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Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 

berkat dan rahmat-Nya, maka Petunjuk Teknis Kegiatan Pengolahan 

dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun Anggaran 2017 ini telah 

selesai disusun. 

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi aparat pembina tingkat 

pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang didukung dana 

APBN Tahun Anggaran 2017, sehingga tujuan dan sasaran kegiatan 

dapat tercapai secara efektif, efisien, ekonomis dan tertib sesuai 

peraturan yang berlaku. Agar lebih aplikatif dalam penerapannya, 

diharapkan petunjuk teknis ini dapat dijabarkan lebih lanjut dalam 

bentuk Petunjuk Pelaksanaan di masing-masing daerah. 

Petunjuk Teknis ini mencakup tujuan, sasaran, indikator keberhasilan 

dan analisa resiko, pelaksanaan kegiatan yang terkait pengolahan dan 

pemasaran hasil hortikultura, jadwal pelaksanaan kegiatan, 

pengawalan dan pembinaan serta pelaporannya. 

Diharapkan komitmen semua pihak demi terwujudnya pelaksanaan 

kegiatan yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan serta 

koordinasi yang sinergis antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota 

dalam melakukan pembinaan kegiatan pengolahan dan pemasaran 

hasil hortikultura secara berkelanjutan. 
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Dalam rangka perbaikan Petunjuk Teknis selanjutnya, maka saran 

yang membangun sangat diharapkan. Kami mengucapkan terima 

kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan 

Petunjuk Teknis ini dan semoga bermanfaat. 

 

 

Jakarta,       Januari  2017 

Direktur Jenderal Hortikultura 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka pengembangan produk hortikultura yang bermutu dan 

berdaya saing di pasar domestik dan internasional, selain penerapan 

budidaya yang baik dan benar (Good Agricultural Practices/GAP), 

juga diperlukan penanganan pascapanen yang baik dan benar (Good 

Handling Practices/GHP).  Kegiatan pascapanen produk hortikultura 

merupakan salah satu kegiatan dalam usahatani yang perlu mendapat 

perhatian, karena menyangkut kehilangan hasil baik dalam bobot 

maupun mutu.  Diperkirakan menurut FAO tahun 1979 tingkat 

kerusakan dapat mencapai 30-50% bila penanganan saat panen kurang 

tepat.  Sebaliknya, apabila ditangani secara baik dan benar, perlakuan 

pascapanen dapat memperpanjang kesegaran, mencegah menurunnya 

mutu hasil panen, menekan tingkat kehilangan hasil, memperpanjang 

umur simpan, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani. 

Penanganan pascpanen hortikultura merupakan salah satu mata rantai 

dalam pencapaian standar mutu produk hortikultura. Aneka ragam 

produk hortikultura sebelum dipasarkan ke berbagai pasar atau dijual 

langsung kepada konsumen, perlu mengalami perlakuan penyiapan 

yang pada umumnya dilakukan di bangsal pascapanen (packing 

house). 
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Kegiatan penanganan pascapanen hortikultura masih dilakukan di 

tempat yang kurang memadai, bukan di bangsal/gudang pascapanen. 

Keterbatasan pengetahuan pascapanen di Indonesia menyebabkan 

banyak pelaku usaha hortikultura yang belum melakukan praktek-

praktek penanganan hasil panen di bangsal pascapanen yang 

memadai. 

Tahapan kegiatan pascapanen untuk setiap jenis komoditas 

hortikultura memerlukan penanganan yang berbeda sesuai karakter 

masing-masing dan secara umum. yang dilakukan di bangsal 

pascapanen antara lain sebagai berikut: penerimaan pasokan produk, 

pembongkaran muatan, diangin-anginkan (curring), pemeriksaan, dan 

pencatatan pasokan; sortasi (pemilahan produk);  perompesan 

(trimming), pembersihan atau pencucian; pengkelasan (grading); 

perlakuan dengan fungisida (pilihan); pelilinan (waxing); pengepakan 

(packaging); fumigasi, pemeraman, yang merupakan beberapa 

perlakuan tambahan sebelum atau sesudah pengepakan; dan 

penyimpanan sebelum pengangkutan. 

Walaupun semua kegiatan berlangsung di dalam suatu ruangan, tetapi 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan secara 

semrawut.  Untuk itu perlu dibuat tata ruang dan tata letak yang baik, 

sehingga efisien dalam pergerakan barang. 
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Menyadari akan hal tersebut, Ditjen Hortikultura melalui Direktorat 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura memfasilitasi 

terbangunnya bangsal pascapanen di beberapa sentra produksi 

hortikultura, baik sayuran, buah, tanaman obat maupun florikultura. 

Khusus pada Tahun 2017 diprioritaskan  untuk penanganan 

pascapanen Cabai dan Bawang Merah. 

 

B.  Tujuan dan Sasaran 

Tujuan kegiatan adalah menyediakan bangsal/gudang pascapanen 

tidak berpendingin atau dalam bentuk in store drying (gudang 

pengering) untuk bawang di kawasan hortikultura.  

