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BAB I

PENDAHULUAN

1. Deskripsi

Laporan Dasar Program dan Perancangan (DP3A) mengangkat

judul “Pengembangan Kawasan Desa Jagan Sukoharjo Dengan

Konsep Desa Mandiri Berbasis Integrated Farming” penjelasan

terkait dalam judul tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Pengembangan
Kegiatan dalam ilmu pengetahuan

dan teknologi yang bertujuan

untuk memanfaatkan kaidah dan

teori yang telah terbukti

kebenarannya. Pengembangan

bertujuan untuk memaksimalkan

manfaat, fungsi dan aplikasi ilmu

yang telah ada atau untuk

menghasilkan teknologi baru (UU

RI No. 18 Tahun 2002).

Desa Jagan, Sukoharjo Salah satu desa yang

memiliki inovasi dalam hal

pertanian dengan konsep

integrated farming dengan

memadukan persawahan,

peternakan dan perikanan

Desa Mandiri
Merupakan cerminan kemajuan

masyarakat Desa yang kuat untuk

bergerak maju, menghasilkan

karya/produk yang dapat

membanggakan dan meningkatkan
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kemampuan Desa untuk memenuhi

kebutuhannya secara mandiri.

(Budi dan Harjo, 2018)

Berbasis Integrated

Farming

Sistem pertanian yang

mengintegrasikan beberapa sektor

(pertanian, perikanan, peternakan,

perkebunan) yang dikelola secara

terpadu dan berorientasi ekologis,

sehingga diperoleh peningkatan

nilai ekonomi, tingkat efisiensi dan

produktifitas yang tinggi

(Nurcholis dan Supangkat, 2011)

Dari uraian di atas, maka pengertian judul Pengembangan Desa

Jagan Sukoharjo dengan Konsep Desa Mandiri Berbasis Integrated

Farming adalah upaya untuk mengembangkan desa yang memiliki potensi

dalam hal pertanian berlokasi di desa Jagan, Kecamatan Bendosari,

Kabupaten Sukoharjo menjadi Desa Mandiri berbasis Integrated Farming.

2. Latar Belakang

a) Desa dan Perannya bagi Masyarakat

Konsep Desa Sejahtera Mandiri mengandaikan adanya sebuah konstruksi

pemikiran yang menempatkan "Desa" pada posisi subjek, organisasi sosial

yang harus diberi kepercayaan penuh oleh "orang luar" untuk mengatur

dirinya, dengan kekuatan dan modal yang ada pada dirinya. Sehingga

memiliki karakter sosial, ekonomis, kultural, dan ekologis yang khas

(spesifik). Tujuan utama dari program pembangunan masyarakat desa adalah
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Meningkatkan produktivitas, memperbaiki Kualitas hidup penduduk pedesaan

serta memperkuat kemandirian.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pengertian desa diatur pada Pasal 1

ayat (12) sebagai berikut “Desa atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 butir 8 disebutkan bahwa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Seperti telah disebutkan

bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mempunyai implikasi

signifikan paradigma pembangunan pedesaan karena pada tataran normatif

pembangunan pedesaan harus benar-benar memberdayakan masyarakat desa

dan mengembangkan institusi pedesaan atau berpihak dan berpusat pada desa

itu sendiri. Akan tetapi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan harus

bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail dengan melalui

tahapan perencanaan, persiapan, identifikasi umum, dan analisis asset desa

dengan musyawarah rencana pembangunan desa (Syawie, 2015).

b) Urgensi Tentang Desa Mandiri

Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Namun kenyataannya dari

waktu ke waktu lahan semakin berkurang, hal ini seiring dengan

perkembangan perkotaan dan peningkatan jumlah penduduk. Banyak terjadi

alih fungsi lahan persawahan menjadi permukiman, ada yang untuk

pembangunan infrastruktur dan industri, sudah jarang ditemui areal

persawahan karena beralih fungsi menjadi permukiman dan perkantoran.

Menurut hasil sensus pertanian oleh Badan Pusat Statistik (BPS)pada

tahun 2016, jumlah rumah tangga usaha pertanian menurun dari 31,17 juta

menjadi 26,13 juta petani yang keluar dari sektor pertanian atau berhenti
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bertani. Diperparah dengan penurunan luas bahan baku lahan pertanian pada

tahun 2013 7,75 juta hektare dan semakin menyusut sampai tahun 2018

menjadi 7,1 hektare. Dampak yang akan ditimbulkan bisa mengancam

ketahanan dan kedaulatan pangan atau berkurangnya kemampuan lahan

pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk. Sehingga

perlunya upaya pengembangan desa untuk mandiri agar bisa menjadikan

masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata

tergantung dengan hal berupa pariwisata dan bantuan untuk mengembangkan

desanya, jika ada bantuan dari pemerintah atau lembaga apaapun sifatnya

hanya stimultant atau perangsang.

