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KATA PENGANTAR 

  

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah minimal eselon II yang mengelola anggaran APBN diwajibkan untuk melaksanakan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk Direktorat Budidaya dan Pascapanen sebagai 

instansi pemerintah harus melaksananakan akuntabilitas kinerjanya. Sehubungan dengan hal tersebut 

sebagai perwujudan pertanggungjawaban Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura dalam 

mengelola APBN untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus 

dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT).  

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura tahun 2015 

merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura maupun Renstra Direktorat 

Budidaya dan Pascapanen Florikultura 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah 

kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan tahun 2015.  

Dengan disusunnya RKT tahun 2015 diharapkan dapat memandu semua pihak  yang terkait 

baik pusat maupun daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan 

kinerja Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura.   
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Dr. Ir. Ani Andayani, M.Agr. 
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I. PENDAHULUAN. 

 

1.1. Latar Belakang 

          Berkembangnya industri florikultura, berbasis bunga  dan  daun potong  maupun dalam 

bentuk  rangkaian bunga,  desain taman/ lansekap yang merupakan hasil  ekonomi kreatif yang   

kini semakin  banyak diminati masyarakat terutama di perkotaan.  Hal ini menunjukkan bahwa 

industri  florikultura di Indonesia mulai berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi, 

budaya dan gaya hidup masyarakat.   

        Sejalan dengan peningkatan produksi florikultura dan perkembangan bisnisnya, 

sumbangan Produk Domestik Bruto (PDB) dari kelompok  florikultura diproyeksikan meningkat 

rata-rata  sebesar 6,9 %   per tahun, menempati urutan ke tiga setelah kelompok buah-buahan 

dan kelompok sayuran. Proyeksi PDB kelompok Florikultura terlihat pada table 1 dan grafik 1.  

    Tabel 1: Proyeksi  PDB dari Florikultura Tahun 2009-2013        Grafik1: Proyeksi PDB dari Florikultura Th 2009-2013 

 

Tahun PDB (Rp juta) 

2010 6.440.602 

2011 6.695.042 

2012 6.949.483 

2013 7.203.924 

2014 7.458.365 

Pertumbuhan rata-

rata 

6,9 % 

       Sumber: Pusat Sosial Ekonomi &  Kebijakan Pertanian, tahun 2011   

Neraca perdagangan ekspor impor produk florikultura dari tahun 2009 s/d 2012 

cenderung mengalami kenaikan tiap tahun, tetapi menurun  pada tahun 2013. Kenaikan rata-rata 

ekspor mencapai 19,39 % pertahun. Nilai impor florikultura hanya sekitar 20 %   dibanding nilai 

ekspornya. Impor florikultura pada  umumnya berupa benih atau  mother stock untuk  rakitan 

varietas. Kinerja  ekspor impor florikultura dari tahun 2009 s/d 2013, ternyata mengalami surplus 

rata-rata pertahun 1.821.961 USD atau setara rata-rata naik  19,77 % pertahun.  

       Namun demikian, dengan era perdagangan bebas mendatang kita tetap perlu waspada 

dan meningkatkan kinerja ekspornya. Walaupun kini neraca perdagangan ekspor impor 

florikultura dalam posisi surplus, kita perlu terus berbenah diri untuk meningkatkat produksi, 

produktivitas dan mutu serta meningkatkan daya saing usaha florikultura.   Kita perlu terus 

berupaya untuk memenuhi permintaan florikultura di dalam negeri yang cenderung terus 

meningkat baik disisi kuantitas, kualitas maupun jenis dan ragamnya. Hal ini perlu terus 

dilakukan untuk membentengi arus  impor produk florikultura yang mungkin masuk ke Indonesia. 

Sebaliknya kita terus meningkatkan subtitusi impor dan meningkatkan ekspor kita untuk 

meningkatkan devisa dari florikultura.     

