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Latar Belakang   

Saat ini, pembangunan pertanian terutama tanaman pangan dan 

hortikultura memasuki pada tahap-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN), dengan periode RPJMN tahun 2015-2019.  Sektor pertanian masih 

menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena peran 

strategis sektor pertanian dalam kontribusinya  sebagai penyedia bahan pangan dan 

bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga 

kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan 

dan bioenergi. 

 

Sejalan dengan NAWACITA, yaitu Sembilan Agenda Prioritas Kabinet Kerja 

yang mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan 

kedaulatan pangan, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 

tahun 2015-2019 berupaya meningkatkan peran strategis pertanian melalui 7 (tujuh) 

Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) 

meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan 

infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik 

benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan 

pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) 

penguatan jaringan pasar produk pertanian.  Di dalam Renstra tersebut memuat 

target yang terkait dengan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura : 1) 

Swasembada padi, jagung dan kedelai dengan pertumbuhan padi sebesar 3 persen 

pertahun, jagung sebesar 5,4 persen pertahun dan kedelai sebesar 27,5 persen 

pertahun; 2) Peningkatan komoditas CXbernilai tambah berdaya saing dalam 

memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor untuk komoditas cabai, bawang merah, 

mangga, nenas, manggis, salak, kentang, jeruk; 3) Penyediaan bahan baku bioindustri 

dan bioenergi untuk ubi kayu; 4) Peningkatan pendapatan keluarga petani.   

 
Gambar 1.1. Padi 
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Upaya pencapaian target tersebut tentulah tidak mudah, mengingat 

pembangunan tanaman pangan dan hortikultura masih dihadapkan pada beberapa 

permasalahan mendasar diantaranya adalah meningkatnya kerusakan lingkungan 

dan perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, belum 

optimalnya sistem perbenihan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, 

masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani, meningkatnya alih fungsi lahan 

pertanian ke penggunaan non pertanian, serta batasan administratif serta 

berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang tidak mampu menjadi faktor pengungkit 

karena belum optimalnya koordinasi kerja antar sektor, antar jenjang pemerintahan 

provinsi dengan kabupaten/kota, dan antar pemerintahan kabupaten/kota akibat 

belum tersedianya rancang bangun pembangunan tanaman pangan dan hortikultura 

secara menyeluruh yang memungkinkan terciptanya kerjasama antar daerah 

sehingga tumpang tindih kegiatan dapat dihindari dan pembangunan pertanian 

dapat dilaksanakan secara efekif dan efisien. 

 

Fokus pembangunan Jawa Timur tahun 2014-2019 diarahkan pada 

pemantapan perkotaan pusat kegiatan nasional sebagai metropolitan di Jawa Timur, 

pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan peningkatan kantong kantong 

produksi  utama dengan  pusat pengolahan dan pemasaran sebagai  inti 

pengembangan sistem agropolitan serta memantapkan pengembangan kawasan 

strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan sebagaimana 

termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Jawa Timur tahun 2014-2019.   Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan 

berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnisnya serta mampu 

melayani, mendorong, menarik dan menghela kegiatan pembangunan pertanian 

agribisnis diwilayah sekitarnya.  Pengembangan kawasan / cluster kewilayahan 

menjadi dasar penetapan sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan untuk 

meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya 

di seluruh wilayah Jawa Timur sebagai kawasan agropolitan. 

Sehubungan dengan hal di atas, perlu disusun rancang bangun 

pengembangan komoditas strategis dalam suatu kawasan yang mampu mendorong 

Box 1.1. 
 

