
OUR APPROACH IN ACTION

PRISMA dan mitranya mendorong 
penggunaan benih jagung hibrida 
untuk meningkatkan produktivitas dan 
pendapatan petani

PENCAPAIAN HINGGA DESEMBER 2018

Peningkatan pendapatan bagi 
45.603 rumah tangga pertanian 
kecil jagung di Jawa Timur 

Total tambahan pendapatan sebesar 
Rp 105 miliar bagi rumah tangga 
pertanian kecil jagung di Jawa Timur



Jagung adalah salah satu tanaman pangan 
utama Indonesia. Namun, rata-rata 
produktivitas jagung nasional belum maksimal 
akibat benih yang kurang berkualitas dan 
pemahaman akan praktik pertanian yang 
kurang memadai. Juga ada tumpang tindih 
antara lokasi distribusi benih bersubsidi dari 
pemerintah dengan lokasi pemasaran benih 
hibrida komersial. 

Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu 
pendekatan PRISMA dan para mitranya adalah 
mempromosikan penggunaan benih jagung 
hibrida yang tepat sasaran.

Kegiatan promosi yang dilakukan antara lain 
temu lapang, pembuatan lahan percontohan, 
serta panen dan timbang hasil bersama. Tiap 
lahan percontohan yang digarap ukurannya 
tidak terlalu luas, sekitar 0,1 hektare saja, 
namun jumlahnya lebih dari 100 unit 
dalam dua tahun intervensi sehingga bisa 
menjangkau lebih banyak petani. Petani diajak 

memanen dan menimbang hasilnya bersama-
sama, sehingga bisa melihat sendiri besarnya 
potensi jagung hibrida.

Di salah satu lokasi intervensi ini, yakni pulau 
Madura, Jawa Timur, rata-rata hasil panen lahan 
yang menggunakan benih jagung lokal hanya 
1-2 ton per hektare. Dengan benih jagung 
hibrida yang disertai praktik pertanian baik, 
hasil panen bisa melesat hingga tiga kali lipat.

Selain itu, sistem pembelian dirancang untuk 
memudahkan petani. Mereka dapat membayar 
separuh harga benih jagung hibrida saat 
membeli, lalu melunasi sisanya seusai panen.
PRISMA pun memfasilitasi mitra swastanya 
untuk berkolaborasi dengan Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 
Perkebunan Kabupaten Sumenep. Salah satu 
hasilnya adalah berkurangnya tumpang tindih 
lokasi benih bersubsidi dan lokasi pemasaran 
benih hibrida. 

PRISMA dan para mitra juga melatih 120 orang 
Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dinas 
Pertanian Sumenep agar lebih menguasai 
pengetahuan tentang praktik pertanian 
jagung yang baik dan perbedaan karakteristik 
beragam benih hibrida. Sehingga mereka 
dapat membantu petani meningkatkan 
produktivitas dan pendapatannya.

www.aip-prisma.or.id
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

Benih jagung hibrida 
terbukti menghasilkan 
panen hingga tiga kali 

lipat benih lokal.


