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KATA PENGANTAR 
 
 

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 menyatakan bahwa salah 
satu tantangan pembangunan pertanian adalah bagaimana mencapai pemenuhan 
kebutuhan bahan pangan disamping pengembangan komoditas unggulan 
hortikultura, peternakan dan perkebunan serta peningkatan ekspor produk 
perkebunan dan produk pertanian lainnya. Guna mengatasi tantangan tersebut, 
salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui Pengembangan Kawasan 
Pertanian dimana kegiatan pertanian dilakukan secara utuh dan terpadu, serta 
fokus pada pencapaian sasaran yang ada khususnya sasaran pada komoditas 
pangan utama.  

Sebagai tindak lanjut rencana pengembangan kawasan pertanian, telah diarahkan 
perlunya penyusunan Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian guna 
menjamin terpenuhinya ketersediaan pasokan produksi, seiring dengan tantangan 
pertanian yang semakin berat. Penyusunan tersebut dilakukan dalam rangka 
memandu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah yang berdimensi jangka 
menengah dan kewilayahan.  

Pedoman ini secara garis besar memuat arah dan kebijakan pembangunan 
pertanian, pengenalan konsep dasar pengembangan kawasan, implementasi 
pengembangan kawasan, serta proses monitoring dan evaluasinya.  Pedoman ini 
bersifat umum dan dapat ditindaklanjuti dengan panduan dan petunjuk lain 
(Master Plan dan Rencana Aksi) yang bersifat lebih teknis. Semoga pedoman ini 
dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam mendukung Pengembangan Kawasan 
Pertanian di seluruh wilayah. 

 
Menteri Pertanian, 

 
 
 

    SUSWONO 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

PEDOMAN PENGEMBANGAN  KAWASAN PERTANIAN 

 

  Perencanaan pembangunan pertanian ke depan harus dilandasi optimasi 

sumber daya yang dicirikan  dengan keterpaduan kegiatan, lokasi, pembiayaan 

maupun fokus komoditas. Namun disadari hingga saat ini belum tersedia rujukan 

operasional yang bersifat komprehensif bagi daerah dalam menyusun rancang 

bangun pewilayahan dan pengembangan kawasan produksi komoditas strategis 

dan komoditas unggulan nasional. 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 penetapan rekomendasi kawasan pertanian 

pada RTRW daerah.  

  Menyadari pentingnya suatu pedoman yang komprehensif tersebut,  

disusunlah Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian ini dengan tujuan: (1) 

sebagai panduan bagi para perencana di pusat dan daerah dalam merencanakan 

dan menetapkan sasaran dan lokasi kegiatan untuk mendukung pencapaian 

target produksi/populasi dan produktivitas lima komoditas pertanian strategis serta 

komoditas unggulan nasional lainnya; dan (2) sebagai acuan bagi para pengambil 

keputusan di pusat dan daerah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang 

terkait dengan pengembangan komoditas pertanian strategis dan unggulan 

nasional secara komprehensif dan terpadu dari aspek hulu, hilir maupun aspek 

penunjangnya.  

  Pendekatan pengembangan kawasan dirancang untuk meningkatkan 

efektivitas kegiatan, efisiensi anggaran dan mendorong keberlanjutan kawasan 

komoditas unggulan. Sentra pertanian diartikan sebagai bagian dari kawasan 

yang memiliki ciri tertentu di mana di dalamnya terdapat kegiatan produksi suatu 

jenis produk pertanian unggulan. Adapun 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 efektivitas manajemen 

pembangunan wilayah.  
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Kawasan pertanian menurut administrasi pengelolaannya terdiri dari: (1) 

Kawasan Pertanian Nasional; (2) Kawasan Pertanian Provinsi; dan (3) Kawasan 

Pertanian Kabupaten/Kota dengan kriteria untuk masing-masing kawasan sebagai 

berikut:  

a. Kawasan Pertanian Nasional merupakan kawasan yang ditetapkan oleh 

Menteri Pertanian dengan kriteria:  

1. memiliki kontribusi produksi yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap 

pembentukan produksi nasional; 

2. difasilitasi oleh APBN dan didukung APBD provinsi/kabupate/kota; 

3. mengembangkan 40 komoditas unggulan nasional sesuai Renstra 

Kementan. 

b. Kawasan Pertanian Provinsi adalah kawasan yang ditetapkan oleh Gubernur 

dengan kriteria: 

1. memiliki kontribusi produksi yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap 

pembentukan produksi provinsi; 

2. difasilitasi oleh APBD provinsi dan dapat didukung APBN sebagai 

pendamping (untuk provinsi yang mengembangkan 40 komoditas unggulan 

nasional); 

3. mengembangkan komoditas unggulan provinsi dan/atau 40 komoditas 

unggulan nasional. 

c. Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota adalah kawasan yang ditetapkan oleh 

Bupati/Walikota dengan kriteria: 

1. memiliki kontribusi produksi yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap 

produksi kabupaten/kota; 

2. difasilitasi oleh APBD kabupaten/kota dan didukung oleh APBN sebagai 

pendamping (untuk kabupaten yang mengembangkan 40 unggulan 

nasional), serta dapat didukung oleh APBD provinsi (untuk kabupaten yang 

mengembangkan komoditas unggulan provinsi); 

3. mengembangkan komoditas unggulan kabupaten/kota, komoditas unggulan 

provinsi dan/atau komoditas 40 unggulan nasional. 

Secara garis besar implementasi pengembangan kawasan dapat dibagi ke 

dalam tahap: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dengan urutan tahapan 

sebagai berikut: (a) pembentukan organisasi pelaksana; (b) penentuan komoditas; 
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(c) penentuan lokasi kawasan kabupaten/kota; (d) penyusunan Master Plan 

pengembangan kawasan; (e) penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan; 

(f) sinkronisasi rencana pengembangan kawasan lingkup provinsi; (g) sinkronisasi 

rencana pengembangan kawasan lingkup Eselon I Kementan; (h) pelaksanaan 

kegiatan pengembangan kawasan; (i) monev dan pelaporan; dan (j) penyusunan 

database pengembangan kawasan. 

  Dalam implementasi pengembangan kawasan pertanian, tim pelaksana 

terdiri dari Tim Pusat, Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota dengan tugas dan 

kewenangan masing-masing. Tugas dan kewenangan Tim Pusat: (1) menyusun 

pedoman kawasan; (2) melaksanakan TOT petugas tingkat provinsi; (3) 

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektoral dan lintas 

provinsi; dan (4) melakukan pemantauan dan pelaporan kegiatan pengembangan 

kawasan yang menjadi wilayah kerjanya.  

  Tugas dan kewenangan Tim Provinsi: (1) melakukan sosialisasi pedoman 

ke tingkat SKPD kabupaten dan pemangku kepentingan tingkat provinsi; (2) 

melaksanakan TOT petugas tingkat kabupaten; (3) menyusun Master Plan 

pengembangan kawasan tingkat provinsi; (4) melaksanakan koordinasi dan 

sinkronisasi program lintas kabupaten; dan (5) melakukan pemantauan dan 

pelaporan kegiatan pengembangan kawasan yang menjadi wilayah kerjanya.  

  Tugas dan kewenangan Tim Kabupaten: (1) mensosialisasikan Pedoman 

ke aparat teknis dan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten; (2) 

mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kapasitas aparat teknis dan penyuluh 

pertanian; (3) menyusun rencana aksi tingkat kabupaten dengan mengacu kepada 

Master Plan yang telah disusun oleh provinsi; (4) melaksanakan koordinasi dan 

sinkronisasi program lintas kecamatan; (5) melakukan pemantauan dan pelaporan 

kegiatan pengembangan kawasan yang menjadi wilayah kerjanya. 
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN 

 

                    NOMOR  : 50/Permentan/OT.140/8/2012 

                    TANGGAL               : 23 Agustus 2012 

 

PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahap ke-2 (2010-2014) 
mengarahkan pembangunan pertanian yang memiliki peran strategis dalam 
perekonomian nasional melalui kontribusinya dalam pembentukan modal, 
penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap 
tenaga kerja, sumber devisa negara dan sumber pendapatan masyarakat, serta 
berperan dalam pelestarian lingkungan melalui praktik budidaya pertanian yang 
ramah lingkungan.   

Dalam upaya meningkatkan peran strategis pertanian sebagai penyedia 
bahan pangan, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian menargetkan 
pencapaian swasembada beras dan jagung berkelanjutan dan pencapaian 
swasembada kedelai, daging sapi serta gula pada tahun 2010-2014. Di samping itu 
dalam Renstra tersebut ditegaskan pengembangan komoditas hortikultura dan 
peternakan sebagai substitusi impor serta peningkatan ekspor produk perkebunan. 

Pencapaian target tersebut tentulah tidak mudah, mengingat pembangunan 
pertanian masih dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar yang 
memerlukan penanganan secara cermat dan cepat. Beberapa permasalahan 
tersebut diantaranya adalah meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan 
iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, belum optimalnya sistem 
perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan 
dan masih tingginya suku bunga usaha tani, masih lemahnya kapasitas 
kelembagaan petani dan penyuluh, meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke 
penggunaan non pertanian serta kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor 
terkait pembangunan pertanian. Di samping itu, pembangunan pertanian selama ini 
masih dilaksanakan tersekat-sekat oleh batasan administratif serta berorientasi pada 
kegiatan-kegiatan yang tidak mampu menjadi faktor pengungkit untuk pencapaian 
sasaran pembangunan pertanian.  

Di era otonomi daerah saat ini, belum optimalnya koordinasi kerja antar 
sektor, antar jenjang pemerintahan provinsi dengan kabupaten/kota, dan antar 
pemerintahan kabupaten/kota, merupakan salah satu isu pembangunan yang 
menjadi sorotan masyarakat luas. Hal ini disinyalir akibat belum tersedianya rancang 
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bangun pembangunan pertanian secara menyeluruh yang memungkinkan 
terciptanya kerjasama antar daerah sehingga tumpang tindih kegiatan dapat 
dihindari dan pembangunan pertanian dapat dilaksanakan secara efekif dan efisien.  

Sehubungan dengan hal di atas, perlu disusun rancang bangun 
pengembangan komoditas strategis yang mampu mendorong terciptanya kerjasama 
antar daerah dalam suatu kawasan 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 perencanaan 
kawasan pertanian yang disusun harus sejalan dengan pendekatan sistem 
perencanaan dan pembangunan nasional, yaitu bersifat politis (mendukung 
tercapainya visi-misi kepala negara/kepala daerah), top-down policy (sejalan dengan 
arah kebijakan nasional), bottom-up planning (sesuai dengan aspirasi/kebutuhan 
masyarakat) dan teknokratis (didasarkan pada kelayakan teknis, sosial ekonomis 
dan lingkungan). Dengan demikian, penyusunan rancang bangun pengembangan 
komoditas 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. 

Upaya untuk mewujudkan pengembangan komoditas strategis secara 
berkelanjutan membutuhkan perencanaan pengembangan komoditas yang dapat 
mengakselerasi potensi daya saing komoditas dan wilayah melalui optimalisasi  
sinergitas pengembangan komoditas (integrasi komoditas dengan ternak), 
keterpaduan lokasi kegiatan dan keterpaduan sumber pembiayaan. 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. 

Berdasarkan uraian di atas, dipandang perlu menyusun Pedoman 
Pengembangan Kawasan Pertanian sebagai acuan operasional bagi perencana di 
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pusat maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mengembangkan 
kawasan pertanian komoditas strategis dan komoditas unggulan nasional. 

 

1.2. Tinjauan Kebijakan 

Sebagai bentuk penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional 2010-2014, pemerintah menetapkan tiga strategi utama dalam rangka 
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, yaitu: (1) mengembangkan 
Koridor Ekonomi Indonesia; (2) memperkuat konektivitas nasional; dan (3) 
mempercepat kemampuan SDM dan IPTEK nasional. Dalam rangka pengembangan 
Koridor Ekonomi Indonesia, terdapat enam koridor ekonomi yang telah ditetapkan 
beserta tema pembangunannya masing-masing, yaitu: (1) Koridor Sumatera sebagai 
produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional; (2) Koridor 
Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung 
energi nasional; (3) Koridor Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional; (4) 
Koridor Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, 
perkebunan, dan perikanan nasional; (5) Koridor Bali-NTT-NTB sebagai pintu 
gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional; dan (6) Koridor Papua-Maluku-
Maluku Utara sebagai pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan SDM yang 
sejahtera. Secara umum strategi pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia 
tersebut dapat diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan wilayah dalam 
rangka memacu perkembangan ekonomi yang mengakar pada potensi dan kondisi 
sosial-ekonomi daerah dan masyarakatnya. 

 Di masa lalu, pemerintah pernah melakukan upaya-upaya dalam bentuk 
kebijakan, program dan kegiatan untuk mengembangkan wilayah melalui strategi 
mempertahankan daya dukung sumberdaya lokal yang tersedia dan memanfaatkan 
peluang yang ada secara sinergis dan terintegrasi, baik tingkat regional, nasional 
dan sektoral. Di tingkat regional, upaya untuk mengembangkan wilayah telah 
dilakukan melalui berbagai strategi dan pendekatan kerja sama antar kawasan lintas 
negara seperti: Indonesia-Malaysia-Thailand-Growth-Triangle (IMT-GT), Brunei 
Darussalam-Indonesia–Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-
EAGA), dan Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT). Namun 
demikian, upaya pengembangan ekonomi antar wilayah-antar negara ini belum 
dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena kurangnya dukungan 
instrumen kerjasama operasional dan komitmen dari segenap pemangku 
kepentingan yang terlibat.  

Selanjutnya, dalam skala lintas provinsi telah dikembangkan rancang bangun 
kerja sama dalam bentuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) di 
wilayah yang memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan mempunyai sektor unggulan 
yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekitarnya (trickle-
down effect). Terdapat 13 KAPET yang pembentukannya masing-masing 
dikukuhkan dengan Keputusan Presiden, yaitu: Biak, Batulicin, Sasamba, Sanggau, 
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Manado-Bitung, Mbay, Parepare, Seram, Bima, Batui, Bukari, DAS Kakap, dan 
Sabang. Namun dalam pelaksanaannya,  KAPET belum dapat berjalan sesuai yang 
diharapkan, karena pengembangannya memerlukan investasi yang besar serta 
kurangnya dukungan instrumen kerjasama operasional dan komitmen dari segenap 
pemangku kepentingan yang terlibat. 

Dalam skala sektoral di lingkup nasional, telah banyak Kementerian/Lembaga 
yang menerbitkan kebijakan pengembangan ekonomi wilayah baik yang 
dilaksanakan oleh internal Kementerian/Lembaga maupun yang dilaksanakan 
melalui kerja sama lintas Kementerian/Lembaga, diantaranya adalah: Kawasan 
Sentra Produksi (KSP), Kawasan Cepat Tumbuh, dan  Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) yang dibina oleh Kementerian Dalam Negeri; Kawasan Agropolitan 
(Kementerian Dalam Negeri & Kementerian Pertanian); Kawasan Minapolitan 
(Kementerian Kelautan dan Perikanan); Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang dibina 
oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Kawasan Industri Berbasis 
Komoditas yang dibina oleh Kementerian Perindustrian serta kawasan-kawasan 
lainnya. Namun dalam pelaksanaannya kawasan-kawasan tersebut juga belum 
dapat berjalan sesuai yang diharapkan, karena kerja sama antar instansi dan lintas 
sektoral belum dapat berjalan dengan baik.  

Di lingkup Kementerian Pertanian juga telah diselenggarakan berbagai pola 
pengembangan komoditas dengan pendekatan yang berbasis kawasan pada era 
sebelum pelaksanaan otonomi daerah, maupun di periode awal masa transisi 
pelaksanaannya. Diantara berbagai konsep kawasan yang telah dilaksanakan 
Kementerian Pertanian yaitu Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan 
(SPAKU), Kawasan Agribisnis Hortikultura, Kawasan Industri Peternakan (KINAK), 
Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK), Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Kawasan 
Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), Agropolitan, PRIMA TANI serta 
berbagai koordinasi perencanaan pengembangan kawasan lainnya seperti kawasan 
produksi padi di pantai utara dan selatan Jawa, jagung di Gorontalo, kakao di 
Sulawesi dan kawasan lainnya.  

Secara manajerial, penyelenggaraan pengembangan kawasan oleh 
Kementerian Pertanian yang berbasis komoditas di atas masih dilaksanakan dengan 
pola “proyek”, baik dalam pengertian dual budgeting system maupun dalam 
pengertian masih bersifat output oriented. Dengan mulai diterapkannya prinsip 
penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otonomi penuh serta disiplin 
penyelenggaraan program dan pembiayaan, maka penyelenggaraan pengembangan 
kawasan  yang berbasis komoditas ke depan dituntut sejalan dengan prinsip-prinsip 
good governance, yaitu sesuai dengan rambu-rambu penyelenggaraan tata 
pemerintahan (terutama disiplin kewenangan, urusan dan pembiayaan) serta tata 
kelola dan tata penyelenggaraan yang baik. Di samping itu, reformasi perencanaan 
dan penganggaran serta reorientasi arah pembangunan nasional mensyaratkan 
untuk mulai dilaksanakannya program yang memiliki kerangka perencanaan 
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pembiayaan berkerangka jangka menengah, berorientasi outcome, berbasis kinerja  
dan berdimensi kewilayahan. 

Guna menyusun rancang bangun pengembangan komoditas sebagaimana 
dimaksud di atas yang sesuai dengan era otonomi daerah,  harus diawali dengan 
proses pembelajaran (lesson learned) dari keberhasilan maupun kegagalan 
penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan kawasan yang pernah 
dilaksanakan atau difasilitasi oleh Kementerian Pertanian. Belajar dari pengalaman 
sebelumnya, diperlukan suatu instrumen perencanaan pengembangan komoditas 
pertanian yang didasarkan atas analisis isu strategis, identifikasi potensi yang 
disusun ke dalam skenario strategi, arah kebijakan jangka menengah, serta langkah-
langkah operasional pelaksanaannya dalam suatu bentuk rancang bangun. 

 Penyusunan Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian diharapkan dapat 
mendorong: penguatan kualitas sumber daya manusia petani dan jaringan 
kelembagaan pelayanan pemerintah; terjaminnya pemeliharaan dan pembangunan 
infrastruktur pendukung; meningkatnya aksesibilitas pemanfaatan peluang investasi 
untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada secara 
keberlanjutan; penguatan perencanaan pengembangan yang selaras dengan tata 
ruang; serta peningkatan daya saing wilayah.  

Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian merupakan kebutuhan untuk 
dijadikan acuan dalam menyempurnakan berbagai gerakan/model/pilot project yang 
pernah dirintis oleh Kementerian Pertanian sebelumnya. Kondisi obyektif yang 
mendasari keharusan terhadap penyempurnaan berbagai gerakan/model/pilot 
project pengembangan kawasan pertanian tersebut adalah: (1) tertib tata 
pemerintahan sesuai otonomi daerah; (2) reformasi perencanaan dan penganggaran 
yang berbasis kinerja dan berkerangka jangka menengah; dan (3) pembangunan 
yang berdimensi kewilayahan. Secara ringkas, perubahan pendekatan reorientasi 
manajemen dari pengelolaan manajemen pengembangan kawasan pertanian di 
masa lalu dengan rencana perubahannya ke depan dapat diformulasikan dalam 
matriks sebagaimana Tabel 1. 
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Tabel 1.  Reorientasi Manajemen Pengembangan Kawasan Pertanian 

ASPEK KAWASAN DI MASA LALU KAWASAN KE DEPAN  

1. Perencanaan  Bersifat keproyekan 
(orientasi output) 

 Sifat  tahunan/kurang  
berkelanjutan  

 Lebih bersifat  top down 
 
 Belum didukung dengan road 

map 
 

 
 
 
 Pendekatan lokal  belum 

selaras dengan tata ruang 
 

 Dukungan data dan informasi 
belum optimal 

 Berbasis kinerja (orientasi 
outcome) 

 Berkerangka jangka 
menengah/berkelanjutan 

 Keterpaduan top down policy dan 
bottom up planning/partisipatif 

 Didukung dengan  Master Plan 
(rencana induk & rencana aksi) 
yang didasari  dengan analisis 
teknokratik  analisis situasi 
wilayah, tata ruang (RTRW) dan 
permasalahan 

 Pendekatan kewilayahan  
selaras dengan tata ruang 
(RTRW) 

 Berbasis data dan informasi 
statistik dan spasial 

2. Keterpaduan 
sistem & 
usaha 

 Parsial  on farm masih 
dominan 

 Keterpaduan horizontal antar 
komoditas unggulan belum 
berkembang 

 Holistik keterpaduan vertikal 
hulu-hilir  

 Keterpaduan horizontal lebih kuat 
(integrasi komoditas dengan 
ternak) 

3. Skala/ luasan  Hamparan perdesaan/ 
kecamatan/kabupaten 

 Agregat ekonomi wilayah lintas 
kawasan, skala regional (lintas 
kabupaten/kota, provinsi) 

4. Tata 
pemerintahan 

 Kerja sama antar wilayah 
administratif kurang 
berfungsi 

 Kewenangan /urusan lintas 
sektor dan maupun pusat-
daerah belum terpetakan 
dengan baik 

 Koordinasi lintas sektor 
belum intensif  

 Partisipasi Pemda belum 
optimal 

 

 Kerja sama antar wilayah 
administratif lebih intensif 
 

 Disiplin kewenangan/urusan 
sesuai pemetaan kewenangan 
pusat dan daerah 
 

 Diharapkan koordinasi lintas 
sektor lebih intensif 

 Komitmen Pemda diutamakan 
(kesepakatan/dukungan 
pewilayahan komoditas)  

5. Pembiayaan   Pendanaan lebih 
mengutamakan APBN, 
sementara APBD dan 
partisipasi masyarakat belum 
optimal 

 Diarahkan mewujudkan 
keterpaduan APBN/APBD 
Provinsi/APBD Kabupaten/Kota, 
Swasta, masyarakat 

 

1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian 

Arah dan kebijakan pembangunan pertanian nasional yang menjadi landasan 
dalam penyusunan pedoman ini adalah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana 
Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 serta dinamika perubahannya yang 
ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Sasaran yang akan dicapai dari arah 
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kebijakan dan strategi nasional mengacu pada sasaran RPJMN 2010-2014 yang 
difokuskan pada kesejahteraan rakyat dalam aspek ekonomi dan pangan. 

