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STRATEGI DAN KEBIJAKAN 
PENGEMBANGAN KAWASAN 
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA JAWA TIMUR  
 
 

Master Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Jawa Timur sebagai rancang bangun dan instrumen perencanaan yang disusun 
dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dan prasyarat keberhasilan 
pembangunan pertanian di Jawa Timur.  Strategi utama yang merupakan pilar-pilar 
penting dari Master Plan ini telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012, tentang Pedoman Pengembangan Kawasan 
Pertanian. Strategi pengembangan kawasan sesuai dengan Permentan : (1) 
pentahapan melalui penilai kelas perkembangan kawasan dan proses 
pengembanganya; dan (2) strategi penguatan sesuai kebutuhan tahapan dan proses 
pengembangannya. 

 
Keberhasilan Master Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Jawa Timur sangat ditentukan oleh beberapa prinsip-prinsip dasar 
sebagai syarat keberhasilan pengembangan kawasan tanaman pangan dan 
hortikultura Jawa Timur yang mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
50/Permentan/OT.140/8/2012 dan Kriteria Dasar serta Kriteria Khusus 
Pengembangan Kawasan.  Berdasarkan tingkat perkembangannya, proses 
pengembangan kawasan dikelompokkan menjadi lima kelompok sesuai tahap 
perkembangan, yaitu : (1) tahap inisiasi; (2) tahap penumbuhan; (3) tahap 
pengembangan kawasan; (4) tahap pemantapan kawasan; (5) tahap integrasi antar 
kawasan. Jenis kegiatan pada masing-masing tahap berbeda-beda tergantung pada 
tingkat keterkaitan antar pertanian, kekuatan sub sistem agribisnis yang ada (hulu, 
produksi, hilir dan penunjang), maupun kualitas SDM dan aplikasi teknologi yang 
telah dilakukan.  Berkembangnya kawasan tanaman pangan dan hortikultura dalam 
mendukung pembangunan ekonomi Jawa Timur menuju negara maju membutuhkan 
strategi pengembangan kawasan diawali dari optimalisasi potensi komoditas 
unggulan yang telah berkembang di wilayah tertentu dan  kemudian secara terfokus 
dan terarah dikembangkan dengan basis kawasan dengan memperhatikan 

 

 

Proses pengembangan kawasan dikelompokkan 
menjadi lima kelompok : (1) tahap inisiasi pada 

kawasan yang belum berkembang; (2) tahap 
penumbuhan pada kawasan yang belum 

berkembang; (3) tahap pengembangan kawasan; 
(4) tahap pemantapan kawasan; (5) tahap integrasi 

antar kawasan. 
 

(Peraturan Menteri Pertanian Nomor  
50/Permentan/OT.140/8/2012) 
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keterkaitan hulu-hilir secara berkesinambungan. Pengembangan kawasan komoditas 
unggulan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan keterpaduan dari berbagai program 
dan kegiatan, termasuk di dalamnya adalah kontribusi dari berbagai sektor terkait, 
seperti perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, 
pekerjaan umum,  pusat  penelitian,  perguruan  tinggi,  swasta, asosiasi, perbankan, 
dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.   

 
7.1. Klasifikasi Kelas Kawasan 

 
Kawasan pertanian yang ada saat ini baik merupakan kawasan pertanian 

tradisional  maupun  kawasan  pertanian  yang  dibangun  Pemerintah dapat 
diklasifikasikan dalam tiga katagori kelas kawasan, yaitu: a) Kawasan yang belum 
berkembang; b) Kawasan yang cukup berkembang dan c) Kawasan yang telah 
berkembang.  Klasifikasi  kawasan  pertanian  sebagaimana Tabel 7.1 

 
Tabel 7.1.  Ciri-ciri Kawasan Pertanian menurut Tahapan Perkembangannya 

 
Ciri-ciri Kelas Kawasan 

Belum berkembang Cukup berkembang Sudah berkembang 
Masih dominan kegiatan 
on-farm 

