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TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 
3.1. Tinjauan Pustaka 

 

3.1.1. Landasan Teori Pengembangan Komoditas Unggulan dan Kawasan 

Pertanian 

 

Pemahaman mengenai teori lokasi untuk pemilihan lokasi kawasan 

pertanian menjadi sangat penting dalam pengembangan kawasan pertanian. 

Kesalahan dalam penentuan lokasi akan berakibat pada ketidakberhasilan 

melakukan pembangunan kawasan pertanian Pemilihan lokasi menjadi dasar dalam 

pengembangan kawasan pertanian, dan berkaitan dengan hal ini pengembangan 

kawasan pertanian memerlukan upaya perencanaan penggunaan lahan yang 

berada dalam wilayah yang akan dikembangkan sebagai kawasan pertanian.  

Beberapa teori dasar yang menjadi landasan pengembang kawasan secara umum, 

termasuk pada pengembangan kawasan pertanian. 

 

Teori lokasi merupakan salah satu teori dasar yang perlu dipahami dalam 

perencanaan pembangunan wilayah dan pengembangan kawasan pertanian Dalam 

buku Metode Perencanaan Pertanian, 2014, dijelaskan bahwa  pemilihan lokasi 

kawasan pertanian selain ditentukan oleh kesesuaian kondis agroekosistem 

terhadap pengembangan komoditas, juga ditentukan oleh beberapa faktor seperti 

ketersediaan bahan baku lokal, volume permintaan lokal dan permintaan dari luar, 

bahan baku dan hasil produksi atau output baik berupa barang atau jasa yang dapat 

dipindahkan akibat adanya permintaan dari dalam maupun luar. Berkaitan dengan 

hal ini, biaya transportasi dan transaksi karena adanya jarak, dan infrastruktur atau 

prasarana ekonomi dan aksesiblitas lokas menjadi salah satu topik yang juga 

dibahas dalam teori lokasi.   Teori lokasi berkembang sejak awal abad 19 dan 

terdapat tiga tokoh atau pencipta landasan teori lokasi, yaitu Von Thunen, Weber 

dan Christaller. 
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a. Teori Lokasi Von Thunen 

 

Von Thunen adalah ahli ekonomi pertanian Jerman yang membuat teori 

tentang lokasi pertanian.  Sebagai Bapak dari teori lokasi atau kawasan pertanian, 

pada tahun 1826 Von Thunen mengidentifikasi perbedaan lokasi dari berbagai 

kegiatan pertanian atas dasar perbedaan sewa lahan. Menurut Von Thunen, tingkat 

sewa lahan paling mahal di pusat pasar dan makin rendah apabila makin jauh dari 

pasar. Hubungan sewa lahan dengan jarak kepasar dengan menggunakan kurva 

permintaan, dimana perbandingan (selisih) antara harga jual dengan biaya produksi 

masing-masing jenis produksi memiliki kemampuan yang berbeda untuk membayar 

sewa lahan.   Teori ini menjadi acuan penting dalam pengembangan wilayah 

terutama dalam menentukan berbagai kegiatan perekonomian. Berdasarkan teori 

ini dapat ditentukan berbagai zonasi (zoning) atau pewilayahan kawasan termasuk 

kawasan pertanian.    

 

Dalam perkembangan saat ini, terdapat beberapa kelemahan teori ini 

diantaranya : 1) kemajuan transportasi dapat menghemat banyak waktu dan biaya; 

2) beberapa daerah tidak lagi hanya hanya memiliki satu pusat pasar saja tetapi 

terdapat dua atau lebih pusat pasar; 3) adanya berbagai bentuk pengawetan dan 

pengolahan produk pertanian yang  mencegah risiko busuk pada pengiriman jarak 

jauh; 4) kondisi topografi setiap daerah berbeda-beda, sehingga hasil pertanian 

yang akan dihasilkanpun akan berbeda; 5) dalam perkembangannya sebuah wilayah 

atau sebuah negara yang menjadi wilayah atau negara industri mampu membentuk 

kelompok produksi sehingga tidak terpengaruh pada kota; 6) pengusahaan 

komoditas berkembang sehingga antara produksi dan konsumsi dapat membentuk 

usaha bersama menyangkut pemasarannya (perkembangan diversifikasi vertikal 

dan horisontal). 