Sasaran aspek pembangunan ekonomi difokuskan pada kontribusi sektor 
pertanian dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3 – 6,8 
persen per tahun dan sebelum tahun 2014 mencapai 7,0 persen; inflasi rata-rata 4-6 
persen; tingkat pengangguran terbuka 5-6 persen pada akhir tahun 2014; dan  
tingkat kemiskinan 8 – 10 persen pada akhir tahun 2014. Sasaran aspek 
pembangunan pangan adalah pertumbuhan komoditas pangan utama, yaitu  
produksi padi 3,22 persen per tahun; produksi jagung 10,02 persen per tahun; 
produksi kedelai 20,05 persen per tahun; dan produksi daging sapi 7,40 persen per 
tahun. 

Keterkaitan antara strategi RPJMN 2010-2014 dengan Rencana Strategis 
Kementerian Pertanian 2010-2014 dijabarkan ke dalam strategi pembangunan 
pertanian yang berfokus pada tujuh aspek dasar yang disebut dengan TUJUH 
GEMA REVITALISASI, yaitu : (1) Revitalisasi Lahan; (2) Revitalisasi Perbenihan dan 
Perbibitan; (3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana; (4) Revitalisasi Sumber Daya 
Manusia; (5) Revitalisasi Pembiayaan Petani; (6) Revitalisasi Kelembagaan Petani; 
dan (7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir. 

Implementasi dari TUJUH GEMA REVITALISASI ini merupakan kelanjutan, 
perluasan dan pendalaman dari segenap usaha yang telah dilaksanakan 
sebelumnya melalui perencanaan kebijakan, program, penganggaran, pelaksanaan 
dan evaluasinya secara terpadu yang disesuaikan dengan sumberdaya alam, sosial 
budaya daerah, perubahan dinamika lingkungan strategis internal dan eksternal 
serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi saat ini 
dan kemudian. Implementasi strategi pembangunan pertanian diarahkan guna 
mendukung tercapainya EMPAT TARGET SUKSES Kementerian Pertanian. 

 Sasaran swasembada yang akan dicapai pada akhir tahun 2014 adalah 
produksi kedelai sebesar 2,7 juta ton, produksi gula sebesar  produksi 3,45 juta ton 
dan produksi daging sapi 0,66 juta ton. Adapun sasaran swasembada berkelanjutan 
yang hendak dicapai pada akhir tahun 2014 adalah produksi padi sebesar 76,57  juta 
ton dan produksi  jagung 29 juta ton. Disamping itu peningkatan produksi 35 
komoditas unggul nasional lainnya. 

 Sasaran pencapaian peningkatan diversifikasi pangan yang hendak dicapai 
adalah: (1) konsumsi beras menurun sekurang-kurangnya 1,5 persen per tahun, 
bersamaan dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah-
buahan, dan sayuran; (2) skor Pola Pangan Harapan (PPH) naik dari 86,4 (tahun 
2010) menjadi 93,3 (tahun 2014); dan (3) peningkatan keamanan pangan. 

Sasaran pencapaian peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor yang 
akan dicapai adalah: (1) tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao 
fermentasi, dan bahan olahan karet pada 2014 (pemberlakuan wajib bersertifikat); 
(2) meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan dari 20 persen (tahun 2010) 
menjadi 50 persen (tahun 2014); (3) berkembangnya produksi tepung-tepungan 



  Kementerian Pertanian RI 

8 
Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian 

untuk mensubstitusi 20 persen gandum/terigu impor pada tahun 2014; (3) 
terpenuhinya semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri 
coklat dalam negeri  (tahun 2014); dan (4) meningkatnya surplus neraca 
perdagangan dari US$ 24,3 miliar (tahun 2010) menjadi US$ 54,5 miliar (tahun 
2014). Sasaran peningkatan kesejahteraan petani yang hendak dicapai adalah: (1) 
tingkat pendapatan per kapita pertanian Rp 7,93 juta di tahun 2014; dan (2) rata-rata 
laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen per tahun. Secara umum, 
berbagai program dan kegiatan pembangunan pertanian diarahkan untuk menjamin 
ketahanan pangan nasional, meningkatkan ekspor dan mensubtitusi produk impor 
dengan produk lokal yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan 
kesejahteraan petani dan masyarakat.  

 

1.4. Maksud dan Tujuan Pengembangan Kawasan Pertanian 

Maksud dari pengembangan kawasan pertanian adalah untuk memadukan 
serangkaian program dan kegiatan pertanian menjadi suatu kesatuan 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.  

Adapun tujuan pengembangan kawasan pertanian adalah mendukung 
tercapainya EMPAT TARGET SUKSES Kementerian Pertanian, yaitu : 

1). pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; 

2). peningkatan diversifikasi pangan, 

3). peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta  

4). peningkatan kesejahteraan petani. 

 

1.5. Maksud dan Tujuan Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian 

Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian disusun dengan maksud untuk: 

1).   menyediakan panduan bagi para perencana di pusat dan daerah dalam 
merencanakan dan menetapkan sasaran dan lokasi kegiatan untuk 
mendukung pencapaian target produksi/populasi dan produktivitas 5 (lima) 
komoditas pertanian strategis (padi, jagung, kedelai, daging sapi dan gula) 
serta komoditas unggulan nasional lainnya; 

2).   menyediakan acuan bagi para pengambil keputusan di pusat dan daerah 
dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan pengembangan komoditas 
pertanian strategis dan unggulan nasional secara komprehensif dan terpadu 
dari aspek hulu, hilir maupun aspek penunjangnya dalam rangka mewujudkan 
sinergitas dan pengutuhan pembangunan pertanian yang berbasis kawasan; 

3). mendorong sinergitas perumusan dan implementasi kebijakan nasional dan 
daerah dalam pengembangan 5 komoditas strategis dan komoditas unggulan 
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pertanian lainnya sesuai dengan kondisi agroekosistem di setiap wilayah guna 
mendukung tercapainya 4 target sukses Kementerian Pertanian; dan 

4). meningkatkan kapasitas perencana dan perencanaan dalam pengembangan 
komoditas strategis dan unggulan nasional yang berbasis kinerja, berorientasi 
hasil dan berkerangka pengeluaran jangka menengah guna mendukung 
tercapainya tujuan pembangunan yang berdimensi kewilayahan. 

Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian ini disusun dengan tujuan:  

1). sebagai panduan bagi para perencana di pusat dan daerah dalam 
merencanakan dan menetapkan sasaran dan lokasi kegiatan untuk 
mendukung pencapaian target produksi/populasi dan produktivitas 5 (lima) 
komoditas pertanian strategis (padi, jagung, kedelai, daging sapi dan gula) 
serta komoditas unggulan nasional lainnya; dan 

2). sebagai acuan bagi para pengambil keputusan di pusat dan daerah dalam 
menetapkan kebijakan yang terkait dengan pengembangan komoditas 
pertanian strategis dan unggulan nasional secara komprehensif dan terpadu 
dari aspek hulu, hilir maupun aspek penunjangnya dalam rangka mewujudkan 
sinergitas dan pengutuhan pembangunan kawasan pertanian. 

 

1.6. Sasaran dan Indikator yang Diharapkan 

Sasaran yang diharapkan dari Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian 

adalah:  

1). terjaminnya dukungan perencanaan wilayah dalam penyelenggaraan program 
dan kegiatan pembangunan pertanian yang terkait dengan pencapaian target 
dan perlindungan lahan berkelanjutan bagi komoditas strategis nasional guna 
mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan 
ekspor serta peningkatan kesejahteraan petani; 

2). terumuskannya instrumen untuk mendukung perencanaan wilayah bagi 
Kepala Daerah dalam menetapkan kebijakan operasional dalam 
merencanakan dan mengimplementasikan Rencana Umum Tata Ruang 
Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 

3). terumuskannya bahan koordinasi lintas sektoral dan lintas jenjang 
pemerintahan dalam meningkatkan daya saing wilayah dan komoditas 
strategis dan komoditas unggulan pertanian nasional. 

 

Indikator Outcome dari Pengembangan Kawasan Pertanian adalah:  

Aspek Manajemen 

1) Tersusunnya Master Plan dan Rencana Aksi pengembangan kawasan 
pertanian secara komprehensif di daerah; 



  Kementerian Pertanian RI 

10 
Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian 

2) Adanya kerjasama lintas sektoral dalam pengembangan kawasan pertanian di 
daerah; 

3) Tersedianya alokasi anggaran non APBN Kementan yang mendukung 
pengembangan kawasan pertanian secara berkelanjutan (multy years). 

Aspek Teknis 

1) Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu komoditas unggulan yang 
dikembangkan; 

2) Meningkatnya aktivitas pasca panen dan kualitas produk; 

3) Meningkatnya aktivitas pengolahan dan nilai tambah produk; 

4) Meningkatnya jaringan pemasaran komoditas; 

5) Meningkatnya pendapatan pelaku usaha komoditas; 

6) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha; 

7) Meningkatnya aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan, pasar input dan 
output, teknologi dan informasi. 
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BAB II 

KONSEP DAN PENDEKATAN  

 

2.1. Konsep Pengembangan Kawasan Pertanian 

Untuk membangun dan mengembangkan kawasan pertanian dibutuhkan 
peran serta dan tanggung jawab para pemangku kepentingan. Untuk itu diperlukan 
persamaan pemahaman tentang  pengertian dan batasan kawasan pertanian.  

2.1.1. Sentra Pertanian dan Kawasan Pertanian 

a). Sentra 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 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.  

b). Kawasan Pertanian 

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.  

Kawasan pertanian menurut administrasi pengelolaan terdiri dari: (1) 
Kawasan Pertanian Nasional; (2) Kawasan Pertanian Provinsi; dan (3) 
Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota dengan kriteria untuk masing-masing 
kawasan sebagai berikut:  

Kawasan Pertanian Nasional merupakan kawasan yang ditetapkan oleh 
Menteri Pertanian dengan kriteria:  

1. memiliki kontribusi produksi yang signifikan atau berpotensi tinggi 
terhadap pembentukan produksi nasional; 

2. mendapat fasilitas dukungan pendanaan dari APBN serta APBD 
provinsi/kabupaten/kota; 

3. mengembangkan 40 (empat puluh) komoditas unggulan nasional sesuai 
Renstra Kementan. 

Kawasan Pertanian Provinsi adalah kawasan yang ditetapkan oleh Gubernur 
dengan kriteria: 

1. memiliki kontribusi produksi yang signifikan atau berpotensi tinggi 
terhadap pembentukan produksi provinsi; 
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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. 

Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota adalah kawasan yang ditetapkan oleh 
Bupati/Walikota dengan kriteria: 

1. memiliki kontribusi produksi yang signifikan atau berpotensi tinggi 
terhadap produksi kabupaten/kota; 

2. difasilitasi oleh APBD kabupaten/kota dan/atau didukung oleh APBN 
sebagai pendamping (untuk kabupaten yang mengembangkan 40 
unggulan nasional), serta dapat didukung oleh APBD provinsi (untuk 
kabupaten yang mengembangkan komoditas unggulan provinsi); 

3. mengembangkan komoditas unggulan kabupaten/kota, komoditas 
unggulan provinsi dan/atau komoditas 40 unggulan nasional. 

2.1.2. Kawasan Pertanian Berdasarkan Kelompok Komoditas 

Berdasarkan kelompok komoditas, kawasan pertanian terdiri dari: (1) 
kawasan tanaman pangan; (2) kawasan hortikultura; (3) kawasan perkebunan; dan 
(4) kawasan peternakan dengan kriteria sebagai berikut :  

a) 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 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. Aspek-aspek teknis tersebut akan diatur dalam pedoman teknis 
kawasan tanaman pangan yang menjabarkan lebih lanjut pedoman ini. 

b) 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 
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dapat meliputi kawasan yang telah eksis maupun lokasi baru yang memiliki 
potensi SDA 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. 
Aspek-aspek teknis tersebut akan diatur dalam pedoman teknis kawasan 
hortikultura yang menjabarkan lebih lanjut pedoman ini. 

c) Perkebunan  

Kawasan perkebunan atau kawasan pengembangan perkebunan adalah 
wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan 
pengembangan dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan (sesuai 
UU No. 18/2004). Kawasan tersebut disatukan oleh faktor alamiah, kegiatan 
ekonomi, sosial budaya dan berbagai infrastruktur pertanian, serta dibatasi 
oleh agroekosistem yang sama sehingga mencapai skala ekonomi dan 
efektivitas manajemen usaha perkebunan. Kawasan perkebunan dapat 
berupa kawasan yang telah ada maupun lokasi baru yang sesuai dengan 
persyaratan bagi masing-masing jenis budidaya tanaman perkebunan, dan 
lokasinya disatukan oleh agroekosistem yang sama. 

Kriteria khusus kawasan perkebunan diantaranya : 

 Pengusahaannya dilakukan sebagai usaha perkebunan rakyat dan/atau 
sebagai usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi;  

 Usaha perkebunan besar bermitra dengan usaha perkebunan rakyat 
secara berkelanjutan, baik melalui pola perusahaan inti – plasma, 
perkebunan rakyat dengan perusahaan mitra (kemitraan), kerjasama 
pengolahan hasil dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya; dan 

 Arah pengembangannya dilaksanakan dalam bingkai prinsip-prinsip 
pembangunan berkelanjutan, diantaranya:  kelapa sawit menerapkan 
system ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), kakao menerapkan 
sustainable cocoa dan prinsip-prinsip berkelanjutan lainnya. 

Kriteria khusus kawasan perkebunan mencakup berbagai aspek teknis yang 
bersifat spesifik komoditas baik untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, 
serta tanaman rempah dan penyegar. Aspek-aspek teknis tersebut akan 
diatur dalam pedoman teknis kawasan perkebunan yang menjabarkan lebih 
lanjut pedoman ini. 

d) Peternakan 

Kawasan peternakan adalah kawasan existing atau lokasi baru yang memiliki 
SDA sesuai agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan dan atau 
spot partial (luasan terpisah) yang terhubung secara fungsional melalui 
aksesibilitas yang baik dalam satu kawasan, dilengkapi dengan prasarana 
dan sarana pengembangan ternak yang memadai. Kawasan peternakan 
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harus memiliki lahan padang penggembalaan dan atau hijauan makanan 
ternak, serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak-perkebunan, 
ternak-tanaman pangan, ternak-hortikultura. Batasan minimal populasi ternak 
pada suatu kawasan peternakan dan aspek-aspek teknis lainnya akan diatur 
lebih lanjut dalam pedoman teknis kawasan peternakan yang menjabarkan 
lebih lanjut pedoman ini. 

2.1.3. Sumber Pembiayaan Pengembangan Kawasan 

Pengembangan kawasan melibatkan peran serta masyarakat (community); 
kalangan swasta, BUMN dan BUMD (business); serta pemerintah (government). 
Sumber pembiayaan pengembangan kawasan dari pemerintah dapat berasal dari 
APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Dana pemerintah bersifat trigger  
(pengungkit) berkembangnya kawasan oleh masyarakat dan dunia usaha. Bagan 
pendanaan untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian digambarkan 
sebagaimana Gambar 1. 

APBD 
Prov

APBN
APBD Kab/ 

Kota

Kawasan Pertanian 
Nasional

1.Mengembangkan 
40 komoditas 
unggulan nasional

2. Berkontribusi 
terhadap produksi 
nasional

Gambar 1. Bagan Sumber Pendanaan Pemerintah untuk  Mendukung 
Pengembangan Kawasan Pertanian 

 

Berdasarkan Gambar 1, sumber pendanaan kawasan pertanian nasional 
didanai terutama oleh APBN, namun demikian kawasan tersebut memungkinkan 
didanai APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota. Komoditas yang 
dikembangkan di kawasan pertanian nasional difokuskan pada 40 komoditas 
unggulan nasional sesuai Renstra Kementerian Pertanian.  

2.1.4. Pola Dasar Pengembangan Kawasan Pertanian  

Pola dasar pengembangan kawasan pertanian dirancang untuk meningkatkan 
keberhasilan penerapan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 yang 
telah dijabarkan ke dalam strategi pembangunan pertanian. Strategi pembangunan 
pertanian berfokus pada tujuh aspek dasar yang disebut dengan TUJUH GEMA 
REVITALISASI. 
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Implementasi TUJUH GEMA REVITALISASI merupakan kelanjutan, 
perluasan dan pendalaman  telah dilaksanakan melalui perencanaan kebijakan, 
program, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan secara terpadu guna 
mendukung tercapainya EMPAT TARGET SUKSES Kementerian Pertanian.  

Pola dasar pengembangan kawasan pertanian dikelompokkan: (1) pola 
pengembangan kawasan yang sudah ada, dan (2) pola pengembangan kawasan 
baru.  

a. Pola Pengembangan Kawasan yang Sudah Ada  (existing)  

Pola ini ditujukan bagi kawasan pertanian yang sudah ada dan berkembang, 
untuk memperluas skala produksi, serta melengkapi/memperkuat simpul-
simpul agribisnis yang belum berfungsi optimal. Luasan kawasan dapat 
bertambah sesuai dengan daya dukung. Kawasan yang telah mandiri 
diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah sekitarnya (trickle-
down effect).  

b. Pola Pengembangan Kawasan Baru  

Pola ini ditujukan untuk kawasan komoditas unggulan pada wilayah 
baru/potensial yang belum dikembangkan. Ada dua pendekatan 
pengembangan kawasan, yaitu (1) memperluas skala dan mengadakan 
kegiatan yang belum terlaksana, (2) membangun kawasan baru di kawasan 
potensial secara bertahap hingga mencapai skala minimum kawasan.  

Secara skematis pola dasar pengembangan kawasan dapat digambarkan 
sebagaimana Gambar 2. 

Dua Metode Penentuan Lokasi

Metode‐I
“Commodity‐driven”

Metode‐II
“Location‐driven”

Sudah ditentukan 
komoditas

Mencari/memilih 
lokasi yang sesuai

Sudah ada lokasi
(Terdapat beberapa
komoditas)

Mencari/memilih 
komoditas 
unggulan

Pertimbangan:
‐ aksesibilitas
pasar
‐ keunggulan
komparatif
wilayah

Pertimbangan 
preferensi 
pasar

 

 Gambar 2. Metode Penentuan Lokasi dan Komoditas 
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Penentuan kawasan baru dapat didasarkan pada komoditas yang potensial, 
dan ketersediaan lahan yang sesuai untuk mendukung pengembangan komoditas 
tersebut (commodity-driven). Ada kalanya lokasi potensial sudah ada, namun belum 
terdapat komoditas yang layak untuk dikembangkan. Dalam pengembangan 
kawasan pertanian harus ditentukan terlebih dahulu komoditas yang tepat 
berdasarkan potensi pasar dan wilayah.  

 

2.2.  Pendekatan Pembangunan Kawasan  

Pendekatan pengembangan kawasan dirancang untuk meningkatkan 
efektivitas kegiatan, efisiensi anggaran dan mendorong keberlanjutan kawasan 
komoditas unggulan. Empat pendekatan yang digunakan dalam pengembangan 
kawasan komoditas unggulan yaitu:  (1) pendekatan agroekosistem, (2) pendekatan 
sistem agribisnis, (3) pendekatan partisipatif, dan (4) pendekatan terpadu. Keempat 
pendekatan tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam 
pengembangan kawasan pertanian. Khusus untuk pengembangan kawasan 
perkebunan ada satu pendekatan lagi yang digunakan adalah pendekatan 
diversifikasi integratif. Secara ringkas urgensi dan makna dari setiap pendekatan 
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

2.2.1.  Pendekatan Agroekosistem  

Pengembangan kawasan pertanian disusun dengan mempertimbangkan 
kualitas dan ketersediaan sumberdaya lahan melalui pewilayahan komoditas, 
dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan agroklimat agar diperoleh hasil 
produksi dan produktivitas pertanian yang optimal dan berwawasan lingkungan.  

Kondisi agroekosistem di wilayah salah satunya dicirikan oleh kondisi bio-fisik 
lahan yang mencakup ketinggian lokasi, kelerengan lahan, kondisi iklim, dan 
karakteristik tanah. Untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan, penentuan 
komoditas unggulan harus mengacu pada peta pewilayahan komoditas pertanian 
skala 1:50.000 yang telah mempertimbangkan agroekosistem setempat.  

2.2.2. Pendekatan Sistem Agribisnis  

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 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 
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disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan komoditas unggulan di kawasan 
setempat. 

Pendekatan agribisnis dalam pengembangan kawasan juga bermakna bahwa 
kegiatan pertanian pada suatu kawasan berorientasi pada keuntungan usahatani. 
Hal ini mengisyaratkan perlunya efisiensi dalam penggunaan input produksi, serta 
optimasi produksi. Pendekatan agribisnis juga mensyaratkan adanya keterpaduan 
antar pemangku kepentingan pertanian yang terdiri dari kalangan bisnis/usaha, 
masyarakat dan pemerintah. Namun demikian, motor utama penggerak suatu 
kawasan pertanian tetap berada di masyarakat dan dunia usaha, sedangkan 
keberadaan pemerintah hanya sebagai fasilitator dan pengungkit terutama dalam 
pengembangan tahap awal. 

Kawasan pertanian yang dibangun melalui pendekatan agribisnis memiliki 
orientasi produksi yang jelas, apakah dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan 
lokal, atau untuk memenuhi permintaan pasar khususnya pasar ekspor.  Kawasan 
pertanian yang mengembangkan komoditas pangan utama dari sub-sektor tanaman 
pangan (terutama padi, jagung, kedelai), komoditas peternakan (sapi potong), dan 
komoditas perkebunan (gula) merupakan kawasan yang diarahkan untuk menjadi 
pemasok utama kebutuhan pangan masyarakat. 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.  

Kawasan pertanian yang mengembangkan komoditas bernilai tinggi dan 
diminati pasar (sebagai produk kebutuhan sekunder atau tersier), merupakan 
kawasan yang diarahkan untuk menjadi pemasok terhadap permintaan pasar baik di 
tingkat lokal maupun internasional. Produk-produk bernilai tinggi dan bukan 
merupakan kebutuhan pangan utama tersebut sebagian diantaranya mencakup 
produk-produk unggulan hortikultura dan perkebunan. Keterpaduan kegiatan yang 
dibangun dalam kawasan berorientasi permintaan pasar 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).  

