
DESAIN PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA BERBASIS
SI]MBERDAYA LOKAL

(Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimerva Yogyakarta)

Gatot Supangkat.r), M. Nurcholis 2) dan Triyono 3)

rJ) Department of Agrotechnology LJMY
2) Department of Agrotechnology UPN\rY

gsupangkat@yahoo.com

Abstak
Desain pengembangan kawasan hortikullura berbasis sumberdaya lokal adalah

rancangan peqgenbangan kawasan hortikultura yang slrategis dan utuh berdasarkan
potensi lokal. TtljLnn perancangan yakni memberikan arahan slrategis pengembangan
kontoditas hortikulura dalant suatu kawusan yang terinlegrasi secara efektif, efisien dan

berkelanjutan. Studi kasus dildksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Yog'takarta (DIY).
Metode yang digtnakan dalam studi ini yakni sunei, sedangkan teknik

penguntpulan data dilakukan nrclalui obsemasi dan diskusi kelontpok terarah (Focused

Group Discussion). Studi ini menggunakan pendekatan spasiul-ekologis, kewiluyuhan dan

agribisnis yang kemutlian dilakukan analisis kondisi saat ini dan pengembangan kawason

untltk menentukan strategi ddn tahapan pengembangannya.
Hasil snrdi menyeb kan bahwa kawasan dan konoditas hortikulnu'u (sesuai

untbertlaya lokalnyu) yang dikenbangkan, yailu: l), Kecamatan (Kec.) Kraton,
Mantriieron dun Unrbullnrjo - komoditas Anggrek Dendrobium (Kota Yogtakana): 2)

Kec. Sedayu Pandak, Bambanglipuro dan Pajangan-konnditas Jamur, Kec- Kretek,
Banbanglipuro dan Pandak - komoditas Pisang, Kec. Bambanglipuro, Pundong dan

Imogiri - kontoditas Bawang merah (Kab. Bantul); 3) Kec. Temon, Wales, Panjatan,

Galur, Lendah, Sentolo, Pengasih - komoditas Cabe, Kec. Temon, Wates, Panjatan,

Lendah - kontoditas Melon, Kec. Samigaluh, Girimulyo tlan Kalibawang - kontoditas
Durian (Kub. Kulon Progo; 4) Kec. Sadeng (sentral), Playen, Wonosari, Karangmojo'
kontoclitas Cabe nwah, Kec. Patuk dan Tepus - komotlitas Pisang (Kab. Gunung Kidul);
5) Kec. Pakem, Turi dan Tentpel - komoditas Salak, Kec. Pakem dan Hargobinangun'
komoditas Krisan, Kec. Ngaglik - komoditas buah Naga (Kab. Slenan). Strategi
pengembangan kawasan hortikultura yang tliperlukan, yaitu adaptasi benih/bibit dan

teknologi budidaya spesifik lokasi, perlindungan dtdu advokasi pada produk usaha tani,
pendampitgan penerapan SOP teLzologi berbasis GAP, pengentbangan asuransi usaha,

pengentbangan fasilitasi jaminan dan pemulihan usdhatani pasca bencana alam,
pengenbangan Kerjasama (neh4)orking), peningkatan pengetahuan ddn respons petani
terhadap perubahan iklim (adaptasi), pendampingan penerapan teknologi sesuai SOP

berbasis GAP, pengembangan diversiJikasi produk olahan, pengembangan pasar
agribisnis kawasan, pendampingai penanganan produk sesuai GW dan GMP dan

pembangunan Unit Pelayanan Pengembangan Kawasan (UPPK). Untuk mencapai
efektivitas dan eJisiensi pengentbangan kawasan perlu dibangun inlerkoneksi antar
kawasan.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Perkembangan hortikultura di suatu negara dapat dijadikan indikator tingkat
kemajuan dan taraf hidup masyarakatnya karena umumnya produk hortikultrua dibutuhkan
sebagai pelengkap produk pangan utama. Di Indonesia, hortikulrura merupakan subsektor
pertanian yang berkembang pesat. Selain sebagai komoditas yang esensial bagi manusia
yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam menyediakan vitamin dan
mineral, juga mempunyai fungsi yang strategis dalam kontribusi Produksi Domestik Bruto
(PDB), penyerapan tenaga kerja dan Nilai Tukar Petani (NTP). Oleh karena itu, upaya
pemerintah dalam meningkatkan peran komoditas hortikultura dan kinerja industri
agribisnis dilaksanakan melalui penlapan pengutuhan/penumbuhan kawasan agribisnis
hortikultura.