 Berdasarkan  data dari Bank Indonesia pada bahwa pada tahun 2014 diperkirakan 

perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 5,8-6,2 %, jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa pada 

tahun 2013  yang tersebar di  497 kabupaten / kota di Indonesia merupakan kondisi yang 

potensial untuk tumbuh dan berkembangnya bisnis florikultura ke depan. Disisi lain, dengan era 

perdagangan maupun ekonomi terbuka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015, 

merupakan tantangan sekaligus peluang bagi industri dan pelaku bisnis florikultura Indonesia 

untuk meingkatkan ekspor florikultura.  
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Sejalan dengan empat sukses sasaran pembangunan pertanian. Pada dasarnya 

pembangunan di bidang florikultura bertujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, mutu 

florikultura secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan florikultura dalam negeri, 

meningkatkan demand driven produk florikultura dalam negeri, meningkatkan daya saing pelaku 

usaha florikultura, meningkatkan kualitas lingkungan yang indah dan asri, mendorong 

peningkatan ekspor serta meningkatan pendapatan para pelaku florikultura.  

 Sasaran peningkatan produksi dan mutu florikultura utama adalah anggrek, krisan.  
Kemudian  mawar, sedap malam, leatherleaf, dracaena, daun dan bunga potong lainnya, serta   
tanaman pot dan lansekap juga perlu terus dikembangkan sesuai preferensi pasar yang terus 
berkembang dan cepat berubah. Peningkatan produksi dan mutu florikultura untuk memenuhi 
permintaan pasar dalam negeri, subtitusi impor, peningkatan daya saing  maupun ekspor menjadi 
focus pengembangan florikultura ke depan.    

  Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura, 
perlu merumuskan rencana strategis (renstra)  tahun 2015 – 2019 dengan berpedoman pada 
Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Direktorat jenderal Hortikultura dan Renstra Direktorat 
Budidaya dan Pascapanen Florikultura. Selanjutnya Renstra tersebut dijadikan sebagai acuan 
dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Budidaya dan Pascapanen 
Florikultura.  

    Dalam rangka perencanaan kinerja pada tahun 2015, maka disusunlah Rencana Kinerja 
Tahunan (RKT) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura tahun 2015 sebagai acuan 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai visi, misi dan tjuan mapun sasaran yang telah 
ditetapkan. 

1.2.  Tujuan 

 Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Budidaya dan Pascapanen 

Florikultura Tahun 2015 adalah:   

1) Memberikan arah dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Budidaya 
dan Pascapanen Florikultura; 

2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas Direktorat 
Budidaya dan Pascapanen Florikultura.  

 
1.3.  Dasar Hukum. 

 Dasar hukum penyusunan RKT Direktorat Budidaya dan Pascapanen  Florikultura adalah: 

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura; 

3) Inpres No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

4) SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 

29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

6) Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Menengah  2015-2019; 

7) Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian 2015-2019 

8) Renstra Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura, Kementerian Pertanian 2015-

2019.  
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II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN  DAN TARGET 

 
2.1. Visi dan Misi.  

  
 Sejalan dengan Visi Direktorat Jenderal Hortikultura, maka Direktorat Budidaya dan Pascapanen 
Florikultura Tahun 2015-2019 mempunyai visi  “Mewujudkan Industri Florikultura yang Kuat, 
Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat”.  

 
2.2. Misi  

 
Misi Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura  adalah : 

1) Meningkatkan pengembangan kawasan florikultura yang ramah lingkungan; 

2) Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu melalui penerapan inovasi teknologi  
budidaya dan pasca panen yang baik;  

3) Meningkatkan daya saing pelaku usaha dan kelembagaan hortikultura yang profesional; 

4) Meningkatkan usaha ekonomi kreatif dan market driven produk florikultura;  

5) Meningkatkan kualitas lingkungan yang asri dan indah secara berkelanjutan; 

6) Meningkatkan tata kelola pengembangan hortikultura yang professional, bersih, transparan 
dan akuntable; 

 
2.3. Tujuan  

       Tujuan pengembangan florikultura tahun 2015-2019 adalah: 

1) Menumbuhkan dan mengembangkan kawasan florikultura; 

2) Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu florikultura ramah lingkungan secara 
berkelanjutan; 

3) Meningkatkan daya saing produk dan usaha florikultura di pasar dalam negeri dan ekspor;  

4) Meningkatkan subtitusi produk impor dan meningkatkan ekspor;  

5) Meningkatkan kualitas lingkungan yang indah dan asri secara berkelanjutan;  

6) Meingkatkan profesionalisme pelaku dan petugas florikultura. 

