
1 

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya 

bermata pencaharian sebagai petani. Tercatat bahwa dari 38,29 juta orang 

penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani.  Hal ini disebabkan 

keadaan alam Indonesia yang cocok ditanami berbagai macam tanaman baik 

tanaman pangan maupun tanaman hortikultural, sehingga wajar jika sektor 

pertanian merupakan salah satu sumber penting penciptaan kerja atau pendapatan 

bagi sebagian besar penduduk yang tinggal di pedesaan. 

Komoditas palawija yang memiliki peranan penting di Indonesia adalah 

jagung, karena jagung memiliki sumber karbohidrat dan kalori yang sangat 

dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nilai nutrisi jagung tidak jauh berbeda dengan 

beras dan dapat menggantikan beras sebagai bahan makanan pokok. Jagung tidak 

hanya digunakan untuk bahan pangan tetapi juga untuk pakan ternak, dalam 

beberapa tahun terakhir proposi penggunaan jagung oleh industri pakan ternak 

telah mencapai 50% dari total kebutuhan Nasional. Penggunaan jagung untuk 20 

tahun ke depan diperkirakan terus meningkat dan bahkan setelah tahun 2020 lebih 

dari 60% dari total kebutuhan Nasional. (Litbang, 2016). Semakin 

berkembangnya industri pengolahan pangan dan bertambahnya penduduk di 

Indonesia maka kebutuhan jagung akan semakin meningkat pula. Kebutuhan 

jagung dalam negeri sangat tinggi ini belum mampu terpenuhi, sehingga masih 

sering terjadi impor jagung. 
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Mengingat makin meningkatnya permintaan dan makin menipisnya 

volume jagung di pasar internasonal. Upaya peningkatan produksi jagung di 

dalam negeri dapat ditempuh melalui perluasan areal tanam dan peningkatan 

produktivitas, upaya pengembangan jagung juga memerlukan peningkatan 

efisiensi produksi, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas produk, 

peningkatan nilai tambah, perbaikan akses pasar, pengembangan unit usaha 

bersama, perbaikan sistem per-modalan, pengembangan infrastruktur, serta 

pengaturan tataniaga dan insentif usaha. Hal ini memerlukan berbagai dukungan, 

termasuk dukungan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang diperlukan dalam 

pengembangan jagung adalah kebijakan pengembangan insentif investasi, 

kelembagaan keuangan dan permodalan, peningkatan dukungan teknologi yang 

siap diterapkan di lapang, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, 

kelembagaan agribisnis, dukungan pemasaran, serta dukungan peraturan dan 

perundangan-undangan, seperti dari aspek teknis, teknologi yang diperlukan untuk 

mendukung pengembangan jagung antara lain adalah varietas hibrida. 

Benih yang berkualitas merupakan salah satu yang sangat menentukan 

dalam usaha budidaya tanaman, oleh karena itu benih yang berkualitas merupakan 

keharusan untuk mencapai hasil yang optimum dalam budidaya tanaman, untuk 

itu ketersediaaam benih yang berkualitas, khususnya jagung oleh perusahaan 

dibidang agribisnis dan agroindustri menjadi sangat penting dalam upaya 

peningkatan produktivitas jagung ditingkat petani. Faktor lainnya adalah pasar 

dan pembiayaan. Hal ini perlu adanya kerjasama antara pihak terkait untuk 
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meningkatkan pendapatan petani. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan 

kemitraan antara petani dan perusahaan atau lembaga tertentu.  

Kemitraan ini dapat dilakukan dengan petani yang berperan sebagai 

produsen jagung dan perusahaan sebagai penyedia sarana produksi, benih, 

pelayanan jasa maupun pinjaman modal.  Perusahaan pembenihan ini menitik 

beratkan pada usaha pembenihan jagung (Zea Mays L) dalam rangka mengatasi 

kendala-kendala yang dihadapi oleh petani antara lain: keterbatasan mengunakan 

benih hibrida yang disebabkan kurangnya modal, keterbatasan dalam hal 

pemasaran diantaranya adalah sarana transportasi dan harga produk pertanian 

yang sangat berfluktuasi.  

Desa Tawangrejeni yaitu desa yang memiliki lahan cukup produktif untuk 

dikembangkan sebagai komoditas hasil pertanian, salah satu produk unggulan 

Desa Tawangrejeni selain tebu yakni jagung hibrida. Jenis jagung tersebut atas 

kerjasama dengan perusahaan pembenihan jagung ternama di JawaTimur salah 

satunya PT. Syngenta, PT. Bisi dan PT. Ahsti yang dibudidayakan di Desa 

Tawangerejeni sejak tahun 2006 lalu. Berkat kerjasama dengan  perusahaan 

pembenihan jagung berskala besar di Jawa Timur selama 11 tahun ini, 

kesejahteraan warga lumayan meningkat. Segi konseptual, kemitraan mengandung 

makna adanya kerja sama antara usaha kecil dan usaha menengah atau dengan 

usaha besar  disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh 

usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling 

memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.  
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Berdasarkan latar belakang yang telah duraian diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Kemitraan Antara Petani Jagung 

dengan Perusahaan Pembenihan di Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen 

Kabupaten Malang”  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses kerjasama antara petani jagung dengan perusahaan 

pembenihan di Desa Tawangrejeni? 

2. Bagaimana hak dan kewajiban antara petani dengan  perusahaan pembenihan 

pembenihan di Desa Tawangrejeni? 

