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PRISMA bekerja sama dengan mitra
dalam mempromosikan benih jagung
hibrida berkualitas untuk meningkatkan
produktivitas dan pendapatan petani di
Jawa Timur
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5 mitra pemerintah dan swasta 
bekerja dalam intervensi 
jagung di Jawa Timur

Investasi dari mitra swasta
untuk jagung di Jawa Timur
mencapai Rp 2,5 miliar



“PRISMA dan pemerintah 
daerah di Madura 
mendukung kami 

dalam mempromosikan benih 
jagung hibrida berkualitas dan 
mengembangkan bisnis yang 
berkelanjutan.”
                - Happy Fatul Rohman,  

Territory Lead of Madura, PT DowDuPont Indonesia

Penggunaan benih lokal menjadi salah satu 
penyebab utama dari rendahnya produktivitas 
jagung di Indonesia. Di daerah penghasil jagung 
terbesar, seperti Jawa Timur, produktivitasnya 
pun masih berada di bawah rata-rata nasional. 
Namun, terdapat potensi pasar yang sangat besar 
untuk produk input pertanian dan prospek untuk 
mendukung produktivitas petani jagung di Jawa 
Timur.

Melihat peluang ini, PRISMA mencari mitra 
yang memiliki dorongan bisnis dan inovatif 
untuk meningkatkan produktivitas petani melalui 
penggunaan benih berkualitas tinggi.

Pada tahun 2016, PRISMA bermitra dengan PT 
DowDuPont Indonesia untuk mempromosikan 
produk andalannya, benih jagung hibrida Pioneer 
35 Banteng. Dengan langkah yang tepat, Pioneer 
35 Banteng dapat menghasilkan hingga enam ton 
jagung per hektare di setiap masa tanam, empat 

ton lebih banyak daripada produktivitas benih lokal. 
Benih hibrida ini juga memiliki ketahanan lebih tinggi 
terhadap penyakit bulai yang menjadi penyebab 
utama kegagalan panen jagung di Jawa Timur.

Meskipun menjadi salah satu perusahaan agribisnis 
terkemuka di Indonesia, PT DowDuPont Indonesia 
harus berjuang untuk menembus pasar benih jagung 
di Madura, Jawa Timur.

PRISMA kemudian menginisiasi upaya kolaboratif 
antara DowDuPont dan pemerintah daerah 
di Madura. Kerja sama ini membantu kedua 
pihak berbagi data mengenai petani potensial, 
pembentukan lahan percontohan mini, dan layanan 
konseling tentang praktik pertanian yang baik 
(good agricultural practices, GAP) di banyak lokasi. 
DowDuPont juga melatih para pekerja penyuluh 
lapangan dari pemerintah mengenai penanaman 
benih hibrida, yang pengetahuannya kemudian 
diteruskan kepada para petani sasaran. Benih hibrida 
maupun GAP telah diadopsi oleh banyak petani 
di Madura. Sebagian besar dari mereka sekarang 
melihat pertanian jagung sebagai peluang bisnis dan 
bukan sekadar sumber makanan bagi rumah tangga.

Strategi pemasaran PT DowDuPont yang telah 
berkembang menghasilkan peningkatan penjualan 
benih yang belum pernah terjadi sebelumnya, 
yaitu sekitar 115% dari tahun 2015 hingga 2016, 
khususnya di bawah inisiatif kemitraan dengan 
PRISMA di Madura. “Kemitraan dengan PRISMA 
sangat penting bagi pertumbuhan bisnis kami. 
Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut dan 
menjangkau seluruh wilayah Madura,” kata Happy.
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Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in 

Agriculture (PRISMA) memberikan solusi-solusi inovatif untuk petani dan usaha
di kawasan Indonesia timur