 

2.4. Sasaran  

 Sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura tahun 2015 

adalah sebagai berikut : 

1) Tumbuh dan berkembangnya sentra produksi/kawasan komoditas  florikultura komersial 

sebagai sumber pertumbuhan perekonomian; 

2) Tersedianya produk florikultura sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan pasar 

domestik dan ekspor; 

3) Teregistrasinya lahan usaha florikultura untuk mendrong peningkatan produksi dan mutu;  

4) Terbangunnya Green City dan Kampung Flori; 

5) Terbangunnya kelembagaan usaha florikultura yang kuat dan berdaya saing;  

6) Sasaran produksi produk utama Anggrek dan Krisan tahun 2015 adalah : Anggrek = 

21.689.665 tangkai, Krisan = 427.487.181 tangkai. 
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2.5. Target 

Target kegiatan yang ingin dicapai Direktorat Budidaya dan Pasca Panen selama lima tahun 
kedepan 2015 adalah : 

1) Pengembangan kawasan florikultura seluas 461.100 m2; 

2) Registasi lahan usaha sebanyak 57  LU; 

3) Fasilitasi sarana prasarana pascapanen sebanyak 223 unit; 

4) Fasilitasi sarana prasarana budidaya sebanyak 90 unit; 

5) Sekolah Lapang GAP sebanyak 40 kelompok; 

6) Sekolah Lapang GHP sebanyak 30 kelompok; 

7) Pemberdayaan kelembagaan sebanyak 30 lembaga; 

8) Pedoman-pedoman sebanyak 10 Judul. 
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III. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN 

    3.1. Kebijakan  

    Arah kebijakan pembangunan Kementerian Pertanian tahun 2015 – 2019 difokuskan pada 
upaya pencapaian empat sasaran strategis pembangunan pertanian, yaitu :  1). Peningkatan 
ketahanan pangan, 2). Peningkatan Daya Saing, Ekspor dan Substitusi Impor, 3). 
Pengembangan Pertanian Bioindustri Berkelanjutan dan 4). Peningkatan kesejahteraan petani. 

 Sejalan dengan hal tersebut, sesuai tugas pokok dan fungsinya maka  arah kebijakan 
Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura adalah upaya  peningkatkan produksi, 
produktivitas, mutu,  daya saing produk dan usaha florikultura pada kawasan, pemenuhan 
kebutuhan permintaan produk florikultura di dalam negeri, meningkatkan ekspor dan  subtitusi 
impor. Serta upaya  meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha florikultura, yang secara tidak 
langsung meningkatkan daya beli kebutuhan pangan mereka.  Secara rinci arah kebijakan 
tersebut ditempuh melalui :  

1) Penumbuhan dan pengutuhan kawasan florikultura yang dibangun atas dasar kesesuaian 

lahan dan agroklimat, didukung oleh infarstruktur yang  memadai terutama akses dan 

prospek pasar dan lembaga petani yang mendukung; 

2) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk florikultura unggulan yaitu anggrek 

dan krisan. Dan komoditas unggulan lainnya yang banyak dibutuhkan pasar di dalam negeri 

maupun ekspor yaitu melati, sedap malam, tanaman hias pot dan tanaman lansekap, 

leatherleaf,  serta produk subtitusi impor seperti mawar, anggrek potong.  

Peningkatan produksi dan produktivitas serta mutu dilakukan dengan  penerapan  budidaya 

pertanian yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) yang berbasis penerapan inovasi 

teknologi yang efektif dan efisien, penggunaan benih unggul bermutu, penerapan 

Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) dan penanganan pasca panen yang baik dan benar 

(Good Handling Practices/GHP). 

3) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk florikultura yang dilakukan dengan perbaikan dan 

pengembangan infrastruktur serta sarana budidaya dan pascapanen florikultura; 

4) Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan kelompok tani, gapoktan dan asosiasi;  

5) Mendorong peningkatan ekspor florikultura tropis seperti melati, dracaena, heliconia, 

anggrek dan leatherleaf melalui promosi di luar negeri dengan dukungan instansi terkait; 

6) Mendorong pengembangan produk florikultura  sebagai subtitusi impor, seperti mawar, lily 

dan anggrek potong;  

7) Meningkatkan kegiataan yang mengarah pada upaya mendorong market driven; 

8) Peningkatan koordinasi dan sinergi para stakeholders baik pemerintah maupun non 

pemerintah, untuk bersama-sama mengembangkan kawasan florikutura; 

9) Peningkatan promosi maupun gerakan green community dalam rangka meningkatkan dan 

pemanfaatan tanaman florikultura oleh masyarakat yang sejalan dengan issue global 

warming dan Green City. 