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bangsal 

pascapanen/gudang tidak perpendingin  atau in store drying adalah 

meningkatnya kegiatan penanganan pascapanen terutama cabe dan 

bawang maupun hortikultura lainnya di kawasan hortikultura. 
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BAB II  

PELAKSANAAN  

A.    Lokasi  

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi di  

3 Provinsi dengan rincian pada tabel berikut: 

Tabel 1. Alokasi Bangsal Pascapanen Hortikultura TA 2017 

No Provinsi/Kabupaten Bangsal/Gudang/In Store 

Drying Pascapanen (unit) 

1 NTB  

 Kab. Bima 1 

 Kab. Lombok Timur 1 

2 Bali  

 Kab. Bangli 1 

3 Jatim  

 Kab. Nganjuk 5 

Total 8 

 

B.  Pelaksana 

Kegiatan ini dilaksanakan ditingkat pusat dan daerah. Pelaksana ditingkat 

pusat adalah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, 

sedangkan di daerah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi atau Dinas 

Kabupaten yang menangani kegiatan pascapanen, pengolahan dan 

pemasaran hasil hortikultura.   
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C.  Penerima Manfaat  

Penerima manfaat adalah kelompok tani/gapoktan, koperasi yang 

menangani pascapanen di lokasi kawasan hortikultura. Fasilitasi 

Bantuan diberikan dalam bentuk bangunan berupa bangsal pasca 

panen/gudang tidak berpendingin/gudang pengering (in store drying) 

sesuai dengan usulan atau kebutuhan kelompok tani/gapoktan sebagai 

contoh: RAB dan Spesifikasi gudang dan in store drying  dapat dilihat 

pada lampiran. 

Spesifikasi bangsal pasca panen/gudang tidak perpendingin/in store 

driying merupakan pengadaan fisik serta komponen pendukungnya 

berupa instalasi listrik dan air. Sedangkan penyediaan lahan, ijin 

mendirikan  bangunan dan biaya operasional menjadi tanggung jawab 

penerima manfaat. 

Persyaratan lokasi pembangunan bangsal pasca panen antara lain: 

a) Lokasi mudah dijangkau baik dari sisi jarak dari kebun ke 

bangsal/gudang pascapanen/(in store drying) serta tidak menyalahi 

peruntukan lahan. 

b) Status lahan adalah milik kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha, 

apabila lahan bukan merupakan milik kelompok 

tani/gapoktan/pelaku usaha, perlu dibuat kesepakatan atau surat 

keterangan dari kepala desa dan atau camat. 
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c) Kelompok tani/gapoktan dan lokasi yang ditetapkan sudah 

mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten dan 

disahkan dalam bentuk SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten 

atau Dinas Pertanian Provinsi sesuai dengan kewanangannya 

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

d) Kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha yang sudah direkomendasi 

dapat diganti dengan kelompok tani/gapoktan/ pelaku usaha lain 

karena alasan khusus (force majeure).  

e) Bangsal pascapanen diprioritaskan untuk komoditas cabai dan 

bawang merah atau komoditas hortikultura lainnya sesuai dengan 

kebutuhan di lapangan.  

f) Kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha selaku penerima manfaat 

diutamakan sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra 

dengan pelaku usaha. 

 

D.  Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan di pusat dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis/ 

pendampingan/ pendampingan. Sedangkan di daerah dilaksanakan 

dalam bentuk pengadaan fisik dan bimbingan. Proses pengadaan 

dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau 

secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 

dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. 

Berdasarkan   hasil   identifikasi   CPCL   Tim  Teknis   membuat  
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rencana rencana kebutuhan dan spesifikasi bangsal/gudang 

pascapanen/in store drying yang dibutuhkan untuk kemudian 

diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang 

berlaku. Distribusi dan serah terima barang kepada Ketua Kelompok 

tani/Gapoktan selaku penerima manfaat diatur melalui petunjuk 

mekanisme serah terima barang yang masih relevan.  

 

E.  Pembiayaan  

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) melalui dana dekonsentrasi pada Satker Dinas 

Pertanian Provinsi atau tugas pembantuan pada Satker Dinas Pertanian 

Provinsi/Dinas Pertanian Kabupaten. 
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BAB III  

INDIKATOR KINERJA  

 

A.  Masukan  

1. Dana APBN sebesar Rp.1.520.000.000,- 

2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani/kelompok tani)  

3. Data dan teknologi  

 

B.  Keluaran  

Terlaksananya kegiatan penyediaan bangsal pascapanen hortikultura 

sebanyak 8 unit di 3 Provinsi.  

 

C.  Hasil  

Meningkatnya ketersediaan bangsal pascanen hortikultura serta 

pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani/pelaku usaha dalam 

pengelolaan bangsal  gudang pascapanen/in store drying mendukung 

penerapan prinsip-prinsip penanganan pascapanen yang baik dan 

benar (GHP).  
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D.  Manfaat  

Menurunkan kehilangan hasil dan mempertahankan mutu produk 

hortikultura.   

 

E.   Dampak 

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hortikultura. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Secara umum, sifat dan karakteristik produk hortikultura adalah (1) 

nilai ekonomis tergantung tingkat kesegarannya, (2) bulky dan mudah 

rusak (perishable), (3) produknya melimpah pada musimnya, (4) 

bukan merupakan sumber karbohidrat utama, tetapi merupakan 

sumber vitamin, serat dan mineral, dan(5) sangat intensif dalam 

perawatan, baik dalam proses produksi, maupun dalam 

penanganannya. Sifat dan karakteristik ini juga mempengaruhi 

kebijakan pemerintah dalam penyediaan konsumsi produk hortikultura 

untuk masyarakat. 

