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Beberapa	 bulan	 yang	 lalu,	 disalah	 satu	 Koran	 lokal	 memuat	 berita	 yang	 agak	 mengusik	
pemerintah	 daerah.	 Inti	 dari	 pemberitaan	 itu	 menyebutkan	 bahwa	 dengan	 adanya	 program	
jagung	 yang	 diusung	 oleh	 Pemerintah	 daerah	 mengakibatkan	 sekitar	 300.000	 hektar	 lahan	
hutan	di	Nusa	Tenggara	Barat	(NTB)	mengalami	kerusakan.	
	
Ada	 yang	 dilupakan	 oleh	 Pemerintah	 daerah	 dalam	 membuat	 program	 unggulan.	 Kita	 lupa,	
hanya	 untuk	 mengejar	 produksi	 ada	 dampak	 lain	 yang	 sangat	 menghawatirkan.	 Kalau	 kita	
mengkaji	 jumlah	 lahan	 yang	 rusak	 tersebut	 lebih	 besar	 dari	 jumlah	 lahan	 sawah	 yang	 ada	 di	
Pulau	Lombok.	Jika	tidak	segera	di	tangani	dengan	serius,	maka	akan	mengakibatkan	kerugian	
yang	 lebih	 besar.	 Atau	 dalam	 istilah	 agamanya	 “lebih	 banyak	 mudharatnya	 dari	 pada	
manfaatnya”.	
	
Melihat	 isi	 pemberitaan	 itu,	 penulis	 mencoba	 berdiskusi	 dengan	 salah	 satu	 tokoh	 peduli	
lingkungan	di	 kecamatan	 Jerowaru	 Lombok	Timur.	 “sejak	 adanya	program	PIJAR	 Jagung	 yang	
dimulai	 sekitar	 tahun	2008	Hutan	 Sekaroh	 rusak	 parah.”	Ungkapnya	menyambut	 kedatangan	
saya.	 “	 kita	 tidak	 bisa	 memakan	 pohon	 Pak.”	 Itu	 kata	 masyarakat	 ketika	 saya	 mencoba	
menghalanginya	 menebang	 pohon	 tambahnya.	 Untuk	 itu,	 sekarang	 di	 kawasan	 Hutan	
Kemasyarakatan	 (HKm)	 sekaroh	 yang	 sekitar	 500	 Hektar	 ini	 kita	 sudah	 membuat	 awiq-awiq	
untuk	 mengurangi	 laju	 kerusakan	 hutan.	 Masyarakat	 boleh	 menanam	 jagung	 asalkan	
melakukan	 penanaman	 pohon	 minimal	 10x10	 meter.	 Kenapa	 menggunakan	 jarak	 itu,	 agar	
masyarakat	bisa	memanfaatkan	sela-sela	pohon	untuk	menanam	tanaman	yang	lainnya.	
	
Dalam	 RPJM	 Nusa	 Tenggara	 Barat	 disebutkan	 bahwa	 tujuan	 pembangunan	 di	 NTB	 adalah	
mewujudkan	 NTB	 Bersaing	 dengan	 pembangunan	 diberbagai	 sektor.	 Salah	 satunya	 adalah	
pembanguna	di	sektor	pertanian	yang	meliputi	peningkatan	dan	perbaikan	kawasan	pertanian	
yang	meliputi	pertama,	kawasan	pertanian	basah	yang	ditujukan	untuk	peningkatan	ketahanan	
pangan.	 Kedua,	 kawasan	 pertanian	 lahan	 keringmyang	 ditujukan	 untuk	 mengembangkan	
komoditi	 yang	 memiliki	 keunggulan	 komperatif,	 mengembangkan	 agroindustri	 berbasis	 hasil	
pertanian	 lahan	 kering	 serta	 mengembangkan	 infrastrukur	 prasarana	 sumber	 daya.	 Ketiga,	
kawasan	 perkebunan	 dengan	 mengembangkan	 kawasan	 industri	 masyarakat.	 Keempat,	
kawasan	peternakan.	Usaha	mencapai	NTB	bersaing	melalui	 pengambangan	 sektor	pertanian	
ini	diharapkan	akan	membawa	NTB	menjadi	lebih	baik	dengan	adanya	produk	unggulan	daerah	
yaitu	sapi,	jagung	dan	rumput	laut	yag	terintegrasi	dalam	satu	program	yaitu	PIJAR.		
	