Kawasan hortikultura adalah suatu wilayah dengan kesamaan ekosistem yang
disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama. Di dalamnya terdapat sebaran

usaha berbasis hortikultura yang walaupun setiap unitnya berskala kecil namun terkumpul
pada suatu wilayah yang terhubung dengan infrastruktur yang baik. Berdasarkan kondisi
tersebut, melalui berbagai sentuhan tercipta sebuah kawasan yang berisi berbagai kegiatan
agribisnis, mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan
pasca panen, hingga kegiatan pemasaran seda berbagai kegiatan pendukungnya secara
terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.

Perubahan cuaca/musim secara ekstrim akan sangat berpengaruh terhadap
produktivitas tanaman buah, terutama saat/periode terjadinya pembungaan. Sayuran juga

terpengaruh walaupun tidak seekstrim tanaman buah. Salah satu usaha untuk mengurangi
risiko bencana akibat perubahan cuaca (angka panjang-perubahan iklim) sehingga
kerugian usahatani dapat ditekan yakni perlunya disusun suatu Desain Pengembangan
Karvasan flortikultura Berbasis Sumberdaya Lokal yang sistematis dan terarah.

Tujuan desain pengembangan kawasan hortikultura ini, yaitu memberikan arahan

operasional dalam pengembangan kawasan hortikultura agar pengembangan komoditas
honikultura dalam kawasan dapat terinte$asi secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

METODE DAN ANALISIS
Metode

Metode yang digunakan dalam studi ini lakni survei, sedangkan teknik
pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan diskusi kelompok lerarah (Focused
Group Discussion/FGD) (Mantra, 2008; Yunus, 2010). Penentuan kdwasan pengembangan

dan komoditas hortikultura dilakukan melalti FGD dengan Dinas Pertanian Provinsi DIY
dan Kabupaten/Kota selruh DIY. Dua jenis data yang dikumpulkan dalam studi ini, yakni
primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pemangku kepentingan unsur pemerintah

dan masyarakat dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi yang

terkait dengan pengembangan kawasan hortikultura.
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Analisis ;
Dalam tahap ini akan dilakukan penilaian terhadap berbagai keadaan yang i

dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pendekatan dan metode serta teknik analisis'

perencanaan wilayah yang dapat dipertanggungiawabkan, baik secara ilmiah maupun;

secara praktis. Analisis penilaian meliputi: :

Analisis untuk menilai kondisi pada saat sekarang untuk mengetahui karakteristik
dan potensi pengembangan hortikultura;

2. Analisis pengembangan kawasan hortikultura
Analsis dilakukan pada sumber daya dan tata guna lahan, kesesuaian agribisnis,
fungsi-fungsi kawasan, sarana dan prasarana pendukung kawasan pengembaugan

hortikultura serta kelembagaan. Analisis ini didasarkan pada hasil Sll/OT sehhgga

akah dapat ditemukenali konsep pengembangan kawasan. Hasil analisis ini akan

digunakan sebagai dasar penyusunan rencana aksi./tindak sesuai kebutuhan

pengembangan kawasan hortikultura.

IDEN'IIFIKASI DAN ANALISIS WILAYAH PENGEMBANGAN
Komoditas Hortikultura Lokal

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 498IKPTS[P.240/8D002
ranggal2l Agustus 2002 menetapkan melepas bawang 6erah varietas Tiron dari kabupaten
Bantul sebagai Varietas Unggul.

Komoditas sayuran lain yang menjadi potensi dan "milik" Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta, yaitu Tomat Kaliurang asal UPTD Balai Promosi dan

Pengembangan Agribisnis Perbenihan Hortikultura-Ngipiksari-Sleman, Bawang Putih
Dataran Rendah Lumbu Putih asal Bantul. Sedangkan, komoditas buah lokal yang

menjadi "milik" Provinsi DIY, yaitu Salak asal Sleman kultivar Gading Ayu, Salak Madu

dan Salak Manggala, Klengkeng Dataran Rendah varietas Selarong dan Jambu Air varietas

Dalhari asal Bantul, Srikaya Nyonya dan Mangga Malam asal Gunung Kidul.
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Biofi sik Lahan Kawasan Pengemtrangan
Tabel 1. Agroekologi Zone (AEZ) di Kawasan Pengembangan Hortikultura Provinsi DIY

No. ?# ordo Tanah Kelembaban
Temoeratur
-K.etlngglan

3.