Kegiatan on-farm 
sudah berkembang 

Kelembagaan pelayanan 
terkait pertanian sudah 
beragam jenisnya 

Teknologi budidaya 
belum maju 

Kelembagaan pelayanan 
terkait pertanian sudah 
mulai dibentuk 

Pemasaran produk sudah 
berkembang,  bahkan 
keluar wilayahnya 

Sarana dan prasarana 
belum lengkap 

Sarana dan prasarana 
sudah lebih lengkap 

Kegiatan produksi sudah 
mengutamakan kualitas  

Diperlukan   penguatan 
kegiatan on-farm 

Diperlukan  kegiatan 
industri hilir 

Kegiatan  off  farm  
sudah mulai berkembang 

Masih memerlukan 
bimbingan dari Penyuluh 
Pertanian 

Diperlukan penyuluhan 
bidang budidaya 

Penguatan penyuluhan di 
bidang hilir  dan 
pemasaran 

Sumber : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 

Khusus untuk kawasan tanaman pangan, kriteria kawasan  antara  lain 

memperhatikan produktivitas, optimalisasi luas tanam, tingkat kehilangan  

hasil, mutu, efisiensi, harga dan margin, optimalisasi tingkat pendapatan  

(keberagaman sumber pendapatan). Tipe kawasan, kriteria dan orientasi 

penguatan kawasan tanaman pangan ditunjukkan oleh Tabel 7.2.  Sedangkan 

Box 7.1. Kriteria Dasar Kawasan 

• Komoditas unggulan  tanaman pangan: padi, 

jagung, kedelai dan ubi kayu; 

• Luasan kawasan padi, jagung, dan ubi kayu 

minimal 5.000 hektar, kedelai minimal 2.000 

hektar dan ubi kayu minimal 500 hektar; 

• Pengembangan kawasan  tanaman pangan 

khususnya padi, jagung dan kedelai dilakukan 

melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan 

Tanaman Terpadu (GP2TT) 

• Kawasan hortikultura berupa kawasan yang 

telah eksis atau calon lokasi baru yang 

memiliki potensi sumberdaya alam sesuai 

dengan agroekosistem, dan lokasinya dapat 

berupa hamparan dan/atau spot partial 

(luasan terpisah) namun terhubung dengan 

aksesibilitas memadai. 

Kriteria Khusus Kawasan 

• Kriteria khusus kawasan tanaman pangan : a) 

Kawasan padi = 5.000 Ha/2-4 kecamatan 

(fasilitasi GP2TT 2.500 Ha); b) Kawasan jagung 

= 3.000 Ha/2-4 kecamatan (fasilitasi GP2TT 

1.500 Ha); dan c) Kawasan kedelai = 3.000Ha 

/2-4 kecamatan (fasilitasi GP2TT 1.500 Ha; 

• Kriteria khusus kawasan hortikultura 

mencakup berbagai aspek teknis yang bersifat 

spesifik komoditas baik untuk tanaman buah, 

sayuran, tanaman obat 
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klasifikasi kawasan hortikultura sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

50/Permentan/CT.140/8/ 2012 untuk komoditas cabai merah, bawang merah 

dan jeruk tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (tabel 7.3).  

  
Tabel 7.3. Klasifikasi Kawasan Hortikultura 

 

Kriteria Kawasan 
Hortikultura 

Baru / 
inisiasi Penumbuhan Pengembangan Pemantapan Integrasi antar 

kawasan 

Tersedia Lahan usaha dan 
SDM √ √ √ √ √ 

Penerapan GAP/SOP   √ √ √ √ 
Dukungan penangkar ³)   √ √ √ √ 
Budidaya sudah 
berorientasi pasar    √ √ √ ¹) √ ¹) 

Tersedia Master Plan 
pengembangan ¹)     √ √ √ 

Menerapkan teknologi 
budidaya dan pasca panen 
berorientasi mutu  

    √ √ √ 

Prasarana dan sarana¹)       √ √ 
Tersedia modal pengemb. 
usaha ¹)       √ √ 

Terbentuk kawasan jeruk 
skala ekonomi (minimal 
500 Ha) ¹) 

      √ √ 

Jejaring usaha mulai 
terbentuk / berfungsi ¹)       √ √ 

Registrasi lahan usaha       √ √ 
Terbentuk kemitraan       √ √ 
Budidaya berorientasi 
pasar        √ √ 

Terintegrasi melalui 
informasi pengaturan pola 
tanam ²) 

        √ 

Terintegrasi ketersediaan 
produk ²)         √ 

Terintegrasi melalui 
informasi pasar ¹) ³)         √ 

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura 2015 (diolah dari FGD Pedoman Penyusunan 
Master Plan Pengembangan Kawasan Pertanian, Bogor, 16 Maret 2015 