3.2. Strategi  

Strategi pengembangan  florikultura sejalan dengan strategi pembangunan pertanian selama 

2015-2019 yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan Direktorat Budidaya dan 

Pascapanen Florikultura, yaitu: 

1) Menumbuhkan dan memperluas sentra florikultura skala industri dengan menetapkan skala 

prioritas komoditas florikultura yang akan dikembangkan dengan memperhatikan potensi 

pasar dan daya saing. Mengingat untuk menghasilkan produk florikultura bermutu, ramah 
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lingkungan dan berdaya saing, tidak mungkin dihasilkan dari lahan usaha skala kecil dan 

tersebar, maka untuk lebih mudah terwujud perlu dikembangkan dalam lahan usaha yang 

memenuhi skala ekonomi/skala industri. 

2) Menumbuhkan dan mengembangkan Kampung Flori dan Green City dalam rangka 

memelihara untuk menghindari terjadinya degradasi lingkungan. 

3) Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu florikultura masif (anggrek, krisan, melati, 

palem, sedap malam) dan florikultura tropis orientasi ekspor (tanaman pot, tanaman taman, 

bunga dan daun potong serta bunga tabur) melalui penerapan SOP berbasis GAP dan GHP 

dengan pendekatan sekolah lapang. 

4) Menata rantai pasok dengan pendekatan membangun jejaring kerja dan menjalin kerjasama 

sinergis antar pelaku usaha florikultura melalui pola kemitraan dengan meningkatkan akses 

informasi pasar dan permodalan. 

5) Penguatan kelembagaan dengan memperbanyak terbentuknya Kelompok tani, Gapoktan, 

Asosiasi, Koperasi melalui peningkatan kompetensi petani/ pelaku usaha florikultura 

memperkuat modal usaha dan manajemen pengelolaan usaha. 

6) Meningkatkan ekspor melalui penguatan kawasan florikultura orientasi ekspor serta 

pemasyarakatan pemanfaatan florikultura tropis dalam rangka meningkatkan image produk 

florikultura Indonesia. 

7) Memfasilitasi iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri  florikultura mengingat 

untuk merangsang investor menanamkan modalnya pada industri florikultura perlu dukungan 

instansi terkait dalam regulasi dan perijinan yang kondusif, penyediaan informasi profil 

investasi florikultura yang lengkap dan akurat. 

3.3. Program   

Program Direktorat Jenderal Hortikultura sesuai pedoman Reformasi Perencanaan dan 

Penganggaran, Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai satu program yaitu “Peningkatan 

Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Hortikultura  Ramah Lingkungan”. 

Sejalan dengan program Direktorat Jenderal Hortikultura, maka program Direktorat Budidaya 

dan Pascapanen Florikultura adalam ”Peningkatan produksi, Produktivitas dan Mutu Produk 

Florikultura Ramah Lingkungan”  

3.4. Kegiatan  

Dengan program yang ada  dijabarkan dalam beberapa kegiatan Direktorat  Budidaya dan 

Pascapanen Florikultura. Kegiatan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura mengacu 

pada struktur output pada DIPA tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 

1)   Pengembangan Kawasan Florikultura 

Kegiatan dalam pengembangan kawasan merupakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi 

pada upaya meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu  florikultura ramah lingkungan 

yang telah  ditetapkan untuk setiap tahun berjalan, yaitu kegiatan:  

 Penumbuhan dan pengembangan kawasan florikultura,  

Melalui penumbuhan dan pengutuhan kawasan tahun 2015, ditargetkan  kawasan 

seluas 461.100 m2.  

 Pemberdayaan Kelembagaan Usaha  

Dalam upaya mendukung pengembangan industri florikultura yang tangguh, penguatan 

dan pemberdayaan kelembagaan usaha perlu terus ditingkatkan, antara lain melalui 
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pembenahan arah lembaga dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran lembaga, serta 

peningkatan budaya kerja melalui penciptaan nilai dan perilaku yang mendorong 

tercapainya visi yang ditetapkan. Pembenahan struktur  organisasi sebagai alat untuk 

mencapai visi, kemudian perbaikan sistem kerja, peningkatan kegiatan produktif, serta 

memperkuat jejaring kerja.   