Perubahan kondisi internal dan ekternal yang terjadi menuntut kebijakan

yang tepat dan matang dari para pembuat kebijakan dalam upaya

pengembangkan potensi wilayah pedesaan. Inovasi merupakan salah satu

kunci bagi masyarakat desa untuk menghadapi perkembangan IPTEK.

Pengembangan desa untuk menjadi mandiri dan mendapat solusi menghadapi

tantangan tersebut, menurut Pemprov Jateng desa inovasi pemangku

kepentingan di desa dapat membangun budaya inovasi dalam mengelola

sumberdaya untuk kesejahteraan. desa tidak lagi bersandar pada eksploitasi

SDA, tetapi dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya berbasis IPTEK.

Sehingga bentuk kegiatan untuk desa mandiri berupa memfasilitasi Desa

dalam pengembangan inovasi pembangunan desa. Dengan sasaran

peningkatan kapasitas dan budaya inovasi seluruh unsur desa; pemerintah

daerah, pemerintah desa, kelembagaan masyarakat desa, kelompok usaha,

pelaku usaha, serta masyarakat desa.

c) Isu Terkait Integrated Farming

Mengutip dari Senior Expatriate Tech-Cooperation Aspac FAO,

memperkirakan sekitar 69 persen tanah pertanian Indonesia dikategorikan

rusak parah dikarenakan salah satunya penggunaan pestisida dan pupuk kimia

yang berlebihan, food security (ketahanan pangan) selama 2015-2020

Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Sehingga banjir,
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kekeringan, dan serangan hama, selalu dijadikan kambing hitam atas

kegagalan panen. sehingga petani tidak bisa lagi menjadi peran pemegang

kendali dalam menghasilkan dan menciptakan hasil pangan dalam setiap

kegiatan bertani, namun justru dimanfaatkan hanya sebagai pekerja konsumen.

Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa kegiatan dalam bertani justru

diatur oleh pihak di luar dirinya, seperti pemerintah, pasar ataupun

perusahaan swasta. Contoh nyata, saat ini di desa yang warganya mayoritas

masih bekerja sebagai petani. Di pinggir jalan dan bahkan di pohon-pohon

pinggir sawah dipenuhi oleh berbagai iklan, semacam iklan pupuk, pestisida,

insektisida dan yang lainnya.

Para petani dijadikan target pasar yang mudah oleh para konglomerasi

industri penunjang pertanian. Secara tak langsung para pihak tersebut

mencoba menanamkan pola pikir bahwa bertani adalah dengan pupuk,

pestisida dan insektisida kimia yang semuanya perlu dibeli dari

perusahaan-perusahaan besar. Tampaknya inilah yang mengakibatkan

melonjaknya biaya produksi pertanian dan pada saat yang bersamaan

menurunkan kualitas lahan secara terus menerus, dan dalam jangka panjang

dapat mengakibatkan penurunan produktivitas lahan dan membuat kondisi

para petani semakin sengsara yang pada akhirnya dalam cakupan lebih besar

negara-lah yang merugi karena harus membuat kebijakan untuk mengimpor

beberapa komoditi tanaman produksi pertanian (Rizqulloh, 2012).

d) Pengembangan Integrated Farming di Sukoharjo

Adanya program pendukung kemandirin pangan Kementan (Kementrian

Pertanian) berkerjasama dengan kelompok tani desa mendukung pertanian

dengan metode Integrated farming,Merupakan pengelolaan pertanian terpadu,

di mana dalam satu hamparan sawah dibudidayakan banyak komoditas yakni

padi, sayur, ayam, lele, dan komoditas pangan lainnya. Dari sistem tersebut

dapat dihasilkan dalam setahun petani dapat panen tiga kali sampai empat kali

dan mampu menghasilkan padi sampai 10ton. Inovasi ini berawal dari salah

satu penggagas Integrated farming yang bernama bapak Heri Sunarto
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berinovasi dengan mengintegrasikan tiga sektor usaha yaitu peternakan,

pertanian, dan perikanan Lokasinya berada di desa Jagan, Kecamatan

Bendosari, Kabupaten Sukoharjo

e) Desa Jagan Sukoharjo dan Upaya Menjadi Desa Mandiri

Desa Jagan berada di Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa

Tengah merupakan desa inovasi yang digagas oleh salah satu masyarakat

dalam mengadopsi sistem Integrated Farming yang memadukan persawahan,

peternakan dan perikanan. Sistem ini diyakini lebih efisien karena lebih

hemat biaya pupuk serta masa panen yang maksimal dan tidak terlalu

berpengaruh negatif ke lingkungan.