Keterangan : ¹) Jeruk ²) Cabai dan Bawang Merah ³) Bawang Merah 

 

Klasifikasi kawasan dalam Tabel 7.3. tersebut merupakan kondisi ideal yang 

seharusnya diterapkan dalam pengembangan kawasan hortikultura. Akan tetapi 

Tabel 7.2. Klasifikasi Kawasan Tanaman Pangan 
menurut Perkembangannya 

 

Tipe Kelas 
Kawasan 

Kriteria Kawasan 
Orientasi 

Penguatan 

Pertumbuhan 

Produktivitas  < rata 
rata provinsi 

Peningkatan 
produktivitas 

Pemanfaatan  lahan  
belum optimal 

Peningkatan Indeks 
Pertanaman (IP) 

Tingkat kehilangan 
hasil mutu tinggi 

Penurunan tingkat 
kehilangan hasil 

Pengembangan 

Produktivitas hampir 
sama rata rata 
provinsi  

Peningkatan 
produktivitas 

Pemanfaatan lahan 
hampir optimal 

Penurunan tingkat 
kehilangan hasil 

Tingkat kehilangan 
hasil sedang 

Peningkatan mutu 
hasil 

Mutu hasil belum 
optimal 

  

Pemantapan 

Produktivitas > rata 
rata nasional 

Pengenalan 
teknologi baru 

Mutu hasil belum 
optimal 

Peningkatan mutu 
hasil 

Efisiensi usaha 
belum optimal 

Efisiensi usaha 
melalui 
pemanfaatan 
limbah lingkungan 

Optimalisasi 
pendapatan melalui 
produksi  sub sektor 
tanaman sudah 
maksimal (kecuali 
ada introduksi 
teknologi baru) 

Diversifikasi produk 
tanaman pangan 
Pengaturan harga 
dan margin 
Diversifikasi 
pendapatan melalui 
sub sektor lain 

Sumber : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
50/Permentan/OT.140/8/2012 
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realita dilapang menunjukkan bahwa didalam setiap areal kawasan hortikultura 

tersebut secara kelembagaan ditingkat petani dilakukan oleh beberapa 

kelompoktani yang berbeda dalam menerapkan usahatani/ budidayanya, mengingat 

alokasi program / kegiatan dari pemerintah berupa fasilitasi SLGAP belum 

menyentuh seluruh kelompoktani dalam kawasan tersebut di setiap kabupaten.  

Sesuai kondisi tersebut maka klasifikasi kawasan hortikultura dilakukan berdasarkan  

luas areal, produksi dan produktivitasnya sebagai berikut : a) Kawasan Baru / Inisiasi, 

apabila rerata luas panen dan produksi kabupaten  dibawah rerata provinsi; b) 

Kawasan Penumbuhan, apabila rerata luas panen kabupaten dibawah rerata provinsi 

dan produksi kabupaten dibawah rerata provinsi; c) Kawasan Pengembangan, 

apabila rerata luas panen dan produksi kabupaten diatas rerata provinsi; dan d) 

Kawasan Pemantapan apabila rerata produksi dan produktivitas kabupaten diatas 

rerata provinsi. 

 

7.2. Strategi  Pengembangan  Kawasan  Tanaman Pangan dan Hortikultura 
 
Berdasarkan isu strategis saat ini serta hasil identifikasi potensi, peluang, 

maupun permasalahan bidang pertanian untuk lima tahun kedepan melalui analisis 

SWOT: 

1. Penguatan sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura 

2. Meningkatkan kapasitas petani dalam mengakses permodalan, dan teknologi  

3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing  produksi dan pemasaran hasil 

pertanian; 

4. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan petani untuk meningkatkan 

kemandirian petani. 

 

7.3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

 

Dalam rangka pencapaian ketahanan pangan sebagai bagian dari kedaulatan 

pangan, maka kebijakan sesuai strategi pengembangan kawasan tanaman pangan 

dan hortikultura di Jawa Timur :  
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7.3.1. Penguatan sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura   

 

a. Peningkatan Luas Tanam 

 

1) Optimasi lahan; 

2) Peningkatan  indeks pertanaman (IP); 

 

b. Peningkatan Produktivitas 

 

1) Penerapan teknologi budidaya; 

2) Penyediaan benih unggul; 

3) Penyediaan pupuk dan pestisida; 

4) Pemberdayaan  penangkar benih; 