1. Ibv Andisols,
Inceptisol

I ay Inceptisol Lembab (udic) 3-
4 bulan kering
per tahun

Lembab (udic) 3- :

4 bulan kering
per tahun

Lembab (udic) 3-
4 bulan kering
per tahun

Agak kering
(ustic) > 4 bulan
kering per tahun

Agak kering
(ustic) > 4 bulan
kering per tahun

Lembab (udic) 3- Sejuk Pakem s/d

4 bulan kering (isothermik) suhu Puncak Gunung
per tahun 15-22'C Merapi

ketinggian 700-
1500 mdpl

Panas
(isohiperthermik)
suhu > 22"C
ketinggian >700
mdpl

Panas
(isohiperthermik)
suhu > 22"C
ketinggian >700
mdpl

Lembab (udic) 3- Sejuk Pakem,
4 bulan kering (isothermik) suhu Cangktingan
pertahun 15-22'C

ketinggian 700-
1000 mdpl

Panas
(isohiperthermik)
suhu > 22oC

ketinggian 0-700
mdpl

Panas
(isohiperthermik)
suhu > 22"C
ketinggian 0-700
mdpl

Panas
(isohiperthermik)
suhu > 22oC' 
ketinggian 0-700
mdpl

Kec, tepus

4. II ay

5.

Entisols
Inceptisol
Alfisols

Andisols,
Inceptisol

Entisols
Inceptisol
Alfisols

Entisols
Inceptisol
Alfisols

Entisols
Oxisols
Inceptisol

Iiby

Kec. Samigaluh,
Girimulyo

Kec.
Kalibawang,
Kokap,

Kec. Pengasih,
Temon, Wates,
Lendah, Sentolo

Kec. Pundong,
Imogiri, Playen

ll az

7. III ay

III az
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9. IV ay Entisols
lnceptisol

Entisols
Alfisols

Entisols
Alfisols

Lernbab (udic) 3-
4 bulan kering
per tahun

Lembab (udic) 3-
4 bulan kering
per tahun

Lembab (udic) 3-
4 bulan kering
per tahun

Panas
(isohiperthemrik)
suhu > 22oC

ketinggian 0-700
mdpl

Panas
(isohiperthermik)
suhu > 22'C
ketinggian 0-700
mdpl

Panas

(isohiperthennik)
sunu > zl L
ketinggian 0-700
mdpl

Kec. Tenrpel

Kec. Playen,
Wonosari,
Karangnojo,

Pantai pasir, kec.

Tenon, Wates,
Brosot, Sanden,

Kretek,
Srandakan

l0- lY az

12. VI'ay

dkk, 2008 (BPTP, Yogtakarta)

Aksesibilitas Kawasan Komoditas Hortikultura
Secara umum kawasan hortikultura di Daerah lstimewa Yogyakarta merniliki

dukungan sarana dan prasarana yang tidak sama antar komoditas dan daerah. Kondisi
pasar desa dan pasar kecamatan cukup memadai, meskipun ada beberapa yang masih perlu
ditingkatkan, baik jumlah maupun fasilitas dan layanannya.

Ketersediaan alat angkut meliputi sepeda, sepeda motor dan colt, serta angkutan
umum. Tidak semua kawasan tersedia alat angkut secara lengkap atau memadai. Ada
kawasan yang masih memerlukan peningkatan sarana angkutan karena terdapat sepeda

motor saja. Selain itu, keadaan ini bisa juga diimbangi dengan ketersediaan kios sarana
produksi pertanian yang lebih dekat serta pasar produk hortikultura yang dekat dan
memadai. Dengan demikian, akses petani terhadap pasar input dan output bisa lebih dekat
dan terbuka.

Ketersediaan benih hortikulura bisa dipenuhi dari produksi sendiri maupun
membeli dari kios terdekat atau mendatangkan dari daerah lain dalam bentuk benih
kemasan. Pemenuhan bibit produksi sendiri biasanya dalam bentuk bibit yang ditanam
dalam persenaian. Kebutuhan bibit setiap kawasan hortikultura juga berbeda. tergantung
pada ketersediaan lahan dan jumlah kelompok tani yang mengembangkan.