2.2.3.  Pendekatan Terpadu dan Terintegrasi  

Pembangunan kawasan komoditas unggulan dengan pendekatan sistem 
agribisnis akan membutuhkan dukungan pembinaan serta fasilitas dari seluruh unit 
Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan berbagai dinas/instansi di daerah, dan 
dalam hal tertentu akan dibutuhkan pula dukungan dari Kementerian lain. Dalam 
rangka menciptakan sinergisme kegiatan pada lingkup Kementerian Pertanian, maka 
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pelaksanaan program pada Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian di lokasi 
kawasan komoditas tertentu perlu dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi. Hal 
ini dapat ditempuh dengan melakukan sinkronisasi program lintas Eselon I lingkup 
Kementerian Pertanian dan memprioritaskan program-program unit Eselon I 
Kementerian Pertanian di lokasi kawasan komoditas unggulan yang telah ditetapkan, 
sesuai dengan kebutuhannya. Sinkronisasi program juga perlu dilaksanakan dengan 
program Pemda Kabupaten, Pemda Provinsi dan program Kementerian lain.   

2.2.4.  Pendekatan Partisipatif  

Pembangunan kawasan komoditas unggulan dalam pelaksanaannya akan 
melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah pusat (Kementan), Pemda Provinsi, 
Pemda Kabupaten/Kota, pelaku usaha dan masyarakat. Dalam rangka mendorong 
keberlanjutan kawasan komoditas yang telah ditetapkan, maka perlu ditumbuhkan 
rasa memiliki pada seluruh pihak yang terkait. Dalam kaitan tersebut seluruh pihak 
terkait perlu dilibatkan secara aktif mulai dari tahap perencanaan kegiatan hingga 
tahap pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan yang telah ditetapkan. 
Partisipasi dana dari berbagai pihak (dana APBD, swasta dan masyarakat) juga 
perlu dikembangkan untuk meningkatkan sinergi dan outcome dari kegiatan 
pengembangan kawasan. 

2.2.5 Pendekatan Diversifikasi Integratif 

 Dalam pengembangan budidaya tanaman tahunan, seperti tanaman 
perkebunan dan hortikultura, pada periode Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), 
dapat dikembangkan tanaman pakan ternak atau tanaman penutup tanah untuk 
menekan pertumbuhan gulma, menahan erosi, serta menahan aliran permukaan dan 
penguapan. Dengan tujuan yang sama, dapat dikembangkan paket teknologi 
alternatif berupa pengembangan tanaman pangan intensif, sehingga selain menekan 
biaya, sekaligus memberikan pendapatan kepada petani. Disamping itu pada usaha 
tanaman tahunan terdapat berbagai jenis limbah dan hasil samping yang dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber pakan ternak.       

 Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan kawasan 
tanaman tahunan (perkebunan, hortikultura) adalah meningkatnya produksi, 
produktivitas, kualitas produk dan kontinuitas produksi yang dihasilkan.  Dalam 
rangka pencapaian sasaran tersebut dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, 
maka pada pengembangan kawasan tanaman tahunan dapat dilaksanakan 
pengembangan sistem pertanian dengan integrasi tanaman pangan atau integrasi 
ternak. 

 

2.3. Klasifikasi Perkembangan Kawasan 

Kawasan pertanian yang ada saat ini baik merupakan kawasan pertanian 
tradisional maupun kawasan pertanian yang dibangun Pemerintah. Ditinjau dari 
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tahap perkembangannya dapat diklasifikasikan dalam tiga katagori kelas kawasan, 
yaitu:  

a. Kawasan yang belum berkembang 

b. Kawasan yang cukup berkembang 

c. Kawasan yang telah berkembang 

Klasifikasi kawasan pertanian existing dicirikan oleh hal-hal sebagaimana 
Tabel 2. 

 
Tabel 2. Ciri-ciri Kawasan Pertanian menurut Tahapan Perkembangannya  
 

No Ciri-ciri Kelas Kawasan 
Belum berkembang Cukup berkembang Sudah berkembang 

1 Masih dominan 
kegiatan on-farm 

Kegiatan on-farm 
sudah berkembang 

Kelembagaan pelayanan 
terkait pertanian sudah 
beragam jenisnya 

2 Teknologi budidaya 
belum maju 

Kelembagaan 
pelayanan terkait 
pertanian sudah 
mulai dibentuk 

Pemasaran produk sudah 
berkembang, bahkan 
keluar wilayahnya 

3 Sarana dan prasarana 
belum lengkap 

Sarana dan 
prasarana sudah 
lebih lengkap 

Kegiatan berproduksi 
sudah mengutamakan  
kualitas/mutu 

4 Diperlukan penguatan 
kegiatan on-farm 

Diperlukan kegiatan 
industri hilir 

Kegiatan off farm sudah 
mulai berkembang 

5 Masih memerlukan 
bimbingan dari 
Penyuluh Pertanian 

Diperlukan 
penyuluhan bidang 
budidaya 

Penguatan penyuluhan di 
bidang hilir dan 
pemasaran 

 

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 3. 
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Tabel 3.  Kriteria Kawasan Tanaman Pangan menurut Perkembangannya 
 
No Tipe Kawasan Kriteria Kawasan Orientasi Penguatan 
 
1 

Pertumbuhan - Produktivitas lebih rendah 
dari rata-rata provinsi 

- Pemanfaatan lahan belum 
optimal 

- Tingkat kehilangan hasil 
mutu tinggi 

- Peningkatan produktivitas 
- Peningkatan Indeks 

Pertanaman (IP) 
- Penurunan tingkat 

kehilangan hasil 

2 Pengembangan - Produktivitas hampir sama 
dengan produktivitas rata-
rata provinsi atau rata-rata 
nasional 

- Pemanfaatan lahan hampir 
optimal 

- Tingkat kehilangan hasil 
sedang 

- Mutu hasil belum optimal 
 

- Peningkatan produktivitas 
- Penurunan tingkat 
kehilangan hasil 

- Peningkatan mutu hasil 

3 Pemantapan - Produktivitas sudah lebih 
tinggi dari produktivitas 
rata-rata nasional 

- Mutu hasil belum optimal 
- Efisiensi usaha belum 

berkembang 
- Optimalisasi pendapatan 

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

- Pengenalan teknologi baru 
- Peningkatan mutu hasil 
- Efisiensi usaha melalui 
pemanfaatan limbah 
lingkungan 

- Diversifikasi produk tanaman 
pangan 

- Pengaturan harga dan 
margin 

- Diversifikasi pendapatan 
melalui sub sektor lain 
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III. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENDUKUNG 
PENGEMBANGAN KAWASAN  

 

3.1. Tahap Pengembangan Kawasan  

 Berdasarkan tingkat perkembangannya, proses pengembangan kawasan 
setidaknya dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu : (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. Tahapan pengembangan kawasan 
pertanian, disajikan pada Gambar 3. 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.  

 

ARAH DAN TAHAPAN 
PENGEMBANGAN KAWASAN

VISI: “Pertanian Industrial unggul berkelanjutan yang 
berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan
kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor
dan kesejahteraan petani

4

KAWASAN BELUM 
BERKEMBANG
- SARANA & PRASARANA
- ASPEK HULU
- ON FARM  
- TEKNOLOGI BUDIDAYA                                                                       
- PENYULUHAN

Keterangan:
1) Ada pembagian tugas yang jelas 

Pusat, Prov, Kab/Kota
2) Swasta, BUMN, dan masyarakat  

pelaku utama kawasan
3) Pertanian basis penggerak 

ekonomi
4) Didukung infrastruktur memadai.

KAWASAN TELAH 
BERKEMBANG:
- KELEMBAGAAN
- MUTU
- PEMASARAN
- OFF FARM

KAWASAN CUKUP 
BERKEMBANG:
- KELEMBAGAAN
- ON FAM
- SARANA & PRASARANA

EXISTING:
SPAKU, KINAK, PIR, 
KIMBUN, KAS, 
AGROPOLITAN, 
PRIMATANI , KSP, dll

PENUMBUHAN

PENGEMBANGAN

PEMANTAPAN

INISIASI:
KAWASAN 
BARU

 

Gambar 3. Bagan Arah dan Tahapan Pengembangan Kawasan 
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2Ilustrasi Proses Pengembangan Kawasan Pertanian
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EXISTING

Tahap 2
Penumbuhan 
(aspek hulu)

Tahap  3
Pengembangan 
(aspek on-fram)

Tahap 4 
Pemantapan 
(aspek hilir)

Tahap 5 Perluasan / 
Replikasi / Integrasi 

Antar Kawasan 

PPKSP 1

B A

F 
C

DE

PPKSP 1

E 
D

F

A B

C

INISIASI (BARU)
Tahap 1

B
B

B

B

Kelas belum berkembang Kelas cukup berkembang

Kelas sudah berkembang

 
 
Keterangan: 1. PPKSP = Pusat Pengembangan Kawasan Pertanian 

2. A,B,C…dst = Pertanian 

 
Gambar 4. Ilustrasi Proses Pengembangan Kawasan Pertanian 

 

3.1.1 Tahap Inisiasi  

Pada tahap inisiasi kegiatan dilakukan lebih bersifat administratif,  diawali 
dengan penetapan komoditas dan calon lokasi dengan berbagai pendekatan seperti 
yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kegiatan selanjutnya, adalah 
melakukan pengumpulan data dan informasi detail kawasan mencakup potensi 
biofisik dan sosial-ekonomi yang mendukung pengembangan komoditas yang akan 
dikembangkan. Data dan informasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan 
Master Plan oleh Pemerintah Provinsi dan Rencana Aksi oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang menjelaskan mengenai kondisi ideal kawasan ke depan serta 
langkah-langkah yang diperlukan untuk menuju ke kondisi yang diharapkan. 
Indikator keberhasilan pada tahap inisiasi meliputi : (1) ditetapkannya kawasan 
pertanian berdasarkan potensi sumberdaya lahan, (2) tersusunnya Master Plan dan 
rencana aksi pengembangan kawasan pertanian, (3) terbitnya dokumen 
kesepakatan kerjasama lintas sektoral pengembangan kawasan pertanian (MoU) 
dan (4) tersedianya alokasi anggaran (non APBN Kementan) untuk pembangunan 
kawasan pertanian. 
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Kegiatan pada tahap inisiasi terdiri dari:  

1. Pembentukan organisasi pelaksana 
2. Penetapan komoditas dan calon lokasi kawasan  
3. Pengumpulan data dan informasi detail kawasan, rekomendasi strategi 

penggabungan sentra-sentra  potensial terpisah menjadi satu kesatuan kawasan  
4. Diagnosa dan studi terhadap potensi kawasan.  
5. Menyusun Master Plan dan rencana aksi/road map pengembangan kawasan 

3.1.2 Tahap Penumbuhan   

Penumbuhan kawasan dilaksanakan pada kawasan existing yang belum 
berkembang dengan titik berat pengembangan pada kegiatan on farm, penerapan 
teknologi budidaya, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penguatan 
kegiatan, penyuluhan pertanian. 

- Tahap penumbuhan kawasan dapat juga merupakan tindak lanjut dari 
kegiatan tahap inisiasi, yaitu berupa pelaksanaan rencana aksi dengan titik 
berat seperti tersebut di atas  

- Bagi lokasi-lokasi existing yang belum mempunyai data dan informasi 
kawasan serta belum mempunyai Master Plan dan rencana aksi maka pada 
tahap ini diprioritaskan secara paralel menyusun hal-hal tersebut. 

3.1.3  Tahap Pengembangan  

Pengembangan kawasan dilaksanakan pada kondisi yang telah cukup 
berkembang dengan titik berat pengembangan on farm, kelembagaan tani, 
penyediaan sarana dan prasarana, penyuluhan. 

- Bagi lokasi-lokasi pengembangan kawasan yang mempunyai data dan 
informasi kawasan serta belum mempunyai Master Plan, maka diprioritaskan 
secara paralel penyusunan hal-hal tersebut. 

- Disamping itu juga dilaksanakan penguatan keterkaitan antar sentra pertanian 
(pengembangan networking) agar terbentuk kawasan pertanian secara utuh 

3.1.4. Tahap Pemantapan  

Tahap pemantapan kawasan dilaksanakan pada kawasan yang telah 
berkembang dengan titik berat pengembangan pada penguatan kelembagaan, 
peningkatan mutu, penguatan akses pemasaran, pengembangan pasca panen, 
pengembangan olahan 
- Di dalam pemantapan kawasan termasuk di dalamnya kegiatan pengutuhan 

kawasan untuk lebih mengoptimalkan potensi kawasan melalui kegiatan 
perluasan di dalam kawasan. 
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3.1.5. Tahap Integrasi Antar Kawasan  

Pada tahap ini, kawasan-kawasan yang telah mantap dibangun keterkaitan 
(linkage) dengan kawasan lainnya, sehingga terbentuk koneksi antar kawasan yang 
merupakan jejaring antar kawasan.  

- Pada tahap ini kegiatan lebih ditekankan pada pengembangan inovasi 
teknologi, penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi dengan berbagai 
pemangku kepentingan, penguatan kerjasama pemasaran. 

 

3.2 Strategi Umum Pengembangan Kawasan 

Strategi umum 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 keterkaitan hulu-hilir secara berkesinambungan. Pengembangan 
kawasan komoditas unggulan tidak berdiri sendiri, namun lebih merupakan 
keterpaduan dari berbagai program dan kegiatan pengembangan antar 
sektor/subsektor, antar institusi, dan antar pelaku usaha yang telah ada di daerah, 
yang terfokus di kawasan. Pada hakekatnya pengembangan kawasan merupakan 
kerjasama dari setiap pelaku usaha, 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.  

 Berdasarkan kebutuhan, aspirasi dan permasalahan yang dihadapi pelaku 
usaha dalam melaksanakan pembangungan pertanian di kawasan, maka secara 
garis besar strategi pengembangan kawasan pertanian dapat dirumuskan 
mencakup: (1) penguatan perencanaan pengembangan kawasan; (2) penguatan 
kerjasama dan kemitraan; (3) penguatan sarana dan prasarana; (4) penguatan 
sumber  daya manusia; (5) penguatan kelembagaan; dan (6) percepatan adopsi 
teknologi pengembangan industri hilir. 

 Keenam strategi tersebut sangat fleksibel tergantung pada karakteristik 
kawasan apakah merupakan kawasan yang sudah berkembang/maju, kawasan 
cukup berkembang atau kawasan belum berkembang. Parameter umum terhadap 
kategori kawasan dilihat dari ketersediaan sub-sistem agribisnis di dalam kawasan, 
kemandirian para pelakunya, serta kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. 
Apabila sub-sistem agribisnis yang ada sudah berjalan dengan efektif, para 
pelakunya mandiri, dan produk yang dihasilkan sudah berkualitas dan berkelanjutan 
maka kawasan tersebut dapat dikatagorikan sebagai kawasan sudah berkembang/ 
maju, atau sebaliknya. 

3.2.1. Penguatan Perencanaan   

Perencanaan pengembangan kawasan komoditas unggulan dilakukan melalui 
pendekatan top-down policy, yaitu sejalan dengan arah kebijakan pembangunan 
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pertanian nasional dan bottom-up planing, sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat/petani. Proses perencanaan pengembangan kawasan membutuhkan 
keterpaduan program antar Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan lintas 
sektor. Meskipun demikian perencanaan pengembangan kawasan harus 
memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang di daerah. Program-program 
yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan 
dan mampu menumbuhkan sikap partisipatif sasaran. Keluaran dari perencanaan 
adalah rancang bangun kawasan dan rencana aksi baik dalam jangka menengah 
maupun jangka panjang  dalam rincian tahunan. 

3.2.2.  Penguatan Kerjasama dan Kemitraan  

Keterbatasan dan ketimpangan baik dalam potensi maupun sumber daya 
yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, merupakan salah satu faktor yang akan 
mempengaruhi pengembangan kawasan pertanian. Untuk itu diperlukan adanya 
kerjasama kemitraan strategis baik antar daerah, badan usaha daerah, maupun 
swasta dan masyarakat. Kerjasama kemitraan stratregis model klaster, harus 
mampu memberikan  layanan kepada kelompok usaha lebih fokus, kolektif dan 
efisien. Karena kelompok sasaran jelas, serta unit usaha yang ada pada kawasan 
pada umumnya mempunyai permasalahan yang sama, baik dari sisi produksi, 
pemasaran, teknologi maupun permodalan. Sinkronisasi rancang bangun dan 
rencana aksi program pengembangan kawasan dari pemerintah pusat yang 
disesuaikan dengan kebutuhan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu 
bentuk kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Demikian pula tersedianya 
lembaga-lembaga penunjang yang mampu memberikan layanan pada subsistem 
hulu, subsistem produksi, dan subsistem hilir, dalam sistem agribisnis kawasan, 
merupakan bentuk penguatan kerjasama dan kemitraan strategis. 

Setidaknya ada lima jenis kemitraan dalam pengembangan kawasan secara 
terpadu, yang mencakup :  

1) Kemitraan pola legalitas, dibangun oleh pemerintah daerah melalui dinas-dinas 
yang terkait. Kemitraan ini diperlukan terutama bila areal kawasan yang akan 
dikembangkan adalah milik pemerintah yang memerlukan perijinan khusus untuk 
pengembangannya. 

2) Kemitraan pola magang, adalah kerjasama dengan perusahaan besar yang 
terdekat, yang terkait erat dengan sektor kawasan yang akan dikembangkan. 

3) Kemitraan pola saprodi, kemitraan ini dijalin dengan perusahaan pemasok 
alsintan dan sarana produksi untuk lebih meningkatkan produktivitas dan kualitas 
produknya. Kemitraan ini dilakukan untuk pengembangan kawasan yang 
memerlukan peralatan dan biaya produksi yang tinggi. 

4) Kemitraan pola finansial, kemitraan ini biasanya dijalin dengan perusahaan atau 
lembaga keuangan pemerintah atau swasta untuk mendapat bantuan 
pembiayaan dan permodalan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk 
mengembangkan potensi ekonomi di daerahnya. Hal ini dilakukan untuk 
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mempermudah dan mempercepat perolehan bantuan dana, baik dalam bentuk 
pinjaman maupun kerjasama bagi hasil sesuai kesepakatan. 

5) Kemitraan pola pemasaran, yaitu kemitraan yang dijalin dengan perusahaan 
distribusi, perusahaan perdagangan, atau mitra dari luar negeri untuk pemasaran 
produknya. Kemitraan ini dilakukan untuk mempercepat jalur distribusi dan 
meningkatkan perolehan harga yang lebih baik bagi petani. 

3.2.3. Penguatan Sarana dan Prasarana 

Aspek dasar pengembangan kawasan terdiri dari pengembangan,  sarana 
dan prasarana produksi, lahan, air pertanian serta prasarana pendukung. Penguatan 
sarana prasarana produksi pertanian seperti benih/bibit, pupuk dan obat-obatan 
harus dijamin ketersediaannya, baik dalam jumlah dan ketepatan waktu. Berkaitan 
dengan sumberdaya lahan dan air, aspek yang perlu mendapat perhatian yaitu: 
ketersediaan, kesuburan atau pengelolaan, status dan kepemilikan lahan. Untuk 
memberikan dukungan terhadap pengembangan kawasan, juga diperlukan upaya 
penguatan prasarana pendukung seperti infrastruktur perdagangan, energi, dan 
telekomunikasi. Penyediaan  sarana prasarana produksi dan pendukung harus 
dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan kawasan pertanian dan biaya 
pelayanan yang terjangkau. 

3.2.4.  Penguatan Sumber  Daya Manusia 

Penguatan sumberdaya manusia dilaksanakan dengan pendidikan dan latihan 
terhadap petugas pendamping (penyuluh, staf teknis, penggerak swadaya 
masyarakat), petani dan pelaku usaha. Materi pelatihan meliputi: konsep 
pengembangan kawasan, penetapan komoditas, penyusunan rancang bangun dan 
rencana aksi serta aspek teknis usahatani. Penguatan sumberdaya manusia 
mencakup aspek budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran, 
serta kelembagaan dalam satu rangkaian yang terfokus pada komoditas unggulan.  

3.2.5.  Penguatan Kelembagaan 

Penguatan kelembagaan dalam kawasan pertanian dilakukan melalui 
pengembangan kelembagaan pembina, kelembagaan pelayanan serta kelembagaan 
usaha. Kelembagaan pembina meliputi kelembagaan pembina pengembangan 
sumber daya manusia, serta kelembagaan inovasi dan diseminasi teknologi spesifik 
lokasi. Kelembagaan pelayanan terdiri dari: kelembagaan pelayanan penyediaan 
sarana produksi, permodalan, dan pemasaran dan informasi pasar. Kelembagaan 
usaha mencakup kelembagaan usaha kelompok, gabungan usaha kelompok, 
koperasi serta kelembagaan usaha kecil, menengah dan besar. Kerja sama 
kelembagaan dalam bentuk kerja sama antar Pemerintah Daerah, kemitraan usaha 
(public private partnership), bantuan bimbingan teknis  serta permodalan dalam 
kerangka Corporate Social Responsibility (CSR) harus didorong untuk mendukung 
pengembangan kawasan pertanian yang berbasis klaster. 
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3.2.6.  Percepatan Adopsi Teknologi  

Percepatan diseminasi teknologi pertanian dilaksanakan dengan 
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi yang 
dihasilkan  oleh lembaga penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi. 
Hasil-hasil penelitian dan pengkajian dirakit, dikemas dalam bentuk yang mudah 
dimengerti, dipahami serta mudah diakses oleh kelompok yang menjadi sasaran. 
Diseminasi teknologi tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk audio visual, leaflet, 
tetapi lebih diarahkan pada pemahaman di lapang (Sekolah Lapang). Berkaitan 
dengan percepatan adopsi teknologi, pada tahap awal sangat penting untuk 
melakukan pemahaman dan pemilihan pelaku-pelaku di kawasan yang akan 
berperan sebagai innovator dan pengguna awal dari teknologi. Kelembagaan 
penyuluhan dan kelembagaan pertanian lainnya, termasuk aparat penyuluh serta 
Kelompok tani perlu ditingkatkan kemampuannya dalam mengakses informasi 
teknologi baik dari dalam maupun luar negeri. Kegiatan pengkajian teknologi spesifik 
lokasi dilaksanakan dengan lebih mengintensifkan peran serta Pemerintah Daerah. 