5) Bantuan alat dan mesin pertanian; 

6) Pengembangan jaringan dan optimasi air; 

7) Pengembangan  sistem  perlindungan  yang  ramah lingkungan 

 

7.3.2. Meningkatkan kapasitas petani dalam mengakses permodalan, dan 

teknologi  

 

a. Perlindungan Petani dan akses permodalan 

b. Peningkatan SDM Petani 

 

7.3.3. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian 

 

a. Penerapan teknologi panen dan pasca panen;  

b. Penerapan standar mutu hasil pertanian melalui penerapan GAP, GHP, 

registrasi lahan; 

c. Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan melalui integrasi 

kawasan budidaya dengan sentra pengolahan;  
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7.3.4. Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Petani  

 

a. Penerapan teknologi pengelolaan tanaman secara terpadu; 

b. Revitalisasi sarana dan kelembagaan pasar produk pertanian (pasar 

tani, sub terminal agribisnis) melalui promosi produk pertanian, 

stabilisasi harga, pengembangan jaringan pasar yang terintegrasi, 

pelayanan informasi pasar dan kemitraan. 

 

7.4. Langkah Operasional 

 

Dalam mencapai sasaran strategis pengembangan kawasan tanaman pangan 

dan hortikultura di Jawa Timur, maka disusun langkah operasional dengan 

pendekatan agribisnis sebagai berikut: 

 

7.4.1. Pengembangan Hulu 
 

a. Penyediaan Sarana Produksi dan Alat dan Mesin Pertanian 
 
Penguatan sarana prasarana pertanian terutama benih/bibit, pupuk  dan  

obat-obatan harus dijamin ketersediaannya, demikian pula dengan ketersediaan alat 
dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi sebagai kebijakan sarana 

Gambar 7.1.  Langkah Operasional Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Timur 
 

 
 
 
 
 

PENDUKUNGHILIRPRODUKSI/ON  FARMHULU

Revitalisasi sarana 
dan kelembagaan 
pasar produk 
pertanian

1. Dukungan  alsintan 
panen, pasca panen 
dan pengolahan hasil;   

2. Penerapan standar 
mutu hasil pertanian 
melalui penerapan 
GAP, GHP, registrasi 
lahan

1. Penyediaan Sarana 
Produksi dan Alat 
Mesin Pertanian;  

2. Perbaikan Jaringan 
Irigasi 

1. Penerapan teknologi 
budidaya;

2. Pengembangan
sistem perlindungan
yang ramah
lingkungan;
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dan prasarana pertanian yang merupakan implementasi dari UU No.19 2013 tentang 
Pemberdayaan Petani.   Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menjamin 
ketersediaan benih, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan 
kebutuhan dan harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, 
tepat mutu dan tepat jumlah serta harga yang terjangkau.  Oleh karena itu, 
penyediaan sarana prasarana produksi  dan  pendukung selain harus dalam jumlah 
yang cukup, berada dekat dengan kawasan pertanian dan biaya pelayanan yang 
terjangkau.   

 
Pemerintah berperan dalam menjamin terlaksananya prinsip 6 tepat melalui: 

(1) peningkatan peran kelembagaan usaha swasta dan dan masyarakat dalam 
penyediaan / produksi secara mandiri dan pendaftaran benih dan pupuk yang ramah 
lingkungan; (2) peningkatan pemahaman dan kesadaran untuk menggunakan benih 
unggul  bersertifikat dan penggunaan pupuk secara berimbang; dan (3) pengawalan 
pembinaan dan pengawasan penggunaaan benih dan pupuk bersubsidi, serta (4) 
penyaluran benih dan pupuk bersubsidi dengan memperhatikan aspek spesifik 
lokasi/wilayah. 

 
b. Perbaikan Jaringan Irigasi  

 
Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian RI Tahun 2015 – 

2019 dijelaskan bahwa tata kelola sumberdaya air diarahkan melalui  pengelolaan 
konservasi sumberdaya  air,  pendayagunaan air untuk berbagai kebutuhan, 
pengendalian daya rusak air, pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan sistem 
data dan informasi sumberdaya air yang ditujukan untuk mewujudkan kemanfaatan 
sumberdaya air yang berkelanjutan.   