Beberapa	 peraturan	 dikeluarkan	 untuk	mendukung	 program	 tersebut.	 Untuk	 pengembangan	
Sapi,	sebagian	peraturan	yang	ada	mengatur	sub	sistem	hulu	ini	terkait	dengan	adanya	program	
Bumi	 sejuta	 Sapi,	 sehingga	 untuk	 mempercepat	 tercapainya	 pemerintah	 mengeluarkan	
Peraturan	Gubernur	No	11	Tahun	2010	mengenai	perbibitan	sapi	Bali.	Ini	juga	ditunjang	dengan	
dikeluarnya	 surat	 keputusan	 dari	 Kepala	 Dinas	 Peternakan	 dan	 Kesehatan	 Hewan	 No	
188.3/1.802	 Tahun	 2012	 yang	 mengatur	 mengenai	 pengeluaran	 ternak	 potong	 dari	 NTB.	
Pengaturan	sektor	hilir	 ini	 tujuannya	untuk	menjaga	konsistensi	dari	provinsi	NTB	 ini	menjadi	



bumi	 sejuta	 sapi	 sehingga	 mengatur	 distribusi	 keluarnya	 sapi	 potong	 dari	 NTB.	 Hal	 ini	
berdampak	 negatif	 kepada	 peternak.	 Yaitu	 turunnya	 harga	 sapi	 di	 tingkat	 peternak.	 Dengan	
dibatasinya	pengeluaran	sapi	dari	NTB	membuat	harga	dipermainkan	oleh	pengusaha	dengan	
alasan	tidak	bisa	mengeluarkan	sapi	dari	NTB	sehingga	pembelian	akan	berkurang.	Dan	secara	
langsung	akan	merugikan	peternak.	Belum	 lagi	 sistem	pasar	di	NTB	khususnya	pulau	Lombok	
masih	bersifat	tradisional,	sehingga	rentan	peternak	dipermainkan	oleh	pengusaha	dalam	harga	
jual.Pasar	 tradisional	khususnya	pasar	sapi	memiliki	banyak	calo-calo	 (makelar),	makelar	yang	
memiliki	hak	untuk	menjual	sapi	kepada	pembeli.	Sehingga	dalam	menentukan	harga	makelar	
memiliki	peran	kunci,	dan	biasanya	makelar	memiliki	keuntungan	dari	penjual	dan	pembeli.	
	
Sedangkan	 untuk	 peningkatan	 jagung	 walaupun	 pemerintah	 sudah	 mengeluarkan	 peraturan	
untuk	 memberikan	 bantuan	 modal	 bagi	 masyarakat	 yang	 mau	 berusaha	 di	 bidang	 jagung,	
namun	peraturan	itu	masih	belum	mampu	merangsang	masyarakat	untuk	berusaha.	
	
Dari	hasil	diskusi	dengan	pelaku	usaha	dan	petani,	100%	petani	dan	pelaku	usaha	belum	tahu	
dengan	peraturan	tersebut.	Apalagi	dengan	adanya	pasal	yang	mengatakan	bahwa	persyaratan	
untuk	mendapatkan	bantuan	modal	harus	 sudah	berjalan	dua	 tahun.	 Ini	akan	menghilangkan	
kesempatan	bagi	pelaku-pelaku	usaha	yang	masih	pemula.	
	
Begitu	 juga	 dengan	 masih	 minimnya	 peraturan	 yang	 mengatur	 sub	 sistem	 on-farm	
menyebabkan	 kemampuan	 petani	 dalam	 bidang	 budidaya	 lemah,	 ini	 sesuai	 dengan	 masih	
rendahnya	produktivitas	 jagung	di	NTB.	Walaupun	potensi	 lahan	dan	penggunaan	 lahan	terus	
mengalami	peningkatan	setiap	tahunnya,	masih	belum	diimbangi	dengan	peningkatan	produksi	
lahannya.	 Hal	 ini	 sesuai	 dengan	 hasil	 penelitian	 dari	 Deptan	 Potensi	 pengembangan	 jagung	
untuk	NTB	cukup	besar.	
	