3.2.7. Pengembangan Industri Hilir 

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. 
Identitas produk suatu kawasan adalah produk akhir, meskipun dalam bentuk segar. 
Perlu dilakukan standardisasi produk akhir suatu kawasan terutama untuk komoditas 
yang mempunyai prospek di pasar  luar negeri.  

 

3.3. Kebijakan Pendukung 

Dalam rangka mendukung implementasi strategi pengembangan kawasan 
komoditas, Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota perlu 
memberikan dukungan kebijakan yang mampu mendorong serta melindungi pelaku 
usaha di dalam kawasan untuk mengembangkan usahanya. Secara garis besar 
kebijakan pendukung tersebut meliputi: kemudahan ijin usaha, kemudahan akses 
permodalan dengan bunga rendah, insentif pajak, prioritas pengembangan 
infrastruktur, pembatasan impor komoditas sejenis, subsidi ekspor, subsidi harga 
dan jaminan pasar, bansos bagi pelaku usaha kecil, asuransi risiko usaha, 
pengawasan peredaran sarana produksi yang dibutuhkan (contoh: benih/bibit/pupuk 
palsu), dan sebagainya. 

Kebijakan pendukung juga diperlukan dalam rangka memungkinkan antar 
kawasan untuk melakukan kerjasama, tanpa dibatasi oleh sekat-sekat administrasi. 
Kerjasama antar kawasan diperlukan guna meningkatkan efisiensi dan menekan 
biaya produksi, seiring dengan meningkatnya skala ekonomi usahatani. Disamping 
itu, kerjasama antar kawasan sangat penting guna menghasilkan produk komoditas 
unggulan dalam jumlah besar dan berkelanjutan untuk memenuhi permintaan 
ekspor. 
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IV. INDIKATOR KEBERHASILAN  

 
4.1. Indikator dan Kriteria Keberhasilan di Tingkat Nasional  

Indikator dan kriteria keberhasilan dari telah diterapkannya Pedoman 
Pengembangan Kawasan Pertanian sebagai instrumen perencanaan pembangunan 
pertanian di daerah adalah sebagai berikut:  

(1). Rencana pengembangan komoditas unggulan yang disusun di daerah 
kabupaten/kota dapat disusun secara terukur dan konsisten mendukung 
pencapaian target produksi/populasi dan produktivitas lima komoditas 
pertanian strategis (padi, jagung, kedelai, daging sapi dan gula) serta 
komoditas unggulan nasional lainnya. 

(2). Rencana pengembangan komoditas unggulan di daerah sesuai dan didukung 
dengan dokumen kebijakan daerah (Renstrada, Renstra SKPD) dan Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

(3). Rekapitulasi rencana pengembangan komoditas unggulan lintas daerah 
dalam suatu kawasan secara terukur telah menunjukkan suatu 
klaster/zonasi/kawasan pengembangan yang saling mendukung dalam 
peningkatan daya saing komoditas unggulan pertanian. 

(4). Produksi, produktivitas, kesejahteraan petani dan kontribusi komoditas 
unggulan pertanian terhadap pendapatan daerah semakin meningkat.  

 

4.2. Indikator dan Kriteria Keberhasilan di Tingkat Kawasan  

Kinerja pengembangan kawasan sangat ditentukan oleh keberhasilan 
manajemen pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian yang diukur dari 
tingkat produksi, produktivitas dan pendapatan di skala unit pelaku usaha dan skala 
kewilayahan. Dengan demikian, indikator keberhasilan pengembangan kawasan 
harus dilihat dari aspek manajemen dan aspek teknis sebagaimana pada Tabel 4. 

A. Aspek Manajemen 

(1) Ditetapkannya Kawasan Pertanian Berdasarkan Potensi Sumberdaya Lahan  

Pewilayahan komoditas pertanian adalah data spasial dari sumberdaya lahan 
pertanian yang diperoleh dari evaluasi kesesuaian lahan yang  merupakan 
acuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen 
RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota adalah matra spasial dari dokumen 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan. Di 
dalam RTRW tercakup indikasi program jangka panjang yang menjadi acuan 
dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  Dengan ditetapkannya 
kawasan  pertanian  daerah  yang  sesuai  dengan dokumen RTRW, maka: 
(1) zonasi pengembangan kawasan pertanian akan berada di dalam kawasan 
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budidaya, (2) dapat dijamin tingkat kepercayaan pelaku usaha dalam 
investasi, (3) kesesuaian agroekosistem akan lebih menjamin tingkat 
produktivitas yang tinggi, (4)  keberlanjutan usaha dapat terjamin, karena 
sesuai dengan peruntukan penggunaan ruang dan (5) pengaruh dan dampak 
negatif lingkungan dapat diminimalkan. 

Tabel 4. Kriteria Keberhasilan di Tingkat Kawasan 

No Kriteria Pencapaian 
Ya Tidak 

Aspek Manajemen 

1. Ditetapkannya kawasan produksi pertanian berdasarkan potensi 
sumberdaya lahan  

  

2. Tersusunnya Master Plan dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan 
Pertanian Daerah 

  

3. Terbitnya Dokumen Kesepakatan Kerjasama Lintas Sektoral  
Pengembangan Kawasan Pertanian Daerah (MoU) 

  

4. Tersedianya alokasi anggaran (non APBN Kementan) untuk 
pembangunan kawasan pertanian 

  

Aspek Teknis 

1. Meningkatnya produktivitas dan produksi komoditas   

2. Meningkatnya aktivitas pasca panen dan kualitas produk   

3. Meningkatnya aktivitas pengolahan dan nilai tambah produk    

4. Meningkatnya jaringan pemasaran komoditas hingga ke tingkat ekspor   

5. Meningkatnya pendapatan pelaku usaha komoditas   

6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha    

7. Meningkatnya aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan, pasar input 
dan ouput, teknologi dan informasi  

  

 

 (2) Tersusunnya Master Plan dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan 
Pertanian Daerah 

Master Plan Pengembangan Kawasan Pertanian Daerah adalah dokumen 
perencanaan jangka panjang yang di dalamnya memuat skenario arah 
kebijakan dan strategi pengembangan dalam mendayagunakan potensi dan 
peluang pengembangan serta mengatasi tantangan, dan kendala 
pengembangan komoditas di suatu wilayah. Adapun Rencana Aksi 
Pengembangan Kawasan Pertanian Daerah merupakan dokumen 
perencanaan menengah untuk mengimplementasikan Master Plan. Di dalam 
Rencana Aksi tercakup rencana program, kegiatan, lokasi, jadwal 
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pelaksanaan, satuan kerja pelaksana, proyeksi kebutuhan dan sumber 
pendanaan, output, outcome serta indikator keberhasilan pelaksanaannya.  

Master Plan dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Pertanian Daerah 
yang tersusun akan memberikan kejelasan arah, tujuan dan sasaran 
pelaksanaan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan.  

(3) Terbitnya Dokumen Kesepakatan Kerjasama Lintas Sektoral  Pengembangan 
Kawasan Pertanian Daerah (MoU) 

Dokumen Kesepakatan Kerjasama Lintas Sektoral  Pengembangan Kawasan 
Pertanian Daerah (MoU) merupakan wujud dari keterpaduan para pemangku 
kepentingan dalam merencanakan pengembangan kawasan pertanian sesuai 
tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing lembaga/ 
instansi/satuan kerja. Berkenaan terbitnya MoU, maka telah tercapai saling 
pengertian dan persamaan persepsi/kesepahaman terhadap tujuan, sasaran, 
dampak serta manfaat dari rencana pengembangan kawasan pertanian yang 
telah ditetapkan  menjadi komitmen dan visi bersama.  

(4) Tersedianya Alokasi Anggaran (non APBN Kementan) untuk Pembangunan 
Kawasan Pertanian 

Fungsi dan kewenangan Kementerian Pertanian dalam mendorong dan 
memfasilitasi pembangunan pertanian sangat terbatas, karena sebagian 
besar fungsi dan kewenangan tersebut berada di Kementerian/Lembaga lain. 
Untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian dibutuhkan dukungan 
dana dan alokasi anggaran non APBN Kementan (APBN sektor lain, APBD 
Provinsi/Kabupaten/Kota,  swasta dan masyarakat).  

B. Aspek Teknis 

(1) Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Komoditas 

Tingkat produktivitas dan produksi komoditas merupakan indikator outcome 
dari pengembangan kawasan pertanian. Tingkat produktivitas komoditas 
unggulan yang dikembangkan di kawasan kabupaten/kota harus lebih tinggi 
dari sebelumnya dan sekurang-kurangnya harus lebih tinggi dari nilai rata-rata 
kabupaten. Adapun pertumbuhan produksi sekurang-kurangnya harus dapat 
mencapai target nasional yang diproyeksikan di setiap kabupaten/kota.  

(2) Meningkatnya Aktivitas Pasca Panen dan Kualitas Produk 

Keberadaan aktivitas usaha pasca panen akan memberikan dampak pada 
peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Peningkatan aktivitas pasca 
panen diukur dari meningkatnya kualitas hasil dan bertambahnya jumlah dan 
jenis aktivitas, penggunaan alat serta mesin penanganan pasca panen.  

(3) Meningkatnya Aktivitas Pengolahan dan Nilai Tambah Produk  

Keberadaan  aktivitas  usaha  pengolahan   mencerminkan  bahwa   kawasan  
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pertanian telah ada dan terintegrasi dalam sistem dan usaha agribisnis mulai 
hulu hingga hilir, kecuali untuk komoditas yang memang lebih menguntungkan 
bagi petani jika dijual dalam bentuk produk segar. Peningkatan aktivitas 
pengolahan akan meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan dan 
dapat diukur dari bertambahnya volume komoditas yang diolah, 
bertambahnya jumlah dan jenis usaha pengolahan produk, penggunaan alat, 
serta mesin pengolahan.   

(4) Meningkatnya Jaringan Pemasaran Komoditas hingga ke Tingkat Ekspor 

Peningkatan jaringan pemasaran dapat diukur dari semakin luasnya 
jangkauan pemasaran, bertambahnya pelaku usaha pemasaran (trader), 
semakin luasnya jaringan pemasaran (regional dan internasional), 
bertambahnya volume dan nilai perdagangan komoditas yang dipasarkan, 
berkurangnya volume produk yang gagal dipasarkan, terjaminnya kontinuitas 
volume pasokan serta terjaminnya stabilitas harga produk yang dipasarkan. 
Disamping itu, peningkatan jaringan pemasaran pada kawasan juga 
mencakup kemampuan pemasaran untuk masuk ke pasar ekspor, terutama 
untuk komoditas yang berorientasi ekspor dan berdaya saing tinggi. 

(5) Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Komoditas 

Meningkatnya produksi, produktivitas, aktivitas pengolahan dan jaringan 
pemasaran pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan para pelaku 
usaha. Namun demikian peningkatan pendapatan ini harus dapat dinikmati 
secara proporsional kepada semua pelaku, terutama kepada para petani.  

(6) Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesempatan Berusaha  

Peningkatan aktivitas pada kawasan pertanian mulai dari hulu hingga hilir 
akan diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja.  Peningkatan 
produksi, produktivitas, aktivitas pengolahan hasil serta pemasaran akan 
menciptakan lapangan kerja dan lapangan berusaha.    

(7) Meningkatnya Aksesibilitas terhadap Sumber Pembiayaan, Pasar Input dan 
Ouput, Teknologi dan Informasi  

Pengembangan kawasan pertanian akan meningkatkan kapasitas 
kelembagaan, jaringan kemitraan, dan terbukanya akses pelaku usaha 
terhadap sumber pembiayaan dan permodalan, pasar input (sarana produksi), 
pasar output (hasil segar dan olahan), teknologi serta informasi.  Peningkatan 
akses terhadap pembiayaan dapat diukur dari jumlah dan nilai kredit yang 
disalurkan. Peningkatan akses pasar input dapat diukur dari penggunaan 
input sesuai kebutuhan. Peningkatan akses pasar output dapat diukur dari 
peningkatan volume perdagangan dan ekspor.  Peningkatan akses teknologi 
dapat diukur dari penerapan teknologi baru. Peningkatan terhadap akses 
informasi dapat diukur dari meningkatnya posisi tawar petani.  
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BAB. V 

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KAWASAN 

 

Secara garis besar implementasi pengembangan kawasan dapat dibagi ke 
dalam tahap: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dengan urutan tahapan 
sebagai berikut: (1) pembentukan organisasi pelaksana, (2) penentuan komoditas, 
(3) penentuan lokasi kawasan kabupaten/kota, (4) penyusunan Master Plan 
pengembangan kawasan, (5) penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan, 
(6) sinkronisasi rencana pengembangan kawasan lingkup provinsi, (7) sinkronisasi 
rencana pengembangan kawasan lingkup Eselon I Kementerian Pertanian, (8) 
pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan, (9) monev dan pelaporan dan (10) 
penyusunan database pengembangan kawasan. Ringkasan setiap proses di masing-
masing tahapan disampaikan sebagaimana Tabel 7. 

 

5.1 Proses Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan 

Sebagaimana proses manajemen, pengelolaan dan pengembangan kawasan 
merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup tahap perencanaan, 
pengorganisasian, implementasi dan evaluasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap 
perencanaan mencakup penentuan indikator keberhasilan kawasan, usulan dan 
analisis terhadap calon lokasi dan komoditas, penentuan lokasi dan komoditas 
dengan melibatkan pemangku kepentingan yang ada, serta pada akhirnya adalah 
penyusunan Master Plan di tingkat provinsi serta Rencana Aksi di tingkat kabupaten/ 
kota. 

 

  

asan 

Gambar 5. Proses Pengelolaan dan 
Pengembangan Kawasan 
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Unsur manajemen yang juga sangat penting dalam pengelolaan kawasan 
adalah aspek evaluasi/feedback yang di dalamnya mencakup kegiatan pengumpulan 
data serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Urgensi kegiatan evaluasi ini adalah 
guna memberikan masukan terhadap penyusunan program dan kegiatan pada 
kawasan untuk tahun-tahun selanjutnya. Kegiatan evaluasi diharapkan mampu 
menjaring berbagai masukan baik dari tingkat pembuat kebijakan di kawasan hingga 
ke tingkat para pelaku usaha tani. Hasil evaluasi yang baik akan mampu 
memberikan masukan perencanaan yang komprehensif sehingga pengembangan 
kawasan pertanian dapat betul-betul efektif mencapai tujuan-tujuan pembentukan 
kawasan tersebut. 

 

5.2. Pembentukan Organisasi Pelaksana  

Implementasi pengembangan kawasan pertanian yang mensyaratkan 
dilakukannya berbagai pendekatan, yaitu agroekosistem, sistem agribisnis, terpadu 
dan terintegrasi, partisipatif dan diversifikasi integratif, membutuhkan dukungan 
organisasi pelaksana yang mampu mewadahi permasalahan, kebutuhan dan 
aspirasi para pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha.  Untuk menjamin 
keberlanjutan pengembangan kawasan, maka organisasi pelaksana seyogyanya 
tidak bersifat ad-hoc melainkan  bersifat permanen yang memiliki tugas pokok dan 
fungsi, serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan pencapaian tujuan 
pengembangan kawasan pertanian.  Idealnya organisasi pelaksana ini memiliki 
otoritas khusus dalam pengembangan kawasan pertanian yang ditetapkan mulai dari 
tingkat pusat hingga kabupaten/kota sebagai lokasi kawasan pertanian.  

Namun demikian, karena sebagian besar keragaan kawasan pertanian belum 
cukup besar peranannya sebagai sumber utama pendapatan daerah, maka belum 
cukup efisien bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk badan otorita sebagai 
lembaga struktural mandiri yang berperan dalam mengelola kawasan pertanian. 
Dengan demikian peran kelembagaan tersebut dapat diberikan kepada 
kelembagaan struktural yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam 
pembinaan dan pengembangan komoditas unggulan.   

Untuk mendukung keberhasilan kinerja organisasi pelaksana dalam 
memfasilitasi proses manajemen pengembangan kawasan pertanian, maka 
operasionalisasi organisasi pelaksana ini harus didukung dengan sumber 
pembiayaan APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/Kota. Dukungan pembiayaan 
dibutuhkan untuk melaksanakan proses koordinasi, supervisi, pemantauan dan 
evaluasi kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam rancang bangun dan rencana 
aksi pengembangan kawasan yang telah ditetapkan.  

A. Organisasi di Tingkat Pusat  

Struktur organisasi di tingkat pusat terdiri dari satuan yang bertanggung jawab 
sebagai pengarah dan pelaksana teknis pembinaan pengembangan kawasan 
pertanian. Organisasi di tingkat Pusat dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Eselon I  
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dari instansi  lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi pengembangan 
komoditas. 

1) Tim Pengarah Pusat 

Tim Pengarah Pusat dipimpin oleh Pejabat Eselon I dari instansi  lingkup 
Kementerian Pertanian yang membidangi pengembangan komoditas. 
Susunan perangkat organisasi Tim Pengarah Pusat terdiri  dari Pejabat 
Eselon II yang membidangi kelompok komoditas unggulan yang ada di 
instansi Eselon I tersebut serta Pejabat Eselon II dari instansi Eselon I 
pendukung lingkup Kementerian Pertanian yang tugas pokok dan fungsinya 
terkait erat dengan progam Kementerian Pertanian dalam pengembangan 
kawasan pertanian tersebut.  

Tugas Tim Pengarah Pusat adalah : 

a) Mengarahkan Tim Teknis Pusat dalam merumuskan kebijakan dan 
strategi operasional pengembangan kawasan pertanian. 

b) Melaporkan kinerja pengembangan kawasan pertanian yang menjadi 
tanggung jawab instansinya kepada Menteri Pertanian. 

2) Tim Teknis Pusat 

Tim Teknis Pusat dipimpin oleh Pejabat Eselon II dari unit kerja perencanaan 
di instansi  Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi 
pengembangan komoditas. Susunan perangkat organisasi Tim Teknis Pusat 
terdiri  dari Pejabat Eselon III yang membidangi perencanaan dan pembinaan 
kelompok komoditas unggulan yang ada di instansi Eselon I tersebut serta 
Pejabat Eselon III dari instansi Eselon I pendukung lingkup Kementerian 
Pertanian yang tugas pokok dan fungsinya terkait erat dengan progam dan 
kegiatan pengembangan kawasan pertanian tersebut.  

Tugas Tim Teknis Pusat adalah sebagai berikut : 

a) Menyusun Pedoman Pelaksanaan pengembangan kawasan pertanian 
dengan mengacu kepada Pedoman Umum ini dan mensosialisasikan ke 
SKPD dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi.  

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan Training of Trainers (TOT) peningkatan 
kapasitas aparat teknis terhadap konsep dan implementasi 
pengembangan kawasan pertanian di lingkup SKPD Provinsi.  

c) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektoral dan 
lintas provinsi dalam rangka mendukung perencanaan pengembangan 
kawasan komoditas yang telah ditetapkan. 

d) Melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Provinsi dalam rangka 
memantau dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan kawasan. 

e) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahan yang dihadapi 
kepada Ketua Tim Pengarah. Selain tugas umum di atas, Tim Teknis 
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Pusat juga melaksanakan tugas lain sesuai tahap-tahap implementasi 
pengembangan kawasan sebagaimana yang di atur dalam Bab V. 

B. Organisasi di Tingkat Provinsi   

Struktur organisasi di tingkat provinsi terdiri dari Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab sebagai pembina dan 
pelaksana teknis pembinaan pengembangan kawasan pertanian yang ada di 
lingkup provinsi masing-masing. Organisasi di tingkat provinsi dibentuk dan 
ditetapkan oleh Kepala SKPD Provinsi yang membidangi pengembangan 
komoditas. 

1) Tim Pembina Provinsi 

Tim Pembina  Provinsi dipimpin oleh  Pejabat Eselon II dari unsur Dinas yang 
membidangi pengembangan komoditas di lingkup SKPD Pertanian Provinsi. 
Susunan perangkat organisasi Tim Pembina Provinsi terdiri  dari Pejabat 
Eselon III membidangi pembinaan komoditas unggulan yang ada di SKPD 
tersebut serta Pejabat Eselon III dari SKPD pendukung yang ada di lingkup 
Pemerintah Daerah Provinsi yang tugas pokok dan fungsinya terkait erat 
dengan progam Kementerian Pertanian dan program Pemerintah Daerah 
provinsi dalam pengembangan kawasan pertanian tersebut. 

Tugas Tim Pembina Provinsi adalah : 

a) Mengarahkan Tim Teknis Provinsi dalam merumuskan kebijakan dan 
strategi operasional pengembangan kawasan pertanian yang ada di 
lingkup provinsi. 

b). Melaporkan kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam 
pengembangan kawasan pertanian yang menjadi tanggung jawab 
provinsinya kepada : (1) Menteri Pertanian melalui Ketua Tim Pengarah 
Pusat dan (2) Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah 
Pusat di Daerah. 

2). Tim Teknis Provinsi  

Tim Teknis Provinsi dipimpin oleh Pejabat Eselon III dari unit kerja 
perencanaan di SKPD lingkup provinsi yang membidangi pengembangan 
komoditas. Susunan perangkat organisasi Tim Teknis Provinsi terdiri  dari 
Pejabat Eselon III yang membidangi pembinaan kelompok komoditas unggulan 
yang ada di SKPD yang membidangi pertanian serta Pejabat Eselon III dari 
SKPD pendukung lingkup provinsi yang tugas pokok dan fungsinya terkait erat 
dengan program Kementerian Pertanian dan Program Daerah Provinsi dalam 
pengembangan kawasan pertanian di tingkat provinsi. 