 
Kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan air baku 

secara berkelanjutan adalah: a) peningkatan fungsi dan rehabilitasi jaringan irigasi; 

b) optimalisasi kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastuktur irigasi; c) peningkatan 

fungsi jaringan  irigasi  yang sudah dibangun  namun  belum berfungsi baik khususnya 

pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap; 

d) rehabilitasi pada  areal  irigasi  yang  mengalami  kerusakan  terutama  padadaerah-

daerah andalan penghasil  padi serta meningkatkan efisiensi irigasi dengan perbaikan 

Box : 7.2  Peraturan Menteri Pertanian 
(Permentan) Nomor 
48/Permentan/OT.140/10/2006 
tentang Budidaya Tanaman 
Pangan yang Baik dan Benar 

 
Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan 

Benar atau Good Agriculture Practices (GAP) 
meliputi penerapan teknologi yang ramah 
lingkungan, penjagaan kesehatan dan 
peningkatan kesejahteraan pekerja, 
pencegahan penularan OPT dan menetapkan 
prinsip traceability (suatu produk dapat 
ditelusuri asal-usulnya, dari pasar sampai 
kebun).  Tujuan GAP adalah : 
1) Meningkatkan mutu hasil tanaman 

pangan termasuk keamanan konsumsi 
tanaman pangan;  

2) Meningkatkan efisiensi produksi dan daya 
saing tanaman pangan;  

3) Memperbaiki efisiensi penggunaan 
sumber daya alam;  

4) Mempertahankan kesuburan lahan, 
kelestarian lingkungan dan sistem 
produksi yang berkelanjutan;  

5) Mendorong petani dan kelompok tani 
untuk memiliki sikap mental yang 
bertanggung jawab terhadap produk yang 
dihasilkan, kesehatan dan keamanan diri 
dan lingkungan;  

6) Meningkatkan peluang dan daya saing 
penerimaan oleh pasar internasional 
maupun domestik;  

7) Memberi jaminan keamanan terhadap 
konsumen 
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saluran irigasi, e) pengembangan sistem irigasi hemat air.  Perbaikan irigasi dan 

infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas karena perbaikan sarana dan 

prasarana pertanian menjadi kunci keberhasilan peningkatan produktivitas karena 

akan meningkatkan indeks pertanaman.   Dewasa ini, sekitar 30 persen jaringan 

irigasi di Jawa Timur yang memerlukan perbaikan.  

 

7.4.2. Pengembangan Produksi / On Farm 

 

a. Penerapan Teknologi Budidaya 

 

Salah satu kunci keberhasilan dalam persaingan global adalah penerapan 

teknologi maju yang ramah lingkungan untuk menghasilkan produk bermutu dan 

aman konsumsi.   Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu adanya penerapan GAP 

(Good Agriculture Practices) dan penerapan PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu).  

 

1) Penerapan GAP (Good Agriculture Practices) 

 

Konsep GAP sendiri diartikan sebagai aplikasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang tersedia untuk memanfaatkan sumberdaya alam dengan cara 

