
PRISMA bekerja sama dengan mitra
dalam mempromosikan penggunaan
benih jagung hibrida di Jawa Timur untuk
meningkatkan produksi, produktivitas,
dan kualitas jagung

Peningkatan pendapatan
untuk 45.603 rumah tangga
pertanian kecil di Jawa Timur

76.614 rumah tangga
pertanian kecil di Jawa Timur
telah mengadopsi inovasi 
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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

Saya suka melakukan hal-hal baru, seperti 
mencoba benih baru, menggunakan 
pupuk baru, dan mencoba cara baru untuk 
meningkatkan tanaman jagung saya. Saya tidak 
pernah setia pada satu produk pertanian.

Namun, semua itu berubah setelah saya 
mengikuti sesi pelatihan yang diadakan oleh 
PRISMA mengenai praktik pertanian yang baik 
untuk benih jagung hibrida. Sekarung benih 
jagung hibrida bermerek Pioneer 35 dari PT. 
DowDuPont Indonesia melampaui ekspektasi 
saya. Walaupun benih ini memiliki masa tanam 
90 hari atau dua minggu lebih lama daripada 
masa tanam benih jagung lokal, namun 
produktivitas saya meningkat hingga 300%.

Dulunya, saya hanya dapat memproduksi 500 kg 
jagung dari seperempat hektar lahan saya. Hasil 
ini hanya dapat digunakan untuk kebutuhan 
keluarga dan ternak saya. Tetapi dengan benih 
hibrida, di lahan yang sama, saya menghasilkan 
1,5 ton, memberi banyak kelebihan produksi 

yang dapat dijual ke pasar. Penghasilan keluarga 
saya dapat meningkat!

Saya bangga karena sekarang saya bukan sekedar 
seorang petani, namun juga pebisnis jagung. 
Saya menjadi agen yang menjual benih ke petani 
di lingkungan saya. Lahan percontohan saya 
menjadi bukti untuk memperlihatkan kualitas 
Pioneer 35 - saya juga memberikan konsultasi 
kepada petani lain yang baru menggunakan 
produk tersebut. Melalui keuntungan dari setiap 
panen, perlahan saya bisa membangun rumah 
baru. Istri saya bahagia karena tidak lagi tinggal di 
rumah orangtua, tapi di rumah sendiri. Mungkin 
saat ini belum banyak yang bisa dilihat, tapi saya 
yakin rumah impian kami dapat segera terwujud.

Saya juga berencana untuk menjual produk-
produk pertanian di kios yang akan saya bangun 
di sebelah rumah. Saya ingin orang-orang di 
sekitar saya tidak perlu pergi jauh ke kota untuk 
membeli kebutuhan mereka - saya berharap 
semua orang bisa sukses seperti saya.

– Ahmad Fauzi dari Desa Duko Timur, Kabupaten 
Pamekasan, Jawa Timur, adalah penerima 
manfaat PRISMA, Program Kemitraan Australia 
dan Indonesia. PRISMA bekerja dengan 
mitranya untuk menerapkan solusi inovatif 
bagi petani dan sektor swasta di Indonesia.

www.aip-prisma.or.id

Melalui keuntungan 
dari setiap masa 
panen, perlahan saya 
bisa membangun 

rumah baru.