3. Rumusan Masalah

Bagaimana mengembangkan desa Jagan di Sukoharjo sebagai inovasi

desa berbasis Integrated Farming dalam upaya menjadi desa mandiri.

4. Tujuan dan Sasaran

a) Tujuan

1. Mengembangkan sumber daya yang ada dalam hal pertanian untuk

mewujudkan menjadi desa mandiri.

2. Mengolah Integrated Farming menjadi fasilitas penunjang kegiatan

ekonomi, sosial, dan budaya.

b) Sasaran

Merancang desa mandiri yang bisa menjadi tempat edukasi,

workshop, dan eksplorasi masyarakat dalam mengelola serta

mengoptimalkan potensi sumber daya dengan basis Integrated Farming

di desa Jagan, Sukoharjo.
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5. Lingkup Pembahasan

a) Ruang Lingkup Pembahasan

Pembahasan diarahkan pada masalah-masalah arsitektur kawasan

dalam mengembangkan dan merancang desa Jagan Sukoharjo menjadi

inovasi desa mandiri berbasis Integrated Farming.

b) Batasan Pembahasan

Konsep-konsep pengembangan menjadi desa mandiri berbasis

Integrated farming diterapkan pada desa Jagan Sukoharjo. Mulai dari tata

massa kawasan, pembangunan jaringan jalan, sarana prasarana dan fisik

bangunan. Baik dari fungsi bangunan, penggunaan material, dan

fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.

6. Metode Pembahasan

1) Observasi

Mendatangi langsung ke desa Jagan dengan tujuan untuk

mendapatkan gambaran tentang lokasi dan data fisik berupa kondisi

eksisting bangunan, aktivitas/ kegiatan masyarakat setempat

2) Studi Literatur

Untuk mendapatkan data sekunder berasal dari buku, jurnal atau

majalah yang memiliki keterkaitan tentang desa mandiri, sistem

Integrated Farming dan pembahasan lain yang berhubungan dengan

judul.
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3) Analisis Data

Data-data hasil obsevasi lapangan, studi literatur, dan studi

komparasi di analisis dengan penjabaran kondisi eksisting kawasan desa

terkait potensi dan kualitas permukiman dan kondisi masyarakat.

4) Penerapan Konsep Desain

Hasil yang didapatkan dari Observasi, Studi pustaka hingga hasil

analisis data diakumulasikan lalu dapat diaplikasikan sesuai konsep dan

disesuaikan dengan kondisi eksisting Desa Jagan.

7. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan uraian latar belakang dengan mengangkat rumusan

masalah untuk mencapai tujuan dan lingkup pembahasan sehingga

didapat manfaat perancangannya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori yang membahas bagaimana pengembangan desa

untuk menjadikannya mandiri berawal dari Integrated Farming. Pada

bagian ini juga membahas terkait studi banding, usulan konsep dan

kesimpulan teori.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN

PERENCANAAN

Membahas tentang gambaran umum lokasi perancangan, berupa data

fisik yang diperoleh dilapangan atau data non-fisik, aktivitas yang berada

dilokasi hingga lingkungan sekitar.


	BAB I 
	PENDAHULUAN
	1.Deskripsi
	2.Latar Belakang
	a)Desa dan Perannya bagi Masyarakat
	b)Urgensi Tentang Desa Mandiri
	c)Isu Terkait Integrated Farming
	d)Pengembangan Integrated Farming di Sukoharjo
	e)Desa Jagan Sukoharjo dan Upaya Menjadi Desa Mandir

	3.Rumusan Masalah
	4.Tujuan dan Sasaran
	a)Tujuan
	b)Sasaran

	5.Lingkup Pembahasan
	a)Ruang Lingkup Pembahasan
	b)Batasan Pembahasan

	6.Metode Pembahasan
	7.Sistematika Penulisan