Potensi	luas	lahan	untuk	pengembangan	palawija	di	NTB	mencapai	404	ribu	hektar.	Terdiri	dari	
musim	 hujan	 di	 lahan	 kering	 mencapai	 178	 ribu	 hektar,	 musim	 kemarau	 I	 diahan	 sawah		
135.279	 hekta	 dan	 musim	 kemarau	 II	 di	 lahan	 sawah	 seluas	 90.786	 hektar.	 Khusus	 untuk	
palawija	 jagung,	 potensi	 lahan	 untuk	 pengembangannya	 di	 NTB	 mencapai	 269	 ribu	 hektar	
dengan	 tingkat	 pemanfaatan	 baru	 berkisar	 55,5	 ribu	 hektar.	 Artinya	 potensi	 lahan	 untuk	
pengembangan	jagung	di	NTB	baru	mencapai	32,69	Kw	per	hektar.	Maka	semestinya	produksi	
jagung	NTB	 dapat	mencapai	 1,3	 juta	 ton	 lebih,	 sehingga	 dapat	memberikan	 kontribusi	 nyata	
terhadap	pengurangan	impor	jagung	nasional	yan	rata-rata	1,2	juta	ton	jagung	per	tahun.	
	
Produksi	 jagung	 di	 NTB	 dari	 tahun	 ke	 tahun	 mengalami	 pengingkatan,	 pada	 tahun	 2008	
produksi	 jagung	 NTB	 mencapai	 196.263	 ton.	 Angka	 tersebut	 terus	 meningkat	 pada	 tahun	
berikutnya	yaitu	308.863	ton	pada	tahun	2009,	371.826	ton	pada	tahun	2010	dan	456.915	ton	
pada	 tahun	 2011.	 Perkembangan	 produksi	 jagung	 per	 Kabupaten/Kota	 di	 Provinsi	 Nusa	
Tenggara	Barat	dapat	dilihat	pada	tabel	berikut:	
Tabel	11.	Produksi	Jagung	di	Provinsi	NTB	dari	Tahun	2008-2011	

No	 Kabupaten/Kota	 Produksi	(Ton)/Tahun	
2008	 2009	 2010	 2011	



1	 Kota	Mataram	 129	 14	 -	 11	
2	 Lombok	Barat	 15.309	 15.000	 21.476	 16.987	
3	 Lombok	Utara	 14.000	 16.638	 28.852	 30.896	
4	 Lombok	Tengah	 14.097	 11.094	 16.045	 16.068	
5	 Lombok	Timur	 52.760	 81.293	 97.481	 81.510	
Pulau	Lombok	 96.295	 124.039	 163.326	 145.472	
6	 Sumbawa	Barat	 5.516	 10.690	 18.533	 27.249	
7	 Sumbawa	 52.530	 100.840	 88.758	 133.394	
8	 Dompu	 13.203	 24.396	 40.798	 88.222	
9	 Bima	 25.598	 45.263	 56.306	 55.045	
10	 Kota	Bima	 3.121	 3.635	 3.805	 7.538	
Pulau	Sumbawa	 99.968	 184.824	 208.200	 311.443	
Total	NTB	 196.263	 308.863	 371.826	 456.915	

Sumber	:	Buku	Pijar	2011	
	

Nilai	 strategis	 pengembangan	 jagung	 selain	 produksi	 yang	mencapai	 456.915	 yang	mencapai	
nilai	 Rp.1.347.899.250	 ternyata	 juga	mampu	melibatkan	 petani	 sebanyak	 415.506	 orang	 dan	
pengentasan	 kemiskinan	 sebanyak	 75.025	 orang	 dengan	 pendapatan	 per	 kapita	 per	 tahun	
sebesar	Rp.15.092.200.	Selain	itu	juga	dapat	berkontribusi	pada	ketahanan	pangan	NTB	dengan	
tingkat	 kebutuhan	 mencapai	 14.851.	 pengembangan	 jagung	 ini	 juga	 mampu	 menciptakan	
wirausaha	 sebanyak	 3200	 unit	 usaha.	 Dari	 bahan	 jagung	 dapat	 dibuat	 bahan	 olahan	 seperti	
keripik,	Jagung	Brondong,	Marning	dan	Emping.	
	
Potensi	pengembangan	jagung	untuk	NTB	cukup	besar.	Namun	produktivitasnya	masih	sangat	
rendah	2,003	ton/ha	dengan	luas	panen	31.459	ha	(BPS,	2002).	Produksi	jagung	masih	di	bawah	
produksi	rata-rata	nasional	2,81	ton/ha	(Deptan,	2002).	Hasil	penelitian	Balai	Penelitian	Serealia	
Maros	menghasilkan	beberapa	varietas	jagung	bersari	bebas	ataupun	hibrida	yang	mempunyai	
potensi	produksi	sangat	tinggi	6-8	ton/ha.		
	
