sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian sangat penting.

Berdasarkan pada fakta empiris, pada masa krisis ini sektor pertanian

mampu menolong bangsa Indonesia keluar dari berbagai kesulitan sosial

ekonomi dari tiga permasalahan mendasar, yaitu (1). Mengatasi kekurangan

pangan, (2). Menyerap tenaga kerja akibat menurunnya kesempatan kerja

dan berusaha, serta banyaknya generasi muda pedesaan yang ingin berusaha

di bidang pertanian, (3). Mendorong peningkatan perolehan devisa yang

dapat dicapai melalui penguatan dan pemberdayaan agribisnis dalam

agroindustri, dengan hanya bertumpu pada agrobisnis dan agroindustri

primer saja terbukti bahwa sektor pertanian masih menikmati pertumbuhan

positif.

Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) adalah: lembaga

pendidikan/Pelatihan di bidang pertanian dan pedesaan yang dimiliki dan

dikelola oleh petani-nelayan baik secara perorangan maupun berkelompok,

dan bukan merupakan instansi pemerintah.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1993 tercatat penumbuhan

sejumlah 14 P4S, yang kemudian menjadi 46 P4S pada tahun 1995.

Selanjutnya, sebelum pelaksanaan Forum Nasional (FORNAS) P4S I Tahun

2006 di Desa Poncokusumo, Malang, Jawa Timur, tercatat jumlah P4S

sebanyak 309 P4S (data tahun 2005). Namun hanya dalam kurun waktu 5

(lima) tahun sejak itu, jumlah P4S meningkat lebih dari 200% menjadi 708

P4S per Desember 2009 dan 812 P4S per Agustus 2010. Saat ini jumlah

P4S menurut data Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) berjumlah 878

P4S. Penambahan jumlah P4S ini memberi kesempatan yang lebih besar

kepada petani untuk saling berbagi pengalaman dan keterampilan usaha

agribinis melalui metoda magang dari petani, oleh petani dan untuk petani

serta masyarakat pertanian dan perdesaan pada umumnya.
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1. Tujuan Umum

Terselenggaranya program-program pelatihan bagi para petani-

nelayan di bidang pertanian, perindustrian dan usaha pedesaan lainnya

secara teratur dan berkesinambungan.

2. Tujuan Khusus

a. Berkembangnya swadaya petani-nelayan dalam meningkatkan

pengetahuan, ketrampilan dan wawasan berusaha sesama petani-

nelayan.

b. Meningkatkan ketrampilan dan kecakapan petani-nelayan pemagang

serta keyakinanya terhadap usaha tani sebagai pekerjaan atau sumber

mata pencaharian.

c. Tumbuhnya kreativitas, sikap kritis, rasa percaya diri, dan jiwa

kewirausahaan petani-nelayan pemagang.

d. Meningkatkan ketrampilan, kecakapan dan rasa percaya diri petani-

nelayan pemagang maupun petani-nelayan pengajar.

e. Tumbuh dan berkembangnya hubungan sosial dan interaksi positif

antara sesama petani-nelayan.

Banyak sekali manfaat dari program (P4S) ini namun dalam

prakteknya belum terpenuhi secara merata, hal ini bukan semata karena

peran pemerintah yang tidak maksimal namun perlunya partisipasi dan

dukungan dari masyarakat sendiri. Oleh sebab itu penulis mencoba

merancang desain PUSAT PELATIHAN PERTANIAN PEDESAAN

SWADAYA DI MOJOGEDANG sebagai wadah progam kementan dengan

menerapkanya di Kecamatan Mojogedang sehingga potensi pertanian

unggulan di Kecamatan Mojogedang dapat di kembangkan lebih lanjut,

dengan harapan tercipta ketahanan pangan lokal dan desa perencanaan dapat

menjadi desa yang mampu mencukupi kebutuhanya sendiri sebagai desa

swadaya, dengan meningkatnya hasil pertanian dari imbas program P4S

serta terciptanya desa swadaya maka secara langsung dapat meningkatkan

sektor ekonomi lokal khususnya masyarakat Kecamatan Mojogedang.

