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ISU STRATEGIS DAN ARAH 

KEBIJAKAN 

 
2.1. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura  
 
Pembangunan periode 2014-2019 pada dasarnya merupakan kelanjutan 

dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya (2009 – 
2014). Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan 
memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan 
yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan.  
Permasalahan mendasar yang dihadapi sektor pertanian, khususnya dalam jangka 
waktu 2015-2019, adalah masih rendahnya kontribusi tanaman bahan makanan 
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur dan Nilai Tukar Petani 
(NTP).     

 
Dua permasalahan mendasar tersebut disebabkan beberapa permasalahan 

pokok dalam pengembangan tanaman pangan untuk komoditas padi, jagung, 
kedelai dan ubi kayu di Jawa Timur maupun pengembangan hortikultura terutama 
pada komoditas cabai, bawang merah dan jeruk tidak jauh berbeda, yaitu masih 
belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas tanaman pangan dan 
hortikultura yang diakibatkan :  

 
1. Sempitnya rata-rata kepemilikan lahan pertanian (0,39 hektar);  
2. Menurunnya daya dukung sumber daya alam, lingkungan yang dieksploitasi 

berlebihan, anomali iklim dan, degradasi lahan;  
3. Belum optimalnya infrastruktur pertanian;  
4. Tingkat kehilangan hasil (losses) yang masih cukup tinggi dan masih rendahnya 

daya saing produk-produk pertanian terhadap produk impor;  

 

Gambar 2.1. Bawang Merah 
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5. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan 
permodalan serta perlindungan usahatani;  

6. Belum optimalnya kelembagaan petani; 
7. Realtif terbatasnya tingkat pendidikan petani . 
 

Berbagai permasalahan mendasar tersebut menjadi isu strategis sekaligus 
tantangan bagi pembangunan tanaman pangan dan hortikultura kedepan, 
diantaranya adalah : 

 
1. Upaya pemenuhan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan 

di Jawa Timur masih rentan terhadap isu pemanasan global yang berdampak 
terjadinya perubahan iklim; 

2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta 
terjadinya degradasi sumberdaya alam; 

3. Kelembagaan petani yang masih lemah, yang disebabkan masih relatif 
rendahnya kualitas sumber daya manusia petani; 

4. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan 
sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) 
pendukung pengembangan sistem agribisnis;  

5. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak 
kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan 
panjangnya rantai distribusi produk pertanian; 

6. Pengelolaan usahatani yang berorientasi pasar regional dan internasional. 
 

Secara lebih spesifik, permasalahan dari komoditas padi, jagung, kedelai 
dan ubi kayu, cabai, bawang merah serta jeruk diuraikan sebagai berikut: 

 
a. Padi 

Sumaryanto, 2009 mengemukakan bahwa upaya yang harus ditempuh untuk 
memantapkan ketahanan pangan mencakup aspek kuantitatif maupun 
kualitatif. Pola konsumsi pangan penduduk sangat terdominasi beras, padahal 
ketergantungan yang berlebihan terhadap satu jenis komoditas sangatlah 
rawan. Dari sisi konsumsi, mengakibatkan penyempitan spektrum pilihan 
komoditas yang mestinya dapat dimanfaatkan untuk pangan. Dari sisi produksi 
juga rawan karena: a) pertumbuhan produksi padi sangat ditentukan oleh 
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ketersediaan air irigasi yang cukup; b) laju konversi lahan sawah ke non sawah 
semakin sulit dikendalikan, dan c) lahan yang secara teknis sosial ekonomi 
layak dijadikan sawah semakin berkurang. 
 

b. Jagung dan Kedelai 
Permasalahan spesifik dalam pengembagan jagung dan kedelai antara lain: a) 
masih rendahnya tingkat adopsi teknologi budidaya spesifik lokasi di tingkat 
petani, sebagai akibat rendahnya kemampuan permodalan petani untuk dapat 
menyerap perkembangan teknologi produksi yang cukup pesat, b) persaingan 
(kompetisi) tanaman pada lahan usahatani, dengan tanaman lain yang 
memiliki profitabilitas usahatani yang lebih tinggi, c) serangan hama penyakit 
jagung dan kedelai, dan d) Kondisi iklim tropis, terutama pada usaha 
pertanaman kedelai, dimana perkembangannya relatif lebih rendah di daerah 
tropis dibanding di daerah sub tropis sehingga produktivitasnya juga rendah. 
Dalam konteks demikian, upaya pengembangan jagung dan kedelai nasional 
haruslah dilakukan secara intensif, dan juga dalam hal pengembangan arealnya 
perlu dilakukan ekstensifikasi khususnya di luar Jawa seiring dengan program 
percepatan dan perluasan ekonomi nasional. Hasil kajian Sudaryanto dan 
Swastika (2007), menunjukan bahwa belum berkembangnya areal kedelai 
nasional sebagai cerminan atas masih rendahnya insentif bagi petani untuk 
bertanam kedelai. Harga kedelai impor yang murah, menjadi salah satu tidak 
kondusifnya pengembangan kedelai nasional. 
 