 

b. Teori Lokasi Weber 

 

Alfred Weber pada tahun 1909 melakukan analisis tentang lokasi kegiatan 

industri.  Menurut teori Weber, pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip 

Box 3.1.  Pendekatan Kawasan Komoditas 
Unggulan  

 
Dalam pengembangan kawasan komoditas 
unggulan, terdapat empat pendekatan yang 
harus dilaksanakan secara berkesinambungan:  
(1) Pendekatan agroekosistem,  
(2) Pendekatan sistem agribisnis,  
(3) Pendekatan partisipatif, dan  
(4) Pendekatan terpadu.   
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minimisasi biaya, yaitu lokasi setiap industri tergantung pada total biaya 

transportasi dan tenaga kerja dimana penjumlahan keduanya harus minimum. 

Tempat dengan total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum identik 

dengan tingkat keuntungan yang maksimum.   Menurut Weber ada tiga faktor yang 

memengaruhi lokasi industri, yaitu biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan 

kekuatan aglomerasi atau deaglomerasi. Dalam menjelaskan keterkaitan biaya 

transportasi dan bahan baku.  Biaya transportasi merupakan faktor pertama dalam 

menentukan lokasi sedangkan faktor lainnya merupakan faktor yang dapat 

memodifikasi lokasi. Jadi, titik terendah biaya transportasi adalah titik yang 

menunjukan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan distribusi hasil 

produksi.  

 

Biaya transpotasi dipengaruhi oleh berat lokasional (berat total semua 

barang berupa input yang harus diangkut ke tempat produksi untuk menghasilkan 

satu satuan output ditambah be output yang akan dibawa ke pasar).  Berat total itu 

terdiri dari satu satuan produk akhir ditambah semua berat input yang harus 

diangkut ke lokasi pabrik seperti bahan mentah, bahan setengah jadi, bahan 

penolong dan lain-lain yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan output.  

Dipandang dari segi tata guna lahan, model Weber berguna untuk merencanakan 

lokasi industri dalam rangka menyuplai pasar wilayah, pasar nasional dan pasar 

dunia. Dalam model ini, fungsi tujuan biasanya meminimumkan ongkos transportasi 

sebagai fungsi dari jarak dan berat barang yang harus diangkut (input dan output).  

Model ini memiliki kelemahan terutama pada asumsi biaya transportasi dan biaya 

produksi yang bersifat konstan, tidak memerhatikan faktor lain seperti adanya 

kelembagaan dan terlalu menekankan pada posisi lokasi input. 

 
c. Teori Lokasi Christaller 

 
Christaller (1933) menjelaskan bagaimana susunan besaran kota, jumlah 

kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah. Teori Christaller dikenal dengan 
dengan teori model tempat sentral (central place model theory). Christaller 
mengemukakan bahwa tanah yang positif adalah tanah yang mendukung pusat 
kota. Secara ideal maka kota merupakan pusat daerah yang produktif, dengan 
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tempat sentral merupakan pusat kota. Berdasarkan prinsip aglomerasi, ekonomi 
kota kecil bergantung pada tersedianya dan adanya kegiatan \ ada pada kota besar.  
Dalam hubungan antara kota dengan rumah tinggal, Christaller mengatakan bahwa 
rumah tangga memaksimalkan kegunaan kepuasan dalam rangka pemilihan tempat 
tinggal atau permukiman.  Salah satu hal penting yang banyak dibahas dalam teori 
lokasi Christaller adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari 
satu lokasi ke lokasi lainnya. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat suatu 
lokasi yang memiliki daya tarik, dimana orang ingin mendatangi. Hal ini terkait 
dengan besarnya daya tarik pada pusat tersebut dan jarak antara lokasi dengan 
pusat tersebut. 