Secara umum ketersediaan pupuk di kawasan komoditas hortikultura dapat
dicukupi. Jenis pupuk yang tersedia antara lain pupuk organik, NPK atau ZA dan SP36.

Pupuk organik dibuat sendiri oleh petani, sedangkan pupuk NPK, ZA dan SP36 merupakan
pupuk buatan pabrik. Komposisi kebutuhan dan penggunaan pupuk setiap kecamatan

berbeda. Sementara untuk pengendalian OPT petani masih menggunakan pestisida buatan
pabrik, antara lain antracol, lannate dan nufracron. Namun demikian, sudah ada petani yang

menggunakan pestisida hayati buatan sendiri.
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Hasil produksi komoditas hortikultura dipasarkan baik pasar lokal kecamatan,
kabupaten maupun ke daerah di luar propinsi. Selain pasar lokal, daerah tujuan pemasaran
produksi bisa menembus pasar luar daerah seperti Semarang, Jakarta, Batam dan padang.
Perbedaan jangkauan distribusi pemasaran juga dapat diketahui juga dari perbedaan
system pemasaran. Distribusi pemasaran komoditas hortikultura mampu menembus pasar
luar daerah dikarenakan pemasaran dilakukan secara berkelompok, sedangkan pemasaran
yang dilakukan secara individu, kemampuan akses pasarnya terbatas di pasar lokal. Saluran
pemasaran selain ke konsumen langsung juga melalui pengecer, pengumpul dan pemasok.
Secara umum, semua petani menjual hasil panen komoditas hortikultura tidak dengan
sistem tebas, tetapi petani memanen sendiri kemudian dijual dalam bentuk produk segar
maupun dalam bentuk produk olahan.

Sumberdaya manusia pertanian di kawasan komoditas hortikultura terdiri atas
petugas pertanian dan petani atau kelompok tani. Petugas pertanian terdiri atas mantri tani
satu orang di setiap kecamatan, petugas PHP dan PPL yang jumlah dan kompetensinya
masih perlu ditingkatkan. Kelompok tani yang ada di setiap kawasan komoditas
hortikultura berbeda. Kelompok tani yang ada masih merupakan kelompok pembudidaya,
sedangkan kelompok pengolah masih terbatas sehingga pengembangan nilai tambah
produksi komoditas hortikultura belum berkembang. Bedasarkan kondisi sumberdaya
manusia tersebut perlu peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga penyuluh pertanian.
lapangan (PPL). Jumlah tenaga PPL ideal adalah satu PPL mendampingi satu desa atau
satu gapoktan. Peningkatan kapasitas PPL terutama penguasaan materi dan kemampuan
fasilitasi kegiatan kelompok tani terutama dalam peningkatan nilai tambah dan pemasaran
produk pertanian khususnya pengolahan dan pemasaran.

Lembaga ekonomi seperti koperasi dan permodalan masih sangat minim. Koperasi
pertanian yang ada sebagian besar masih terbatas pada KLID. Sedangkan, lembaga
permodalan terdiri atas bank dan non bank. Bank yang ada adalah BRI unit dan BPD unit.
Sedangkan, Lembaga non bank antara lain LIP2KP dan BUKP. Sebagian besar sumber
permodalan petani masih berupa modal mandiri karena terbatasnya jumlah lembaga
permodalan dan kurangnya informasi menyebabkan akses permodalan sangat terbatas.
Oleh karena itu, perlu peningkatan kerjasama antara lembaga permodalan dengan
kelompok tani dalam hal layanan akses permodalan dan transaksi keuangan.

DESAIN PENGEMBANGAN KAWASAN
Penetapan Kawasan Pengembangan Hortikultura

Penetapan kawasan hortkultura yang akan dikembangkan di tiap-tiap
Kabupaten/Kota di Provinsi DIY didasarkan pada:
1. Tipe kawasan dan kriteria teknis pengembangarmya;
2. Kebijakan pengembangan komoditas yang tertuang dalam RENSTRA Kenentan RI

tahun 2010 - 2014
3. RENSTRA Dinas Pertanian Provinsi DIY tahun 2010 -2014;
4. Kesesuaian lahan;
5. Potensi produksi dan permintaan pasar;
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6. Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Ifuta dalam. rangka optimalisassi fasilitasi
"' 

;;;";;;rg"t ku,rurun hortikuitura sehingga menjadi suatu kawasan vang utuh'

efektif dan efisien

Berdasarkan hal di atas ditetapkan kawasan hortikultura yang akan dikembangkan

sebagaimana Tabel 2. di bawah ini.