c. Bawang Merah 
3 (tiga) permasalahan utama dari pengembangan bawang merah yang harus 
diatasi, yakni : a) upaya peningkatan produktivitas belum optimal; b) terjadinya 
kelebihan produksi (over supply); dan c) fluktuasi harga di sentra produksi.   
Adapun beberapa permasalahan lainnya : 
 
1) Aspek Teknologi On Farm dan Off Farm 

• Masih rendahnya mutu produk dan inefisensi usahatani akibat belum 
diterapkannya teknologi budidaya yang baik (GAP) 

• Rendahnya penyediaan dan penggunaan benih bermutu; karena 
kemampuan teknologi budidaya dan perbanyakan benih oleh 
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penangkar masih terbatas sehingga petani mengunakan benihnya 
sendiri; 

• Benih varietas lokal yang ada tidak mampu beradaptasi sepanjang 
musim sehingga terpaksa menggunakan benih introduksi yang berasal 
dari impor;  

• Sering terjadinya fluktuasi harga bawang sehingga tidak memberikan 
jaminan akan kelangsungan usaha;  

• Bawang merah impor masuk pada saat panen bahkan di pasok ke 
daerah sentra produksi sehingga harga jual petani jatuh;  

• Biaya produksi terus meningkat akibat penggunaan bahan kimia yang 
berlebihan (tidak sesuai aturan), harga input kimiawi terus meningkat 
sementara petani punya ketergantungan akan bahan tersebut;  

• Tingginya serangan OPT utama; 
• Belum berkembangnya pengusahaan secara organik;  
• Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil terbatas 

2) Aspek Sosial Ekonom 
• Kelembagaan kelompok tani belum mantap 
• Rendahnya efisiensi usahatani 
• Sistem kerja penyuluhan belum optimal 
• Rendahnya tingkat konsumsi produk hortikultura 
• Rendahnya akses permodalan petani 
• Masih kurangnya sistem informasi pasar 
• In-efisiensi jaringan pemasaran / tata niaga 

3) Aspek Pendukung 
• Rendahnya penggunaan alsintan 
• Belum optimalnya pengembangan komoditas prospektif 
• Belum optimalnya jumlah ubinan hortikultura 
• Belum diterapkannya standarisasi mutu produk 
• Masih rendahnya pemanfaatan lahan perkarangan 
• Kurangnya optimalnya pengembangan kemampuan dan wawasan 

petugas. 
 

d. Cabai merah 
Sekalipun cabai merah mempunyai prospek permintaan yang baik, tetapi 
sistem agribisnis cabai merah dalam skala usaha kecil masih menghadapi 
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berbagai masalah atau kendala. Beberapa permasalahan mendasar yang 
dihadapi dalam pengembangan kawasan cabai merah, yaitu: 
 
1) Aspek Teknologi On Farm dan Off Farm 

• Masih rendahnya mutu produk dan inefisensi usahatani akibat belum 
diterapkannya teknologi budidaya yang baik (GAP); 

• Masih banyak komponen teknologi pra-panen lainnya belum 
diterapkan secara tepat guna seperti pemupukan berimbang melalui 
akar, aplikasi PPC/ZPT melalui daun, pemeliharaan tanaman secara 
intensif, penggunaan mulsa plastik atau jerami, pengendalian 
hama/penyakit serta gulma; 

• Tingginya serangan OPT utama; 
• Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil terbatas 

2) Aspek Sosial Ekonomi; 
• Tidak adanya kepastian penjualan;  
• Harga sangat berfluktuasi;  
• Rendahnya margin usaha, akibat usahatani yang inefisiensi; 
• Kelembagaan kelompok tani belum mantap  
• Sistem kerja penyuluhan belum optimal 
• Rendahnya akses permodalan petani serta ketidakmampuan untuk 

memenuhi persyaratan teknis perbankan 
• Masih kurangnya sistem informasi pasar dan lemahnya akses pasar 
• In-efisiensi jaringan pemasaran / tata niaga 