yang menjamin keberlanjutan dalam menghasilkan produk pertanian lain 

yang sehat, aman dan bermutu dengan cara yang manusiawi, yang secara 

ekonomi layak dan secara sosial dapat diterima.   Penerapan GAP tidak akan 

berhasil baik tanpa adanya perencanaan makro yang baik, termasuk 

tersedianya Standar Prosedur Operasional (SPO) budidaya masing-masing 

komoditas. Keberadaan SPO budidaya tersebut merupakan persyaratan 

dasar dalam penerapan GAP untuk menghasilkan produk yang berkualitas 

dan aman konsumsi.  Penerapan GAP hortikultura dilakukan pada kebun/plot 

percontohan di lahan milik petani dengan luasan sesuai komoditas yang 

diusahakan. Untuk buah-buahan dilakukan pada kebun percontohan seluas 

3-5 ha dalam satu hamparan.  Sedangkan untuk sayuran dilakukan pada plot 

percontohan seluas 1-2 hektar, yang berada di tengah-tengah hamparan 

areal dampak seluas minimal 5 hektar yang telah melaksanakan SLPHT.    
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Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, penerapan Good 
Agricultural Practices (GAP) dalam upaya menghasilkan produk hortikultura 
yang berdaya saing di pasar internasional adalah merupakan salah satu 
persyaratan yang harus dipenuhi.  Penerapan GAP mampu memberi nilai 
tambah bagi petani dalam bentuk efisiensi penggunaan input serta pasar 
yang lebih luas. Dengan telah diterbitkannya Permentan No. 
48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang GAP Buah dan Sayuran, maka 
Indonesia telah memiliki Sistem Jaminan Mutu sebagai langkah untuk 
merespon peningkatan permintaan masyarakat akan buah bermutu dan 
aman konsumsi. GAP Buah dan Sayur ini adalah merupakan suatu standard 
budidaya yang bersifat umum dan sukarela, yang operasionalisasinya di 
tingkat lapang diterjemahkan dalam bentuk penerapan Standard Operating 
Procedure (SOP) spesifik komoditas dan lokasi, pengendalian hama dan 
penyakit terpadu serta pencatatan kegiatan usaha (farm recording).    GAP 
mengatur berbagai aspek mulai dari aspek lahan, penggunaan benih, 
budidaya, pengendalian OPT hingga penanganan pascapanen segar.  
Perwujudan penerapan GAP ini dibuktikan dengan penerbitan nomor 
registrasi yang diberikan melalui kegiatan registrasi yang mengacu kepada 
Peraturan Menteri Pertanian No. 62/Permentan/OT.140/10/2010 mengenai 
Tata Cara Penerapan dan Registrasi Kebun/lahan Usaha Buah dan Sayur yang 
baik.  Bentuk registrasi tersebut berupa Surat Keterangan Penerapan 
Budidaya yang Baik (GAP) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian 
Provinsi Jawa Timur.  Selanjutnya kebun yang telah mendapat nomor 
registrasi tersebut diharapkan siap untuk ditindak lanjuti dengan sertifikasi 
seperti Prima, Global GAP, maupun berbagai standard jaminan mutu lainnya.   

 
2) Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) 

 
Pada tahun 2015, penerapan PTT dalam pengembangan kawasan 

pertanian tanaman pangan melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan 
Tanaman Terpadu (GP-PTT) sehingga tidak dikenal lagi SL-PTT Kawasan 
Pertumbuhan, Kawasan Pengembangan dan Kawasan Pemantapan.  
Pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (PTT) merupakan 
pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi 
usahatani serta sebagai suatu pendekatan pembangunan tanaman pangan 
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khususnya dalam mendorong peningkatan produksi.   Teknologi intensifikasi 
bersifat spesifik lokasi, tergantung pada masalah yang akan diatasi (demand 
driven technology). Komponen teknologi PTT ditentukan bersama-sama 
petani melalui analisis kebutuhan teknologi (need assessment).     

 
GP-PTT dilaksanakan oleh kelompoktani yang sudah terbentuk dan 

masih aktif. Kelompoktani yang dimaksud diupayakan kelompoktani yang 
dibentuk berdasarkan hamparan, atau lokasi lahan usahataninya diupayakan 
masih dalam satu hamparan setiap kelompok. Hal ini perlu untuk 
mempermudah interaksi antar anggota karena mereka saling mengenal satu 
sama lainnya dan diharapkan tinggal saling berdekatan sehingga bila 
teknologi GP-PTT sudah diadopsi secara individu akan mudah ditiru petani 
lainnya.  Peserta GP-PTT wajib mengikuti setiap tahap pertanaman dan 
mengaplikasikan kombinasi komponen teknologi yang sesuai spesifik lokasi 
mulai dari pengolahan tanah, budidaya, penanganan panen dan pasca 
panen. 

 
b. Pengembangan Sistem Perlindungan yang Ramah Lingkungan 

 
Perlindungan tanaman sebagai salah satu upaya dalam penanganan dampak 

perubahan ekologi dan ekosistem secara mendadak.  Perlindungan dilakukan dengan 
tetap memperhatikan prinsip ramah lingkungan, efisien dan diupayakan dilakukan 
dengan menggunakan musuh alami.  Beberapa langkah dalam mengantisipasi dan 
menangani bencana alam dan serangan organisme tanaman diantaranya melalui: 

 Penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi petani yang terkena 
puso atau banjir; 

 Perluasan penggunaan teknik dan teknologi budidaya pertanian yang adaptif 
terhadap perubahan iklim. 

 Penerapan pengendalian hama terpadu melalui brigade proteksi tanaman; 

 Revitalisasi gudang pestisida, penyediaan sarana pengendalian organisme 
pengganggu tanaman; 

 Pengelolaan OPT melalui sekolah lapang; 

 Pengembangan klinik PHT 

 Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP); 

 Peningkatan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan; 
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 Pengendalian OPT ramah lingkungan pada daerah serangan endemis, sumber 
infeksi, daerah serangan baru dan daerah eksplosif; 

 Rekomendasi penanganan dampak perubahan iklim. 
 