Tugas Tim Teknis Provinsi adalah sebagai berikut : 

a). Mensosialisasikan Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kawasan ke 
SKPD Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi.  
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b). Mengkoordinasikan pelaksanaan Training of Trainers (TOT) peningkatan 
kapasitas aparat teknis terhadap konsep dan implementasi 
pengembangan kawasan pertanian di lingkup SKPD Kabupaten/Kota.  

c). Mengkordinasikan penyusunan Master Plan pengembangan kawasan 
pertanian dengan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan yang 
diterbitkan oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. 

d). Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektoral dan 
lintas Kabupaten/Kota di tingkat provinsi dalam penyusunan Master Plan. 

e). Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektoral dan 
lintas Kabupaten/Kota di tingkat provinsi dalam rangka mendukung 
penyusunan rencana aksi yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten. 

f). Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektoral dan 
lintas Kabupaten/Kota di tingkat provinsi dalam rangka memantau dan 
mengendalikan pelaksanaan pengembangan kawasan yang telah 
ditetapkan. 

g). Selain tugas-tugas umum di atas, Tim Teknis Provinsi juga melaksanakan 
tugas lain sesuai tahap-tahap implementasi pengembangan kawasan 
sebagaimana yang di atur dalam Bab V. 

C. Organisasi di Tingkat Kabupaten/Kota  

Struktur organisasi di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab sebagai pembina dan 
pelaksana teknis pembinaan pengembangan kawasan pertanian yang ada di 
lingkup kabupaten/kota masing-masing. Organisasi di tingkat kabupaten/kota 
dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi 
pengembangan komoditas. 

1). Tim Pembina Kabupaten/Kota 

Tim Pembina  Kabupaten/Kota dipimpin oleh  Pejabat Eselon II dari unsur 
Dinas yang membidangi pengembangan komoditas di lingkup SKPD Pertanian 
Kabupaten/Kota. Susunan perangkat organisasi Tim Pembina Provinsi terdiri  
dari Pejabat Eselon III membidangi pembinaan komoditas unggulan yang ada 
di Kabupaten/Kota serta Pejabat Eselon III dari SKPD pendukung yang ada di 
lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tugas pokok dan fungsinya 
terkait erat dengan progam Kementerian Pertanian, program Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 
pengembangan kawasan pertanian tersebut. 

Tugas Tim Pembina Kabupaten/Kota adalah : 

a). Mengarahkan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam merumuskan kebijakan 
dan strategi operasional pengembangan kawasan pertanian yang ada di 
lingkup kabupaten/kota. 
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b). Melaporkan kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam 
pengembangan kawasan pertanian yang menjadi tanggung jawab 
kabupaten/kota kepada: (1) Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Wakil 
Pemerintah Pusat di daerah melalui Ketua Tim Pembina Provinsi dan (2) 
Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah. 

2). Tim Teknis Kabupaten/Kota  

Tim Teknis Kabupaten/Kota dipimpin oleh Pejabat Eselon III dari unit kerja 
perencanaan di SKPD lingkup kabupaten/kota yang membidangi 
pengembangan komoditas. Susunan perangkat organisasi Tim Teknis 
Kabupaten/Kota terdiri  dari Pejabat Eselon III yang membidangi pembinaan 
kelompok komoditas unggulan yang ada di SKPD Kabupaten/Kota yang 
membidangi pertanian serta Pejabat Eselon III dari SKPD pendukung lingkup 
kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya terkait erat dengan progam 
Kementerian Pertanian dan Program Daerah Provinsi dalam pengembangan 
kawasan pertanian di tingkat kabupaten/kota. 

Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : 

a). Mensosialisasikan Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kawasan ke 
aparat teknis dan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota.  

b). Mengkoordinasikan peningkatan kapasitas aparat teknis dan penyuluh 
pertanian terhadap konsep dan implementasi pengembangan kawasan 
pertanian di lingkup SKPD Kabupaten/Kota. 

c). Mengkoodinasikan penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan 
pertanian dengan mengacu Master Plan yang diterbitkan oleh SKPD 
Provinsi lingkup pertanian. 

b). Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektoral dan 
lintas kecamatan dalam penyusunan rencana aksi. 

c). Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektoral dan 
lintas kecamatan dalam rangka memantau dan mengendalikan 
pelaksanaan pengembangan kawasan yang telah ditetapkan. 

d). Melakukan koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas/Baperluh dalam 
memantau dan mengendalikan serta membantu merumuskan alternatif 
solusi untuk mengatasi permasalahan operasional di lapangan. 

e). Selain tugas-tugas umum di atas, Tim Teknis Kabupaten/Kota juga 
melaksanakan tugas lain sesuai tahap-tahap implementasi 
pengembangan kawasan sebagaimana yang diatur dalam Bab V. 
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 Bagan struktur organisasi pelaksana pengembangan kawasan pertanian adalah 
sebagaimana Gambar 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3.  Penetapan Komoditas  

Komoditas unggulan yang akan dikembangkan dalam bentuk kawasan 
pertanian tersebut adalah 40 (empat puluh) komoditas unggulan nasional yang telah 
ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014. 
Komoditas unggulan nasional dimaksud mencakup 7 (tujuh) komoditas tanaman 
pangan, 11 (sebelas) komoditas hortikultura, 15 (lima belas) komoditas perkebunan 
dan 7 (tujuh) komoditas peternakan. Secara rinci ke 40 (empat puluh) komoditas 
unggulan nasional tersebut adalah sebagaimana Tabel 5. 
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Gambar 6. Struktur Organisasi Pengembangan Kawasan Pertanian 
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Tabel 5. Komoditas Unggulan Nasional 

KOMODITAS PANGAN NON PANGAN 

Tanaman 
Pangan 

padi, jagung, kedelai, kacang tanah, 
kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar 

- 

Hortikultura cabe, bawang merah, kentang, mangga, 
pisang, jeruk, durian, manggis, salak, 

rimpang dan tanaman hias 
(anggrek, krisan, melati) 

Perkebunan kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, 
jambu mete, teh, tebu 

karet, kapas, tembakau, 
cengkeh, jarak pagar, 
nilam, kemiri sunan 

Peternakan sapi potong, sapi perah, kerbau, 
kambing/domba, babi, ayam buras, itik 

- 

 

Proses dan metode penetapan komoditas unggulan yang akan dikembangkan 
dalam bentuk kawasan pertanian adalah sebagai berikut : 

1) Ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai komoditas unggulan nasional yang 
akan dikembangkan untuk masing-masing kabupaten/kota di tiap provinsi. 

2) Komoditas tersebut sebelumnya telah dibahas dan disepakati sebagai 
komoditas unggulan untuk kabupaten/kota dalam forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional.  

Namun demikian, dalam rangka mempromosikan komoditas unggulan daerah 
menjadi komoditas unggulan nasional ke depan, serta mendorong peningkatan 
produksi, mutu, kontinuitas pasokan sepanjang tahun terutama dalam menekan 
impor produk pertanian, maka dimungkinkan untuk mengembangkan komoditas lain 
di luar komoditas unggulan nasional. Dalam rangka swasembada dan swasembada 
berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya 
saing dan ekspor, maka diperkenankan mengembangkan 40 komoditas 
sebagaimana pada Tabel 5, namun yang menjadi prioritas adalah pengembangan 
komoditas padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabe, dan bawang merah sebagaimana 
Lampiran 4.   

5.4. Penetapan Lokasi  

Landasan dalam menetapkan lokasi kawasan pertanian adalah: (1) 
kesesuaian komoditas dengan agroekosistemnya, yaitu memiliki potensi sumber 
daya yang mirip (lahan, agroklimat, sumber daya air), (2) mempertimbangkan 
potensi luasan areal/populasi yang dapat dikembangkan untuk memenuhi skala 
ekonomi kewilayahan, (3) areal produksi/populasi terkonsentrasi di satu atau 
beberapa wilayah (kabupten/kecamatan/desa) yang saling terhubung, sehingga 
distribusi input dan pelayanan pembinaannya dapat dilakukan secara efisien dan (4) 
sesuai dengan regulasi dan kebijakan nasional dan daerah, terutama tata ruang, 
sehingga akan dapat dijamin bahwa lokasi  yang akan dijadikan sebagai kawasan 
pertanian dan rencana pengembangannya dipastikan berada di kawasan budidaya 
serta sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah.  
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Proses dan metoda penetapan kabupaten/kota (sebagai wilayah administratif 
dan otonom) yang akan dijadikan lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional 
adalah sebagai berikut: 

1) Ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai provinsi dan kabupaten/kota lokasi 
kawasan pertanian nasional. Lokasi tersebut sebelumnya telah dilakukan 
pembahasan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Pertanian Nasional. Lokasi kawasan pertanian yang juga telah ditetapkan 
tersebut telah diarahkan untuk mendukung pengembangan Koridor 
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 
sebagaimana yang tertuang dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). 

2) Gubernur menindaklanjuti penetapan Menteri Pertanian untuk lokasi kawasan 
pertanian di wilayah provinsi yang menjadi tanggung jawabnya dan 
disesuaikan kebijakan daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) dan kebijakan lainnya. 

3) Bupati/Walikota menindaklanjuti penetapan Gubernur untuk lokasi kawasan 
pertanian di wilayahnya dan disesuaikan dengan  kebijakan daerah tentang 
Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan kebijakan 
lainnya.  

4) Tim Teknis Provinsi mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan: (1) 
evaluasi kesesuaian lahan lingkup provinsi dan (2) analisis pewilayahan 
komoditas unggulan nasional lingkup provinsi.  Secara  fisik hasil analisis dan 
evaluasi dimaksud dituangkan dalam bentuk peta pewilayahan komoditas 
unggulan nasional 1 : 50.000. Peta pewilayahan komoditas menunjukkan: (1) 
sebaran kesesuaian komoditas unggulan nasional per kabupaten dan (2) 
sebaran kabupaten  lokasi pengembangan kawasan komoditas unggulan per  
provinsi. 

5) Tim Teknis Kabupaten/Kota menentukan titik ordinat lokasi spasial 
pengembangan kawasan pertanian hingga kecamatan dan desa. Batasan 
minimal luas kawasan pertanian di masing-masing kabupaten/kota berbeda-
beda untuk masing-masing komoditas. Untuk tanaman pangan padi, jagung 
dan ubi kayu sekurang-kurangnya 5.000 ha, kedelai seluas 2.000 ha, kacang 
tanah seluas 1.000 ha dan kacang hijau dan ubi jalar seluas 500 ha. Adapun 
batasan minimal pengusahaan peternakan per kawasan sentra sapi potong 
adalah sebanyak 2.000 ekor. 

 

5.5. Mekanisme Penetapan Kawasan 

5.5.1. Kawasan Pertanian Nasional 

 Kawasan pertanian nasional adalah kawasan pertanian yang memiliki 
kesatuan fungsional dalam sub-sistem hulu, on-farm, dan hilir baik yang terdiri dari 
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lintas kabupaten maupun pada suatu kabupaten tertentu, dengan mengembangkan 
40 komoditas unggulan nasional sesuai dengan Renstra Kementerian Pertanian. 
Penetapan kawasan pertanian nasional harus memperhatikan kriteria kawasan 
masing-masing sub-sektor yang telah ditentukan dalam pedoman ini. Di samping itu, 
kawasan pertanian nasional harus memiliki kontribusi yang signifikan dalam 
penyediaan komoditas pertanian yang dikembangkan bagi kebutuhan nasional. 
Penetapan kawasan pertanian nasional dilakukan oleh pemerintah pusat, melalui 
Peraturan Menteri Pertanian. Mekanisme penetapan diawali dari pengusulan oleh 
pemerintah kabupaten, pembahasan di tingkat provinsi, pengusulan oleh pemerintah 
provinsi hingga akhirnya dilakukan kesepakatan dan penetapan di tingkat pusat. 
Secara ringkas alur pengusulan dan penetapan kawasan pertanian nasional 
disajikan pada Gambar 7. Selanjutnya pada Lampiran 4 disajikan daftar lokasi 
kawasan pertanian lima komoditas strategis (padi, jagung, kedelai, sapi, dan tebu) 
serta dua komoditas hortikultura yang merupakan komoditas unggulan nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  Alur Pengusulan, Penetapan dan Koordinasi Kawasan  
 Pertanian Nasional
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Di samping kawasan pertanian nasional, pemerintah daerah dapat menentukan 
kawasan pertanian provinsi dan juga kabupaten, sesuai dengan kewenangan 
masing-masing. Kawasan pertanian provinsi ditetapkan oleh pemerintah provinsi, 
dan kawasan pertanian kabupaten ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. 

5.5.2. Kawasan Pertanian Provinsi 

 Kawasan pertanian provinsi adalah kawasan pertanian yang memiliki 
kesatuan fungsional dalam sub-sistem hulu, on-farm, dan hilir yang terdiri dari lintas 
kabupaten dalam rangka mengembangkan baik komoditas unggulan nasional 
ataupun komoditas unggulan daerah lainnya. Kriteria calon komoditas dan kawasan 
pertanian provinsi akan diatur tersendiri oleh Pemerintah Provinsi. 

Penetapan kawasan pertanian provinsi dilakukan oleh Gubernur. Mekanisme 
penetapan diawali dari pengusulan oleh pemerintah kabupaten/kota, penilaian 
kelayakan teknis dan ekonomis, hingga akhirnya dilakukan harmonisasi, 
kesepakatan kabupaten/kota dengan provinsi, serta penetapan di tingkat provinsi.  

5.5.3. Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota 

 Kawasan pertanian kabupaten/kota adalah kawasan pertanian yang memiliki 
kesatuan fungsional dalam sub-sistem hulu, on-farm, dan hilir yang berada di 
wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, untuk mengembangkan baik komoditas 
unggulan nasional ataupun komoditas unggulan daerah lainnya. Kriteria calon 
komoditas dan kawasan pertanian kabupaten/kota akan diatur tersendiri oleh 
Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Penetapan kawasan pertanian kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/ 
Walikota. Mekanisme penetapan diawali dari analisis kelayakan teknis dan ekonomis 
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, hingga akhirnya dilakukan harmonisasi dan 
sinkronisasi di kabupaten/kota.  

 

5.6. Penyusunan Master Plan  

Master Plan pengembangan kawasan pertanian adalah rancang bangun dan 
instrumen perencanaan untuk menjabarkan arah kebijakan, strategi, tujuan program 
dan sasaran kegiatan pengembangan komoditas unggulan pertanian nasional di 
tingkat provinsi.   

Penyusunan Master Plan pengembangan kawasan pertanian berpedoman, 
mengacu dan memperhatikan: (1) dokumen perencanaan jangka menengah 
nasional di bidang pertanian (Rencana Strategis Kementerian Pertanian/Renstra K/L 
dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementerian Pertanian), 
(2) dokumen perencanaan jangka menengah daerah di bidang pertanian (Rencana 
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Renstra-SKPD di bidang pertanian).  

Ruang lingkup komponen isi dari Master Plan pengembangan kawasan 
pertanian adalah: (1) isu-isu strategis, (2) skenario arah kebijakan dan (3) strategi 



  Kementerian Pertanian RI 

43 
Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian 

pengembangan, dan (4) tujuan dan  sasaran pengembangan jangka menengah (5 
tahun).  

Proses dan metode penyusunan Master Plan pengembangan kawasan 
pertanian adalah sebagai berikut : 

1) Tim Teknis Provinsi mengkoordinasikan pembentukan Tim Penyusun dan 
mengusulkannya kepada Tim Pembina Provinsi untuk disetujui dan 
ditugaskan sebagai Tim Penyusun Master Plan pengembangan kawasan 
pertanian nasional di provinsi. Komposisi Tim Penyusun melibatkan para 
pemangku kepentingan yang ada di lokasi kawasan. 

2) Tim Pembina Provinsi menetapkan Tim Penyusun Master Plan 
pengembangan kawasan pertanian nasional di provinsi. 

3) Metode yang dapat digunakan sebagai instrumen dan alat analisis dalam 
penyusunan Master Plan adalah : (1) expert meeting  untuk melakukan 
tinjauan kebijakan dan peraturan, analisis berita media tentang isu strategis 
tentang komoditas, (2) analisis SWOT untuk menganalisis potensi, peluang, 
kendala dan masalah pengembangan komoditas di tiap kawasan,  serta 
berbagai alat analisis lainnya.  

Adapun outline penyusunan Master Plan untuk tiap komoditas tersaji pada Lampiran 
1 dan 2.  

  
5.7. Penyusunan Rencana Aksi  

Rencana Aksi (action plan) adalah rancang bangun dan instrumen 
perencanaan untuk menjabarkan secara lebih operasional Master Plan yang telah 
disusun. Rencana Aksi merupakan rencana detail kawasan pertanian di 
kabupaten/kota yang disusun setiap tahun dan kemudian direkap 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) jadwal pelaksanaan, (4) satuan kerja pelaksana, (5) proyeksi 
kebutuhan dan sumber pendanaan, (6) Indikator ouput dan  outcome.  

Tabel 6. Matriks Rencana Aksi 

Tahun pelaksanaan : 
Lokasi Kab/ Kota : 
Komoditas : 

No Jenis 
Kegiatan 

Volume Kec/ 
Desa 

Jadwal 
Pelaksanaan 

Satker 
Pelaksana 

Anggaran Indikator 

Kebutuhan Sumber Output Outcome 

 Hulu         

 Produksi         

 Hilir         

 Penunjang         
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 Jenis kegiatan dalam matriks rencana aksi disusun menurut nomenklatur 
kegiatan yang ada di Kementerian Pertanian berdasarkan aspek sub-sistem 
agribisnis yang ada. Selanjutnya jadwal pelaksanaan dapat diartikan suatu agenda 
tentatif mulai dari pengajuan proposal kegiatan dan anggaran yang akan dibahas 
pada forum perencanaan, hingga ke tahap implementasi kegiatan di lapangan. 

 Satker pelaksana yang diharapkan berfungsi sebagai penanggung jawab 
pelaksanaan kegiatan maupun yang diharapkan berperan sebagai instansi 
penunjang yang mendukung pelaksanaan kegiatan, posisinya disesuaikan dengan 
tugas pokok dan fungsi masing-masing. Berkenaan dengan kegiatan penunjang 
yang dibutuhkan yang keberadaannya harus terjamin, maka keberadaan peran 
Bappeda dan Satker pendukung lainnya harus terlibat secara dini dalam proses 
penyusunan rencana aksi ini. 

 Yang dimaksud sebagai indikator output dalam matriks rencana aksi adalah 
hasil-hasil yang diperoleh dan dirasakan segera setelah dilaksanakannya komponen/ 
detail kegiatan. Selanjutnya yang dimaksud sebagai indikator outcome adalah hasil 
lanjutan yang diperoleh setelah diberdayakannya output kegiatan. 

Proses dan metode penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan 
pertanian di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : 

1). Tim Teknis Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pembentukan Tim Penyusun 
dan mengusulkannya kepada Tim Pembina Kabupaten/Kota untuk disetujui 
dan ditugaskan sebagai Tim Penyusun rencana aksi pengembangan kawasan 
pertanian nasional di kabupaten/kota. Komposisi Tim Penyusun melibatkan 
para pemangku kepentingan yang ada di lokasi kawasan. 

2). Tim Pembina Kabupaten/Kota menetapkan Tim Penyusun rencana aksi 
pengembangan kawasan pertanian nasional di kabupaten/kota. 

3). Tim Teknis Provinsi mendampingi proses penyusunan Rencana Aksi agar 
sejalan dengan Master Plan yang telah disusun.  

4). Proses identifikasi permasalahan dan analisis situasi wilayah dihimpun melalui 
proses Focus Group Discussion (FGD) dan Parcipatory Rural Appraisal (PRA) 
dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di lokasi kawasan. 
Metode analisis yang dapat digunakan dalam penyusunan rencana aksi 
adalah: (1) Analitic Hierarchy Process (AHP), (2) analisis pohon masalah dan 
(3) Kerangka Kerja Logis (KKL), (4) GAP Analisys, (5) analisis rantai nilai, (6) 
analisis prospektif, dan (7) analisis networking process. Metode AHP 
digunakan untuk pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas pilihan-
pilihan yang mengandung banyak kriteria.  

Outline penyusunan Rencana Aksi disampaikan sebagaimana Lampiran 3. 
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5.8. Sinkronisasi Rencana Pengembangan Lingkup Provinsi  

Sebagai tindak lanjut dari proses penyusunan rencana aksi yang disusun di 
kabupaten/kota, maka agar komponen program dan kegiatan yang tertuang dalam 
matriks rencana aksi dapat terselenggara dibutuhkan sinkronisasi perencanaan pada 
skala regional provinsi. Sinkronisasi di tingkat provinsi dimaksudkan sebagai upaya 
untuk menjamin konsistensi rencana aksi dengan dokumen perencanaan tingkat 
provinsi dan dokumen perencanaan tingkat kabupaten/kota. 

Ruang lingkup dari aspek yang disinkronkan mencakup butir-butir rincian 
dalam rencana aksi, yaitu: (1) jenis kegiatan dan volume, (2) lokasi (kecamata/desa), 
(3) jadwal pelaksanaan, (4) satuan kerja pelaksana, (5) proyeksi kebutuhan dan 
sumber pendanaan, (6) ouput dan outcome, dan (7) indikator keberhasilan. 

Proses dan metode sinkronisasi rencana pengembangan lingkup provinsi 
adalah sebagai berikut : 

1). Tim Teknis Kabupaten/Kota mengusulkan kegiatan pengembangan kawasan 
pertanian di kabupaten/kota yang tidak dapat dibiayai oleh APBD 
Kabupaten/Kota dan investasi masyarakat sesuai matriks rencana  program 
sebagaimana yang tertuang dalam  Rencana Aksi.  

2). Tim Teknis Provinsi memverifikasi dan membahas usulan yang disajikan Tim 
Teknis Kabupaten/Kota. Usulan yang disetujui selanjutnya diproses lebih 
lanjut untuk diusulkan  dalam perencanaan APBD Provinsi dan APBN sesuai 
disiplin program dan azas pembiayaan, urusan dan kewenangan masing-
masing jenjang pemerintahan.  

3). Tim Teknis Provinsi memproses lebih lanjut usulan Tim Teknis 
Kabupaten/Kota dalam bentuk : (1) mengharmonisasikan usulan yang 
diajukan dengan program, kegiatan dan anggaran lintas SKPD Provinsi untuk 
pengembangan kawasan, (2) menggalang dukungan lintas sektor di tingkat 
provinsi untuk mendukung pengembangan kawasan dan (3) merumuskan 
alternatif solusi dalam mengatasi tumpang-tindih kewenangan antara provinsi 
dan kabupaten/kota dalam perencanaan pengembangan kawasan. 