 Peningkatan Kapabilitas Pettani dan Petugas Pertanian  

 Peran SDM baik petani maupun petugas sangat  penting dalam pengembangan 

kawasan florikultura. Peningkatan kompetensi petugas, petani harus ditingkatkan 

melalui magang di petani mauju atau di perusahaan florikultura sehingga akan terjadi 

transfer knowledge di bidang teknis budidaya dan pascapanen dan pengelolaan kebun 

maupun manajemen usaha florikultura; 

 Pedoman-pedoman  

Pedoman dalam bentuk informasi teknis maupun pedoman tentang kebijakan teknis 

merupakan acuan bagi petani, pelaku usaha florikultura maupun petugas dalam 

peningkatan pemahaman teknis tanaman, mengelola usaha produksi dan pasca panen 

florikultura, serta kebijakan pengembangan florikultura. 

Pedoman-pedoman tersebut merupakan bahan penyuluhan dan sosialisasi kepada 

para pelaku usaha sebagai upaya meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu 

produk florikultura.  

Pembuatan pedoman-pedoman ini dilaksanakan di tingkat Pusat yaitu Direktorat 

Budidaya dan Pascapanen Florikultura. Pedoman-pedoman yang diperlukan dalam 

rangka peningkatan kompetensi petugas dan pelaku usaha Florikultura bidang 

teknologi budidaya dan peningkatan mutu, dalam bentuk pedoman SOP budidaya dan 

pasca panen, katalog, buku informasi teknis, leaflet dan poster florikultura. 

 Pembinaan Pengembangan Produksi  

 Pembinaan pengembangan produksi dimaksudkan untuk memperbaiki  teknik budidaya 

dan pascapanen, serta penegembangan usaha yang dilakukan oleh petani. Kegiatan 

pembinaan dilakukan dalam bentuk identifikasi lokasi kawasan, temu koordinasi 

dengan para pelaku usaha florikultura, bimbingan teknis dan koordinasi dengan 

instansi terkait yang berkepentingan dalam pengembangan kawasan tanaman krisan, 

anggrek, pakis (leather leaf), palem (raphis), sedap malam, sanseviera, melati, bunga 

dan daun potong serta tanaman pot dan landscape.    

 Sarana Budidaya 

Agar dapat memproduksi dengan baik, perlu dukungan fasilitasi  sarana prasarana 

budidaya untuk lebih meningkatkan  produksi dan produktivitas florikultura. Sarana 

prasarana budidaya tersebut meliputi prasarana produksi seperti jalan produksi, 

jaringan pengairan dan rumah produksi, kemudian sarana produksi seperti benih, 

pupuk dan  pestisida. 
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2) Registrasi Lahan Usaha Florikultura 

Upaya meningkatkan produksi,  produktivitas dan mutu produk florikultura  dilakukan 

melalui penerapan cara budidaya yang baik dan benar (Good Agricultural Practices/GAP) 

yang dijabarkan melalui penerapan Standard Operating Procedure/SOP – berbasis GAP, 

dan penanganan pascapanen yang baik (Good Handling Practices/ GHP).    

Untuk memberikan apresiasi dan pengakuan bagi lahan usaha yang telah menerapkan 

GAP dan GHP secara tepat dan terus menerus dilakukanlah Registrasi Lahan Usaha. 

Dengan pemberian nomor registrasi, merupakan jaminan bahwa lahan usaha tersebut 

telah menerapkan GAP dan GHP serta menerapkan prinsip-prinsip pengendalian hama 

terpadu (PHT), memiliki SOP, dan melakukan pencatatan semua aktivitas budidaya. 

Nomor register lahan usaha merupakan bentuk tanggung jawab produsen terhadap 

produk yang dihasilkan karena dapat ditelusur balik, bila terjadi kesalahan. Produk 

florikultura yang dihasilkan dari lahan usaha yang telah memiliki nomor register siap untuk 

dilakukan sertifikasi produk. Target registrasi lahan usaha tanaman florikultura  pada tahun 

2015 sebanyak 57 lahan usaha. 