Dalam mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk 

hortikultura, salah satu kegiatanDirektorat Jenderal Hortikultura 

adalah pengembangan pengolahan hasil hortikultura. Pengembangan 

pengolahan hasil produk hortikultura diarahkan untuk meningkatkan 

efisiensi pengolahan, standardisasi mutu produk hasil olahan dan 

keamanan pangan, ramah lingkungan dan peningkatan nilai tambah 

yang berkeadilan (berkelanjutan). 

Pengembangan pengolahan hortikultura disinergikan dengan 

pengembangan agrondustri pedesaan berbasis kelompok komoditi 

hortikultura. Oleh karena karakter dan budaya yang beragam, maka    
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pengetahuan  tentang  sifat  dan karakteristik   produk hortikultura di 

suatu lokasi sentra pengembangan pengolahan hortikultura menjadi 

sangat penting. Informasi ini akan menentukan keputusan bisnis yang 

diambil oleh pelaku agribisnis hortikultura, baik petani produsen, 

maupun pihak lain yang bergerak dalam bidang hortikultura di daerah 

tersebut. 

Dan untuk mendukung kemajuan usaha pengolahan hortikultura di 

sentra-sentra kawasan produksi hortikultura, maka Direktorat Jenderal 

Hortikultura melalui tugas dan fungsi yang baru sesuai Perpres nomor 

45 tahun 2015 mulai menyediakan sarana pengolahan bagi pelaku-

pelaku usaha hortikultura di Indonesia.  

 

B.   Tujuan dan Sasaran 

Tujuan kegiatan sarana prasarana pengolahan adalah menyediakan 

sarana prasarana pengolahan di sentra-sentra produksi hortikultura.  

Sasaran dari kegiatan sarana prasarana pengolahan adalah mendukung 

kemajuan industri pengolahan hasil hortikultura serta meningkatnya 

nilai tambah dan daya saing produk hortikultura. 
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BAB II  

PELAKSANAAN  

 

A.   Lokasi 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi di 12 

Provinsi dengan rician berikut ini. 

Tabel 2.  Alokasi Sarana Prasarana Pengolahan Hortikultura 

TA 2017 

No Provinsi/Kabupaten Jumlah Sarana Prasarana 

Pengolahan (unit) 

1 Jawa Barat 2 

2 Jawa Tengah 2 

3 DI. Yogyakarta 2 

4 Jawa Timur 4 

5 Sumatera Barat 2 

6 Jambi 3 

7 Kalimantan Barat 3 

8 Kalimantan Selatan 2 

9 Sulawesi Selatan 3 

10 NTB 3 

11 Bengkulu 2 

12 Banten 2 

Total 30 
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B.  Pelaksana 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan/atau 

Dinas Kabupaten yang menangani kegiatan pascapanen, pengolahan 

dan pemasaran hasil hortikultura.   

 

C.  Penerima Manfaat  

Penerima manfaat adalah kelompok tani/gapoktan, kelompok wanita 

tani (KWT) atau pelaku usaha yang menangani pengolahan hasil 

terutama komoditas cabai dan bawang merah di lokasi kawasan 

pengembangan produksi hortikultura. Namun demikian, masih 

dimungkinkan penerima manfaat untuk komoditas hortikultura lainnya 

dan/atau komoditas unggulan daerah yang mempunyai potensi dalam 

penyediaan bahan baku untuk dilakukan pengolahan produk 

hortikultura (buah, sayur, dan tanaman obat). 

Fasilitasi bantuan diberikan dalam bentuk sarana prasarana 

pengolahan sesuai dengan usulan atau kebutuhan kelompok 

tani/gapoktan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian 

Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Provinsi sesuai hasil identifikasi 

di lapangan.  

Jenis sarana pengolahan cabai berupa mesin giling, oven, alat 

penepung, alat pengaduk, meja sortir, panci sealer, dan timbangan 

digital serta sarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. 

Sementara  jenis  sarana  pengolahan  bawang  merah berupa mesin  
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perajang, wajan penggorengan, oven, spinner, mesin penggiling, 

nampan, meja sortir, tabung gas, sealer, timbangan digital, dan 

keranjang serta sarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. 

Persyaratan penerima manfaat : 

a) Kelompok penerima merupakan kelompok binaan Dinas Pertanian 

Provinsi/Kabupaten yang bersedia memanfaatkan dan merawat 

sarana pengolahan hasil hortikultura. 

b) Kelompok tani/gapoktan/KWT/pelaku usaha dan lokasi yang 

ditetapkan sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian 

Kabupaten dan disahkan dalam bentuk SK Kepala Dinas Pertanian 

Kabupaten dan Provinsi sesuai dengan kewenangan selaku Kuasa 

Pengguna Anggaran. 

c) Kelompok tani/gapoktan/KWT/pelaku usaha yang sudah 

direkomendasi dapat diganti dengan kelompok lain atas dasar 

alasan khusus (force majeure) dan disampaikan Direktur Jenderal 

Hortikultura oleh Kepala Dinas Pertanian atau Kabupaten sesuai 

dengan kewenangannya.  

d) Sarana dan prasarana pengolahan diprioritaskan untuk komoditas 

cabai dan bawang merah atau komoditas hortikultura lainnya 

sesuai dengan kebutuhan di lapangan.  

e) Kelompok tani/gapoktan/KWT/pelaku usaha selaku penerima 

manfaat diutamakan sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau 

bermitra dengan pelaku usaha. 
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f) Sarana pengolahan ditempatkan pada tempat yang telah disepakati 

oleh anggota kelompok penerima. 

Dalam pengadaan sarana prasarana pengolahan hasil hortikultura 

dapat memilih beberapa alternatif peralatan yang terdapat pada Daftar 

Kebutuhan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura 

(terlampir). 