7.4.3. Pengembangan Industri Hilir 
 

Industri hilir merupakan salah satu kunci sukses dalam meningkatkan daya 
saing produk pertanian.   Selain itu, peningkatan efisiensi produksi maupun distribusi 
produk antara lain melalui pengembangan dan penggunaan teknologi budidaya dan 
input yang lebih efisien, kelembagaan petani yang menunjang efisiensi produksi, 
konsolidasi lahan pertanian, dengan tujuan untuk meningkatkan luas penguasaan 
lahan pertanian per individu petani.  

 
Pengembangan industri hilir di kawasan diarahkan untuk mengolah 

komoditas pertanian primer menjadi produk olahan baik produk antara 
(intermediate product) maupun produk akhir (final product), guna peningkatan nilai 
tambah dan daya saing.   Sasaran antara dari peningkatan nilai tambah dan daya 
saing produk pertanian adalah berkembangnya agroindustri terutama di pedesaan 
dari produk-produk unggulan pertanian serta meningkatnya jumlah sertifikasi 
produk pertanian. Sedangkan sasaran akhir dari peningkatan nilai tambah dan daya 
saing produk pertanian adalah meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk 
pertanian. Dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, 
maka upaya-upaya yang dilakukan mulai di tingkat hulu hingga penanganan di hilir, 
meliputi: 

 
a. Fasilitasi Alsintan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil 

 
Upaya pengembangan pengolahan mendukung industri pangan dan 

pertanian berbasis perdesaan dilakukan melalui penanganan panen, pascapanen dan 
pengolahan hasil.   Penanganan panen, pascapanen tanaman pangan, khususnya 
padi, bertujuan untuk mendapatkan gabah/beras dengan mutu tinggi, 
mengefisienkan tenaga dalam pelaksanaan pemanenan dan perontokan, serta 
memperkecil kehilangan hasil melalui fasilitasi alat dan mesin pertanian.    Sedangkan 
untuk komoditas hortikultura, selama ini kegiatan penanganan pasca panen masih 
banyak dilakukan secara tradisional dan sederhana.  Karenanya,  penanganan produk 



STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN 
 

106 | Masterplan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Jawa Timur Tahun 2015 – 2019  

 

hortikultura, khususnya buah dan sayur perlu mendapatkan perhatian terutama 
pada saat panen raya.  Dengan fasilitasi packing house beserta peralatan pasca panen 
pendukung  diharapkan dapat menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan hasil 
panen produk pertanian dengan meningkatkan daya simpan dan daya guna hasil 
pertanian.   
 
b. Penerapan sertifikasi mutu produk pertanian 

 
Upaya untuk meningkatkan daya saing, salah satunya adalah dengan 

menerapkan standar mutu bagi pelaku usaha dan masyarakat mengingat identitas 
produk suatu kawasan adalah produk akhir, meskipun dalam bentuk segar oleh 
karena itu perlu dilakukan standardisasi produk akhir suatu kawasan terutama untuk 
komoditas yang mempunyai prospek pasar.  Untuk menjamin mutu dan keamanan 
pangan serta nilai tambah dan daya saing, khususnya pangan segar hasil pertanian, 
perlu diatur sistem pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan sesuai 
UU Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan (Pasal 20) yang mengamanatkan bahwa 
setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan wajib 
menyelenggarakan sistem jaminan mutu, sesuai dengan jenis pangan yang 
diproduksi, dan terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan.  Juga dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, mutu dan gizi 
pangan disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk 
diperdagangkan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai 
dengan jenis pangan yang diproduksi.  Dengan demikian, dalam rangka pengawasan 
keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan  baik yang diproduksi di dalam 
negeri atau yang dimasukan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan 
dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki Surat Persetujuan 
pendaftaran yang diterbitkan berdasarkan hasil penilaian keamanan, mutu dan gizi 
pangan olahan.   

 
Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 520/8135.1/2004 tanggal 14 

Oktober 2004, yang menunjuk Otoritas Kompeten dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa 
Timur melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan dan Sertifikasi Hasil 
Pertanian (PSHP) yang telah  menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 
dan telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 pada tanggal 12 Oktober 2011 untuk 
menangani pengawasan buah dan sayuran segar berupa :  
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 Sertifikasi Prima 3; 

 Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); 

 Rekomendasi Keamanan Pangan.   
 