4). Forum koordinasi yang dapat dimanfaatkan dalam mensinkronkan rencana 
aksi pengembangan kawasan komoditas unggulan di tingkat provinsi adalah 
Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) lingkup pertanian 
provinsi dan rapat-rapat koordinasi teknis di tingkat provinsi. 

  

5.9. Sinkronisasi Tingkat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian  

Sebagai tindak lanjut dari proses sinkronisasi rencana pengembangan 
kawasan pertanian di lingkup provinsi, maka agar komponen program dan kegiatan 
yang tertuang dalam Master Plan yang disusun di provinsi dan seluruh rencana aksi 
yang disusun oleh kabupaten/kota dapat terselenggara dengan baik dibutuhkan 
sinkronisasi perencanaan pada skala nasional. Sinkronisasi di tingkat Eselon I 
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lingkup Kementerian Pertanian dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin 
konsistensi Master Plan dan rencana aksi dengan dokumen perencanaan tingkat 
nasional dan dokumen perencanaan tingkat provinsi. 

Ruang lingkup dari aspek yang disinkronisasikan mencakup butir-butir rincian 
dalam rencana aksi masing-masing kabupaten/kota, yaitu: (1) jenis kegiatan dan 
volume, (2) lokasi (kecamata/desa), (3) jadwal pelaksanaan, (4) satuan kerja 
pelaksana, (5) proyeksi kebutuhan dan sumber pendanaan, (6) ouput dan  outcome, 
dan (7) indikator keberhasilan. 

Proses dan metode sinkronisasi rencana pengembangan lingkup nasional 
adalah sebagai berikut : 

1). Tim Teknis Provinsi  mengusulkan kegiatan pengembangan kawasan 
pertanian di lingkup provinsi yang tidak dapat dibiayai oleh APBD Provinsi, 
APBD Kabupaten/Kota dan investasi masyarakat sesuai matriks rencana  
program sebagaimana yang tertuang dalam  Rencana Aksi di masing-masing 
kabupaten/kota.  

2). Tim Teknis Pusat memverifikasi dan membahas usulan yang disajikan Tim 
Teknis Provinsi. Usulan yang disetujui selanjutnya diproses lebih lanjut untuk 
diusulkan  dalam perencanaan APBN sesuai disiplin program dan azas 
pembiayaan, urusan dan kewenangan Kementerian Pertanian.  

3). Tim Teknis Pusat memproses lebih lanjut usulan Tim Teknis Provinsi dalam 
bentuk: (1) mengharmonisasikan usulan yang diajukan dengan program, 
kegiatan dan anggaran lintas Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang 
diperuntukkan untuk pengembangan kawasan, (2) menggalang dukungan 
lintas sektor di tingkat Pusat untuk mendukung pengembangan kawasan dan 
(3) merumuskan alternatif solusi dalam mengatasi tumpang-tindih 
kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan 
pengembangan kawasan. 

4). Forum koordinasi yang dapat dimanfaatkan dalam mensinkronisasikan usulan 
rencana aksi pengembangan kawasan komoditas unggulan di tingkat provinsi 
adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional dan 
rapat-rapat koordinasi teknis tingkat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.  

 

5.10. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan 

Pelaksanaan pengembangan kawasan pertanian merupakan tahap 
implementasi Master Plan dan  rencana aksi. Secara umum pelaksanaan 
pengembangan kawasan merupakan bentuk manajemen operasional dari rencana 
yang telah disusun untuk menjamin setiap tahapan kegiatan yang tertuang dalam 
rencana aksi dapat terlaksana sesuai agenda dan jadwal yang telah ditetapkan serta 
melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dinamika yang terjadi di lapangan. 
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Secara garis besar pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan dapat 
dibagi ke dalam dua tahap, yaitu persiapan dan pelaksanaan. Kegiatan-kegiatan 
pada tahap persiapan yang mencakup : (1) penyusunan jadwal pelaksanaan, (2) 
seleksi calon lokasi dan calon penerima manfaat, dan (3) fasilitasi dan 
pendampingan.  

Aspek terpenting dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan 
adalah : 

(1). Bagaimana mengharmonisasikan realisasi keterpaduan sumber pembiayaan 
pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya berasal dari sumber dan satuan 
kerja yang berbeda (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan 
investasi/hibah masyarakat). 

(2). Bagaimana mengharmonisasikan realisasi keterpaduan lokasi kegiatan yang 
pembiayaannya berasal dari sumber dan satuan kerja yang berbeda (APBN, 
APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan investasi/hibah masyarakat). 

(3). Bagaimana mengidentifikasi dan menyeleksi target kelompok calon penerima 
manfaat yang akan mendapat fasilitasi bantuan sosial dan fasilitasi lainnya 
yang pembiayaannya berasal dari sumber dan satuan kerja yang berbeda 
(APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan investasi/hibah 
masyarakat). 

(4). Bagaimana mendorong berfungsinya kelembagaan pelayanan dan 
pembinaan pemerintah dan masyarakat. Kelembagaan pelayanan 
diantaranya: sertifikasi, perijinan, proteksi, perbenihan/perbibitan, permodalan, 
teknologi, statistik dan pelayanan lainnya. Kelembagaan pembinaan seperti 
penyuluhan, pelatihan teknis dan pembinaan lainnya. 

Proses dan metode pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian 
adalah sebagai berikut : 

1). Tim Teknis Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan 
pengembangan kawasan pertanian di lingkup kabupaten/kota sesuai dengan 
tahapan tertuang dalam matrik program rencana aksi.  

2). Tim Teknis Provinsi mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan kegiatan 
pengembangan kawasan pertanian di lingkup provinsi sesuai Master Plan 
pengembangan kawasan pertanian di lingkup provinsi.  

3). Tim Teknis Pusat mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan kegiatan 
pengembangan kawasan pertanian di lingkup nasional.  

 

5.11. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 

A. Pemantauan dan Evaluasi 

Secara umum pelaksanaan pemantauan dimaksudkan untuk menjamin 
pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan dapat berjalan sesuai dengan 
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rencana aksi yang telah disusun. Adapun hasil evaluasi dimaksudkan untuk 
digunakan sebagai umpan balik dan masukan dalam penyempurnaan dan tindak 
lanjut perencanaan sesuai tahap-tahap rencana yang tertuang dalam Rencana Aksi. 
Prinsip-prinsip umum dari pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut: 

(1) Ruang lingkup waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mulai dari tahap 
pra pelaksanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan yang dilakukan secara 
reguler tiga bulanan, insidentil dan berjenjang. 

(2) Ruang lingkup substansi pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan 
kawasan dilakukan terhadap rencana dan realisasi tahapan-tahapan yang 
tertuang dalam rencana aksi dan mengukur indikator aspek: input, proses, 
output, outcome, dan impact.  

(3) Pelaksana pemantauan dan evaluasi adalah sesuai dengan tanggung jawab 
tugas dan fungsi organisasi yang telah dibentuk. 

Proses dan metode pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi 
pengembangan kawasan pertanian adalah sebagai berikut : 

1) Tim Teknis Pusat menyusun format acuan dan kuesioner umum dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi 
pengembangan kawasan pertanian di lingkup nasional.  

2) Tim Teknis Provinsi menyusun menjabarkan format acuan dan kuesioner 
umum yang ditetapkan Tim Teknis Pusat sesuai kondisi di masing-masing 
provinsi dan mengkoordinasikan dan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan 
evaluasi pengembangan kawasan pertanian di lingkup provinsi.  

3) Tim Teknis Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan 
pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan pertanian di lingkup 
kabupaten/kota sesuai format acuan dan kuesioner yang disusun oleh Tim 
Teknis Provinsi.  

4) Guna menjamin obyektivitas hasil evaluasi, proses evaluasi  dilakukan secara 
partisipatif dengan menggunakan metode Project Performance Management 
System (PPMS) yang melibatkan petani dan pelaku usaha sebagai penerima 
manfaat. 

5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan: (1) membandingkan 
realisasi program/kegiatan dibandingkan dengan targetnya; (2) menyusun 
check list kriteria keberhasilan pada aspek manajerial dan teknis; (3) mengukur 
progress dari tahapan pengembangan kawasan; dan (4) identifikasi masalah 
dan solusi serta usulan tindak lanjut. 

 

B. Pelaporan  

Pelaporan pengembangan kawasan pertanian lebih difokuskan pada aspek 
teknis kinerja pengembangan sesuai Master Plan dan rencana aksi di masing-
masing daerah. Adapun laporan administrasi keuangan dan aset dilaksanakan 
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masing-masing Satuan Kerja sesuai dengan azas yang berlaku untuk masing-
masing jenis pembiayaan (APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/Kota) 
sebagaimana yang diatur dalam SIMONEV, SAI (SIMAK-BMN) dan SAKIP. 

Laporan teknis kinerja pengembangan kawasan merupakan laporan yang 
bersifat substantif dan komprehensif berbentuk laporan tinjauan hasil (tengah 
tahunan) dan laporan tahunan.  

Substansi pelaporan menyajikan hasil pemantauan dan evaluasi 
pengembangan kawasan, mencakup : (1) jenis-jenis kegiatan yang telah 
dilaksanakan; (2) hasil dari kegiatan berupa output dan outcome sesuai indikator 
kinerja; (3) check list kriteria keberhasilan baik aspek manajemen dan aspek teknis; 
(4) capaian tahapan pengembangan kawasan (tahap inisiasi, penumbuhan, 
pengembangan atau tahap pemantapan kawasan); dan (5) permasalahan, solusi 
dan usulan tindak lanjut. 

Proses dan metode pelaksanaan pelaporan pengembangan kawasan pertanian 
adalah sebagai berikut : 

1). Tim Teknis Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan pemantauan 
dan evaluasi serta kinerja pengembangan kawasan pertanian di lingkup 
kabupaten/kota dalam bentuk laporan tinjauan hasil tengah tahunan dan 
laporan tahunan kepada : (a) Tim Pembina Provinsi melalui Tim Teknis Provinsi 
dan (b) Bupati/Kepala Daerah melalui Tim Pembina Kabupaten/Kota.  

2). Tim Teknis Provinsi melaporkan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan 
evaluasi serta kinerja pengembangan kawasan pertanian seluruh 
kabupaten/kota di lingkup provinsi dalam bentuk laporan tinjauan hasil tengah 
tahunan dan laporan tahunan kepada : (a) Tim Pembina Pusat melalui Tim 
Teknis Pusat dan (b) Gubernur /Kepala Daerah melalui Tim Pembina Provinsi.  

3). Tim Teknis Pusat melaporkan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi 
serta kinerja pengembangan kawasan pertanian di lingkup nasional dalam 
bentuk laporan tinjauan hasil tengah tahunan dan laporan tahunan kepada 
Menteri Pertanian melalui Tim Pengarah Pusat.   

 

5.12. Penyusunan Database 

Pengembangan kawasan pertanian direncanakan akan dilaksanakan secara 
berkelanjutan melalui tahapan perencanaan 5 tahunan yang akan dimulai sejak 
tahun 2012. Untuk memonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan dan 
mengevaluasi dampak kegiatan pengembangan kawasan komoditas unggulan yang 
telah dilaksanakan maka perlu disusun database pengembangan kawasan pertanian 
menurut: (1) jenis komoditas, (2) provinsi dan kabupaten/kota dan (3) tahapan waktu 
pelaksanaan (multi years). Database akan dikelola dalam bentuk data dan informasi 
elektronik dan berbasis web. Profil data dan informasi yang akan dikumpulkan, 
diolah dan disajikan berbentuk data tabular dan spasial.  
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Database diharapkan mampu menampilkan profil dan kinerja pengembangan 
kawasan yang di dalamnya menggambarkan potensi, peluang dan hasil pelaksanaan 
kegiatan pengembangan kawasan yang disajikan menurut data dan informasi 
tentang aspek sumber daya, kelembagaan, ekonomi dan tata ruang wilayah 
kawasan.  

Pengumpulan data dilaksanakan pada setiap awal tahun dan akhir tahun 
pelaksanaan kegiatan. Pengolahan data dilakukan untuk mengevaluasi kinerja 
perkembangan dan analisis dampak pelaksanaan kegiatan yang diharapkan berguna 
sebagai instrumen manajemen untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan 
program dan kegiatan pengembangan kawasan secara terpadu dan berkelanjutan. 

Jenis data yang akan dikumpulkan, diolah dan disajikan meliputi : 

a). Data perkembangan pelaksanaan kegiatan : 

Provinsi lokasi kawasan, jenis komoditas unggulan, kabupaten lokasi kawasan, 
luas kawasan, kecamatan dan desa yang termasuk dalam kawasan, dokumen 
penetapan kawasan komoditas unggulan, dokumen Master Plan dan rencana 
aksi, dokumen kesepakatan kerjasama lintas sektor, kegiatan fasilitasi yang 
telah dilaksanakan oleh unit Eselon I Kementerian Pertanian, Pemda Provinsi 
dan Pemda Kabupaten/Kota serta Kementerian lain, dan sumber pendanaan 
kegiatan (APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, swasta, masyarakat). 

b). Data dampak pelaksanaan kegiatan : 

Peningkatan produktivitas komoditas unggulan, luas tanam komoditas/populasi 
ternak unggulan, kuantitas produksi, kualitas produk, aktivitas pengolahan 
komoditas, jaringan pemasaran, nilai tambah komoditas, pendapatan petani, 
jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pertanian, jumlah lembaga agribisnis 
dan pelaksanaan fungsinya, penerapan teknologi yang dianjurkan, pelaksanaan 
kerjasama dan kemitraan. 

Proses dan metode pelaksanaan penyusunan database pengembangan 
kawasan pertanian adalah sebagai berikut : 

1). Tim Teknis Pusat: (a) mengkoordinasikan penetapan unit pelaksana di 
instansinya yang akan bertanggung jawab sebagai pengelola database 
pengembangan kawasan pertanian di lingkup nasional, (b). mengkoordinasikan 
penyusunan design/format database kawasan pertanian sesuai karakteristik 
komoditas unggulan yang dikembangkan, (c) mengkoordinasikan penyusunan 
dan penyempurnaan data spasial kawasan pertanian lingkup nasional (skala 1 : 
1.000.000),  (d) mendiseminasikan design/format dan mengkoordinasikan 
pengelolaan database kawasan pertanian kepada Tim Teknis Provinsi, (e) 
melakukan perawatan dan updating database.     

2). Tim Teknis Provinsi : (a) mengkoordinasikan penetapan unit pelaksana di 
SKPD Provinsi yang akan bertanggung jawab sebagai pengelola database 
pengembangan kawasan pertanian di lingkup provinsi,  (b) mendiseminasikan 
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design/format dan mengkoordinasikan pengelolaan database kawasan 
pertanian kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota, (c) mengkoordinasikan 
penyusunan dan penyempurnaan data spasial kawasan pertanian lingkup 
provinsi (skala 1 : 250.000),  (d) mendiseminasikan design/format dan 
mengkoordinasikan pengelolaan database kawasan pertanian kepada Tim 
Teknis Provinsi, (e) melakukan perawatan dan updating database (f)  
melakukan entri data, updating dan perawatan database, (g) menyampaikan 
muatan database kepada Tim Teknis Pusat.  

 3). Tim Teknis Kabupaten/Kota : (a) mengkoordinasikan penetapan unit pelaksana 
di SKPD Kabupaten/Kota yang akan bertanggung jawab sebagai pengelola 
database pengembangan kawasan pertanian di lingkup Kabupaten/Kota, (b) 
melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan data spasial kawasan 
pertanian Kabupaten/Kota (skala 1 : 50.000), dan (c) melakukan entri data, 
updating dan perawatan database, (d) menyampaikan muatan database 
kepada Tim Teknis Provinsi.  
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Tabel 7. Ringkasan Proses dan Tahapan Pengembangan Kawasan Pertanian   

NO TAHAP 
KEGIATAN 

KETENTUAN METODA/PROSEDUR/ 
MEKANISME 

OUTPUT KETERANGAN 

1 Penentuan 
komoditas 

 Fokus pada komoditas 
unggulan nasional (40 
komoditas) 

 

 Kesepakatan Musrenbangtan 
Nasional 

 Komoditas  
unggulan nasional 
per provinsi  

 Daftar komoditas 
unggulan per  sub 
sektor per  kabupaten 
per provinsi 

2 Penentuan lokasi 
kawasan 
Kabupaten/Kota 

 Sesuai agroekosistem 
 Sesuai kebijakan 

nasional (KP3EI) 
 Sesuai  kebijakan 

daerah (RTRWP, RTRW 
Kabupaten/Kota) 

 Batasan luas kawasan 
tanaman pangan : padi, 
jagung dan ubi kayu > 5 
ribu ha, kedelai > 2 ribu 
ha, kacang tanah > 1 
ribu ha; kacang hijau dan 
ubi jalar seluas 500 ha; 

 Peternakan. Batasan 
minimal penguasaan 
populasi per peternak 
dalam kawasan : sapi 
potong 2-3 ekor, 1 
klaster = 2.000 ekor; 
kerbau 2 ekor, ayam 
buras 30 ekor; 

 Evaluasi kesesuaian lahan 
lingkup provinsi 

 Analisis pewilayahan 
komoditas unggulan nasional 
lingkup provinsi 

 Sebaran kesesuaian 
komoditas unggulan 
nasional per 
kabupaten 

 Sebaran kabupaten  
lokasi 
pengembangan 
kawasan komoditas 
unggulan per  
provinsi  

 Peta pewilayahan 
komoditas unggulan 
nasional 1 : 50.000 

 SK Gubernur/Bupati/ 
Walikota tentang 
Penetapan Lokasi 
Pengembangan 
Kawasan Komoditas 
Unggulan Nasional 
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NO TAHAP 
KEGIATAN 

KETENTUAN METODA/PROSEDUR/ 
MEKANISME 

OUTPUT KETERANGAN 

domba/kambing 6 ekor; 
babi 3 ekor; itik 15 ekor.  

3 Penyusunan 
Master Plan 
pengembangan 
kawasan  

 Disusun di Provinsi oleh 
Tim Penyusun  

 Melibatkan stake holders 
yang ada di lokasi 
kawasan 

 Merupakan perencanaan 
5 tahunan 

 Expert meeting, tinjauan kebi 
jakan dan peraturan, analisis 
berita media tentang issu 
strategis tentang komoditas  

 SWOT terhadap  potensi, pelu 
ang, kendala dan masalah 
pengembangan di tiap kawasan 

 Master Plan 
pengemb kawasan 
komoditas unggulan 
nasional di tiap kab 
per  provinsi 

Isi Master Plan;  
 Isu-isu strategis 
 Skenario arah 

kebijakan  
  Strategi 

pengembangan 
 Tujuan dan  sasaran 

pengembangan jangka 
menengah (5 tahun) 

4 Penyusunan 
rencana aksi 
pengembangan 
kawasan  

 Disusun di Kab/ Kota 
oleh Tim Penyusun  

 Melibatkan stake holders 
yang ada di lokasi 
kawasan 

 Merupakan penjabaran 
dari strategi dlm Master 
Plan  

 Merupakan perencanaan 
tahunan selama 5 tahun 

 Analisys Hirarchy Process 
(AHP), analisis pohon masalah, 
Kerangka Kerja Logis (KKL)  

 Rencana aksi 
pengemb kawasan 
komoditas unggulan 
di tiap kab per 
provinsi 

Isi Rencana Aksi 
Matrik Rencana Program 
yang mencakup : 
 Jenis kegiatan & 

volume 
 Lokasi 
 Jadwal pelaksanaan 
 Satuan kerja pelaksana 
 Proyeksi kebutuhan 

dan sumber 
pendanaan 

 Output &  outcome  
 Indikator keberhasilan  

5 Sinkronisasi 
Rencana 
pengembangan 

 Usulan kegiatan 
kab/kota sesuai Matriks 
Rencana  Program 

 Musrenbang Provinsi  
 Forum SKPD 
 Rapat-rapat  koordinasi teknis  

 Rencana program 
dan kegiatan  
pengembangan 

 Jenis kegiatan & 
volume 

 Lokasi 
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NO TAHAP 
KEGIATAN 

KETENTUAN METODA/PROSEDUR/ 
MEKANISME 

OUTPUT KETERANGAN 

kawasan lingkup 
provinsi 

dalam  Rencana Aksi 
pengembangan 
kawasan 

kawasan lingkup 
provinsi  

 Jadwal pelaksanaan 
 Satuan kerja pelaksana 
 Proyeksi kebutuhan 

dan sumber 
pendanaan 

 Output &  outcome  
 Indikator keberhasilan 

6 Sinkronisasi 
Rencana 
pengembangan 
kawasan lingkup 
Eselon I Kementan 

 Usulan kegiatan provinsi 
sesuai dengan Matriks 
Rencana  Program 
dalam  Rencana Aksi 
pengembangan 
kawasan 

 Musrenbangtan Nasional 
 Rapat-rapat  koordinasi teknis 

 Rencana program 
dan kegiatan 
pengembangan 
kawasan lingkup  
Eselon I Kementan

 Jenis kegiatan & 
volume 

 Lokasi 
 Jadwal pelaksanaan 
 Satuan kerja pelaksana 
 Proyeksi kebutuhan 

dan sumber 
pendanaan 

 Output &  outcome  
 Indikator keberhasilan 

7 Pelaksanaan 
kegiatan 
pengembangan 
kawasan 

 Dilaksanakan sesuai 
Master Plan dan  
rencana aksi 

 Dikoordinir oleh Tim Teknis 
Kabupaten/Kota 

 Dikoordinasikan dengan Tim 
Pembina Provinsi dan lingkup 
Eselon I Kementan 

 Laporan 
pelaksanaan 
kegiatan 
pengembangan 
kawasan (tengah 
tahun dan tahunan) 

Isi laporan kegiatan :  
 Kegiatan yang telah 

dilaksanakan, volume 
kegiatan, waktu 
pelaksanaan, lokasi 
kegiatan 

 Masalah pelaksanaan 
kegiatan, antisipasi 
masalah yang telah 
dilaksanakan dan 
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NO TAHAP 
KEGIATAN 

KETENTUAN METODA/PROSEDUR/ 
MEKANISME 

OUTPUT KETERANGAN 

usulan/saran solusi 
lebih lanjut  

8 Monev dan 
Pelaporan 

 Dilaksanakan oleh Tim 
Teknis Kab/ Kota, Tim 
Pembina Provinsi dan 
Tim Pengarah Pusat  

 Fokus pada tahap an 
proses  yang tertuang 
dalam rencana aksi 
(input, proses, output, 
outcome) 

 Dilaksanakan secara reguler 
tiga bulanan, insidentil dan 
berjenjang (provinsi/kab/kota) 

 Menggunakan metode Project 
Performance Management 
System (PPMS) yang 
melibatkan pemangku 
kepentingan 

 Laporan 
perkembangan 
pelaksanaan 
kegiatan 
pengembangan 
kawasan 

 Mencakup: Indikator 
input, proses, output, 
outcome  

 Digunakan sebagai 
umpan balik masukan 
untuk penyempurnaan 
perencanaan 

9 Database 
pengembangan 
kawasan 

 Dikelola dan 
dikordinasikan  oleh Tim 
Teknis Kabupaten, Tim 
Pembina Provinsi dan 
Tim Pengarah pusat 

 Di update setiap awal tahun 
dan akhir tahun pelaksanaan 
kegiatan 

 Data 
perkembangan 
pelaksanaan 
kegiatan (tabular 
dan spasial)  

 Data dampak 
pelaksanaan 
kegiatan 

 Digunakan sebagai 
umpan balik masukan 
untuk penyempurnaan 
perencanaan 
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BAB VI.  PENUTUP 

 

Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian  ini diharapkan dapat menjadi 
pedoman bagi para perencana, penentu kebijakan, penyelenggara program dan 
pelaksana kegiatan pembangunan pertanian di kabupaten/kota serta instrumen bagi 
perencana pembangunan pertanian di Pusat maupun di Provinsi dalam merancang 
pembangunan pertanian berbasis komoditas yang berdimensi kewilayahan. 