 

D.  Pelaksanaan Kegiatan 

Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan 

langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres 

Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 

tahun 2012. Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di 

Provinsi membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi sarana prasarana 

pengolahan yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke panitia 

pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Distribusi 

dan serah terima barang kepada kelompok tani/gapoktan/KWT/pelaku 

usaha selaku penerima manfaat diatur melalui petunjuk mekanisme 

serah terima barang yang masih relevan.  
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E.  Pembiayaan  

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) melalui dana tugas pembantuan pada Satker Dinas 

Pertanian Provinsi. 
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BAB III  

INDIKATOR KINERJA  

 

A.  Masukan  

1. Dana APBN sebesar Rp.1.443.014.000,-  

2. Sumber Daya Manusia (petugas, kelompok tani, gapoktan, KWT, 

pelaku usaha) 

3. Data dan teknologi  

 

B.  Keluaran   

Terlaksananya kegiatan penyediaan sarana pengolahan hortikultura 

sebanyak 30 unit di 12 Provinsi.  

 

C.  Hasil  

Meningkatnya ketersediaan sarana pengolahan hortikultura di lokasi 

kawasan pengembangan produksi hortikultura.  

 

D.  Manfaat  

Meningkatnya usaha pengolahan hasil  hortikultura oleh 

petani/kelompok tani/pelaku usaha hortikultura.  
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E.   Dampak  

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hortikultura. 
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BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN 

DAYA SAING HORTIKULTURA 

(5887.058) 
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A. BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM JAMINAN 

MUTU HORTIKULTURA 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Peningkatan produk pertanian berdaya saing diarahkan melalui 

penerapan standar mutu mulai dari kegiatan di lapangan hingga 

sampai ke meja konsumen, dengan istilah from land to table. 

Peningkatan mutu dan standarisasi dilakukan melalui kebijakan 

Penerapan SNI mulai dari tingkat petani dan pelaku usaha. Salah satu 

bagian dalam penerapan standar mutu yaitu penerapan sistem jaminan 

mutu Good Agricultural Practices (GAP), Good Handling Practices 

(GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitary and 

Phytosanitary (SPS) untuk perkarantinaan pertanian, serta berbagai 

macam sertifikasi lainnya seperti Global GAP, Organic Farming, 

Keamanan Pangan/HACCP, serta Maximum Residue Limit (MRL) 

untuk produk komoditas strategis. 

Untuk melanjutkan pencapaian perkembangan penerapan jaminan 

mutu dan pengembangan sistem standarisasi mutu khususnya pada 

komoditas hortikultura, maka mulai tahun 2017 Ditjen Hortikultura  

melalui Direktorat  Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura  
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memberikan fasilitasi penerapan jaminan mutu hortikultura kepada 

pelaku usaha hortikultura. 

 

B.   Tujuan dan Sasaran 

Tujuan kegiatanadalah memfasilitasi bimbingan teknis penerapan 

sistem jaminan mutu hortikultura para pelaku usaha hortikultura. 

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya jumlah jumlah pelaku usaha 

produk hortikultura yang menerapkan jaminan mutu. 
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BAB II  

PELAKSANAAN  

 

A.  Lokasi  

Kegiatan ini dilaksanakan di pusat dan daerah dengan rincian pada 

tabel ini. 

Tabel 3.  Alokasi Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Sistem 

Jaminan MutuHortikultura TA 2017 

N

o 
Lokasi  

Kabupaten 

1 Jabar 1 

2 Jateng 1 

3 Jawa Timur 1 

4 DI Yogyakarta 1 

5 Bali 1 

Total 5 

 

B.  Pelaksana 

Pelaksana kegiatan di tingkat pusat adalah Direktorat Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Hortikultura, sedangkan di daerah dilaksanakan oleh 

Dinas Pertanian Provinsi atau Dinas Kabupaten yang menangani 

kegiatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura. 
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C.  Penerima Manfaat  

Penerima manfaat adalah kelompok tani/gapoktan, koperasi atau 

pelaku usaha yang menangani penerapan sistem jaminan mutu produk 

hortikultura.Fasilitasi bantuan diberikan dalam bentuk Kegiatan  

Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu Hortikultura 

sesuai dengan usulan atau kebutuhan kelompok tani/gapoktan yang 

telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi.  

 

D.  Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk swakelola dan/atau kerjasama 

dengan pihak ketiga untuk mendukung fasilitasi penerapan sistem 

jaminan mutu produk hortikultura, berupa pembinaan dan 

pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu dan/atau sertifikasi. 

Jaminan mutu antara lain berupa sertifikasi prima 1, prima 2, atau 3, 

Global GAP, organik, registrasi bangsal pascapanen dan lain-lain. 

 

E.  Pembiayaan  

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) di pusat maupun melalui dana dekonsentrasi pada 

Satker Dinas Pertanian Provinsi. 
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BAB III 

INDIKATOR KINERJA  

 

A. Masukan  

1. Dana APBN sebesar Rp.260.910.000,-  

2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani/kelompok tani, pelaku 

usaha)  

3. Data dan teknologi  

 

B. Keluaran  

Terlaksananya kegiatan fasilitasi penerapan jaminan mutu hortikultura 

sebanyak di 5 Provinsi.  