Hasil	pengkajian	dan	penelitian	dengan	petani	kooperator	untuk	beberapa	varietas	unggul	yang	
dikembangkan	 Balitsereal	 Maros	 mampu	 menghasilkan	 7	 ton/ha	 jagung	 kering	 giling	 di	
Sambelia	Lombok	Timur.	Ditingkat	petani	dapat	mencapai	hasil	5-6	ton/ha.	Hasil	pengkajian	dan	
penelitian	jagung	hibrida	di	Labangka,	Kecamatan	Labangka,	Sumbawa	dengan	teknologi	tanpa	
olah	tanah	dengan	jagung	hibrida	C7	selama	2	tahun	2000/2001	dapat	menghasilkan	6-7	ton/ha	
sedang	ditingkat	petani	sekitar	5,5	ton/ha	(Suwardji	2002).		
	
Secara	 umum	 tanah-tanah	 di	 lahan	 kering	 NTB	 mempunyai	 potensi	 yang	 besar	 untuk	
pengembangan	 jagung.	 Tanah-tanah	 alfisol,	 entisol,	 inceptisol	 dan	 vertisol	merupakan	 tanah-
tanah	yang	berpotensi	besar	untuk	pengembangan	jagung.	Namum	demikian	beberapa	kendala	
seperti	kondisi	curah	hujan	yang	tidak	menentu,	kekurangan	beberapa	unsur	hara	seperti	N	dan	
P	 serta	 beberapa	 unsur	 mikro	 perlu	 mendapat	 perhatian.	 Di	 samping	 itu	 permasalahan	 lain	



seperti	 hama	 dan	 penyakit,	 gulma	 dan	 tidak	 kalah	 pentingnya.	 Permasalahan	 pemasaran	
menjadi	permasalahan	yang	sangat	fundamental	dalam	pengembangan	jagung	di	lahan	kering.		
	
Beberapa	 teknologi	 pengelolaan	 lahan	 kering	 berbasis	 jagung	 yang	 berkembang	 diantaranya:	
(1)	penggunaan	varietas	unggul	berdaya	hasil	tinggi	dan	stabil,	(2)	benih	berdaya	tumbuh	tinggi	
>	 90	 %,	 (3)	 teknologi	 tanpa	 olah	 tanah	 dengan	 herbisida	 ramah	 lingkungan,	 (4)	 populasi	
tanaman	optimum,	(5)	rationalisasi	penggunaan	pupuk	berdasarkan	analisis	tanah	dan	jaringan	
tanaman,	(6)	penggunaan	pupuk	organik	saat	tanam,	(7)	pengendalian	gulma	secara	tepat,	(8)	
pengendalian	hama	dan	penyakit	berdasarkan	konsep	PHT,	(9)	pengelolaan	air	yang	tepat,	(10)	
penanganan	 paska	 panen,	 (11)	 penanaman	 tumpang	 gilir	 dengan	 kacang	 hijau	 dan	 kacang	
tunggak	(Mashur,	2004).	
	
Di	 sector	 jagung,	 Pemerintah	 Daerah	 melakukan	 teobosan	 yaitu	 Pertama,	 dengan	
pengembangan	 areal	 tanam	 baik	 dilahan	 basah	maupun	 di	 lahan	 kering.	 Untuk	 lahan	 kering	
diutamakan	 padalahan	 yang	 memiliki	 sumber	 air	 seperti	 sumur	 pompa	 air	 dalam	 embung	
sehingga	bisa	ditanami	dua	kali	dalam	setahun.	Kedua,	peningkatan	produktivitas.	Potensi	NTB	
untuk	 jagung	komposit	antara	50-70	kw	per	hektar	dan	 jagung	hibrida	mencapai	100-150	kw	
per	 hektar.	 Sehubungan	 dengan	 itu,	 maka	 dilakukan	 upaya	 pergantian	 varietas	 dari	 varietas	
potensi	 produksirendah	 (varietas	 lokal)	 ke	 varietas	 potensi	 sedang	 ke	 varietas	 potensi	 tinggi	
(varietas	 hibrida)	 yang	 diikuti	 dengan	 perbaikan	 teknis	 budidaya	 menjadi	 lebih	 baik.	 Ketiga,	
Pengamanan	produksi.	 Terdapat	 tiga	kegiatan	berkaitan	dengan	upaya	pengemanan	produksi	
yaitu	(a)	pengendalian	Organisme	Pengganggu	Tanaman	(OPT),	(b)	perlindungan	tanaman	dari	
dampak	 fenomena	 iklim	 (kekeringan,kebanjiran)	 dan	 (c)	 penanganan	 pasca	 panen.	
Keempat,kelembagaan	 dan	 Pembiayaan.	 Penataan	 dan	 penguatan	 kelembagaan	 tani	
merupakan	keharusan	untuk	meningkatkan	produksi.		
	