Pedoman ini, diharapkan pula dapat menjadi instrumen untuk menjabarkan 
dan mengukur konsistensi arah kebijakan, tujuan serta sasaran pembangunan 
pertanian nasional ke dalam arah kebijakan, tujuan program serta sasaran  kegiatan 
pembangunan pertanian di daerah secara bertahap dan berkesinambungan.  

Akhirnya kerjasama lintas subsektor lingkup pertanian di kabupaten/kota, 
provinsi maupun Kementerian Pertanian serta pemangku kegiatan lintas sektoral 
dalam menyediakan data dan informasi yang terkait dengan proses penyusunan 
rancang bangun pengembangan komoditas berbasis klaster ini akan sangat 
mendukung keberhasilan penyusunan rancang bangun yang memenuhi kaidah 
perencanaan teknokratis, sehingga dapat diharapkan tersusunnya rancang bangun 
yang sesuai dengan potensi serta permasalahan nyata yang ada di wilayah.  

 

 

 

 

 MENTERI PERTANIAN, 

 

 

 

 SUSWONO 
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Lampiran 1. Outline Penyusunan Master Plan Kawasan Pertanian  
 
RINGKASAN EKSEKUTIF 
KATA PENGANTAR 
DAFTAR ISI 
DAFTAR TABEL 
DAFTAR GAMBAR 
DAFTAR LAMPIRAN 
 
I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
1.2. Tujuan 
1.3. Hasil yang Diharapkan 
1.4. Sasaran 
1.5. Ruang Lingkup 
 
II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN  
2.1. Komoditas dan Calon Lokasi 
2.2. Visi Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten Kota (Sesuai Komoditas dan Calon 

Lokasi) 
2.3. Misi Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten Kota (Sesuai Komoditas dan Calon 

Lokasi) 
2.4. Tujuan Pengembangan Komoditas dan Kawasan Pertanian (Sesuai Komoditas dan 
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2.5. Sasaran Pengembangan Komoditas dan Kawasan Pertanian (Sesuai Komoditas dan 
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Kawasan) 
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6.12.6. Penyediaan Sarana Produksi, Bahan Baku dan Bahan Penolong 
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Lampiran 2. Skema Alur Proses Analisis Penyusunan Masterplan dan Roadmap/Rencana 
Aksi Pengembangan Kawasan Pertanian 
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Lampiran 3. Outline Penyusunan Rencana Aksi  Pengembangan Kawasan 
Pertanian 
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2.1. Sasaran Program dan Kegiatan 
2.2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan  
 a. Lokasi (Kec/Desa) 
 b. Waktu  
 c. Satker Pelaksana 
 d. Rencana Pembiayaan 

2.3. Indikator Ouput dan Outcome 

III MANAJEMEN PENGEMBANGAN KAWASAN  
3.1. Implementasi/Operasionalisasi 
3.2.  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  
 
LAMPIRAN 
Matrik Program Rencana Aksi 
Rekapitulasi Matrik Program Rencana Aksi 
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PENJELASAN OUTLINE RENCANA AKSI 
 
Konsep Dasar Rencana Aksi : 

Sub Bab Rencana Aksi (Sub Bab 7.3) dalam dokumen Master Plan Kawasan 
Pertanian adalah merupakan penjabaran operasional dari Master Plan yang telah 
disusun. Dengan demikian Rencana Aksi merupakan rencana detail yang 
berorientasi pada tujuan dan sasaran, sehingga sudah mempertimbangkan aspek 
jadwal waktu, calon  lokasi (kecamatan dan desa), unit organisasi penanggung 
jawab pelaksanaannya.  

Melalui Rencana Aksi, tujuan dan sasaran pelaksanaan program diharapkan dapat 
tercapai secara tepat sasaran, karena dirancang dengan upaya terencana dan 
terukur untuk : (1) meningkatkan sinkronisasi perencanaan kegiatan antar  
lembaga/instansi; (2) mendorong koordinasi pelaksanaan antar lembaga/instansi 
yang terkait; dan (3) menjamin adanya keterpaduan program  dan sumber 
pembiayaan antara pemerintah pusat dengan daerah serta investasi swasta dan 
swadaya masyarakat.  

Agar lebih mudah untuk melihat arah konsistensi perencanaan, maka Rencana Aksi 
dilengkapi dengan lampiran matrik yang menjabarkan tahapan jadwal dan agenda 
dari rencana pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. Sejalan dengan arah 
pelaksanaan yang berbasis kinerja, maka uraian program dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan didukung dengan indikator kinerja output, outcome dan impact-nya.  

Uraian Rrencana Aksi disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan 
rencana jangka menengah (5 tahun).  Ruang lingkup Rencana Aksi bersifat lintas 
wilayah kecamatan, sehingga rencana aksi disusun di tingkat Kabupaten/Kota. 
Rencana Aksi selanjutnya dapat merupakan bahan acuan dalam penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran tahunan (Renja) untuk pengembangan komoditas 
yang disesuaikan dengan audit kinerja dan kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaannya.  
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Matriks Program Rencana Aksi : 

Matriks Program Rencana Aksi merupakan tahapan rencana kerja operasional 
pengembangan Kawasan Pertanian yang  disusun per tahun selama rencana 5 
tahun dengan format sebagai berikut :  
Tahun Pelaksanaan : …….. 

 
No Program,  

Kegiatan dan 
Komponen Output 

Kegiatan  

 
Indikator  Sasaran 

(Ton, Ha, 
Unit, dll) 

Lokasi 
(Kec, 
Desa) 

Satker 
Pelaksana 

Rencana Pembiayaan (Rp) 
APBN APBD 

Prop 
APBD 
Kab/ 
Kota 

 Hulu : 
Sarana & Prasarana  

       

 Produksi : 
TP/Nak/ Bun/Horti 

       

 Hilir : 
PPHP, Sarana 
Prasarana 

       

 Penunjang : 
SDM, Litbang, BKP 
Karantina 

       

Total Kebutuhan Anggaran    

 
Matrik Program Rencana Aksi tahunan yang menggambarkan rencana pelaksanaan 
setiap tahun kemudian direkapitulasi untuk selama 5 tahun dengan format sebagai 
berikut : 

No Program 

Total 
Sasaran 
Program 

Tahun I – V 
(Ton, Ha, 
Unit, dll) 

Total Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun I – V Menurut Sumber 
Pembiayaan (Rp) 

APBN (Rp) APBD Prop (RP) APBD Kab/Kota (RP) 
I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

                  
                  

Total                

 
Sasaran Program dan Kegiatan  

Sasaran program dan kegiatan pertanian dalam Matriks Program  Rencana Aksi 
Pengembangan Kawasan Pertanian disusun menurut nomenklatur program dan 
kegiatan yang ada di Kementerian Pertanian dan sesuai dengan tujuan 
pengembangan kawasan.  

Untuk menjamin konsistensi dengan Master Plan, maka sasaran program yang 
dimaksud dalam Matrik Program Rencana Aksi adalah sasaran program 
pembangunan yang merupakan salah satu dari 4 target sukses Kementerian 
Pertanian. yaitu (1) pencapaian swasembada kedelai, gula dan daging sapi dan 
swasembada berkelanjutan bagi padi dan jagung; (2) peningkatan diversifikasi 
pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta (4) peningkatan 
kesejahteraan petani.  
 
Selanjutnya yang dimaksud dengan sasaran kegiatan dalam Matrik Program 
Rencana Aksi adalah Tahapan Perencanaan dan Implementasi dalam Master Plan. 
Namun untuk mempertajam penjabaran kegiatan akan yang dipilih, maka masing-
masing komponen/detail kegiatan dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek peran 
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dan fungsi pemerintahan dalam pembangunan, yaitu : (1) aspek regulasi/deregulasi, 
terutama untuk detail kegiatan yang terkait dengan upaya untuk memfungsikan 
mekanisme pasar yang berpihak kepada petani, (2) aspek pelayanan umum, 
terutama untuk detail kegiatan yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan 
kapasitas kelembagaan pembinaan dan pelayanan,  dan (3) aspek investasi untuk 
aneka fasilitasi dalam mendorong pengadaan/pembangunan prasarana dan sarana 
kepada masyarakat petani yang pelaksanaannya sedapat mungkin diarahkan 
melalui pola bantuan sosial dan padat karya. 
 
Rencana Pelaksanaan Kegiatan 

Rencana pelaksanaan kegiatan dapat diartikan sebagai suatu jadwal dan agenda 
tentatif untuk mengajukan usulan proposal kegiatan dan anggaran yang akan 
dibahas dalam forum perencanaan reguler (Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan) yang mencakup lokasi, waktu, satuan kerja pelaksana dan rencana 
sumber pembiayaan.  

Prinsip dasar dalam penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan adalah menjamin 
tersusunnya rencana yang dapat dilaksanakan secara ekonomis, efektif dan efisien, 
sehingga keterpaduan dalam perencanaan pengembangan komoditas, lokasi 
pelaksanaan kegiatan  dan sumber pembiayaan adalah menjadi suatu keharusan. 

a. Lokasi (Kec/Desa) 

Rencana lokasi harus didasarkan pada hasil analisis situasi wilayah, analisis 
tata ruang dan analisis permasalahan yang telah dilakukan dalam penyusunan 
Rencana Induk. Rencana lokasi sudah harus spesifik mengarah pada kecamatan 
atau bahkan desa. Dengan demikian penetapan rencana lokasi akan merujuk pada 
sasaran penerima manfaat (target beneficiaries) yang akan dijadikan lokasi 
pengembangan, sehingga proses penetapan calon petani dan calon lokasi (CP/CL) 
dalam pelaksanaan kegiatan yang selama ini menjadi salah satu faktor 
keterlambatan pelaksanaan kegiatan akan dapat diminimalkan. 
 
b. Waktu 

Rencana waktu pelaksanaan perencanaan kegiatan disusun secara tahunan 
dengan mempertimbangkan aspek managemen produksi dan operasi yang dalam 
sistem agribisnis mencakup tahap praproduksi, produksi, pasca panen, pengolahan 
dan pemasaran. Namun dalam pelaksanaan operasionalnya, perencanaan waktu 
dalam rencana pengembangan komoditas yang berbasis kawasan dengan agregat 
dan keterkaitan antar kegiatan dalam skala wilayah yang luas, maka  perencanaan 
waktu  ini harus disusun secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi iklim 
(terutama musim hujan dan kemarau), waktu tanam dan panen sesuai jenis tanaman 
dan hewan (tanaman musiman/tahunan/jenis ternak), penyediaan benih, pola 
pemasaran (fluktuasi harga) serta aspek-aspek lainnya yang berpengaruh termasuk 
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pola pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaan yang bersumber dari anggaran 
pemerintah.  

 
c. Satuan Kerja Pelaksana 

Rencana Satuan Kerja yang diharapkan berfungsi sebagai penanggung jawab 
pelaksanaan kegiatan maupun yang diharapkan berperan sebagai instansi 
penunjang yang mendukung pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok 
dan fungsi masing-masing. Namun berkenaan dengan kegiatan penunjang yang 
dibutuhkan harus dijamin keberadaannya, maka Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bappeda) dan satuan kerja yang diharapkan berperan harus terlibat secara 
dini dalam proses  penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi.  

 
d. Rencana Pembiayaan 

Prinsip Rencana pembiayaan kegiatan yang akan difasilitasi dengan 
anggaran pemerintah disusun secara jangka menengah 5 tahunan yang dirinci 
menurut sumber pembiayaan, yaitu APBN, APBD Provinsi dan APBD 
Kabupaten/Kota. Aspek mendasar yang harus diperhatikan adalah disiplin tata 
pemerintahan, sehingga pembiayaan kegiatan harus benar-benar dapat disusun 
dengan mempertimbangkan peta kewenangan/urusan masing-masing jenjang 
pemerintahan serta disiplin azas pembiayaan Konsentrasi, Dekonsentrasi, Tugas 
Pembantuan dan Desentralisasi (DAU/DAK).  
 

Berkenaan dengan keterbatasan sumber daya anggaran pemerintah yang 
dimiliki, maka penyusunan rencana pembiayaan kegiatan dilakukan secara terarah 
(fokus) dan terpilih sesuai skala prioritas (selektif).   Dengan demikian, rencana 
pembiayaan kegiatan yang akan dilkakukan difokuskan pada faktor kritis yang dapat 
mendorong percepatan pengembangan (leveraging factor) dan diprioritaskan pada 
aspek peran pemerintah sebagai akselelator, dinamisator dan fasilitator 
pembangunan, yaitu : (1) penyediaan sarana dan prasarana yang tidak mampu 
dibangun oleh masyarakat dan tidak tidak diminati oleh swasta, (2) upaya mengatasi 
kegagalan pemasaran produk yang dihasilkan petani (market failure), dan (3)   
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia petani dan mendorong berfungsinya 
kelembagaan pembinaan pemerintah (capacity building).   
 
Indikator Ouput dan Outcome 

Sejalan dengan prinsip tata kelola dalam perencanaan program dan penganggaran 
yang berbasis kinerja, maka masing-masing kegiatan dan komponen/detail  kegiatan 
yang tertuang dalam Matrik Program  Rencana Aksi ditetapkan indikator output. 
Berdasarkan analisis perencanaan pengembangan komoditas unggulan dan 
kawasan pertanian yang tertuang dalam Master Plan, maka yang dimaksud dengan 
indicator output  dalam Matrik Program Rencana Aksi ini adalah merupakan indicator 
hasil-hasil kerja dari komponen/detail kegiatan. Adapun indikator dari kegiatan 
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sebagaimana dimaksud dalam nomenklatur kegiatan APBN pada tugas pokok dan 
fungsi unit kerja Eselon II lingkup Kementerian Pertanian. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan indikator outcome dalam Matrik Program 
Rencana Aksi ini adalah merupakan indikator sasaran program pembangunan yang 
dapat disetarakan dengan indikator program sebagaimana dimaksud dalam 
nomenklatur program APBN pada tugas pokok dan fungsi unit kerja Eselon I lingkup 
Kementerian Pertanian.  
 
Namun demikian, berkenaan dengan nomenklatur kegiatan APBD sebagaimana 
yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini tidak sama dengan 
nomenklatur kegiatan APBN, maka dalam rangka menjamin konsistensi dan 
kesinambungan perencanaan serta keterpaduan sumber pembiayaan seyogyanya 
kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan APBD dalam rancang bangun 
pengembangan komoditas yang berbasis kawasan dapat menggunakan nomenklatur 
kegiatan APBN. Adapun sumber pembiayaan yang berasal dari swadaya 
masyarakat petani, hibah (LSM/CSR) atau investasi swasta dapat dimasukkan 
sebagai kolom tambahan dalam Matrik Program Rencana Aksi.  

  

Manajemen Pengembangan Kawasan  

a. Implementasi/Operasionalisasi 

Rencana Aksi yang merupakan penjabaran dari Master Plan Kawasan 
Pertanian adalah dokumen perencanaan teknokratis sebagai wujud dari kebijakan 
publik dalam pembangunan pertanian jangka menengah di wilayah. Oleh karena itu, 
sebelum diimplementasikan perlu dilakukan sosialisasi kepada segenap pemangku 
kepentingan. Sosialisasi dilakukan terutama dilakukan dengan melibatkan: (1) 
eksekutif, guna mendapat dukungan dari instansi lintas  sektoral di daerah, (2) 
legislatif, guna mendapat dukungan kebijakan dalam bentuk regulasi/deregulasi dan 
anggaran dan (3) masyarakat swasta, media massa, LSM dan perguruan tinggi, 
guna mendapat dukungan investasi, pendampingan dan  saran penyempurnaan 
rencana pelaksanaan. 

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan pertanian ini 
dilakukan secara reguler maupun insidentil dan berjenjang sesuai dengan 
kewenangan lintas  jenjang pemerintahan serta tugas pokok dan fungsi instansi yang 
bertanggung jawab dalam pengendalian program dan kegiatan. Khusus untuk 
program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN Kementerian Pertanian pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman 
sebagaimana yang diatur dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 
Pertanian (SIMONEV).  
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Namun guna menjamin tercapainya kinerja pelaksanaan, maka monitoring 
dilakukan mulai dari pra pelaksanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan dengan 
berpatokan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Matrik program 
Rencana Aksi. Di sisi lain, guna menjamin obyektivitas hasil evaluasi, proses 
evaluasi juga harus dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan pendekatan 
Project Performance Management System (PPMS) yang melibatkan petani sebagai 
pelaku penerima manfaat. 

 
Pelaporan administratif keuangan, asset dan kinerja dilaksanakan menurut 

sistem pelaporan yang berlaku kepada instansi di lingkup Kementerian Pertanian 
dan instansi lain di pusat, provinsi, kabupaten/kota  yaitu sebagaimana yang diatur 
dalam SAI, SIMAK-BMN dan SAKIP. Namun untuk kepentingan  teknis pelaporan 
subtantif yang komprehensif dalam bentuk laporan tinjauan hasil (tengah tahunan), 
laporan tahunan dan laporan jangka menengah disampaikan secara khusus sesuai 
standar pelaporan teknoktratis.  
 



Lampiran 4.

TERNAK PERKEBUNAN

Padi Jagung Kedelai Sapi  Tebu  Cabe  Bw Merah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I  Aceh 
1 Kab. Aceh Barat V - - -           - - -
2 Kab. Aceh Besar V - V V - V -
3 Kab. Aceh Selatan V V - -           - - -
4 Kab. Aceh Singkil V - - -           - - -
5 Kab. Aceh Tengah V - - V - V -
6 Kab. Aceh Tenggara V V - V - - -
7 Kab. Aceh Timur V V V V - - -
8 Kab. Aceh Utara V - V V - - -
9 Kab. Bireuen V - V V - - -

10 Kab. Pidie V V V V - - -
11 Kab. Simeulue V - - -           - - -
12 Kota Banda Aceh - - - -           - - -
13 Kota Sabang - - - -           - - -
14 Kota Langsa V - - -           - - -
15 Kota Lhokseumawe V - - -           - - -
16 Kab. Nagan Raya V - - -           - - -
17 Kab. Aceh Jaya V - V V - - -
18 Kab. Aceh Barat Daya V - V -           - - -
19 Kab. Gayo Lues V V - -           - - -
20 Kab. Aceh Tamiang V V V V - - -
21 Kab. Bener Meriah V V V -           V - -
22 Kab. Pidie Jaya V - V -           - - -
23 Kota Subulussalam V - - -           - - -

II  Sumatera Utara
24 Kab. Asahan V - V V - - -
25 Kab. Dairi V V - -           - - -
26 Kab. Deli Serdang V V V V V V -
27 Kab. Tanah Karo V V - V - - -
28 Kab. Labuhan Batu V - V V - - -
29 Kab. Langkat V V V V V - -
30 Kab. Mandailing Natal V V V -           - - -
31 Kab. Nias V - - -           - - -
32 Kab. Simalungun V V V V - - -
33 Kab. Tapanuli Selatan V - V V - - -
34 Kab. Tapanuli Tengah V - - -           - - -
35 Kab. Tapanuli Utara V V - -           - V -
36 Kab. Toba Samosir V V - -           - - -
37 Kota Binjai - - V -           - - -
38 Kota Medan - - - -           - - -
39 Kota Pematang Siantar - - - -           - - -
40 Kota Sibolga - - - -           - - -
41 Kota Tanjung Balai - - - -           - - -
42 Kota Tebing Tinggi - - - -           - - -
43 Kota Padang Sidimpuan V - - -           - - -
44 Kab. Pakpak Bharat V V - -           - - -
45 Kab. Nias Selatan V - V -           - - -
46 Kab. Humbang Hasundutan V - - -           - - -
47 Kab. Serdang Bedagai V V V V - - -
48 Kab. Samosir V - - -           - - V
49 Kab. Batu Bara V - - V - - -
50 Kab. Padang Lawas V - V V - - -
51 Kab. Padang Lawas Utara V V V V - - -
52 Kab. Labuhan Batu Selatan - - - V - - -
53 Kab. Labuhan Batu Utara V - V V - - -
54 Kab. Nias Utara V - - -           - - -
55 Kab. Nias Barat V V - -           - - -
56 Kota Gunung Sitoli - - - -           - - -

KOMODITAS DAN LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN  PERTANIAN 

NO KABUPATEN/KOTA

TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA

67



TERNAK PERKEBUNAN

Padi Jagung Kedelai Sapi  Tebu  Cabe  Bw Merah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