 
 
 
 

1. Kawasan Agropolitan Madura ditetapkan pada 
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, 
Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep; 

2. Kawasan Agropolitan Ijen ditetapkan pada 
Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, 
Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten 
Banyuwangi; 

3. Kawasan Agropolitan Bromo - Tengger - Semeru 
terdiri : Kota Malang, Kabupaten  Malang, 
Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, 
Kabupaten Probolinggo,  Kota Probolinggo dan 
Kabupaten Lumajang; 

4. Kawasan Agropolitan Wilis meliputi : merupakan 
kawasan strategis perbatasan provinsi Jawa Timur 
dengan Jawa Tengah, ditetapkan pada Kota Madiun, 
Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten 
Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten 
Pacitan; 

5. Kawasan Metropolitan ditetapkan pada Kota  
Surabaya, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten 
Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto dan 
Kabupaten Mojokerto; 

6. Kawasan Segitiga Emas ditetapkan pada Kabupaten 
Tuban -Lamongan  Bojonegoro sebagai wilayah inti 
pengembangan Cluster Segitiga Emas dan 
Kabupaten Gresik sebagai  pendukung; 

7. Kawasan Regional Kelud ditetapkan pada Kabupaten 
Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten 
Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten 
Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar; 

8. Kawasan Pesisir dan Pulau - pulau kecil diarahkan 
pada wilayah yang berada pada pesisir Jawa Timur 
dan wilayah kepulauan. 

8 Kawasan Agropolitan di Jawa Timur 
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terciptanya kerjasama antar daerah guna menjamin terpenuhinya ketersediaan 

pasokan produksi komoditas pangan dengan tetap memberikan keuntungan yang 

memadai bagi petani dan produsen melalui pemberian berbagai insentif produksi 

dan jaminan harga pasar hasil panen yang layak.   Rancang bangun pengembangan 

komoditas strategis yang disusun harus sejalan dengan pendekatan sistem 

perencanaan dan pembangunan nasional dan sesuai dengan aspirasi/kebutuhan 

masyarakat dan didasarkan pada kelayakan teknis, sosial ekonomis dan lingkungan. 

Dengan demikian, penyusunan rancang bangun pengembangan komoditas strategis 

merupakan bentuk pendekatan yang terpadu dan menyeluruh dalam perencanaan 

yang didasarkan atas kelayakan dan kesesuaian terhadap prasyarat dan potensi 

dampaknya terhadap pengaruh timbal balik dari teknis budidaya, agroekosistem dan 

faktor sosial-ekonomi. 

 

Keterpaduan pengembangan komoditas yang didukung secara horisontal 

dan vertikal oleh segenap pelaku dan pemangku kepentingan dalam suatu kawasan 

pertanian yang berskala ekonomis, mensyaratkan pendekatan yang menyeluruh 

mulai dari hulu hingga hilir.  Hingga saat ini telah banyak peraturan-peraturan yang 

dibuat dalam rangka pembangunan pertanian, tetapi peraturan tersebut belum 

dapat dijadikan sebagai rujukan operasional yang bersifat komprehensif yang dapat 

dijadikan acuan operasional bagi daerah dalam menyusun rancang bangun 

pewilayahan dan pengembangan kawasan pertanian komoditas strategis dan 

komoditas unggulan nasional di daerah. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan 

Pertanian masih bersifat umum bagi semua komoditas pertanian, dan dimaksudkan 

sebagai dasar dalam pelaksanaan rekomendasi kawasan peruntukan pertanian pada 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata 

Ruang Kabupaten/Kota bagi setiap pemangku kepentingan yang akan menggunakan 

peruntukan kawasan pertanian.  

 

Peran pengembangan tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Timur dalam 

kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Jawa Timur dalam pembentukan Produk 

Domestik Regional Brutto (PDRB) dan menjadi basis mata pencaharian masyarakat 
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perdesaan sehingga dipandang penting penyusunan Master Plan Pengembangan 

Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur.  Master Plan Pengembangan 

Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur adalah rancang bangun dan 

instrumen perencanaan untuk menjabarkan arah kebijakan, strategi, tujuan program 

dan sasaran kegiatan pengembangan komoditas unggulan pertanian nasional di 

tingkat provinsi melalui pemilihan sektor unggulan sebagai basis pembangunan 

kawasan perlu yang mempertimbangkan sumberdaya yang ada, multiplier effect, 

maupun kesesuaian dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Jawa Timur.  Sebagai 

rancang bangun dan instrumen perencanaan kawasan tanaman pangan dan 

hortikultura, Master Plan disusun berdasarkan potensi sumberdaya lahan dengan 

mempertimbangkan penggunaan lahan saat ini (present land use), kawasan lindung, 

kelayakan usahatani, ketersediaan tenaga kerja, sosial ekonomi dan budaya 

masyarakat, sarana dan prasarana transportasi serta sarana dan prasarana 

perekonomian lainnya. 