Keberhasilan	 peningkatan	produksi	 banyak	mempengaruhi	 kemampuan	 kelompok	 tani	 dalam	
rekayasa	 teknologi,	 rekayas	 ekonomi	 dan	 rekayasa	 sosial.	 Kelompok	 tani	 yang	mantap	 lebih	
responsif	 terhadap	 teknologi,mampu	 menjalankan	 kemitraan	 dengan	 baik	 dan	 dipercaya	
perbankan.	Selain	upaya	tersebut	pemerintah	daerah	juga	membangun	sarana	pendukung	yaitu	
dengan	 membangun	 gudang	 SRG	 dengan	 kapasitas	 3000	 ton.	 	 Anggaran	 di	 sektor	
pengembangan	 jagung	 juga	 terus	 bertambah	 setiap	 tahunnya,	 tahun	 2010	 dana	 yang	
diperuntukkan	 untuk	 program	 jagung	 yaitu	 Rp	 281.976.000	 mengalami	 peningkatan	 dengan	
pesat	pada	tahun	2012	menjadi	Rp.	6.000.000.000.	
	
Struktur	pasar	

Untuk	 mengidentifikasi	 faktor-faktor	 yang	 mempengaruhi	 kinerja	 dan	 daya	 saing	 suatu	
komoditi,	 dalam	 hal	 ini	 komoditas	 jagung,	 baik	 yang	 melayani	 pasar-pasar	 tingkat	 lokal,	
regional,	nasional	maupun	internasional	perlu	dikaji	dari	dua	sisi	yaitu	dari	sisi	input	dan	output.	
Dari	 input	 terdapat	 beberapa	 perusahaan	 yang	 masuk	 ke	 NTB.	 Perusahaan-perusahaan	
tersebut	 telah	 memiliki	 bagian	 pemasaran	 yang	 membawa	 bibit	 tersebut	 ke	 toko-toko	
pertanian	atau	langsung	ke	petani.	Harga	yang	diterima	oleh	petani	dengan	membeli	di	bagian	



pemasaran	perusahaan	atau	di	toko	pertanian	sama.	Sejauh	ini,	petani	 jagung	tidak	megalami	
kesulitan	 memperoleh	 bibit	 jagung	 sulit,	 selain	 bisa	 diperoleh	 di	 took	 pertanian	 petani	 juga	
mendapatkan	 bantuan	 bibit	 dari	 pemerintah	 melalui	 masing-masing	 ketua	 kelompok.	 Setiap	
anggota	 kelompok	memperoleh	5Kg	bibit	 jagung.	Namun	 tidak	demikian	dengan	pupuk	 yang	
agak	sulit	untuk	mereka	peroleh.	Sejauh	 ini	belum	ada	subsidi	maupun	bantuan	pupuk	untuk	
petani	jagung.	Kebutuhan	pupuk	mereka	penuhi	sendiri	sesuai	dengan	kemampuan	mereka.		

Pada	saat	musim	panen	tiba,	biasanya	para	pedagang	datang	langsung	ke	lahan	atau	ke	rumah	
petani	 untuk	 membeli	 hasil	 panen.	 Mereka	 yang	 datang	 biasanya	 pedagang	 pengepul	 yang	
kemudian	menjual	 biji	 jagung	 tersebut	 ke	 perusahaan	 atau	 ke	 eksportir.	Namun	untuk	 pasar	
lokal	 biasanya	 dari	 petani	 langsung	 ke	 konsumen	 namun	 adapula	 pedagang	 pengepul	 yang	
datang	mencari	biji	 jagung	untuk	dipasarkan	langsung.	Penjual	pedagang	pasar	 local	 ini	hanya	
memeiliki	skup	pasar	yang	kecil	dan	modal	yang	kecil	pula.	Berikut	ini	bagal	alir		input	produksi	
jagung	dan	output	biji	jagung.	