3) Fasilitas Pengelolaan Pascapanen Florikultura. 

Dalam upaya menekan kehilangan hasil produksi dan peningkatan mutu tanaman 

florikutura diperlukan dukungan sarana dan prasarana penanganan pascapanen. 

Penanganan pascapanen yang baik harus mampu menekan kehilangan hasil, 

memperpanjang umur simpan (selflife), mempertahankan kesegaran (vaselife), 

meningkatkan daya saing, meningkatkan nilai tambah, meningkatan efisiensi penggunaan 

sumber daya sarana, memberikan keuntungan yang optimum untuk pengembangan 

florikultura yang berkelanjutan. Penanganan pascapanen itu merupakan serangkaian 

kegiatan yang dilakukan terhadap produk untuk siap jual. 

 

Dalam penanganan pascapanen komoditas hortikultura, secara umum meliputi kegiatan 

mulai dari pendataan jumlah produk siap panen, panen pengumpulan, sortasi, trimming, 

pembersihan atau pencucian, penirisan, pengkelasan (grading), perendaman, pulsing, 

pengemasan atau pembungkusan, pelabelan, penyimpanan sampai cara pengiriman dan 

distribusinya. Pada tahapan-tahapan tersebut diperlukan sarana dan prasarana 

pascapanen yang memadai seperti packing house dan perlengkapannya, alat 

pengangkutan dari lahan usaha ke packinghouse, alat pengangkutan berpendingin (mobil 

cooling box) untuk pendistribusian produk ke pasar, konsumen dan lain-lain. 

Fasilitasi sarana prasarana pascapanen dflorikultuta pada tahun 2015 ditargetkan 

sebanyak 90 unit.  

4) Kegiatan Strategis  

4.1) Pengembangan “Demand Driven” pada florikultura,  

 Pengadaan Outlet Tenda Solar Cell Berpendingin 1 (satu)  untuk Kab Magelang;    

 Pengadaan mobil berpendingin 2 (dua) unit untuk Tegal dan Tomohon; 

 Pemberdayaan outlet di Semarang;  

 Pengembangan Krisan Model Nasional di Cianjur, 

 

4.2) Pengembangan “Green City” kolaborasi P2KH- PU, di 3 (tiga) lokasi model Kota 

Tangerang Selatan, Kota Bandung dan Kota Batu;  
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 Penyusunan bersama Pedoman Nasional Nursery, termasuk updating data pelaku 

usaha dan nursery; 

 Dukungan pemberdayaan : Tim Teknis Green City, buku buku pedoman sebanyak 

10 (sepuluh) buku;  

 

4.3)   Pengembangan kapasitas kelembagaan florikultura;  

 Apresiasi pemandu lapang I dan II tingkat nasional ( 55 Kab/Kota); 

 Apresiasi teknologi dan inovasi Dalam Negeri  dan Luar Negeri;  

 Aktivasi dan pemberdayaan konsorsium dan kemitraan usaha (5 kali) ;  

 Validasi data sebanyak 2 (dua) kali pra-asem dan pra atap;  

 

4.4)  Sosialisasi dan Pemasyarakatan Florikultura;  

 Promosi produk unggulan ke Kedubes dan KIB ;  

 Desain dan promosi produk melalui karpet bunga PF2N;  

 Desain taman kota untuk kampung flori;  

 Partisipasi pemasyarakatan produk di Agrinex, FBBN, PF2N, TIFF;  

 

4.5) Pertemuan Nasional  dan Bimbingan Teknis  

 Perencanaan dan evaluasi;  

 Bimbingan Teknis (budidaya dan pascapanen);  
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Berikut ini, rancangan program dan kegiatan  Direktorat Budidaya dan Pascapanen 

Florikultura dalam 5 tahun kedepan, yaitu dari tahun 2015 s/d 2019. 