 

1.2. Tujuan 

 

Tersusunnya Master Plan sebagai amanat UU no. 25 tentang sistem 

perencanaan pembangunan nasional dalam mengembangkan tanaman pangan dan 

hortikultura Jawa Timur sebagai komoditas strategis dan komoditas unggulan 

nasional.  Dengan demikian, Master Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan 

dan Hortikultura di Jawa Timur ini disusun dengan tujuan: 

 

1. Sebagai acuan untuk merencanakan dan menetapkan sasaran dan lokasi 

kegiatan untuk mendukung pencapaian target produksi dan produktivitas (padi, 

jagung, kedelai, ubi kayu, cabai, bawang  merah dan jeruk siam/keprok);  

 

2. sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan 

pengembangan komoditas padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai, bawang  merah 

dan jeruk siam/keprok sebagai komoditas strategis dan unggulan yang secara 

komprehensif, terpadu dari aspek hulu, hilir maupun aspek penunjangnya untuk 

mewujudkan sinergitas, terintegrasi, mengingat pengembangan kawasan 
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tanaman pangan dan hortikultura yang sinergis, terintegrasi, menjadi acuan dari 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

 

1.3. Sasaran yang Diharapkan 

 

Master Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura di 

Jawa Timur merupakan dokumen perencanaan pertanian dalam pengembangan 

kawasan tanaman pangan dan hortikultura yang memadukan program dan kegiatan 

pertanian menjadi suatu kesatuan yang utuh baik dalam perspektif sistem maupun 

kewilayahan dengan sasaran untuk mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan 

nilai tambah, daya saing dan ekspor serta peningkatan kesejahteraan petani sebagai 

pelaku usaha tani.     Sebagai dokumen perencanaan, sasaran yang diharapkan dari 

Master Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura, yaitu  

diperoleh output rancang bangun pengembangan kawasan komoditas unggulan 

nasional di kabupaten se Jawa Timur.  

 

1.4. Dasar Hukum  

 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 

Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3478); 

2. Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan  (Lembaran 

Negara Tahun 1996   Nomor   99,   Tambahan   Lembaran   Negara Nomor 

3656); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

negara  Nomor 4437) ; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
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Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 

149 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068); 

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran 

Negara Nomor 132 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan 

Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4254) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 

Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48 , 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya 

Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5106); 

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/ Permentan/OT .140/9/2009 

tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian; 

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/RC.1 10/1/2010 

tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014; 

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/CT.140/8/ 2012 

tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian; 

 

1.5. Pengertian  

 

Istilah / pengertian dan definisi yang digunakan dalam Master Plan 
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Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur ialah: 

1. Aglomerasi adalah pengelompokan jenis usaha tertentu sehingga membentuk 

suatu kawasan khusus; 

2. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya 

yang digunakan untuk memperbanyak dan / atau mengembangbiakkan 

tanaman; 

3. Konektivitas adalah hubungan antar wilayah yang saling melengkapi 

membentuk satu kesatuan kawasan; 

4. Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) adalah suatu pendekatan 

inovatif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani 

melalui perbaikan sistem/pendekatan dalam perakitan paket teknologi yang 

sinergis antar komponen teknologi, dilakukan secara partisipatif oleh petani 

serta bersifat spesifik lokasi.  Komponen teknologi PTT ditentukan bersama-

sama petani melalui analisis kebutuhan teknologi (need assessment). 