Sertifikat Prima 3 diberikan apabila pelaku usaha pangan hasil pertanian 

telah memenuhi aspek keamanan pangan (aman pestisida/Good Pesticide Practices).  
Sertifikat Prima  3  berlaku  selama 3 (tiga) tahun.  Pendaftaran Pangan Segar 
dilaksanakan dengan mengacu Permentan Nomor : 51/Permentan/OT.140/10/2008 
tentang Pendaftaran Pangan Segar Yang Beredar di Wilayah Negara Republik 
Indonesia, dan nomor pendaftaran ini berlaku selama 5 (lima) tahun.  Rekomendasi 
Keamanan Pangan di Jawa Timur sangat dibutuhkan apabila komoditas pangan akan 
diekspor sesuai amanat Peraturan Menteri  Pertanian Nomor 27 Juncto 38 Tahun 
2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran 
Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagai syarat eksportir untuk proses selanjutnya di 
Balai  Karantina Pertanian.  

 
7.4.4. Pendukung Kawasan melalui Revitalisasi Sarana dan Kelembagaan Pasar 

Produk Pertanian 
 

Untuk mengoptimalkan pasar dalam negeri dan memperkuat daya saing 
produk pertanian, sinergitas pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat perlu 
ditingkatkan.  Beberapa upaya yang harus dilakukan :  

 Perbaikan tataniaga dilakukan untuk menekan biaya inefisiensi yang timbul; 

 Pembinaan terhadap produk agar memiliki standar kualitas sehingga bisa 
bersaing dengan kualitas produk impor; 

 Kegiatan promosi produk pertanian untuk memperluas dan meningkatkan 
pangsa pasar produk pertanian unggulan nasional baik di dalam negeri maupun 
di pasar ekspor. 

 
Dalam rangka pengembangan dan penguatan jaringan pasar produk 

pertanian, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya: 

 Memperkuat kelembagaan dan sistem pelayanan informasi pasar dan jaringan 
pasar produk pertanian mulai di tingkat sentra produksi hingga ke sentra 
konsumen sehingga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga terjaga; 
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 Fasilitasi kelembagaan pasar dan sistem resi gudang guna meningkatkan nilai 
tambah dan posisi tawar bagi petani; 

 Menggalakkan kampanye positif produk-produk pertanian andalan ekspor; 

 Pendampingan penerapan standar mutu sehingga produk pertanian yang 
dipasarkan sesuai standar mutu negara tujuan ekspor; 

 Membuka target pasar baru diluar pasar eksisting. 
 
7.5. Indikator Keberhasilan 

 
Indikator Kinerja merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam 

pencapaian visi dan misi pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura.  
Gambaran perkembangan, capaian dan hasil kinerja tersebut akan diuraikan secara 
bertahap setiap tahunnya terukur dari : 1) Tersusunnya Roadmap Pengembangan 
Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten; 2) Meningkatnya 
produksi, produktivitas dan kualitas serta meningkatnya nilai tambah produk, 
jaringan pemasaran, pendapatan petani dan penyerapan tenaga kerja yang dicirikan: 

 
a. Penerapan budidaya dan pasca panen yang baik dan benar (GAP dan GHP) 
b. Tersedianya prosedur baku budidaya (SOP),  
c. Teregistrasinya kebun dan lahan usaha hortikultura dan menurunnya tingkat 

serangan OPT; 
d. Tumbuhnya /meningkatnya penangkar benih bermutu; 
e. Meningkatnya jumlah dan kualitas kelembagaan petani; 
f. Berkembangnya industri pengolahan hasil komoditas hortikultura unggulan 

yang merupakan diversifikasi dari produk segar; 
g. Diterapkannya aspek konservasi lahan, pola tanam  serta pemanfaatan bahan-

bahan pengendalian OPT secara alami / ramah lingkungan; 
h. Tertatanya manajemen rantai pasokan yang dicirikan dengan terdistribusinya 

secara proporsional keuntungan dalam jalur rantai pasar; 
i. Meningkatnya jumlah investor untuk mengembangkan usaha hortikultura di 

kawasan, yang dicirikan oleh pengelolaan usaha hortikultura berskala kebun. 
 