 
3.1.2. Konsep Dasar Pengembangan Wilayah 
 

Pengembangan kawasan pertanian memiliki model-model atau kerangka 
operasional pengembangan kawasan berdasarkan konsep pengembangan dalam 
teori pembangunan wilayah.  Pengembangan kawasan ditujukan sebagai upaya 
memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil 
pertumbuhan, dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Menurut Undang-
Undang nomor : 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang 
yang merupakan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya 
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan 
kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 

 
Berbagai konsep pengembangan wilayah yang pernah diterapkan 

(Bappenas, 2006): 1) pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya; 2) 
pengembangan wilayah berbasis penataan ruang; 3) pengembangan wilayah 
terpadu (menekankan kerja sama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal); 4) 
pengembangan wilayah berdasarkan klaster dengan tujuan: a) memperoleh 
manfaat kesejahteraan; kesempatan kerja, dan ekspor; b) memperoleh kesempatan 
untuk mengembangkan inovasi dan perdagangan melalui jaringan kerja yang kuat; 
c) berkembangnya pasar dan jaringan kerja internasional; d) berkembangnya 
infrastruktur pendukung; e) berkembangnya budaya baru dalam upaya-upaya kerja 
sama, dengan biaya transaksi yang rendah; f) tumbuhnya generasi pengusaha-
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pengusaha lokal baru yang memiliki sendiri usaha bisnisnya; (g) berkembangnya 
kemitraan dengan pemerintah yang didasarkan atas rasa saling ketergantungan. 

 
3.1.3. Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan 

 
Menurut Hanafiah (1999) dalam Metode Perencanaan Pertanian, 

komoditas unggulan yang dikembangkan setidaknya dibagi ke dalam dua kelompok, 
yaitu: 1) komoditas unggulan basis ekonomi dan (2) komditas unggulan nonbasis 
ekonomi.  Komoditas unggulan basis ekonomi adalah komoditas unggulan yang 
dikembangkan dalam kerangka pengembangan ekonomi dan berorientasi pasar 
lokal, regional, nasional, maupun internasional. Konsep efisiensi teknis dan efisiensi 
ekonomis, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif menentukan 
pertumbuhan komoditas basis ekonomi melalui kemampuannya bersaing di pasar 
nasional dan internasional.  Komoditas unggulan nonbasis ekonomi adalah 
komoditas unggulan yang dikembangkan dalam kerangka pengembangan stabilitas 
sosial, ekonomi dan politis yang lebih berorientasi bagi upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan pasar dalam negeri sendiri. Komoditas ini dikenal 
sebagai komoditas strategis. 

 
Selanjutnya Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian menentukan 

kelompok komoditas kawasan pertanian : (1) kawasan tanaman pangan; (2) 
kawasan hortikultura; (3) kawasan perkebunan; dan (4) kawasan peternakan.  
Mengingat rancang bangun kawasan yang disusun merupakan Master Plan 
Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur, sehingga penting 
diketahui kawasan pertanian untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura.   

 
a. Kawasan Tanaman Pangan  

 
Kawasan tanaman pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan yang 

disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta 
dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala 
ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan.  Kawasan tanaman 
pangan dapat berupa kawasan yang telah eksis atau calon lokasi baru dan lokasinya 
dapat berupa hamparan atau spot partial namun terhubung dengan aksesibilitas 
memadai.  Kriteria khusus kawasan tanaman pangan dalam aspek luas agregat 

Box 3.2. Konsep Pengembangan Wilayah 
(Bappenas, 2006) 

 

1. Konsep Pengembangan Wilayah 
Berbasis Karakter Sumberdaya, memiliki 
berbagai pendekatan diantaranya: 1) 
pengembangan wilayah berbasis 
sumberdaya; 2)pengembangan wilayah 
berbasis komoditas unggulan; 3) 
pengembangan wilayah berbasis 
efisiensi; 4) pengembangan wilayah 
berbasis pelaku pembangunan; 
 

2. Konsep Pengembangan Wilayah 
Berbasis Penataan Ruang, dengan 
pendekataan penataan ruang wilayah 
yang membagi wilayah ke dalam: (1) 
pusat pertumbuhan; (2) integrasi 
fungsional; (3) desentralisas; 

 