	

	

	

	

Berikut	bagan	alir	input	(bibit)	produksi	jagung	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Perusahan	penyedia	
bibit	

Bagian	pemasaran	

Toko-toko	Penyedia	
input	pertanian	

Toko-toko	Penyedia	
input	pertanian	

Kelompok	tani/Petani	



	
Bagan	alir	output	produksi	jagung	
	

	
	
	
Beberapa	 perusahaan	 yang	 memasok	 bibit	 di	 NTB	 adalah	 PT	 PERTANI,	 PT	 Tanindo	 dan	 PT	
Singenta.	 Perusahaan	 –perusahaan	 tersebut	 memproduksi	 bibit	 jagung	 yang	 sudah	 dikenal		
oleh	petani	diantaranya	merk	BISI	milik	PT	Tanindo	dan		merk	NK1	atau	NK2	milik	PT	Singenta.		
PT		Pertani	selain	menyediakan	bibit	juga	membeli	jagung	dari	petani.	Baik	pedagang	maupun	
pembeli	bebas	keluar	atau	masuk	pasar	dan	jumlahnya	cukup	banyak.	
	
Jika	dilihat	dari	jumlah	penjual	atau	produsen	yang	bergerak	dalam		input	produksi	jagung	maka	
jenis	pasarya	termasuk	dalam	oligopoly	dimana	terdapat	beberapa	produsen	atau	penjual	bibit	
seperti	 yang	 telah	 disebutkan	 diatas.	 Demikian	 pula	 dengan	 pasar	 output,	 jika	 dilihat	 dari	
jumlah	 pemebeli	maka	 termasuk	 dalam	 pasar	 oligopoly.	 Karrena	 terdapat	 beberapa	 pembeli	
(skala	besar)	yang	berujung	pada	eksportir	di	Pulau	Bali.	
	Jenis	 pasar	 tersebut	 berpengaruh	pada	harga	 komoditas,	 pada	pasar	 input	 harga	 ditentukan	
oleh	produsen	bibit	jagung	sedangkan	pada	pasar	output	harga	ditentukan	oleh	kondisi	pasar.	
Dimana	pada	saat	produksi	melimpah	pada	saat	panen	raya	harga	akan	turun,	namun	pada	saat	
produksi	 sedikit	 harga	 akan	 naik,	 sebagaimana	 produk	 pertanian	 lainnya.	 Produsen	 (petani)	
tidak	memiliki	kekuatan	untuk	membentuk	harga	di	pasar	melainkan	sebagai	pengambil	harga	
yang	berlaku	(price-taker).	
	
Meski	demikian,	bukan	berarti	setiap	rantai	yang	ada	tidak	memiliki	masalah.	Untuk	pasar	input	
permasalahan	 yang	 dihadapi	 pada	 pasar	 input	 adalah	 pupuk	 yang	 semakin	 sulit	 untuk	
diperoleh,	 karena	 hingga	 saat	 ini	 belum	 ada	 subsidi	 yang	 ditetapkan	 oleh	 pemerintah	 untuk	
komoditas	jagung.	Sedangkan	pada	pasar	output	msalah	yang	dihadapi	adalah	lemahnya	posisi	
tawar	 petani	 terutama	 menghadapi	 harga	 jagung	 yang	 sering	 mengalami	 fluktuasi.	 Untuk	
mengatasi	 permaslahan	 tersebut	 maka	 pemerintah	 mengadakan	 program	 kemitraan	 denga	
perusahaan.	System	kemitraan	yang	dijalani	berbentuk	pinjaman	modal	atau	pemberian	bibit	
dan	pada	saat	panen	perusahaan	yang	akan	membeli	jagung	tersebut.	Keuntungan	dari	system	
kemitraan	ini	petani	terlindungi	dari	permainan	harga	yang	dilakukan	oleh	pedagang	pengepul.	



Selain	 itu,	 untuk	 mengatasi	 anjloknya	 harga	 tersebut	 pemerintah	 sudah	 berusaha	 membuat	
program	 untuk	 mengatasi	 anjloknya	 harga	 dengan	 membuat	 program	 resi	 gudang	 (gudang	
untuk	 menyimpan	 produk-produk	 pertanian)	 yang	 berfungsi	 untuk	 menjaga	 stabilitas	 harga.	
Seharusnya	bisa	diatasi,	tetapi	kenyataan	di	lapangan	berbicara	hal	sebaliknya.	Begitu	juga	yang	
terjadi	pada	panen	raya	tahun	2012	lalu.	Harga	jagung	jatuh	sampai	Rp	1000	per	kg.	
	