NO KABUPATEN/KOTA

TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA

III  Sumatera Barat
57 Kab. Lima Puluh Kota V V - V - V -
58 Kab. Agam V V - V - - V
59 Kab. Kepulauan Mentawai - - - -           - - -
60 Kab. Padang Pariaman V - - V - - -
61 Kab. Pasaman V V V V - - -
62 Kab. Pesisir Selatan V V V V - - V
63 Kab. Sijunjung V - - V - - -
64 Kab. Solok V - - V - - -
65 Kab. Tanah Datar V V - V - - -
66 Kota Bukit Tinggi - - - -           - - -
67 Kota Padang Panjang - - - -           - - -
68 Kota Padang V - - -           - - -
69 Kota Payakumbuh V - - -           - - -
70 Kota Sawahlunto - - - -           - - -
71 Kota Solok - - - -           - - -
72 Kota Pariaman V - - -           - - -
73 Kab. Pasaman Barat V V V V - - -
74 Kab. Dharmasraya V - - V - - -
75 Kab. Solok Selatan V V - V - - -

IV  Riau
76 Kab. Bengkalis V - - -           - - -
77 Kab. Indragiri Hilir V - V V - - -
78 Kab. Indragiri Hulu V - - V - - -
79 Kab. Kampar V V V V - - -
80 Kab. Kuantan Singingi V - - V - - -
81 Kab. Pelalawan V V - V - - -
82 Kab. Rokan Hilir V - V V - - -
83 Kab. Rokan Hulu V - V V - - -
84 Kab. Siak V - - V - - -
85 Kota Dumai V - - -           - - -
86 Kota Pekanbaru - - - -           - - -
87 Kab. Meranti V - - V - - -

V  Kepulauan Riau
88 Kab. Bintan - - - V - V -
89 Kab. Natuna - - - V - - -
90 Kab. Karimun - - - V - - -
91 Kota Batam - - - -           - V -
92 Kota Tanjung Pinang - - - -           - - -
93 Kab. Lingga - - - V - - -
94 Kab. Anambas - - - V - - -

VI  Jambi
95 Kab. Batanghari V - V -           - - -
96 Kab. Bungo V V V V - - -
97 Kab. Kerinci V V V V - - -
98 Kab. Merangin V - V V - - -
99 Kab. Muaro Jambi V V V V - - -
100 Kab. Sarolangun V - V V - - -
101 Kab. Tanjung Jabung Barat V - V V - - -
102 Kab. Tanjung Jabung Timur V V V -           - - -
103 Kab. Tebo V - V V - - -
104 Kota Jambi V - - -           - V -
105 Kota Sungai Penuh V - - -           - - -

VII  Sumatera Selatan
106 Kab. Lahat V - V V - - -
107 Kab. Musi Banyuasin V V V V - - -
108 Kab. Musi Rawas V V V V - - -
109 Kab. Muara Enim V V V V - - -
110 Kab. Ogan Komering Ilir V V V V - V -
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111 Kab. Ogan Komering Ulu V V - V - V V
112 Kota Palembang V - - -           - - -
113 Kota Pagar Alam V - - V - - -
114 Kota Lubuk Linggau V - - -           - - -
115 Kota Prabumulih - - - -           - - -
116 Kab. Banyuasin V V - V - - -
117 Kab. Ogan Ilir V - - V V - -
118 Kab. OKU Timur V V V V V - -
119 Kab. OKU Selatan V V V V - - -
120 Kab. Empat Lawang V - - -           - - -

VIII  Bangka Belitung
121 Kab. Bangka V - - -           - - -
122 Kab. Belitung - - - V - - -
123 Kota Pangkal Pinang - - - -           - - -
124 Kab. Bangka Selatan V - - -           - - -
125 Kab. Bangka Tengah - - - V - - -
126 Kab. Bangka Barat - - - V - - -
127 Kab. Belitung Timur V V - -           - - -

IX  Bengkulu
128 Kab. Bengkulu Selatan V V - V - - -
129 Kab. Bengkulu Utara V - - V - - -
130 Kab. Rejang Lebong V V V V - - -
131 Kota Bengkulu V - - -           - - -
132 Kab. Kaur V - V -           - - -
133 Kab. Seluma V V V - - -
134 Kab. Mukomuko V V V V - - -
135 Kab. Lebong V - - -           - V -
136 Kab. Kepahiang V - V V - - -
137 Kab. Bengkulu Tengah V - V V - - -

X Lampung
138 Kab. Lampung Barat V V - -           - - -
139 Kab. Lampung Selatan V V - V - V -
140 Kab. Lampung Tengah V V V V V - -
141 Kab. Lampung Utara V V - V V - -
142 Kab. Lampung Timur V V V V - - -
143 Kab. Tanggamus V V V -           - - V
144 Kab. Tulang Bawang V - - V - - -
145 Kab. Way Kanan V - V V V - -
146 Kota Bandar Lampung - - - -           - - -
147 Kota Metro - - - -           - - -
148 Kab. Pesawaran V V - -           - - -
149 Kab. Pringsewu V V - -           - - -
150 Kab. Mesuji V V V -           - - -
151 Kab. Tulang Bawang Barat V - - V - - -

XI  DKI Jakarta
1 Kota Jakarta Pusat - - - -           - - -
2 Kota Jakarta Timur - - - V - - -
3 Kota Jakarta Barat - - - -           - - -
4 Kota Jakarta Utara - - - -           - - -
5 Kota Jakarta Selatan - - - -           - - -

XII Jawa Barat
152 Kab. Bandung V V - V - V -
153 Kab. Bekasi V - - V - - -
154 Kab. Bogor V - - V - - -
155 Kab. Ciamis V V V V - V -
156 Kab. Cianjur V V V V - - -
157 Kab. Cirebon V - - V V - V
158 Kab. Garut V V V V - V -
159 Kab. Indramayu V - V V V - -
160 Kab. Karawang V - V V - - -
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161 Kab. Kuningan V - V V V - -
162 Kab. Majalengka V V V V V - V
163 Kab. Purwakarta V - - V - - -
164 Kab. Subang V - V V V - -
165 Kab. Sukabumi V V V V - - -
166 Kab. Sumedang V V V V - V -
167 Kab. Tasikmalaya V V V V - V -
168 Kota Bandung V - - -           - - -
169 Kota Bekasi - - - V - - -
170 Kota Bogor - - - -           - - -
171 Kota Cirebon - - - V - - -
172 Kota Depok - - - -           - - -
173 Kota Sukabumi V - - -           - - -
174 Kota Cimahi - - - -           - - -
175 Kota Tasikmalaya V - - V - - -
176 Kota Banjar V - V -           - - -
177 Kab. Bandung Barat V V V V - - -

XIII  Banten
178 Kab. Lebak V V V -           - - -
179 Kab. Pandeglang V V V -           - - -
180 Kab. Serang V V V -           - - -
181 Kab. Tangerang V V - V - - -
182 Kota Cilegon - - - -           - - -
183 Kota Tangerang - - - -           - - -
184 Kota Serang V V - -           - V -
185 Kota Tangerang Selatan - - - -           - - -

XIV Jawa Tengah
186 Kab. Banjarnegara V V V V V - -
187 Kab. Banyumas V V V V V - -
188 Kab. Batang V V - -           V - -
189 Kab. Blora V V V V V V -
190 Kab. Boyolali V V V V V - -
191 Kab. Brebes V V V V V - V
192 Kab. Cilacap V V V -           V - -
193 Kab. Demak V V V -           - - -
194 Kab. Grobogan V V V V V - -
195 Kab. Jepara V V - V V - -
196 Kab. Karanganyar V V - V V - -
197 Kab. Kebumen V V V V V - -
198 Kab. Kendal V V V -           V - -
199 Kab. Klaten V V V V V - -
200 Kab. Kudus V V - -           V - -
201 Kab. Magelang V V - V V - -
202 Kab. Pati V V V V V - -
203 Kab. Pekalongan V - - -           V - -
204 Kab. Pemalang V - - -           V - -
205 Kab. Purbalingga V V - V V - -
206 Kab. Purworejo V V V -           V - -
207 Kab. Rembang V V V V V - -
208 Kab. Semarang V V V V V - -
209 Kab. Sragen V V V V V - -
210 Kab. Sukoharjo V V V V - - -
211 Kab. Tegal V V V V V - V
212 Kab. Temanggung V V - V V - -
213 Kab. Wonogiri V V V V - - -
214 Kab. Wonosobo V V - V - - -
215 Kota Magelang - - - -           - - -
216 Kota Pekalongan - - - -           - - -
217 Kota Salatiga - - - -           - - -
218 Kota Semarang - - - -           - - -
219 Kota Surakarta - - - -           - - -
220 Kota Tegal - - - -           - - -
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XV  DI Yogyakarta
221 Kab. Bantul V V V V V - -
222 Kab. Gunung Kidul V V V V V - -
223 Kab. Kulon Progo V V V V V V -
224 Kab. Sleman V V V V V - -
225 Kota Yogyakarta - - - -           - - -

XVI Jawa Timur
226 Kab. Bangkalan V V V V V - -
227 Kab. Banyuwangi V V V V - - -
228 Kab. Blitar V V V V V - -
229 Kab. Bojonegoro V V V V V - -
230 Kab. Bondowoso V V - V V - -
231 Kab. Gresik V V V V - - -
232 Kab. Jember V V V V V - -
233 Kab. Jombang V V V V V - -
234 Kab. Kediri V V - V V V -
235 Kab. Lamongan V V V V V - -
236 Kab. Lumajang V V V V V V -
237 Kab. Madiun V - V V V - -
238 Kab. Magetan V V V V V - -
239 Kab. Malang V V - V V - -
240 Kab. Mojokerto V V V V V - -
241 Kab. Nganjuk V V V V V - V
242 Kab. Ngawi V V V V V - -
243 Kab. Pacitan V V V V - - -
244 Kab. Pamekasan V V - V - - V
245 Kab. Pasuruan V V V V V - -
246 Kab. Ponorogo V V V V V - -
247 Kab. Probolinggo V V - V V - V
248 Kab. Sampang V V V V V - -
249 Kab. Sidoarjo V - V V V - -
250 Kab. Situbondo V V - V V - -
251 Kab. Sumenep V V V V - - V
252 Kab. Trenggalek V V V V V - -
253 Kab. Tuban V V V V V - -
254 Kab. Tulungagung V V V V V - -
255 Kota Blitar - - - -           - - -
256 Kota Kediri - - - -           V - -
257 Kota Madiun - - - -           - - -
258 Kota Malang - - - -           V - -
259 Kota Mojokerto - - - -           V - -
260 Kota Pasuruan - - - -           - - -
261 Kota Probolinggo - - - -           - - -
262 Kota Surabaya - - - -           - - -
263 Kota Batu - - - -           - - -

XVII  Kalimantan Barat
264 Kab. Bengkayang V V - V - - -
265 Kab. Landak V V - V - - -
266 Kab. Kapuas Hulu V - - V - - -
267 Kab. Ketapang V - - V - - -
268 Kab. Pontianak V - - V - - -
269 Kab. Sambas V - V V - - -
270 Kab. Sanggau V V - V - - -
271 Kab. Sintang V - - V - - -
272 Kota Pontianak - - - -           - - -
273 Kota Singkawang V V - V - - -
274 Kab. Sekadau V - - V - - -
275 Kab. Melawi V - - V - - -
276 Kab. Kayong Utara V - V V - - -
277 Kab. Kubu Raya V V - V - - -
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XVIII Kalimantan Tengah
278 Kab. Barito Selatan V - - -           - - -
279 Kab. Barito Utara V - V -           - - -
280 Kab. Kapuas V - V V - - -
281 Kab. Kotawaringin Barat V V - -           - - -
282 Kab. Kotawaringin Timur V - - -           - - -
283 Kota Palangkaraya - - - -           - - V
284 Kab. Barito Timur V - - -           - - -
285 Kab. Murung Raya V - - -           - - -
286 Kab. Pulang Pisau V V V V - - -
287 Kab. Gunung Mas V - - -           - - -
288 Kab. Lamandau V - V -           - - -
289 Kab. Sukamara V - - -           - - -
290 Kab. Katingan V - - -           - - -
291 Kab. Seruyan V - - V - - -

XIX Kalimantan Selatan
292 Kab. Banjar V V - V - - -
293 Kab. Barito Kuala V - - V - - -
294 Kab. Hulu Sungai Selatan V - - V - - -
295 Kab. Hulu Sungai Tengah V - - V - - -
296 Kab. Hulu Sungai Utara V - - V - - -
297 Kab. Kotabaru V V V V - - -
298 Kab. Tabalong V - V V - - -
299 Kab. Tanah Laut V V V V - - V
300 Kab. Tapin V - - V - - -
301 Kota Banjar Baru - - - -           - - -
302 Kota Banjarmasin - - - -           - - -
303 Kab. Balangan V - - V - - -
304 Kab. Tanah Bumbu V - - V - - -

XX Kalimantan Timur
305 Kab. Berau V V V V - - -
306 Kab. Bulungan V V - V - - -
307 Kab. Kutai Kartanegara V - - V - - -
308 Kab. Kutai Barat V - V -           - - -
309 Kab. Kutai Timur V - - V - - -
310 Kab. Malinau V - - -           - - -
311 Kab. Nunukan V - - -           - - -
312 Kab. Paser V - - V - - V
313 Kota Balikpapan - - - V - - -
314 Kota Bontang - - - -           - - -
315 Kota Samarinda V - - V - - -
316 Kota Tarakan - - - -           - - -
317 Kab. Penajam Paser Utara V - - V - - -
318 Kab. Tana Tidung V - - -           - - -

XXI Sulawesi Utara
319 Kab. Bolaang Mongondow V V V V - - -
320 Kab. Minahasa V V V V - - V
321 Kab. Sangihe - - - -           - - -
322 Kota Bitung - - - -           - - -
323 Kota Manado - - - -           - - -
324 Kab. Kepulauan Talaud - - V -           - - -
325 Kab. Minahasa Selatan V V - V - - -
326 Kota Tomohon V - - -           - - -
327 Kab. Minahasa Utara V V V V - - -
328 Kota Kotamobagu V - - -           - - -
329 Kab. Bolmong Utara V V - V - - -
330 Kab. Kep. ST Biaro - - - -           - - -
331 Kab. Minahasa Tenggara V V - -           - - -
332 Kab. Bolmong Timur V - V -           - - -
333 Kab. Bolmong Selatan V - - -           - - -
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XXII Gorontalo
334 Kab. Boalemo V V - V V - -
335 Kab. Gorontalo V V V V V V -
336 Kota Gorontalo V - - -           - - -
337 Kab. Pohuwato V V V V - - -
338 Kab. Bone Bolango V V - V - - -
339 Kab. Gorontalo Utara V V - V - - -

XXIII Sulawesi Tengah
340 Kab. Banggai V V V V - - -
341 Kab. Banggai Kepulauan - - - -           - - -
342 Kab. Buol V V - -           - - -
343 Kab. Toli-Toli V V - -           - - -
344 Kab. Donggala V V - V - - -
345 Kab. Morowali V V V V - - -
346 Kab. Poso V V - -           - - -
347 Kota Palu - - - -           - - V
348 Kab. Parigi Moutong V V V V - - -
349 Kab. Tojo Una Una V V V V - - -
350 Kab. Sigi V V - V - - -

XXIV Sulawesi Selatan
351 Kab. Bantaeng V - - V - - -
352 Kab. Barru V - - V - - -
353 Kab. Bone V V V V V - -
354 Kab. Bulukumba V - - V - - -
355 Kab. Enrekang V V V V - - V
356 Kab. Gowa V V V V V - -
357 Kab. Jeneponto V V V V - V -
358 Kab. Luwu V V V V - - -
359 Kab. Luwu Utara V V V V - - -
360 Kab. Maros V V V V - - -
361 Kab. Pangkajene Kepulauan V - V V - - -
362 Kab. Pinrang V V V V - - -
363 Kab. Kepulauan Selayar V V - V - - -
364 Kab. Sidenreng Rappang V V V V - - -
365 Kab. Sinjai V V - V - - -
366 Kab. Soppeng V V V V - - -
367 Kab. Takalar V V V V V - -
368 Kab. Tana Toraja V - V -           - - -
369 Kab. Wajo V V V V V - -
370 Kota Pare-pare - - - V - - -
371 Kota Makassar - - - -           - - -
372 Kota Palopo V V - -           - - -
373 Kab. Luwu Timur V V V -           - - -
374 Kab. Toraja Utara V V - -           - - -

XXV Sulawesi Barat
375 Kab. Majene V - - -           - - -
376 Kab. Mamuju V V V V - - -
377 Kab. Polewali Mandar V V V V - - -
378 Kab. Mamasa V V V -           - - -
379 Kab. Mamuju Utara V V V V - - V

XXVI Sulawesi Tenggara
380 Kab. Buton V - V V - - -
381 Kab. Konawe V V V V - - -
382 Kab. Kolaka V - V V - - -
383 Kab. Muna V V - V - - -
384 Kota Kendari V - - -           - - -
385 Kota Bau-bau V - - -           - - -
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386 Kab. Konawe Selatan V V V V - - -
387 Kab. Bombana V - - V - - -
388 Kab. Wakatobi - - - -           - - -
389 Kab. Kolaka Utara V - - -           - - V
390 Kab. Konawe Utara V - - -           - - -
391 Kab. Buton Utara - - V -           - - -

XXVII  Bali
392 Kab. Badung V - V V - - -
393 Kab. Bangli V - - V - - V
394 Kab. Buleleng V - - V - - -
395 Kab. Gianyar V - - V - - -
396 Kab. Jembrana V - V V - - -
397 Kab. Karangasem V - - V - - -
398 Kab. Klungkung V - V V - - -
399 Kab. Tabanan V - V V - - -
400 Kota Denpasar V - - -           - - -

XXVIII Nusa Tenggara Barat
401 Kab. Bima V V V V - - V
402 Kab. Dompu V V V V - - -
403 Kab. Lombok Barat V V V V - - -
404 Kab. Lombok Tengah V V V V - - -
405 Kab. Lombok Timur V V V V - - -
406 Kab. Sumbawa V V V V - - -
407 Kota Mataram V - V V - - -
408 Kota Bima V - V V - - -
409 Kab. Sumbawa Barat V V V V - - -
410 Kab. Lombok Utara V - - V - - -

XXIX Nusa Tenggara Timur
411 Kab. Alor V V - -           - - -
412 Kab. Belu V V - V - V -
413 Kab. Ende V V - -           - - -
414 Kab. Flores Timur V - - V - - -
415 Kab. Kupang V V V V - - -
416 Kab. Lembata V - - -           - - -
417 Kab. Manggarai V - V V - - -
418 Kab. Ngada V - V V - - -
419 Kab. Sikka V - - V - - -
420 Kab. Sumba Barat V V V -           - - -
421 Kab. Sumba Timur V V - V - - -
422 Kab. Timor Tengah Selatan V V V V - - -
423 Kab. Timor Tengah Utara V V - V - - -
424 Kota Kupang - - - -           - - -
425 Kab. Rote Ndao V V V V - - -
426 Kab. Manggarai Barat V - V -           - - -
427 Kab. Nagekeo V V - V - - -
428 Kab. Sumba Barat Daya V V - V - - -
429 Kab. Sumba Tengah V V - V - - -
430 Kab. Manggarai Timur V - - -           - - -
431 Kab. Sabu Raijua - - - -           - - -

XXX Maluku
432 Kab. Maluku Tenggara Barat V V V V - - -
433 Kab. Maluku Tengah V V V V - - -
434 Kab. Maluku Tenggara V - - V - - V
435 Kab. Buru V - V V - - -
436 Kota Ambon - - - -           - - -
437 Kab. Seram Bagian Barat V - - V - - -
438 Kab. Seram Bagian Timur V - - V - - -
439 Kab. Kepulauan Aru - - - V - - -
440 Kota Tual - - - V - - -
441 Kab. Maluku Barat Daya V V - V - - -
442 Kab. Buru Selatan - V - V - - -
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XXXI Maluku Utara
443 Kab. Halmahera Tengah V V - V - - -
444 Kab. Halmahera Barat V V - V - - -
445 Kota Ternate - - - V - - -
446 Kab. Halmahera Timur V V - V - - -
447 Kota Tidore Kepulauan V V - V - - -
448 Kab. Kepulauan Sula V V - V - - -
449 Kab. Halmahera Selatan V V - V - - -
450 Kab. Halmahera Utara V V - V - - -
451 Kab. Pulau Morotai V V - V - - -

XXXII  Papua
452 Kab. Biak Numfor - V - V - - -
453 Kab. Jayapura V V V V - - -
454 Kab. Jayawijaya - V - -           - - -
455 Kab. Merauke V V V V V - V
456 Kab. Mimika V - - -           -  V -
457 Kab. Nabire V V V V - - -
458 Kab. Paniai - - - -           - - -
459 Kab. Puncak Jaya - - - -           - - -
460 Kab. Kepulauan Yapen V V - -           - - -
461 Kota Jayapura V V - V - V -
462 Kab. Sarmi V V - V - - -
463 Kab. Keerom V V V V - - -
464 Kab. Yahukimo - - - -           - - -
465 Kab. Pegunungan Bintang V - - -           - - -
466 Kab. Tolikara - - - -           - - -
467 Kab. Boven Digoel - - - -           - - -
468 Kab. Mappi V - - -           - - -
469 Kab. Asmat - - - -           - - -
470 Kab. Waropen V V - -           - - -
471 Kab. Supiori - - - -           - - -
472 Kab. Mamberamo Raya - - - -           - - -
473 Kab. Mamberamo Tengah - - - -           - - -
474 Kab. Yalimo - - - -           - - -
475 Kab. Lanny Jaya - - - -           - - -
476 Kab. Nduga V - - -           - - -
477 Kab. Puncak - - - -           - - -
478 Kab. Dogiyai - - - V - - -
479 Kab. Intan Jaya V - - -           - - -
480 Kab. Deiyai - - - -           - - -

XXXIII Papua Barat
481 Kab. Sorong V V - V - - -
482 Kab. Manokwari V V V V - - -
483 Kab. Fak Fak V V - V - - -
484 Kota Sorong - - - -           - - -
485 Kab. Sorong Selatan V V - -           - - -
486 Kab. Raja Ampat - V - -           - - -
487 Kab. Teluk Bintuni V - V -           - - -
488 Kab. Teluk Wondama V - - -           - - -
489 Kab. Kaimana - - - -           - - -
490 Kab. Maybrat - V - -           - - -
491 Kab. Tambrauw - V - -           - - -

391          229           194          298          76                      27            25            
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