 

C. Hasil  

Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi untuk 

menerapkan jaminan mutu hortikultura dan mendapatkan pengakuan 

atas penerapan jaminan mutu yang dilakukan pada usaha agribisnis 

hortikulturanya.  
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D. Manfaat  

Meningkatnya aksesibilitas dan pengakuan produk hortikultura yang 

menerapkan jaminan mutu di pasar dalam dan luar negeri.  

 

E.  Dampak 

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hortikultura dan 

kesejahteraan pelaku usaha hortikultura.  
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B.  PELAYANAN INFORMASI PASAR (PIP)  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Dalam upaya peningkatan nilai tambah dan memperkuat daya saing 

produk hortikultura di pasar dalam dan luar negeri sangat dibutuhkan 

pelayanan informasi pasar yang cepat, tepat, akurat, lengkap, kontinyu 

dan up todate. Secara umum manfaat pelayanan informasi pasar 

adalah meningkatkan daya tawar petani, memberikan masukan 

terhadap penyusunan kebijakan pemasaran komoditas pertanian, 

meningkatkan arus perdagangan antar daerah, serta memberikan 

masukan terhadap perencanaan usaha tani. Sehingga dengan 

terlaksananya pelayanan informasi pasar secara optimal akan 

berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.  

Disparitas harga antar daerah diakibatkan oleh kondisi sentra produsen 

komoditas pertanian yang tersebar di beberapa pulau, sementara 

konsumen terletak di pusat-pusat kota.  

Kegiatan pelayanan informasi pasarkomoditas hortikultura pada tahun 

2017 mencakup kegiatan PIP di 14 provinsi dan 41 kabupaten yang  
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didanai oleh APBN melalui dana dekonsentrasi. Informasi pasar yang 

dikumpulkan mencakup informasi harga. 

Jenis data yang dikumpulkan adalah data harga, data pasokan, dan 

data permintaan (supply-demand), data biaya usaha tani, data biaya 

pemasaran serta data supplier komoditas hortikultura. Data harga 

terdiri dari data harga tingkat produsen, grosir, dan eceran. 

 

B.  Tujuan dan Sasaran 

Tujuan kegiatan adalah menyediakan informasi pasar berupa harga 

produk hortikultura harian di tingkat produsen/ petani, pasar grosir 

dan eceran.  

Sasaran kegiatan adalah tersedianya data informasi harga pasar berupa 

harga produk hortikultura harian di tingkat produsen/ petani, pasar 

grosir dan eceran. 
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BAB II 

PELAKSANAAN  

 

A.  Lokasi  

Kegiatan ini dilaksanakan di pusat dan daerah (Provinsi dan 

Kabupaten) dengan rincian pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.  Alokasi Kegiatan PIP TA 2017 

No Lokasi  Provinsi Kabupaten 

1 Aceh 1 1 

2 Sumut 1 3 

3 Sumbar 1 2 

4 Bengkulu 1 1 

5 Jambi 1 1 

6 Lampung 1 2 

7 DKI 1 6 

8 Jabar 1 7 

9 Jateng 1 6 

10 Jawa Timur 1 1 

11 Kalimantan Tengah 1 1 

12 Kalimantan Selatan 1 1 

13 Sulawesi Selatan 1 5 

14 Nusa Tenggara Barat 1 4 

Total 14 41 
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B.   Pelaksana 

Pelaksana kegiatan di tingkat pusat adalah Direktorat Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Hortikultura, sedangkan di daerah dilaksanakan oleh 

Dinas Pertanian Provinsi yang menangani kegiatan pascapanen, 

pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura. 

 

C.  Penerima Manfaat  

Penerima manfaat adalah petugas yang menangani data dan informasi 

harga. 

 

D.  Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk swakelola untuk mendukung 

pelayanan informasi harga harian produk hortikultura. Alokasi anggaran 

digunakan untuk pembayaran honor petugas PIP sehingga penyampaian 

data/informasi harga dapat lebih lancar. 

 

E. Pembiayaan  

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN) melalui dana dekonsentrasi pada Satker Dinas Pertanian Provinsi. 
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BAB III  

INDIKATOR KINERJA  

 

A.  Masukan  

1. Dana APBN sebesar Rp.280.000.000. 

2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani/kelompok tani, pelaku 

usaha)  

3. Data dan teknologi  

 

B.  Keluaran  

Terlaksananya kegiatan pelaporan informasi harga harian produk 

hortikultura. 

 

C. Hasil  

Tersedianya data informasi harga harian produk hortikultura.  

 

D. Manfaat  

Harga harian produk hortikultura dapat diakses oleh masyarakat dan 

pembuat kebijakan 
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E. Dampak  

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hortikultura.  
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C.  SARANA PRASARANA PEMASARAN,  

PROMOSI DAN INVESTASI 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Pemasaran komoditas hortikultura merupakan salah satu aspek yang 

sangat penting dalam pengembangan sub sektor hortikultura. 

Pemasaran adalah serangkaian kegiatan mengalirkan barang dari 

petani/produsen sampai dengan konsumen dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dan kepuasan konsumen serta memberikan nilai tambah 

bagi petani/produsen. Karakteristik produk hortikultura yang bulky, 

tidak tahan lama, dan dihasilkan secara musiman memerlukan 

penanganan khusus, sehingga dapat menyebabkan harga produk 

hortikultura di pasar berfluktuasi dan kadang-kadang dapat 

menyebabkan terjadinya inflasi.  