3) Aspek Pendukung 
• Belum optimalnya jumlah ubinan hortikultura 
• Belum diterapkannya standarisasi mutu produk 
• Masih rendahnya pemanfaatan lahan perkarangan 
• Kurangnya optimalnya pengembangan kemampuan dan wawasan 

petugas.     
 

d. Jeruk 
Upaya peningkatan produksi dan mutu jeruk dihadapkan beberapa 
permasalahan sebagai berikut :  
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1) Hulu 

 Ketersediaan benih yang bermutu di masing-masing sentra masih 
terbatas, karena belum berkembangnya usaha penangkaran oleh 
petani / kelompok tani terutama dalam prosedur pelabelan; 

 Masih terbatasnya sarana pendukung dalam pengembangan kebun 
Jeruk seperti Jalan Usaha Tani (JUT), sumur dangkal/embung 
permanen, pompa air untuk irigasi dan mengantisipasi terjadinya 
kekeringan; 

 Fasilitasi Unit Pembuatan Pupuk Organik (Chopper, Rumah Pupu 
Granulator) belum secara maksimal diarahkan peruntukannya bagi 
kebun Jeruk petani; 

 Fasilitasi sarana / prasarana budidaya (Hand / power sprayer, 
kultivator) d peralatan panen (keranjang panen, alat panen, alat 
angkut) yang masih kurang; 

2) On Farm / budidaya 

 Teknik budidaya belum optimal terutama pemupukan yang tidak tepat 
waktu karena tergantung air hujan; 

 Kesadaran penggunaan pupuk berimbang antara pupuk anorganik dan 
organik pada padi masih kurang; 

 Pengendalian OPT khususnya CVPD yang kurang maksimal. 
Perkembangan hama penyakit dari tahun ke tahun sangat fluktuatif 
baik macam maupun tingkat serangannya; 

 Serangan hama dan penyakit masih menjadi kendala mengingat 
keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki petani; 

 Anjuran teknis budidaya yang baik (GAP) belum sepenuhnya 
dikuasai/dilaksanakan oleh petani; 

3) Hilir 

 Penanganan pasca panen masih bersifat tradisional sehingga 
mengakibatkan kualitas dan tampilan produk yang tidak optimal; 

 Terbatasnya keberadaan sarana/prasarana pengolahan Jeruk di sentra 
produksi; 

 Kurangnya dukungan permodalan dari lembaga keuangan untuk 
petani, sehingga kesulitan pemenuhan sarana prasarana produksi yang 
memadai; 
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 Pemasaran hasil Jeruk belum efisien, masih dilakukan secara 
perorangan dengan harga cenderung fluktuatif dan masih dikuasai 
tengkulak; 

 Kelembagaan petani masih lemah dalam pengumpulan dan 
pemasaran hasil. 
 

2.2. Visi dan Misi  
 
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong,” merupakan visi dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019  yang disusun dengan berpedoman 
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 sekaligus juga 
menjabarkan Visi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden.  Visi tersebut dijabarkan 
menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) yang didalamnya 
memuat rencana Pembangunan pertanian lima tahun ke depan, yaitu (1) 
Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.   Selanjutnya 
mengacu agenda prioritas tersebut, dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 
Kementerian Pertanian ditetapkan visi “Terwujudnya Sistem Pertanian - Bioindustri 
Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai 
Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan 
Kesejahteraan Petani”.   

 
Mempertimbangkan visi pemerintah pusat maupun visi dari pemerintah 

Provinsi Jawa Timur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014- 2019, yaitu “Jawa Timur Lebih Sejahtera, 
Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak,” sekaligus mengikuti dinamika 
tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian 
kedepan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan petani dirumuskan, "Jawa 
Timur sebagai Pusat Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk 
kesejahteraan petani" sebagai visi Pembangunan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura.   

 
Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, perlu ditetapkan beberapa misi 

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur adalah, sebagai berikut :  
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1) Mewujudkan kemandirian pangan melalui peningkatan produksi dan 
produktivitas tanaman pangan dan hortikultura secara berkelanjutan;   

2) Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman konsumsi dan 
berdaya saing tinggi; dan  

3) Mewujudkan usaha pertanian dengan menumbuhkan ekonomi produktif di 
pedesaan. 
 
Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur lima tahun 

kedepan mempunyai tujuan : 
1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura 

secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku 
industri pengolahan; 

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi tanaman pangan dan 
hortikultura; 

3. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani. 
 
Menyelaraskan visi pembangunan tanaman pangan dan hortikultura untuk 

menjadikan Jawa Timur sebagai Pusat Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 
untuk kesejahteraan petani, serta berdasarkan hasil analisis SWOT maka ditetapkan 
Visi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur, yaitu:  

 
"Terwujudnya Jawa Timur sebagai Pusat Agribisnis Tanaman Pangan dan 

Hortikultura yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan melalui 
Pengembangan Kawasan untuk kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur”  

 
Dari visi ini diturunkan misi, tujuan, sasaran, serta strategi dan program 

pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura Jawa Timur untuk 
komoditas padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai, bawang  merah dan jeruk 
siam/keprok.  Misi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Dan Hortikultura 
Jawa Timur adalah :  

 
1) Mewujudkan kemandirian pangan melalui peningkatan produksi dan 

produktivitas padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai merah, bawang merah dan 
jeruk secara berkelanjutan;   

2) Meningkatkan produk pangan segar dan olahan padi, jagung, kedelai, ubi kayu, 
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cabai merah, bawang merah dan jeruk yang aman konsumsi dan berdaya saing 
tinggi; dan  

3) Mewujudkan usaha pertanian dengan menumbuhkan ekonomi produktif di 
kawasan padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai merah, bawang merah dan jeruk. 

 
2.3. Maksud dan Tujuan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Jawa Timur  
 
Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Dan hortikultura dimaksudkan 

untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan tanaman pangan dan 
hortikultura di Jawa Timur.  Jadi jelaslah bahwa pengembangan kawasan tanaman 
pangan dan hortikultura di Jawa Timur adalah untuk memadukan serangkaian 
program dan kegiatan yang utuh baik dalam perspektif sistem maupun 
kewilayahan, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, 
wilayah serta pada gilirannya kesejahteraan petani sebagai pelaku usaha tani.  
Tujuan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur 
sebagai berikut :  

 
1. Meningkatkan produksi, produktivitas padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai 

merah, bawang merah dan jeruk 
2. meningkatkan nilai tambah dan daya saing padi, jagung, kedelai, ubi kayu, 

cabai merah, bawang merah dan jeruk 
3. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani di kawasan padi, jagung, 

kedelai, ubi kayu, cabai merah, bawang merah dan jeruk. 
 

2.3.1. Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan 
 
Secara nasional, tujuan dan sasaran pengembangan kawasan tanaman 

pangan di Jawa Timur mengacu Keputusan Menteri Pertanian nomor 
03/Kpts/PD.120/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi 
kayu Nasional dengan tujuan pengembangan kawasan tanaman pangan di Jawa 
Timur lima tahun kedepan seiring dengan tujuan pembangunan tanaman dan 
hortikultura Jawa Timur adalah : meningkatkan produksi, produktivitas, nilai 
tambah dan daya saing komoditas padi, jagung, kedelai dan ubi kayu untuk 
meningkatkan pendapatan petani.   

Box 2.1. Sasaran Kawasan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura  Jawa Timur: 

 
Tanaman Pangan 

Padi : Kabupaten Pacitan, Ponorogo, 
Trenggalek, Tulungagung, Blitar, 
Kediri, Malang, Lumajang, Jember, 
Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, 
Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, 
Mojokerto, Jombang, Nganjuk, 
Madiun, Magetan, Ngawi, 
Bojonegoro, Tuban, Lamongan, 
Gresik, Bangkalan, Sampang, 
Pamekasan, Sumenep 

Jagung : Kabupaten Ponorogo, Tulungagung, 
Blitar, Kediri, Malang, Lumajang 
,Jember, Situbondo, Mojokerto, 
Jombang, Nganjuk, Magetan, Ngawi, 
Tuban, Lamongan,   

Kedelai : Kabupaten Kabupaten Ponorogo, 
Lumajang, Jember, Banyuwangi, 
Jombang, Nganjuk, Ngawi, Magetan, 
Lamongan,  Sampang 

Ubi Kayu : Kabupaten Pacitan, Ponorogo, 
Trenggalek,  Blitar, Kediri, Malang, 
Pasuruan, Jombang, Magetan, Tuban 

 
 
Hortikultura 

Cabai : Kabupaten Pacitan, Blitar, Kediri, 
Malang, Lumajang, Jember, 
Banyuwangi, Magetan, Gresik, 
Sampang, Pamekasan 