 

           Tabel  2:  Rancangan  Program dan Kegiatan Utama Periode 2015 – 2019 

SASARAN                                              TAHUN 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Program  Peningkatan 

Produksi, 

Produktivitas, dan 

Mutu Produk 

Hortikultura  

Ramah 

Lingkungan 

 Peningkatan 

Produksi, 

Produktivitas, dan 

Mutu Produk 

Hortikultura Ramah 

Lingkungan 

 Peningkatan 

Produksi, 

Produktivitas, 

dan Mutu Produk 

Hortikultura 

Ramah 

Lingkungan 

Peningkatan 

Produksi, 

Produktivitas, dan 

Mutu Produk 

Hortikultura 

Ramah 

Lingkungan 

Peningkatan 

Produksi, 

Produktivitas, 

dan Mutu Produk 

Hortikultura 

Ramah 

Lingkungan 

Kegiatan Utama  Peningkatan 

Produksi, 

Produktivitas, 

Mutu Produk 

Florikultura  

Ramah 

Lingkungan 

 

Peningkatan 

Produksi, 

Produktivitas, Mutu 

Produk Florikultura  

Ramah Lingkungan 

 Peningkatan 

Produksi, 

Produktivitas, 

Mutu Produk 

Florikultura  

Ramah 

Lingkungan 

 Peningkatan 

Produksi, 

Produktivitas, 

Mutu Produk 

Florikultura  

Ramah 

Lingkungan 

 

Peningkatan 

Produksi, 

Produktivitas, 

Mutu Produk 

Florikultura  

Ramah 

Lingkungan 

Komponen 

Kegiatan 

Pengembangan 

kawasan  

florikultura 

Perbaikan mutu 

pengelolaan unit 

usaha tanaman 

florikultura (SL 

GAP/SOP dan SL 

GHP) 

Pengembangan 

registrasi unit 

usaha 

Peningkatan 

jumlah 

kelembagaan 

usaha florikultura 

Perbaikan mutu 

pengelolaan 

pascapanen 

Pengutuhan 

kawasan tanaman 

florikultura 

Perbaikan mutu 

pengelolaan unit 

usaha tanaman 

florikultura (SL 

GAP/SOP dan SL 

GHP) 

Pengembangan 

registrasi unit usaha 

Peningkatan jumlah 

kelembagaan usaha 

florikultura 

Perbaikan mutu 

pengelolaan 

pascapanen 

 

 

Pengutuhan 

kawasan tanaman 

florikultura 

Perbaikan mutu 

pengelolaan unit 

usaha tanaman 

florikultura (SL 

GAP/SOP dan SL 

GHP) 

Pengembangan 

registrasi unit 

usaha 

Peningkatan 

jumlah 

kelembagaan 

usaha florikultura 

Perbaikan mutu 

pengelolaan 

pascapanen 

 

Pengembangan 

kawasan 

(termasuk 

pengembangan 

kelembagaan) 

Pengembangan 

registrasi 

(termasuk 

penerapan GAP 

SOP melalui SL 

GAP) 

Pengembangan 

pengelolaan mutu 

( termasuk 

penerapan GHP 

melalui SL GHP) 

Pengembangan 

kawasan 

(termasuk 

pengembangan 

kelembagaan) 

Pengembangan 

registrasi 

(termasuk 

penerapan GAP 

/SOP  budidaya 

melalui SL GAP) 

Pengembangan 

pengelolaan mutu 

( termasuk 

penerapan GHP 

/SOP pascapanen 

melalui SL GHP) 
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III. PENUTUP 

 

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura Tahun 2015  
merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan Laporan 
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).  

        Rencana kerja tahunan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura 2015 
merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan 
pengembangan Florikultura pada tahun 2015. Dalam penyusunannya mengacu pada Renstra 
Direktorat Jenderal Hortikultura dan masukan dari berbagai pihak. 

           Dengan adanya rencana kerja tahunan ini diharapkan pengembangan florikultura dapat 
dilaksanakan lebih terarah, berjalan efektif, efisien dan terukur, serta akan tercapai target yang 
telah ditetapkan pada tahun 2015.  
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Lampiran: 

 

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I DITJEN HORTIKULTURA 

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Budidaya dan Pascapanen  Florikultura 

Tahun Anggaran  : 2015 

SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR TARGET 

Meningkatnya luas areal , 

perbaikan pengelolaan lahan 

usaha  dan penanganan 

pascapanen  florikultura. 

1. Kawasan Tanaman 

Florikultura  

2. Registrasi Lahan Usaha 

Tanaman Florikultura  

3. Fasilitas pengelolaan 

pascapanen tanaman 

florikultura 

461.100 m2 

         57 LU 

     223  unit 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