3. Konsep Pengembangan Wilayah 
Terpadu menekankan kerja sama antar 
sektor untuk meningkatkan 
kesejahteran masyarakat dan 
penanggulangan kemiskinan di daerah-
daerah tertinggal; 

 

4. Konsep Pengembangan Wilayah 
Berbasis klaster berfokus pada 
keterkaitan dan ketergantungan antara 
pelaku-pelaku dalam suatu jaringan 
kerja produksi, jasa pelayanan, dan 
inovasi pengembangannya dengan 
motor penggerak sektor industri.  
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kawasan untuk masing-masing komoditas unggulan tanaman pangan adalah: padi, 
jagung, dan ubi kayu minimal 5.000 hektar; kedelai minimal 2.000 hektar; kacang 
tanah minimal 1.000 hektar; serta kacang hijau dan ubi jalar minimal 500 hektar. 
Disamping aspek luas agregat, kriteria khusus kawasan tanaman pangan juga 
mencakup berbagai aspek teknis lainnya yang bersifat spesifik komoditas.  

 
b. Kawasan Hortikultura 

 
Kawasan hortikultura adalah sebaran usaha hortikultura yang disatukan 

oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh 
agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan 
efektivitas manajemen usaha hortikultura. Kawasan hortikultura dapat meliputi 
kawasan yang telah eksis maupun lokasi baru yang memiliki potensi sumberdaya 
alam yang sesuai dengan agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan 
dan/atau spot partial (luasan terpisah) dalam satu kawasan yang terhubung dengan 
aksesibilitas memadai. Kriteria khusus kawasan hortikultura mencakup berbagai 
aspek teknis yang bersifat spesifik komoditas baik untuk tanaman buah, sayuran, 
tanaman obat maupun tanaman hias.    

 
3.1.4. Konsep Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

 
Daryanto dan Hafizrianda (2010), menyatakan bahwa pendekatan 

pengembangan wilayah dengan berbasis pada komoditas unggulan dengan kriteria : 
sebagai penggerak ekonomi wilayah, memiliki keterkaitan kedepan kebelakang 
(forward and backward linkages), memiliki daya saing (competitiveness) dengan 
komoditas lain di pasar domestik dan ekspor, memiliki keterkaitan ekonomi dengan 
wilayah lain (regional linkages), memiliki status penggunaan inovasi teknologi yang 
dapat menyerap tenaga kerja secara optimal, dapat bertahan dalam jangka panjang 
(siklus pertumbuhan), tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal, 
didukung oleh multi kebijakan, dan pengembangannya berorientasi pada 
kelestarian sumberdaya alam.  Artinya pemwilayahan komoditas pertanian disusun 
dengan mempertimbangkan kualitas dan ketersediaan sumberdaya lahan, manusia, 
dan infrastruktur yang tersedia agar diperoleh produk pertanian yang optimal dan 
berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis  (Hartomi 
dan Suhardjo, 2001) 
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Pendekatan yang digunakan untuk penyusunan Master Plan Pengembangan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur adalah pendekatan sistem agribisnis 
dengan sasaran : 1) meningkatnya kuantitas produksi, kualitas produk dan 
kesinambungan produksi komoditas yang dihasilkan; 2) meningkatkan efektivitas 
serta efisiensi pengembangan komoditas unggulan.  Pengembangan komoditas 
pertanian dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu yang meliputi aspek 
pengadaan input produksi, proses produksi komoditas, aspek pemasaran, 
pengolahan komoditas, serta aspek penyuluhan dan permodalan.     