No

A

Kabupaten/
Kota
Kota

Bantul

Kulon Progo

Pisang

Bawang merah Tiron
FilliP

Lokasi Kechmatan

Kraton
Mantrij eron

Umbulharjo

Sedayu
Pandak (Bergan, Wij irejo)

BambangliPuro
Pajangan
Bantul
Kretek .

Bambanglipuro (Desa

Sidomulyo Dusun
Widaran, Plebengan dan

Palihan)
Pandak
Pundong
Imogiri
Bambanglipuro

Kokap
Pengasih
Girimulya
Kalibawang
Samigaluh.
Temon
Wates
Panj atan
Galur
l,endah
Sentolo
Pengasih
Temon
Wates
Panj atan

Tabel 2. Kawasan akan

Jenis

Dendrobium

Tiram
Kuping
merang

Ambon
Kapok
raja

crok kuning biru

Rimpang/
Empon-empon

Hibrida

di Prov DIY

Komoditas

Anggrek

Biofarmaka

Melon

Cabe
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Kulon Progo Durian

Gunungkidul Cabe merah

Pisang

Sleman Salak

Krisan

Lokal

Keriting

Kepok
Koja (susu) dan
Utri

Pondoh

Sakuntala
Puspita
Puspita
Nusantara
Putih
Merah

Lendah

Samigaluh
Girimulyo
Kalibawang

Sadeng (sentral)
Playen
Wonosari
Karangnojo
GK utara
Tepus dan Punvodadi
(Tepus)

Turi
Tempel
Pakem
Pakem (Desa

Hargobinangun, dusun
Boyong dan Wonokerso

NgaglikBuah Naga

Program dan Tahapan Pengembangan Kawasan Hortikultura
Berdasarkan analisis PKPA (SWOT Analysis), selanjutnya disusun program dan

tahapan pengembangan kawasan hortikultura tahun 201 I - 2015.

Tabel kawasan hortikultura tahun 2010 - 20143 dan

PROGRAM TAHAPAN
20tt 2012 2013 2014 2015

Pensuatan SDM
-Peningkatan pengetahuan dan shl/
petani pada kegiatan on farm matpun
offfarm serta analisis usaha taninya
-Peningkatan pengetahuan dan respon
petani terhadap perubahan iklim
(adaptasi)

-Peningkatan pengetahuan petani
dalam penerapan GAP dan GFP
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-Peningkatan pengetahuan petani
dalam pengolahan produk sesuai GHP
danGMP
-Peningkatan produksi
-Pendampingan penerapan SOP
teknoloei berbasis GAP
-Pendampingan penanganan produk
sesuai GIIP dan GMP
-Adaptasi benih/bibit dan teknologi
budidava
-fendampingan alih teknologi
produksi benih
-Pengembangan diversifikasi produk
olahan
-Penyusunan databasddtektori
komoditas
-Pensembansan sentra oroduksi
-Peningkatan pengetahuan petani dan
oendamoinmnSCM
-Pengembangan pasar agribisnis
kawasan
-Pembangunan Unit Pelayanan
Penqembangan Kawasan OPPK)
-Pembanguuan interkoneksi sistem
asibisnis kawasan
Peningkatan Akses Permodalan
-Peningkatan fasilitasi akses
permodalan

-Pengembaogan kelompok usaha
(orodusen)

-Pembangunan kelompok tani kawasan
yans terdiri atas sub-sub kelompok
-Perlindungan atau advokasi pada
oroduk usaha tani
-Pengembangan asuransi usaha

-Pengembangan fasilitasi jaminan dan
pemulihan usaha tani pasca bencana
alam I E r
Pengembangan Jejaring Kerja
(Networking)
-Pengembangan (99's566s
fuetworkins\
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I

Model Interkoneksi Kawasan Hortikultura

Kawasan hortikultura merupakan kawasan pengembangan satu jenis atau lebih
komoditas hortikultura yang terdiri atas satu wilayah kecamatan atau lebih dengan
karakteristik kebutuhan pengembangan yang sama atau sejenis (setipe). Oleh karena itu,
model pengembangan kawasannya harus diusahakan sedemikian rupa sehingga efektif dan
efisien. Adapun model yang dimaksud sebagaimana Gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2. Model Interkoneksi Kawasan Hortikultura