Pemasaran produk hortikultura diarahkan untuk pengembangan dan 

penguatan jaringan pemasaran baik dalam negeri, dan ekspor (luar 

negeri). Untuk itu kebijakan yang perlu dikembangkan yaitu: 

pengembangan jaringan pemasaran domestik/luar negeri, 

pengembangan sarana dan kelembagaan pasar, pemantauan pasar dan 

stabilisasi harga, pengembangan pelayanan informasi pasar,  
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peningkatan   negosiasi    dan    advokasi    pemasaran    internasional, 

peningkatan akses pasar komoditi segar dan produk olahan 

pengembangan market intellegence rantai pasok, pengembangan 

promosi produk dan penumbuhan investasi serta fasilitasi kemitraan 

usaha di bidang hortikultura.  

Kelembagaan pemasaran hortikultura yang sudah ada seperti pasar 

tani dan Sub Terminal Agribisnis (STA) merupakan salah satu sarana 

akses pemasaran produk hortikultura bagi petani/ kelompok 

tani/gapoktan untuk memasarkan produk yang dihasilkannya kepada 

konsumen, sehingga akan meningkatkan posisi tawar dan pendapatan 

petani. Dalam upaya mendukung kegiatan pemasaran komoditas 

hortikultura tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 

2017 telah mengalokasikan APBN melalui fasilitasi pemasaran 

produk hortikultura baik segar maupun olahan. 

Kegiatan fasilitasi pemasaran hortikultura tersebut meliputi beberapa 

komponen kegiatan utama yaitu fasilitasi pemasaran hasil hortikultura 

dalam rangka pengembangan pasar domestik berupa fasilitasi 

pendukung Sub Terminal Agribisnis (STA), fasilitasi pendukung 

pasar tani, pengembangan pasar internasional dan pemasyarakatan/ 

promosi.  
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B.  Tujuan dan Sasaran 

Tujuan kegiatan adalah menyediakan sarana  pemasaran dalam 

penguatan akses pemasaran produk hortikultura untuk pasar domestik 

dan ekspor.   

Sasaran dari kegiatan adalah tersedianya sarana pemasaran untuk 

mendukung penguatan akses pemasaran produk hortikultura untuk 

pasar domestik dan ekspor. 
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BAB II  

PELAKSANAAN  

 

A.  Lokasi  

Kegiatan ini dilaksanakan di pusat dan daerah dengan rincian pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 5.  Alokasi Fasilitasi Pasar Tani TA 2017 

No Lokasi Provinsi Jumlah (unit) 

1 Sumatera Selatan 4 

2 Jawa Barat 1 

3 DI Yogyakarta 1 

4 Sulawesi Selatan 2 

Total 8 

 

Tabel 6. Alokasi Fasilitasi Sub Terminal Agribisnis TA 2017 

No Lokasi Provinsi Jumlah (unit) 

1 Sumatera Utara 2 

2 Sumatera Barat 2 

3 Jawa Barat 2 

4 Jawa Tengah 2 

5 Jawa Timur 2 

6 Bali 2 

Total 12 
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B.  Pelaksanaan  

Pelaksana kegiatan di tingkat pusat adalah Direktorat Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Hortikultura, sedangkan di daerah dilaksanakan oleh 

Dinas Pertanian Provinsi yang menangani kegiatan pascapanen, 

pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.   

 

C.  Penerima Manfaat  

Penerima manfaat adalah kelompok tani/gapoktan, koperasi atau 

pelaku usaha yang menangani pemasaran baik domestik maupun 

ekspor.  

 

D. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk swakelola untuk mendukung 

tersedianya sarana pemasaran sesuai kebutuhan dan ketersediaan dana. 

Untuk pasar tani, diberikan sarana prasarana berupa tenda, meja, kursi, 

kantong kemasan, mesin wrapping, rak display, brosur pasar tani, 

timbangan, dan lain-lain. Untuk STA diberikan berupa timbangan, keranjang 

plastik, meja sortir dan grading, mesin wrapping, troli, dan lain-lain.    
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E.   Pembiayaan 

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN) pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 

Anggaran 2017. 
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BAB III  

INDIKATOR KINERJA  

 

A. Masukan  

1. Dana APBN sebesar Rp. 390.000.000,-  

2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani/kelompok tani, pelaku 

usaha)  

3. Data dan teknologi  

 

B.  Keluaran  

Terlaksananya kegiatan fasilitasi sarana prasarana pemasaran, promosi 

dan investasi 

 

C.  Hasil  

Tersedianya sarana prasarana pemasaran, promosi dan investasi. 

 

D.  Manfaat  

Fasilitasi sarana pemasaran pada Sub Terminal Agribisnis (STA) dan 

Pasar Tani untuk mendukung penguatan akses pemasaran produk 

hortikultura untuk pasar domestik dan ekspor. 
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E.   Dampak  

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hortikultura.  
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SARANA PRASARANA PASCAPANEN 

(5887.060) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Komoditas hortikultura mempunyai karakteristik yang mudah rusak 

(perishable) sehingga memerlukan penanganan pascapanen yang tepat 

agar produk yang dihasilkan dengan susah payah dapat dipertahankan 

jumlah dan mutunya. 