 
Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebut dibangun melalui 

pendekatan agribisnis dengan orientasi produksi untuk memenuhi kebutuhan 
pangan local serta untuk memenuhi permintaan pasar terutama pasar ekspor.  
Keterpaduan kegiatan yang dibangun dalam kawasan pertanian tersebut lebih 
diarahkan untuk dapat menghasilkan produk berdaya saing melalui peningkatan 
kuantitas produksi dan produktivitas melalui berbagai instrumen mencakup 
perluasan areal, penggunaan benih/bibit unggul, aplikasi teknologi budidaya, 
pengairan dan kegiatan-kegiatan lainnya dengan titik berat kepada aspek hulu 
(benih/bibit unggul) dan aspek budidaya (kuantitas produksi), serta tetap 
mengedepankan aspek kualitas dan efisiensi.  Sedangkan kawasan pertanian 
hortikultura dengan komoditas sayuran dan buah unggulan yang bernilai tinggi dan 
diminati pasar, diarahkan menjadi pemasok permintaan pasar lokal dan 
internasional. Keterpaduan kegiatan yang dibangun lebih diarahkan untuk dapat 
meningkatkan daya saing produk melalui peningkatan produksi dan kualitas produk, 
kontinuitas ketersediaan produk, pengolahan pasca panen dan kegiatan-kegiatan 
lainnya dengan titik berat kepada aspek budidaya (praktik GAP) dan aspek pasca 
panen (pengolahan, penyimpanan dan peningkatan kualitas). 

 
Mengacu Peraturan Menteri Pertanian No. 50 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, pendekatan pembangunan pertanian 
ke depan menitikberatkan pada pengembangan kawasan pertanian yang meliputi 
Sentra Pertanian dan Kawasan Pertanian.   Sentra Pertanian merupakan bagian dari 
kawasan yang memiliki ciri tertentu di mana di dalamnya terdapat kegiatan 
produksi suatu jenis produk pertanian unggulan. Disamping itu, sentra merupakan 
area yang lebih khusus untuk suatu komoditas dalam kegiatan ekonomi yang telah 
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membudaya yang ditunjang oleh prasarana dan sarana produksi untuk 
berkembangnya produk tersebut. Pada area sentra terdapat suatu kesatuan 
fungsional secara fisik lahan, geografis, agroklimat, infrastruktur dan kelembagaan 
serta SDM, yang berpotensi untuk berkembangnya suatu komoditas unggulan.  
Sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-
sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya 
alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi 
batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan 
wilayah.   

 
Selanjutnya Kawasan pertanian menurut administrasi pengelolaan terdiri 

dari: a) Kawasan Pertanian Nasional; b) Kawasan Pertanian Provinsi; dan c) Kawasan 
Pertanian Kabupaten/Kota.  Dengan demikian, kawasan pertanian yang akan 
dikembangkan di Jawa Timur merupakan kawasan pertanian tingkat provinsi 
dengan penetapan Gubernur.  Kawasan Pertanian Provinsi memiliki kriteria: 1) 
memiliki kontribusi produksi yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap 
pembentukan produksi provinsi; 2) difasilitasi oleh APBD provinsi dan atau dapat 
didukung APBN sebagai pendamping (untuk provinsi yang mengembangkan 40 
komoditas unggulan nasional); 3)  mengembangkan komoditas unggulan provinsi 
dan / atau 40 komoditas unggulan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana 
Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019. 

 
3.1.5. Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian 

 
Penyusunan rencana pengembangan kawasan pertanian merupakan tahap 

awal serangkaian proses dan kegiatan pembangunan pada kawasan pertanian, dan 
mencakup serangkaian proses sebagai berikut: 1) penentuan komoditas prioritas; 2) 
penentuan lokasi kawasan pada kabupaten/kota; 3) penyusunan Master Plan 
pengembangan kawasan pertanian; 4) penyusunan rencana aksi pengembangan 
kawasan pertanian; 5) sinkronisasi rencana pengembangan kawasan pertanian 
lingkup provinsi; dan 6) sinkronisasi rencana pengembangan kawasan lingkup 
Kementerian Pertanian.  