Model di atas menunjukkan bahwa di antara kecamatan tempat pengembangan
komoditas hortikultura terhubung satu dengan yang lain dalam hal infrastruktur
pengembangan kawasan, sarana dan prasarana pengembangan komoditas dan sumberdaya
manusia (PPL Mantri Tani dan Petani Trampil). Di antara kecamatan dalam satu kawasan
terbangun interkoneksi yang fungsional sehingga kebutuhan pengembangan kawasannya
diupayakan dapat dipenuhi dari dalam kawasan sendiri atau dengan kata lain terjadi saling
melengkapi di antara wilayah pengembangan komoditas dalam satu kawasan. Pada Gambar
2. di atas terlihat adanya sentral pengembangan kawasan yaitu Unit Pelayanan
Pengembangan Kawasan (UPPK). Keberadaan UPPK ini penting dalam rangka
memfasilitasi pengembangan kawasan dalam hal akses permodalan, teknologi dan
pemasaran sehingga tahapan demi tahapan pengembangan kawasan dapat efektif dan
efisien serta berkesinambungan. Teknis pengelolaan program dan tahapan pengembangan
kawasan menjadi satu kesatuan yang utuh dikordinasikan melalui 1JPPK ini. Untuk
akselerasi implementasi program pengembangan kawasan dan komoditas UPPK dapat
membangun kerjasama/jejaring ke\a (networking) dengair berbagai pihak, seperti
perguruan tinggi (penelitian dan pendampingan), LSM (pendampingan), lembaga keuangan
bank dan sejenisnya (permodalan), perusahaan BUMN dan swasta (skema Corporate
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komoditas Anggrck Derrrlroblirit (Kota Yogyakarta); 2) Kec. Sedayu Pandak,
Barnbanglipuro dan Pajangan-konloditas Jamur, Kec. Kretek, Bambanglipuro dan
Pandak - komoditas Pisang, Kec. Bambanglipuro, Pundong dan Lnogiri - komoditas
Bau,ang merah (Kab. Bantul); 3) Kec. Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah,
Sentolo, Pengasih - kornoditas Cabe, Kec. Temon, Wates, Panjatan, Lendah -
kotroditas Melon, Kec. Samigaluh, Giriurulyo dan Kalibarvang - komoditas Durian
(Kab. Kulon Progo; 4) Kec. Sadeng (sentral), Playen, Wonosari, Karangmojo -
komoditas Cabe merah, Kec. Patuk dan Tepus - komoditas Pisang (Kab. Gunung
Kidul); 5) Kec. Pakem, Turi dan Tempel - komoditas Salak, Kec. Pakem dan
Hargobinangun - komoditas Krisan, Kec. Ngaglik - komoditas buah Naga (Kab.
Sleman).

2. Strategi pengembangan katvasan hortikultura yang diperlukan, yaitu adaptasi beniVbibit
dan teknologi budidaya spesifik lokasi, perlindungan atau advokasi pada produk usaha
tani, pendampingan penerapan SOP teknologi berbasis GAP, pengembangan asuransi
usaha, pengembangan fasilitasi jaminan dan pemulihan usahatani pasca bencana alam,
pengembangan Kerjasama (nenrorking), peningkatan pengetahuan dan respons petani
terhadap perubahan iklim (adaptasi), pendampingan penerapan teklologi sesuai SOP
berbasis GAP, pengembangan diversifikasi produk olahan, pengembangan pasar
agribisnis kawasan, pendampingan penanganan produk sesuai GHP dan GMP dan
pembangunan Unit Pelayanan Pengembangan Kawasan (JPPK)-

3. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pengembangan kawasan perlu dibangun
interkoneksi antar kawasan.
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PERTAI.IYAAN
l. Pertanyaan : Titiek (FP UMY)

Apakah sudah dikaji juga pada lahan dalam pengembangan lokal dan SDM?

Tanggapan Pemakalah :
- Mengadakan kajian bekerjasama dengan balai hortikultura yang berdasarkan zona

agroklimatologi, berdasarkan sumberdaya lahan akan lebih mudah dengan
kesesuaian lahan yang berdasarkan data sekunder bptp DIY.

- Untuk mengembangkan harus melihat kesesuaiao lahan terhadap produk lokal.
SDM masyarakat sudah mempunyai kearifan lokal yang tinggi untk menerima
masukan dari luar yang agak susah