3. Perusahaan pembenihan manakah yang lebih memberikan keuntungan 

terhadap petani jagung mitra di Desa Tawangrejeni.?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui proses kerjasama antara petani jagung dengan perusahaan 

pembenihan di Desa Tawangrejeni. 

2. Mengetahui hak dan kewajiban antara petani jagung dengan  perusahaan 

pembenihan di Desa Tawangrejeni. 

3. Mengetahui Perusahaan pembenihan yang lebih memberikan keuntungan 

terhadap petani jagung mitra di Desa Tawangrejeni. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi petani dalam melakukan kegiatan kemitraan 

di masa yang akan datang. 

2. Sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi perusahaan untuk menyempurkan 

mekanisme penerapan kegiatan kemitraan dengan petani di masa yang akan 

datang. 

3. Sebagai bahan informasi, evaluasi, dan pertimbangan bagi pemerintah atau 

lembaga setempat dalam menyusun berbagai kebijakan yang berkenaan 

dengan jalannya kemitraan. 

4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini.   

 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah  

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Benih adalah jenis varietas tanaman yang dianggap bagus dengan kriteria 

tertentu untuk ditanam serta menghasilkan produksi yang baik disaat panen. 

2. Pembenihan adalah suatu proses berupa cara pembuatan benih yang akan 

menentukan hasil panen disuatu tanaman.  
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3. Tanaman jagung merupakan tanaman semusim (annual). Satu siklus hidupnya 

diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap 

pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. 

4. Petani jagung hibrida merupakan petani jagung hibrida mitra usaha yang telah 

mengikuti sistem kemitraan dengan PT. Syngenta, PT. Bisi dan PT. Ahsti.  

5. Kemitraan usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan 

antara perusahaan kecil dengan pengusaha menengah/besar (perusahaan mitra) 

disertai pembinaan dan pengembangan pengusaha besar, sehingga saling 

memerlukan, menguntungkan, dan memperkuat.  

6. Sistem inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan 

usaha menengah atau usaha besar sebagai inti pembina dan mengembangkan 

usaha kecil yang menjadi plasma dalam penyediaan lahan, penyediaan sarana 

produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha, produksi, perolehan, 

penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan 

efisiensi dan produktivitas usaha. 

7. Sarana produksi adalah salah satu barang atau uang yang bersama faktor 

produksi tanah dan tenaga kerja yang menghasilkan barang baru, misalnya 

benih dan pupuk. 

8. Produksi (operasi) yang merupakan penghasil dari produk atau jasa yang akan 

di pasarkan kepada konsumen. 

9. Usahatani adalah suatu organisasi produksi dimana petani bertindak sebagai 

seorang pengelola mengkoordinasi alam (tanah), tenaga kerja dan modal yang 
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bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mendapat keuntungan dari 

hasil usahanya. 

10. Detaselling adalah kegiatan pembungaan atau pencabutan bunga pada 

tanaman betina yang dilakukan ketika bunga mula terlihat. Hal ini dilakukan 

agar benang sari tidak menyerbuki putik, untuk mendapatkan penyeburkan 

akan dilaksankan oleh tanaman jantan. 

11. Isolasi adalah pemisahan antara tanaman yang ditanam dengan varietas lain. 

Isolasi  jarak tersebut dapat diperpendek apabila penangkaran benih terus 

bertambah, dengan cara menanam induk jantan pada tanaman yang berbatasan 

dengan blok lainnya. 

 

1.5.2 Pengukuran Variabel  

Bentuk pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian kali ini 

sebagai berikut :  

1. Struktur biaya adalah bagaimana cara menyusun uang yang dikeluarkan 

selama proses produksi yang meliputi sewa tanah, tenaga kerja, dan sarana 

produksi, di ukur dalam satuan rupiah/ha. 

2. Biaya produksi dinyatakan dalam satuan rupiah per hektar, baik biaya tetap 

(FC) maupun biaya tidak tetap (VC) dalam satu kali produksi. Biaya produksi 

diukur untuk mengetahui besarnya produksi total (TC) dengan cara 

menjumlahkan biaya variabel dan biaya tetap. Secara sistematis : TC = FC + 

VC 
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3. Biaya tetap adalah biaya yang penggunaannya tidak habis dalam satu kali 

produksi, terdiri dari pajak tanah, pajak air, penyusutan alat dan bangunan 

pertanian serta perawatannya. 

4. Biaya variabel antara lain adalah biaya bibit tanaman, pupuk, obat-obatan 

pembasmi hama/penyakit, upah tenaga kerja dan sewa tanah, sehingga biaya 

variabel adalah biaya yang umumnya berubah-berubah sesuai dengan volume 

bisnis. Besarnya volume penjualan akan mempengaruhi besarnya biaya yang 

harus dikeluarkan.  

5. Biaya total adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel diukur 

dalam satuan rupiah. 

6. Penerimaan adalah produksi total yang diperoleh dalam satu kali proses 

produksi dikalikan dengan harga produk pada saat produk terjual, dengan 

rumus :TR=PxQ 

7. Pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi 

yang turut serta dalam proses produksi meliputi upah/gaji, sewa tanah, bunga 

dan keuntungan, dapat diartikan bahwa pendapatan adalah selisih antara 

penerimaan total dikurangi biaya total dengan rumus : π = TR – TC. 