 
Berdasarkan studi-studi yang pernah dilakukan, perencanaan dan pemilihan 

atau penentuan komoditas unggulan dan lokasi kawasan komoditas unggulan 
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pertanian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu: 1) ditetapkan komoditas 
unggulan pada kabupaten/kota tertentu dan selanjutnya dilakukan penetapan 
lokasi kawasan pengembangannya (Ratnawa et.al. 2000 dan 2001); 2) dilakukan 
pemilihan komoditas unggulan secara nasional untuk ditetapkan, selanjutnya 
dilakukan pemilihan provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan sebagai dasar 
penetapan kawasan pengembangan seperti yang dilakukan oleh Siregar et.al. 
(2003); 3) berdasarkan komoditas unggulan nasional yang telah ditetapkan 
selanjutnya dilakukan pemilihan prioritas kawasan pengembangannya seperti yang 
dilakukan oleh Setiyanto et.a (2012) dan Tim Biro Perencanaan, Pusat Sosial 
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, dan Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian 
(2012 dan 2013); dan 4) ditetapkan dahulu lokasi kawasan selanjutnya dilakukan 
pemilihan prioritas komoditas unggulan yang aka dikembangkan untuk ditetapkan. 

 
Berdasarkan Permentan 50 Tahun 2012, secara skematis metode 

penetapan lokasi pengembangan kawasan pertanian dilakukan dengan dua 
metode, yaitu: 1) pola pengembangan kawasan yang sudah ada; dan 2) pola 
pengembangan kawasan baru.  Penentuan kawasan baru dapat didasarkan pada 
komodi yang potensial, dan ketersediaan lahan yang sesuai untuk mendukung 
pengembangan komodi tersebut (commodity driven).  Ada kalanya lokasi potensial 
sudah ada, namun belum terdapat komoditas yang layak untuk dikembangkan. 
Secara nasional, komoditas unggulan yang dikembangkan dalam bentuk kawasan 
pertanian  40 (empat puluh) komoditas unggulan nasional yang telah ditetapkan 
dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.   

 
Arah dan kebijakan pengembangan kawasan tanaman pangan dan 

hortikultura unggulan sesuai Permentan Nomor 50/2012, kawasan pertanian 
diklasifikasikan dalam tiga kategori : 1) kawasan belum berkembang; 2) kawasan 
yang cukup berkembang; 3) kawasan telah berkembang.  Selanjutnya proses 
pengembangan kawasan dikelompokkan dalam lima kelompok : l) tahap inisiasi; 2) 
tahap penumbuhan pada kawasan yang belum berkembang; 3) tahap 
pengembangan kawasan; 4) tahap pemantapan kawasan; dan 5) tahap perluasan 
dan integrasi antar kawasan. Jenis kegiatan pada masing-masing tahap berbeda-
beda tergantung pada keterkaitan antar sentra pertanian, kekuatan subsistem 
agribisnis yang ada (hulu, produk dan penunjang), maupun kualitas SDM dan 
aplikasi teknologi yang telah dilakukan. 
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3.2. Kerangka Pemikiran  

 
Master Plan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura 

adalah rancang bangun dan instrumen perencanaan untuk menjabarkan arah 
kebijakan, strategi, tujuan program dan sasaran kegiatan pengembangan komoditas 
unggulan pertanian nasional di tingkat provinsi.  Kerangka pikir dalam penyusunan 
Master Plan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur memiliki 
keterkaitan berbagai dokumen pengembangan kawasan seperti Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 yang membagi kawasan 
budidaya untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura serta dokumen 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur Tahun 2014-2019 
yang memuat pembagian kawasan agropolitan.    

 
Penyusunan Master Plan ini juga mengakomodir rencana aksi 

pengembangan kawasan dari kabupaten / kota.  Sebagai rancang bangun dan 
instrumen perencanaan kabupaten / kota, rencana aksi (action plan) menjabarkan 
secara lebih operasional Master Plan yang telah disusun dan menjadi rencana detail 
kawasan pertanian di kabupaten/kota yang disusun setiap tahun untuk jangka 
waktu 5 tahun. Rencana aksi disusun dalam bentuk matriks rencana program yang 
komponen isinya mencakup: 1) jenis kegiatan dan volume; 2) lokasi (kecamatan / 
desa); 3) jadual pelaksanaan; 4) satuan kerja pelaksana; 5) proyeksi kebutuhan dan 
sumber pendanaan; 6) indikator ouput dan outcome. Secara ringkas kerangka 
pemikiran Master Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Jawa Timur.  
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Gambar 3.1.  
Kerangka Pemikiran Masterplan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur 

 

 

             

 

 