Komponen teknologi PTT dasar/compulsory adalah teknologi yang dianjurkan 

untuk diterapkan di semua lokasi. Komponen teknologi PTT pilihan adalah 

teknologi pilihan disesuaikan dengan kondisi, kemauan, dan kemampuan. 

Komponen teknologi PTT pilihan dapat menjadi compulsory apabila hasil KKP 

(Kajian Kebutuhan dan Peluang) memprioritaskan komponen teknologi yang 

dimaksud menjadi keharusan untuk pemecahan masalah utama suatu wilayah, 

demikian pula sebaliknya bagi komponen teknologi dasar; 

5. Good Agriculture Practices (GAP) adalah norma budidaya tanaman hortikultura 

sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar dan tepat; 

6. Kelompoktani adalah sejumlah petani yang tergabung dalam satu 

hamparan/wilayah yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan untuk 

meningkatkan usaha agribisnis dan memudahkan pengelolaan dalam proses 

distribusi, baik itu benih, pestisida, sarana produksi dan lain-lain; 

7. Rencana Usahatani Kelompok (RUK) adalah rencana kerja usahatani dari 

kelompoktani untuk satu periode musim tanam yang disusun melalui 

musyawarah dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani 

sehamparan wilayah kelompoktani yang memuat uraian kebutuhan saprodi 

yang meliputi: jenis, volume, harga satuan dan jumlah uang yang diajukan untuk 
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pembelian saprodi sesuai kebutuhan di lapangan (spesifik lokasi) dan 

pengeluaran lainnya (bantuan tanam jajar legowo, pertemuan kelompok) dan 

lainnya; 

8. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan 

dan/atau bagian hewan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses 

rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral 

dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan 

bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah; 

9. Benih Bina adalah b enih dari varietas unggul yang telah dilepas produksi dan 

peredarannya diawasi; 

10. Benih Varietas Unggul Bersertifikat adalah benih bina yang telah disertifikasi; 

11. Benih bersubsidi adalah benih padi (inbrida dan hibrida) bersertifikat yang 

mendapat subsidi bersumber dari dana APBN; 

12. Swadaya adalah semua upaya yang dilakukan petani dengan sumber 

pembiayaan yang berasal dari modal petani sendiri; 

13. Wilayah Fokus adalah lokasi peningkatan produktivitas/IP di areal/kawasan dan 

non kawasan/rintisan/reguler GP-PTT; 

14. Wilayah Non-Fokus adalah lokasi peningkatan produktivitas/IP di luar 

areal/kawasan dan non kawasan/rintisan/regular GP-PTT; 

15. Carry Over adalah sisa pertanaman kegiatan tahun berjalan tetapi produksi tidak 

berkontribusi pada tahun tersebut, namun akan berkontribusi pada tahun 

berikutnya; 

16. Kebun / lahan usaha adalah tempat membudidayakan tanaman hortikultura 

dengan sistem pengelolaan tertentu; 

17. Kemitraan adalah kerja sama antar pihak terkait yang saling mendukung dan 

saling melengkapi melalui kesepakatan tertentu; 

18. Kawasan Agribisnis Hortikultura adalah suatu ruang geografis yang didelineasi 

oleh ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur yang sama sehingga 

membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha berbasis hortikutura 

termasuk penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan 

pascapanen, pemasaran, serta berbagai kegiatan pendukungnya; 

19. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indeks kemampuan daya beli petani dalam 
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membiayai kebutuhan hidup rumah tangga yang merupakan rasio antara harga 

tertimbang setiap komoditas yang diterima petani dengan harga tertimbang 

konsumsi makanan, konsumsi non-makanan, biaya produksi dan penambahan 

barang modal yang dibayar petani; 

20. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat 

merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan; 

21. Pelaku usaha adalah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi, 

atau badan usaha yang bergerak di bidang budidaya hortikultura; 

22. Perlindungan tanaman adalah upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya 

tanaman yang diakibatkan oleh Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 