Bawang 
Merah 

: Kabupaten Kediri, Malang, 
Probolinggo, Nganjuk, Bojonegoro, 
Magetan, Ngawi, Bangkalan, 
Sampang, Pamekasan, Sumenep, 
Kota Batu 

Jeruk 
Keprok/ 
Siam 

: Kabupaten Jember, Banyuwangi, 
Malang, Magetan, Ponorogo, 
Pamekasan, Sumenep, Kota Batu, 
Blitar, Lumajang, Tuban dan Kediri 
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2.3.2. Pengembangan Kawasan Hortikultura  
 
Berpedoman dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor 

45/Kpts/PD.120/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Cabai, Bawang Merah dan 
Jeruk Nasional, tujuan pengembangan kawasan hortikultura di Jawa Timur lima 
tahun kedepan adalah meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya 
saing komoditas cabai, bawang merah dan jeruk untuk meningkatkan pendapatan 
petani.   

 
2.4. Sasaran Strategis Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Jawa Timur  
 
1. Peningkatan produksi, produktivitas padi, jagung, kedelai, ubi kayu, 

cabai merah, bawang merah dan jeruk di sentra produksi 
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing padi, jagung, kedelai, ubi 

kayu, cabai merah, bawang merah dan jeruk dalam memenuhi pasar 
domestik dan ekspor  

3. Peningkatan pendapatan keluarga petani di kawasan padi, jagung, 
kedelai, ubi kayu, cabai merah, bawang merah dan jeruk. 
 

2.5. Program Prioritas 
 
Mengacu dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Pertanian Provinsi  Jawa Timur Tahun 2015 – 2019 maka Program Pembangunan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai berikut : 

 
1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; 
2. Program Pengembangan Agribisnis; 
3. Program Peningkatan Kapasitas  SDM Non Aparatur Pertanian.  

 
Selanjutnya Program Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

tersebut diimplementasikan kedalam program prioritas Pengembangan Kawasan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur dalam kurun waktu 2015 – 2019.   
Program pembangunan Jawa Timur yang merupakan program prioritas 
pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura tersebut 
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diimplementasikan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan pembangunan 
pertanian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

 
Gambar 2.2. 

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur Tahun 2015-2019 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISI 

" Terwujudnya Jawa 
Timur sebagai Pusat 
Agribisnis Tanaman 

Pangan dan 
Hortikultura yang 
Berdaya Saing dan 

Berwawasan 
Lingkungan melalui 

Pengembangan 
Kawasan untuk 
kesejahteraan 

Masyarakat Jawa 
Timur” 

MISI 

Mewujudkan 
kemandirian pangan 
melalui peningkatan 

produksi dan 
produktivitas padi, 

jagung, kedelai, ubi kayu, 
cabai merah, bawang 

merah dan jeruk secara 
berkelanjutan 

Meningkatkan produk 
pangan segar dan olahan 
padi, jagung, kedelai, ubi 

kayu, cabai merah, 
bawang merah dan jeruk 
yang aman konsumsi dan 

berdaya saing tinggi 

Mewujudkan usaha 
pertanian dengan 

menumbuhkan ekonomi 
produktif di kawasan 

padi, jagung, kedelai, ubi 
kayu, cabai merah, 

bawang merah dan jeruk. 

TUJUAN 

Meningkatkan produksi, 
produktivitas padi, 

jagung, kedelai, ubi kayu, 
cabai merah, bawang 

merah dan jeruk 

meningkatkan nilai 
tambah dan daya saing 

padi, jagung, kedelai, ubi 
kayu, cabai merah, 

bawang merah dan jeruk 

Meningkatkan 
kemandirian dan 

kesejahteraan petani di 
kawasan padi, jagung, 

kedelai, ubi kayu, cabai 
merah, bawang merah 

dan jeruk. 

SASARAN 

Peningkatan produksi, 
produktivitas padi, 

jagung, kedelai, ubi kayu, 
cabai merah, bawang 

merah dan jeruk di 
sentra produksi 

Peningkatan nilai tambah 
dan daya saing padi, 

jagung, kedelai, ubi kayu, 
cabai merah, bawang 

merah dan jeruk dalam 
memenuhi pasar 

domestik dan ekspor 

Peningkatan pendapatan 
keluarga petani di 

kawasan padi, jagung, 
kedelai, ubi kayu, cabai 
merah, bawang merah 

dan jeruk. 