Penanganan pascapanen merupakan tahapan yang sangat berpengaruh 

terkait terhadap keamanan pangan dan standar mutu produk 

hortikultura. Kenyataan di lapangan, walaupun petani sudah 

menghasilkan aneka produk buah, sayur, tanaman obat dan 

florikultura bermutu baik, namun seringkali masih terjadi kehilangan 

hasil yang tinggi dan rendahnya ketersedian produk hortikultura sesuai 

standar. Petani dan pelaku usaha masih sering melakukan melakukan 

penanganan pascapanen tanpa memperhatikan karakteristik produk 

dan sarana pascapanen yang tepat. Oleh karena itu perlu diupayakan 

penanganan pascapanen yang baik dan konsisten sepanjang rantai 

komoditas mulai pascapanen hingga ke konsumen. Hal ini dapat 

dicapai dengan penerapan prinsip penanganan pascapanen yang baik 

(Good Handling Practices/GHP). Dalam pelaksanaan penerapan 

GHP,  sarana   dan   prasarana   merupakan  salah   satu   komponen  
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pendukung utama meskipun komponen lainnya juga menjadi faktor 

penentu yang juga tak kalah pentingnya. 

Pemilihan dan penggunaan sarana dan prasarana yang tepat akan dapat 

menghindarkan produk dari berbagai macam kerusakan, dan menjaga 

mutu produk hortikultua yang dihasilkan sehingga dapat 

meningkatkan nilai jual dan daya saing produk yang telah dihasilkan. 

Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Pertanian pada tahun 2017 akan menyediakan sarana 

prasarana pascapanen untuk komoditas sayuran terutama cabe dan 

bawang, buah-buahan, tanaman obat, maupun florikultura. 

 

B.   Tujuan dan Sasaran 

Tujuan kegiatan sarana prasarana pascapanen adalah menyediakan 

sebagian fasilitas sarana prasarana pascapanen hortikultura.  

Sasaran dari kegiatan adalah tersedianya sarana prasarana pascapanen 

dan dimanfaatkan oleh kelompok tani/gapoktan untuk meningkatnya 

nilai tambah dan berkurangnya kehilangan hasil. 
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BAB II  

PELAKSANAAN  

 

A.   Lokasi  

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi di 5 Provinsi 

dengan rincian pada tabel berikut ini.  

Tabel 7.   Alokasi Sarana Prasarana Pascapanen Hortikultura 

TA 2017 

No Provinsi/Kabupaten Jumlah Sarana 

Prasarana Pascapanen 

(unit) 

1 Jawa Timur  

 Nganjuk 10 

2 Jawa Tengah  

 Brebes 1 

 Temanggung 1 

 Grobogan 1 

 Magelang 1 

3 Jawa Barat  

 Cirebon 1 

 Majalengka 1 

 Garut 1 

4 NTB  

 Bima  1 

 Lombok Timur 1 

5 Bali  

 Bangli 1 

Total 20 
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B.  Pelaksana 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi atau Dinas 

Kabupaten yang menangani kegiatan pascapanen hortikultura.   

 

C.  Penerima Manfaat  

Penerima manfaat adalah kelompok tani/gapoktan, yang menangani 

pengolahan di lokasi kawasan pengembangan produksi hortikultura.  

Fasilitasi diberikan dalam bentuk fisik sarana dan prasarana pasca 

panen sesuai dengan usulan atau kebutuhan kelompok tani/gapoktan 

yang telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi.  

Jenis sarana dan prasarana pasca panen dapat berupa gerobak motor 

roda tiga, timbangan, gerobak dorong, troli, blower, terpal plastik, 

keranjang plastik, palet kayu, alat packaging atau sarana lainnya 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

Persyaratan penerima manfaat: 

1. Kelompok tani/gapoktan  dan lokasi yang ditetapkan sudah 

mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten dan 

disahkan dalam bentuk SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten 

atau Provinsi sesuai dengan kewenangan selaku Kuasa Pengguna 

Anggaran. 
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2. Kelompok tani/gapoktan yang sudah direkomendasi dapat diganti 

dengan kelompok lain atas dasar alasan khusus (force majeure) 

oleh Kepala Dinas Pertanian atau Kabupaten sesuai dengan 

kewenangannya.  

3. Kelompok tani/gapoktan penerima manfaat bersedia 

melaksanakan kegiatan penanganan pasca panen. 

4. Sarana dan prasarana pasca panen diprioritaskan untuk komoditas 

cabai dan bawang merah atau komoditas hortikultura lainnya 

sesuai dengan kebutuhan di lapangan.  

5. Kelompok tani/gapoktan/selaku penerima manfaat diutamakan 

sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra dengan 

pelaku usaha. 

 

D.  Pelaksanaan Kegiatan 

Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga secara kontraktual 

melalui penunjukan langsung dan atau secara lelang sesuai dengan 

Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres 

Nomor 70 tahun 2012. Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim 

Teknis di Provinsi membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi sarana 

dan prasarana yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke panitia 

pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Distribusi 

dan  serah  terima  barang  kepada  kelompok  tani/gapoktan  selaku  
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penerima manfaat diatur melalui petunjuk mekanisme serah terima 

barang yang masih relevan.  

E. Pembiayaan  

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) melalui dana tugas pembantuan pada Satker Dinas 

Pertanian Provinsi/ Dinas Pertanian Kabupaten. 
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BAB III  

INDIKATOR KINERJA  

 

A.  Masukan  

1. Dana APBN sebesar Rp.800.000.000,-  

2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani/kelompok tani)  

3. Data dan teknologi  

 

B.  Keluaran  

Terlaksananya kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pasca panen 

hortikultura sebanyak 20 unit di 5 Provinsi.  

 

C.  Hasil  

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pascapanen 

hortikultura serta penanganan pascapanen sesuai prinsip-prinsip 

penanganan pascapanen yang baik dan benar (Good Handling 

Practices/GHP).  