Secara langsung pula mengurangi migrasi dari desa ke kota karena
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kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi di daerahnya sendiri, dengan

pemenuhan kebutuhan secara mandiri, Indonesia bisa tercipta ketahanan

pangan oleh majunya sektor pertanian. Sehingga Indonesia dapat menjadi

negara swasembada pangan.

1.3 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan perancangan dapat

dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum tersedianya sarana prasarana program pemerintah Pusat

Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai wadah

permagangan petani di Kecamatan Mojogedang.

2. Belum adanya desain bangunan P4S dengan pendekatan eko-arsitektur

untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

1.4 Tujuan dan sasaran

Tujuan dari perancangan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya

(P4S) ini adalah :

1. Memberikan wadah permagangan petani dengan perencanaan dan

perancangan sarana prasarana pusat pelatihan pertanian perdesaan

swadaya di Kecamatan Mojogedang.

2. Mengaplikasikan desain eko-arsitektur pada bangunan.

Adapun sasaran dari perancangan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan

Swadaya (P4S) ini adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan di Kecamatan Mojogedang pada

khususnya dan di Indonesia pada umumnya, melalui peningkatan

kualitas ketenagakerjaan di bidang pertanian

2. Menciptakan suatu desain arsitektur yang tetap menjaga

keseimbangan lingkungan.
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1.5 Batasan dan Lingkup Pembahasan

1.5.1 Batasan

Pembahasan dibatasi pada permasalahan dan tujuan perancangan yang

ada. Ditekankan pada pemecahan masalah meliputi tata ruang sehubungan

dengan fungsi dan persyaratan umum sesuai kaidah arsitektural serta studi

kasus dalam perbandingan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya

(P4S) sebagai penyusunan konsep perancangan fisik pusat pelatihan ini.

1.5.2 Lingkup Pembahasan

Pembahasan ditekankan pada penyediaan sarana dan prasarana

arsitektural yang menunjang operasional Pusat Pelatihan Pertanian

Perdesaan Swadaya (P4S), meningkatkan potensi pertanian varietas

unggulan yang ada serta memperhitungkan konsep eko-arsitektur sebagai

pendekatan untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

1.6 Metode Pembahasan

a. Pengumpulan Data

1) Survei Lapangan

Metode survei lapangan melalui pengamatan secara

langsung lokasi perancangan untuk mengetahui, sarana prasarana

yang berkaitan dengan pertanian, serta potensi fisik di lokasi

perancangan yang berkaitan dengan eksisting dan potensi lainnya.

2) Literatur

Metode literatur, penulis mencoba mencari data melalui

buku-buku, jurnal maupun artikel baik itu dari studi pustaka

maupun dari internet yang berkaitan dengan judul perancangan.

3) Studi Kasus

Melalui studi kasus penulis mencoba mencari referensi/

penalaran terhadap perancangan dengan mengkaji beberapa objek

yang memiliki kesamaan fungsi maupun morfologi desain.
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b. Teknik Analisa Data

Pengolahan terhadap data yang terkumpul menggunakan metode

analisa, kemudian dianlisis berdasarkan permsalahan yang ada, yang

kemudian digunakan sebagai bahan dalam penyusunan konsep perencanaan

dan perancangan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S).

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan Dasar-Dasar Program Perencanaan dan Perancangan

Arsitektur (DP3A) meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi deskripsi Pusat Pelatihan Perdesaan Swadaya (P4S), latar

belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan,

metode pembahasan, sistematika penulisan dan pola pikir.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi kajian Pusat Pelatihan Perdesaan Swadaya (P4S), studi kasus

dan elemen perancangan yaitu eco-arsitektur.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN

Berisi gambaran umum lokasi perancangan Pusat Pelatihan

Perdesaan Swadaya (P4S) berupa data fisik dan data non fisik

BAB IV : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN

DAN PERANCANGAN

Berisi analisa dan konsep secara makro maupun  mikro dari

perancangan Pusat Pelatihan Perdesaan Swadaya (P4S).


