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Penyusunan Master Plan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa 

Timur meliputi beberapa tahapan kegiatan utama, yaitu  : 1) Pengumpulan, 
Pengolahan dan Analisis Data; 2) Pendekatan Pengembangan Kawasan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura Jawa Timur; dan 3) Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi 
Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur dengan 
melakukan tinjauan kebijakan dan peraturan, analisis isu strategis tentang komoditas 
dan analisis potensi, peluang, kendala dan masalah pengembangan komoditas di tiap 
kawasan, serta berbagai alat analisis lainnya. 

 
4.1. Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data  

 
Data yang dikumpulkan dalam penyusunan Master Plan Kawasan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Jawa Timur meliputi data primer dan sekunder.   Data 
primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung, baik dari lapangan maupun 
dari laboratorium. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari 
instansi-instansi terkait. 

 
4.1.1. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder 

 
Data primer diperoleh melalui survei lapangan yang meliputi observasi 

lapangan, verifikasi data sekunder, dan wawancara dengan stakeholder terkait. 
Penelitian lapang meliputi penggunaan lahan, pengumpulan data iklim, sosial 
ekonomi serta teknologi budidaya.  Data sekunder dikumpulkan dari data-data yang 
dipublikasikan oleh dinas/lembaga pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik Provinsi 
Jawa Timur, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Badan ketahanan Pangan Provinsi Jawa 
Timur dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai berikut: 

 
1. Kondisi fisik wilayah; 
2. Kependudukan/demografi; 
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3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014-2019; 

4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031; 
5. Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 
6. Perekonomian wilayah; 
7. Infrastruktur wilayah; 
8. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010; 
9. Hasil Sensus Pertanian Tahun 2013; 
10. Hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional 

(Sakernas); 
11. Data Statistik Pertanian terkait Luas Panen, Produksi dan Produktivitas; 
12. Data Sarana Prasarana Pertanian; 
13. Data Kelembagaan Pertanian; 
14. Ketersediaan tenaga lapangan; 

 
4.1.2. Pengolahan dan Analisis Data 

 
Pengolahan dan analisis data merupakan penilaian terhadap berbagai 

keadaan yang dilakukan berdasarkan pendekatan dan metode serta teknik analisis 
data. Berikut disajikan teknik analisis pada masing-masing data yang digunakan 
dalam penyusunan Master Plan.  

 
4.2. Metode Pendekatan 

 
Pendekatan pengembangan kawasan dirancang untuk  meningkatkan 

efektivitas kegiatan, efisiensi anggaran dan mendorong keberlanjutan kawasan 
komoditas unggulan.  Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan 
kawasan komoditas unggulan adalah meningkatnya kuantitas produksi, kualitas 
produk dan kesinambungan produksi komoditas yang dihasilkan. Dalam rangka 
pencapaian sasaran tersebut dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi 
pengembangan komoditas unggulan, maka pengembangan kawasan komoditas 
unggulan harus dilaksanakan melalui pendekatan sistem agribisnis. Hal ini 
mengandung pengertian bahwa pengembangan komoditas pertanian di kawasan 
komoditas unggulan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari 
pengadaan input produksi hingga pemasaran produk yang dihasilkan petani. Dengan 
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kata lain, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kawasan 
komoditas unggulan dapat meliputi aspek pengadaan input produksi, proses 
produksi komoditas, aspek pemasaran, pengolahan komoditas, serta aspek 
penyuluhan dan permodalan, yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  pengembangan  
komoditas  unggulan  di  kawasan setempat. 

 
4.3. Metode Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi 

 
Secara garis besar rumusan strategi  pengembangan  kawasan  tanaman 

pangan dan hortikultura dengan pendekatan agribisnis melalui tiga tahapan hasil 
Analisis SWOT yaitu: (1) inventarisasi secara mendalam faktor-faktor internal dan 
eksternal; (2) penentuan bobot dan ranking masing-masing faktor penentu dan 
penetapan skor masing-masing faktor penentu.  Faktor internal mencakup srenghts 
(kekuatan) dan weakness (kelemahan), sedangkan faktor eksternal mencakup 
opportunities (peluang) dan threats (ancaman).   

 
Faktor lingkungan internal dan eksternal dijabarkan dalam strengts, 

weaknes, opportunities dan threats sebagai berikut : 
 

Kekuatan (Strength=S) 
1. Daya dukung sumberdaya alam, lahan pertanian dan komoditas 
2. Sarana Prasarana dan Infrastruktur penunjang produksi dan pemasaran hasil 

pertanian tersedia 
3. Tersedianya teknologi  budidaya dan pengolahan hasil  
4. Jumlah SDM petani dan aparat pertanian cukup besar 

 
Kelemahan (Weakness=W) 
1. Rata-rata kepemilikan lahan pertanian yang sempit 
2. Rendahnya kemampuan petani dan kelompoknya dalam mengakses 

permodalan, dan teknologi serta masih tergantung kepada bantuan atau 
program pemerintah 

3. Terbatasnya sarana prasarana produksi, panen dan pengolahan pertanian dan 
tidak berfungsi optimal 

4. Industri hilir belum berkembang  
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Peluang (Opportunity=O) 
1. Kebutuhan pangan terhadap komoditas tanaman pangan dan hortikultura 

sangat tinggi seiring pertumbuhan penduduk Jawa Timur 
2. Peluang pasar produk  pertanian karena Jawa Timur merupakan lumbung 

pangan nasional 
3. Peluang pasar  hasil olahan pertanian sangat terbuka terutama hortikultura 

dengan tingkat konsumsi terhadap cukup tinggi dan cenderung sangat elastis 
terhadap peningkatan pendapatan dan perubahan gaya hidup 
 

Ancaman (Threats=T) 
1. Adanya persaingan global terhadap produk pertanian Jawa Timur 
2. Masih rendahnya kesadaran terhadap mutu produk pertanian melalui sertifikasi 
3. Harga produk hortikultura kalah bersaing terhadap harga impor 
4. Perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih memilih produk impor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