 

D.  Manfaat  

Meningkatnya penerapan pascapanen yang baik dan benar oleh petani 

kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha hortikultura.  
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E .   Dampak  

Menurunnya kehilangan hasil panen serta meningkatnya nilai tambah 

dan daya saing produk hortikultura.  
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LAMPIRAN 



 

56 

 

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 

Lampiran 1. 

Contoh RAB dan Spesifikasi Sarana dan  

Prasarana Pascapanen 

 

 

No. Uraian Spesifikasi
 Perkiraan 

Harga (@) 
1 Motor Roda Tiga Viar Karya 150R 25.000.000Rp     

2 Timbangan duduk size : 48 cm x 62 cm, 

Kapasitas : 150 Kg

3.400.000Rp       

3 Gerobak Dorong 400.000Rp           

4 Trolly FOLDABLE PLATFORM 

HANDTRUCK KRISBOW 

150KG SMALL KW0500047 

(01-3515)

500.000Rp           

5 Blower 500.000Rp           

6 Terpal Plastik 1 Rol = 22 Kg,Ketebalan 

Jenis A2

800.000Rp           

7 Keranjang Plastik Product Dimension : 617 

x 422 x 385 mm

210.000Rp           

8 Palet Kayu 1 x 1 m 65.000Rp             

9 Rak Bawang untuk 

Instore Drying

1 unit 2.500.000Rp       
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Lampiran 2. 

Contoh RAB Gudang/Bangsal Pasca Panen/ 
In store Drying 

 

GUDANG

Pagu                                                                             190.000.000 

Rincian Belanja

1 Pengawas (5%)                                                                                      9.500.000 

2 Perencana (6,67%)                                                                                    12.673.000 

3 PPn (10%)                                                                                    19.000.000 

Jumlah Belanja Non Fisik (1+2+3)                                                                                    41.173.000 

4 Bangunan Fisik                                                                                 148.827.000  
 
Keterangan : 
Ukuran bangunan dan biaya satuan per meter persegi disesuaikan dengan 
kondisi wilayah masing-masing 
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Lampiran 3. 

Contoh Spesifikasi Teknis Gudang / Bangsal Pasca Panen// 

Instore Drying 

No. Uraian Spesifikasi Gudang/                              

Bangsal Pasca Panen

Spesifikasi Gudang /                           

Instore Drying

1 Pondasi Tiang Pancang+Pile Cap+Sloof 

Beton Bertulang

Tiang Pancang+Pile 

Cap+Sloof Beton Bertulang

2 Konstruksi 

Bangunan 

Rangka Baja Rangka Baja

3 Dinding Pasangan Bata + Plester + Aci + 

Cat

1 meter dari tanah Pasangan Bata 

+ Plester + Aci + Cat, sisanya 

pakai polycarbonate

4 Atap Zincalume, (diberi atap tranparan 

polycarbonate untuk penerangan 

matahari langsung)

Galvalume

5 Rangka Atap Rangka Baja Rangka Baja

6 Lantai Gudang Beton, Tebal 15cm Beton, Tebal 15cm

7 Carport/Outdoor 

Loading 

Beton, Tebal 15cm, luasan 24 

meter

Beton, Tebal 15cm, luasan 24 

meter

8 Kusen Jendela Aluminium ( 4 buah) Aluminium ( 8 buah)

9 Pintu Gudang  Utama Pooling gate (ukuran 3 x 4 meter) Pooling gate (ukuran 3 x 4 meter)

10 Pintu gudang kedua Plat Baja (90 x 200 cm) Plat Baja (90 x 200 cm)

11 Turbin ventilator 4 buah 10 buah

12 Listrik 1300 Watt 1300 Watt

13 Tungku Pemanas tidak diperlukan diperlukan  
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Lampiran 4. 

 

  

 

Contoh Gambar Gudang 
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Lampiran 5. 

 

 

Contoh Alur Arah Produk pada Bangsal Penanganan Pascapanen 

 

 



  

61 

 

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 

Lampiran 6. 

 

a. Contoh Gudang Pengering (Instore Drying) 

 
Keterangan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Aerasi cerobong 
Atap fiberglass 
Rak  lorong 
Rak Bambu 
Blower hisap 

6 
7. 
8. 
 
9. 

Tungku pemanas 
Bawang dalam Rak 
Dinding bangunan 
Fiberglass 
Lantai semen 

b. Contoh Design Gudang Pengering (Instore Drying) 
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Lampiran 7. 

 

 

 

Contoh Model Bangunan Pengeringan dan Penyimpanan (Instore Drying) 

Nugraha et al. (2008) 
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Lampiran 8. 

Alat Pengolahan Cabe 

No. Nama Alat 

1 Mesin giling cabe 

2 Oven 

3 Alat penepung cabe 

4 Alat penepung bumbu 

5 Alat pengaduk bumbu 

6 Meja sortir cabe stainles steel 

7 Panci stainles steel 

8 Sealer packaging 

9 Timbangan digital 

10 Keranjang  

 

Alat Pengolahan Bawang 

No. Nama Alat 

1 Mesin perajang 

2 Wajan penggorengan berpengatur suhu 

3 Oven 

4 Spinner 

5 Mesin penggiling 

6 Nampan stainles steel 

7 Meja sortir stainles steel 

8 Tabung gas 

9 Sealer packaging 

10 Panci stainles steel 

11 Timbangan digital 

12 Keranjang  

  
Catatan: 

Pengadaan jenis alat-alat pengolahan disesuaikan dengan kebutuhan 
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