23. Pewilayahan komoditas adalah penentuan wilayah yang diperuntukkan bagi 

pengembangan suatu komoditas berdasarkan kesesuaian tanah dan agroklimat, 

sosio ekonomi dan pemasaran serta persediaan prasarana, sarana dan 

teknologinya; 

24. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian langkah - langkah operasional 

standar dari kegiatan tertentu; 

25. Registrasi kebun/lahan usaha adalah proses penomoran atau pengkodean 

kebun/lahan usaha yang telah memenuhi persyaratan penerapan GAP; 

26. Tanaman buah adalah tanaman budidaya yang terdiri atas tanaman buah 

pohon, tanaman buah merambat dan semusim, tanaman buah terna, dan 

tanaman buah perdu; 

27. Tanaman sayuran adalah tanaman budidaya yang terdiri atas tanaman sayuran 

buah, tanaman sayuran daun, tanaman sayuran umbi, dan jamur. 

 

1.6. Ruang Lingkup  

 

Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Jawa Timur diawali dengan mengenali potensi berdasarkan 

ketersediaan dan kondisi pemanfaatan sumberdaya alam, prasarana wilayah dan 

ketersediaan pelayanan sosial-ekonomi.   

 

Selanjutnya Penyusunan Master Plan untuk Pengembangan Komoditas 
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Unggulan dilakukan dengan memisahkan Kawasan Budidaya dengan Kawasan non 

Budidaya (Kawasan Lindung) yang berpedoman, mengacu dan memperhatikan : 1) 

dokumen perencanaan jangka menengah nasional di bidang pertanian (Rencana 

Strategis) Kementerian Pertanian/Renstra K/L;  2) Rencana Strategis Direktorat 

Jenderal / Badan lingkup Kementerian Pertanian); 3) dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014-

2019 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-

2031; 4) Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019. 

 

1.7. Sistimatika  

 

Komponen isi dari Master Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan 

dan Hortikultura Jawa Timur dengan rincian sistimatika sebagai berikut : 

 

Bab I : Pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Maksud, Tujuan dan 

Sasaran Penyusunan Master Plan, Hasil yang diharapkan, Dasar 

Hukum, Pengertian dan Ruang Lingkup serta Sistimatika; 

 

Bab II : Memuat Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan 

yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan 

Kawasan, Program Prioritas; 

 

Bab III : Tinjauan Pustaka, Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran yang 

merupakan dasar penyusunan Master Plan yang dilengkapi Tantangan 

dan Permasalahan Pembangunan Tanaman Pangan (Padi, Jagung, 

Kedelai dan Ubi Kayu) dan Hortikultura ( Cabai, Bawang  Merah dan 

jeruk); 

 

Bab IV : Metodologi yang menjelaskan Jenis dan Sumber data, Metode 

Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data; 

 

Bab V : Mencakup Perkembangan kondisi saat ini, Potensi Produksi dan 
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Potensi Jawa Timur, yang meliputi :  Kondisi Umum Wilayah, 

Agroekologis dan Lingkungan, Kependudukan dan Sosial Budaya, 

Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Penunjang, dan Perekonomian, 

Konsumsi dan Pemasaran Hasil Pertanian, Aspek Sumber Daya 

Manusia; 

 

Bab VI : Analisis Perencanaan Pengembangan yang memuat : Analisis Biofisik 

Sumberdaya Lahan untuk Pengembangan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura; Analisa Kependudukan, Sosial Budaya dan 

Kesejahteraan; Analisa Sarana Prasarana dan Kelembagaan; Analisa 

Ekonomi, Konsumsi dan Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian; 

Analisa Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; 

Implementasi Kebijakan Pertanian;  

 

Bab VII : Strategi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Jawa Timur, Kriteria dan Indikator Keberhasilan; 

 

Bab VIII : Road Map dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Jawa Timur Tahun 2015-2019 yang 

menjelaskan Strategi, Program  dan Rencana Aksi; 

 

Bab IX : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; 

 

Bab X : Penutup yang terdiri Kesimpulan, Saran dan Rencana Tindak Lanjut. 

 

 


