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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kabupaten Mojokerto adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa 

Timur, Indonesia. Kabupaten yang secara resmi didirikan pada tanggal 9 Mei 1293 

ini merupakan wilayah tertua ke-10 di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini 

berbatasan dengan Kabupaten Lamongan di utara, Kabupaten Gresik, Kabupaten 

Sidoarjo, dan Kabupaten Pasuruan di timur, Kabupaten Malang dan Kota Batu di 

selatan, serta Kabupaten Jombang di barat.  

 

Kabupaten Mojokerto mempunyai ketinggian di bagian utara dan selatan. 

Pada bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang kurang subur. 

Sedangkan pada bagian selatan merupakan wilayah pegunungan yang subur, yaitu 

Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatirejo yang mampu menghasilkan  

berbagai tanaman yang unggul yaitu tanaman pangan (padi, jangung, singkong dan 

ubi jalar) dan tanaman hortikultura (Bawang merah, bawang putih dan daun 

bawang). Kabupaten Mojokerto juga pernah menjadi salah satu daerah 

penghasil bawang putih terbesar di Jawa Timur setelah kota Batu yaitu berada di 

kecamatan pacet. 

 

Jika dilihat dari sudut pandang kesuburan tanah, Kabupaten Mojokerto 

termasuk kabupaten yang memiliki tanah yang subur. Karena sebagian besar lahan 

pertanian yang ada disana dapat ditanami dengan berbagai jenis tanaman yang 

mampu bertahan pada suhu panas maupun dingin. Untuk saat ini, Kabupaten 

Mojokerto memiliki produk pertanian dalam jumlah yang besar, yaitu beras. 

 

Namun, keunggulan usaha pertanian ini tidak serta merta membawa 

kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri, terutama bagi para petani di Kabupaten 

Mojokerto. Hal ini dikarenakan aliran komoditas yang belum maksimal, serta 

melemahnya posisi daya tawar petani, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Mojokerto terutama di pedesaan semakin tertinggal dari perkotaan. 

 

Berdasarkan RTRW Kab. Mojokerto tahun 2012 – 2032 bagian kedua Visi 

dan Misi Penataan Ruang  Pasal 7 huruf  f yaitu : 
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Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat, 

peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil perdesaan, penurunan jumlah 

keluarga miskin, dan penurunan jumlah pengangguran adalah upaya untuk : 

meningkatkan pertumbuhan industri,  meningkatkan produksi pertanian, produk 

unggulan perdesaan, jasa, dan pariwisata; memperluas lapangan kerja dan 

menurunkan jumlah pengangguran; meningkatkan pendapatan riil dan 

kemakmuran; serta menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten 

Mojokerto.  

 

Oleh Karena itu, perlu adanya pengentasan kemiskinan dengan Inovasi 

pengelolaan potensi ekonomi melalui kekuatan pangan lokal yang berdasarkan 

dengan RIRN (Rencana Induk Riset Nasional) tahun 2017 – 2045 dengan 

penjabaran sebagai berikut :  

Tema Riset : Kajian Penguatan Modal Sosial yaitu melalui banyaknya potensi hasil 

pertanian lokal berupa tanaman pangan & holtikultura yang belum dimanfaatkan 

secara maksimal 

Topik Riset : Pengentasan kemiskinan & kemandirian pangan yaitu bertujuan 

untuk mengurangi tingkat kemiskinan daerah, meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut,  

Target : Inovasi pengelolaan potensi ekonomi melalui kekuatan pangan lokal 

yaitu dengan cara melakukan kegiatan pelatihan pengolahan hasil pertanian 

lokal sehingga mampu menghasilkan produk – produk olahan yang berupa 

makanan, bahan makanan, minuman, maupun kerajinan yang bernilai jual. 

 

Sehingga dibutuhkan Fasilitas Pelatihan Agrobisinis untuk masyarakat 

Kabupaten Mojokerto, meliputi Convention yang berfungsi sebagai tempat konferensi 

atau tempat pengedukasian pertanian, Lahan open field yang berfungsi untuk 

pelatihan pertanian, Laboratorium berfungsi sebagai tempat penelitian hasil 

pertanian lokal, Workshop berfungsi sebagai tempat pelatihan pengolahan hasil 

pertanian lokal yang menghasilkan bahan makanan, makanan, minuman & kerajinan, 

Store yang berfungsi sebagai tempat untuk menjual hasil olahan pertanian lokal, 

Serta asrama yang berfungsi sebagai tempat untuk menginap masyarakat atau 

wisatawan yang mengikuti pelatihan yang ingin bermalam. Sehingga tercipta 

masyarakat Kabupaten Mojokerto yang lebih sejahtera dari hasil pengolahan dan 

pengembangan potensi pertanian lokal daerah yang mampu menghasilkan produk – 

produk olahan berupa makanan, bahan makanan, minuman, maupun kerajinan yang 

bernilai jual. 
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1.2. Identifikasi  Masalah 

1. Belum adanya fasilitas pelatihan agrobisnis untuk masyarakat Kabupaten 

Mojokerto yang mampu menghasilkan produk – produk olahan dari hasil 

pertanian lokal daerah  

 

1.3. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana rancangan fasilitas pelatihan agrobisnis untuk masyarakat 

Kabupaten Mojokerto agar mampu menghasilkan produk – produk olahan 

dari hasil pertanian lokal daerah ? 

 

1.4. Ide 

Dari beberapa penjelasan latar belakang sampai rumusan masalah, maka ide yang 

diambil   adalah : Perancangan Fasilitas Pelatihan Agrobisnis di Kota Mojokerto 

1.5. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan 

Merancang fasilitas pelatihan agrobisnis di Kabupaen Mojokerto yang 

mampu menghasilkan produk – produk olahan dari hasil pertanian lokal 

daerah berupa makanan, bahan makanan, minuman, maupun kerajinan yang 

bernilai jual, yang digunakan untuk semua masyarakat Kabupaten Mojokerto 

dan wisatawan yang datang 

Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan suatu program perancangan 

sarana pendidikan non-formal, dengan pertimbangan : 

a. Pemerintah sebagai pengelola 

b. dan Semua masyarakat Mojokerto, maupun wisatawan yang datang 

sebagai pengguna utama 

1.6. Batasan Masalah 

Agar lebih terfokus dalam pembahasannya, maka perlu batasan masalah 

agar tidak terlalu luas. Adapun batasannya sebagai berikut :  

1. Perencanaan fasilitas pelatihan agrobisnis di Kabupaten Mojokerto 

2. Sarana dan prasarana penunjang fasilitas pelatihan agrobisnis di Kabupaten 

Mojokerto   

3. Tempat pameran & pemasaran hasil olahan pertanian dalam pelatihan 

agrobisnis di Kabupaten Mojokerto 


