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Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yang 
mencoba mengkaji salah satu aspa~ dari program Geraka~ kembali ke 
Desa (GKD) I yakni tentang pembaqian keuntunqan dan mata rantai 
pemasaran produk unggulan komoditas pertanian di pedesaan, 
khususnya apel Malang~ 

sampai batas tertentu$ penelitian ini telah berhasll men
gungkap bahwa sehagai salah satu prodUk unggulan desa, keberadaan 
komoditi apel ternyata belwn mem.berikan basil yang optimal bagi 
masyarakat desa lokal. Oengan kekuatan modal dan jaringan pemasa
ran yang dimiliki, serta karena ditamhah denqan sifat komoditi 
apel itu sendiri yang rentan waktu, maka posisi bargaining peda
gang perantara atau tengkUlak cenderunq lebih kuat" l<.-'1ususnya 
dalam proses penantuan harga. 

Beberapa saran yanq dapat dikemukakan di sini untuk lebih 
menqangkat agar apel tatap bisa :menjadi k01noditi unggulan dan 
sekaligus fungsional dalam rangka memhantu meningkatkan kese
jahteraan masyarakat desa lokal adalah: (1) Mengefektifkan fungai 
dan peran RUD agar labih optimal membantu masyarakat desa mema
sarkan hasil produksinya atau membangun lembaga baru --seperti 
pusat grosir-- yang funqsional bagi ~asyarakat lokal, (2) Pemer
intah Daerah hendaknya melakukan intervensi dalam rangRa mencegah 
penetrasi modal dari kota yang terlalu meruqikan penduduk lokal, 
(3) Pemerintah hendaknya melllbantu masyarakat lokal d':' bidang 
permodalan dengan bunqa yang memadai aqar kemungkinan mereka 
untuk mengembangkan usaha bisa lebih besar, dan (4) Agar keuntun
ga~ yang diperoleh dari pengembangan sektor perkebunan apel tidak 
semata-mata atau terlalu banyak diniklnati pengusaha dari kota, 
hendaknya Pemerintan Daerah menaruh perhatian tentang standart 
upah buruh perkebunan apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau 
tidal<. 
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KATA PENGANTAR 


Studi ini adalah salah satu bagian keeil dari upaya untuk 

melakUkan evaluasi kebi jakan GKD, khususnya program satu desa, 

satu produk unggulan. Adalah sesuatu yang balk bila semua daerah 

di Jawa Timur memiliki satu produk unggulan yang bisa dibangqakan 

hingga ke tinqkat nasional t atau syukur bila telah lII1erambah ka 

dunia internasional. 

Narum, sejauhmana sebuah produk ungqulan benar-benar telah 

memberikan manfaat baqi masyarakat lokal tampaknya belum terlalu 

memperoleh perhatian. Penelltian ini mencoba manq.ingatkan perlu

nya kembali kepada esensi dasar GRD t ba..*1wa baqaimana pun yang 

harus diperhitungkan untuk mengukur keberhasilan pelttbanqunan 

adalah sejauhmana sebuah program memberikan manfaat terbesar bagi 

rakyat kecil --bukan semata-mata member.ikan manfaat bagi kepen

tingan negara saja. 

Penelitian ini bisa terselesaikan tentu berkat bantuan 

berbagai pihak. Oalam kesempatan in! tim peneliti inqin menya..--n

paikan terimakasih kepada masyarakat Poncokusumo yang telah 

banyak memhantu dan bersedia memberikan informasi yang diperlu

kan. Oi sampinq itu, tim penaliti juga ingin menyampaikan terima

kasib kepada para mabasiswa FISIP unair yang telah dengan qigib 
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membantu selama proses penqumpulan data. 

Akhir kata, semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat 

bagi kita semua, khususnya pemda Jawa Timur. 

Surabaya, 27 januari 1996 

Tim Peneliti 
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