
 
 
 
 
 
 
 
 

PENGEMBANGAN MODEL USAHA JAGUNG TERPADU 
DI KABUPATEN TAKALAR 

 

THE DEVELOPMENT 0F INTEGRATED CORN BUSINESS MODEL 
 IN TAKALAR REGENCY 

 

 

Nirmala Dewi,  Mulyati M. Tahir,  Abu Bakar Tawali, Zainal, Meta Mahendradatta 

Bagian Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin,  
 
 

 

 

 

 

 

Alamat Korespondensi : 
 
Nirmala Dewi, STP 
Fakultas Pertanian 
Universitas Hasanuddin 
Makassar, 90245 
HP: 085394141180 
Email: nirmaladewi_unhas@yahoo.co.id 
 

 

 

 

 

 

 



Abstrak  

Berbagai permasalahan dalam agribisnis jagung harus segera diatasi guna meningkatkan produksi dalam negeri. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu dibangun model kemitraan agroindustri jagung terpadu, untuk 
mewujudkanya diperlukan penelitian dan bukti dilapangan mengenai agroindustri jagung.  Penelitian ini 
bertujuan untuk mengembangkan model usaha jagung dari hulu sampai hilir, dalam bentuk model Badan Usaha 
Milik Petani (BUMP). Metode penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu : tahap pengumpulan data primer dan 
sekunder, Focus Group Discussion (FGD) untuk penyusunan konsep BUMP.  Data sekunder diperoleh dari 
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Takalar, sedangkan data primer diperoleh dari 
hasil kuesioner dan wawancara langsung dengan responden. Penelitian  dilakukan di Kelurahan Salaka, 
Kecamatan Pattallassang.  Lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan luas area jagung yang ada, sarana 
transportasi dan kelembagaan kelompok tani yang sudah ada.  Hasil dari penelitian diperoleh model usaha 
jagung terpadu yaitu lembaga gapoktan, unit saprodi, unit pembiayaan dan penyuluhan, unit pasca panen, unit 
penggudangan, unit pemasaran hingga ke industri pengolahan dalam suatu BUMP. Model ini diharapkan 
dikontrol dalam lembaga gapoktan yang pemegang sahamnya Swasta, Pemda dan Kelompok Tani. Model ini 
selanjutnya diharapkan menjadi contoh untuk penerapan pengembangan usaha agroindustri jagung di daerah 
lain. 

Kata Kunci : Pengembangan model, model usaha jagung, usaha jagung terpadu 

 

Abstract 

Various problems in corn agribusiness must be overcome in order to increase domestic production. To overcome 

these problems, it is necessary to build a model of integrated partnership of agro industrial corn. To bring it to 

the reality, it needs a research and field evidence of the agroindustry of corn from upstream to downstream in the 

form of Farmer Owned (BUMP) model. The study was conducted in Salaka village, Pattallassang district. This 

location was chosen by considering the width of the existing corn area, transportation and the existing farmer 

group institution. This research was conducted through several stages : data collection phase, Focus Group 

Discussion (FGD) and composing BUMP draft. The result of the research showed the business model of 

gapoktan agency, units of inputs, financial and counseling units, post-harvest unit, stockholding unit, marketing 

unit until the processing industry in a BUMP. This model was controlled by gapoktan institution whose 

shareholders are Private, Government, and Farmer Groups. Then this model is expected to be an example for the 

application of maize agro enterprise development in other areas. 
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PENDAHULUAN 
 

Komoditas tanaman pangan yang strategis dan merupakan komoditas unggulan Sulawesi, 

terutama Sulawesi Selatan salah satunya adalah jagung.   

Jagung merupakan komoditi palawija strategis Indonesia ditinjau dari aspek pengusahaan 

dan penggunaan hasilnya. Permintaan jagung di dalam negeri cenderung menunjukkan 

peningkatan seiring dengan semakin meningkatnya permintaan jagung untuk kebutuhan bahan 

pangan, pakan ternak dan bahan baku industri.  Produksi jagung nasioanl memperlihatkan 

trend kenaikan dan tahun 2010 mencapai 18.327.636 namun pada tahun  2011 menurun 

menjadi 17.629.033  dan ini tidak dapat memenuhi permintaan kebutuhan jagung nasional 

yang semakin meningkat (Badan Pusat Statistik, 2011). 

Wilayah penghasil jagung utama di Indonesia adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Lampung, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintah terus 

mengupayakan peningkatan produksi jagung dalam negeri. Berbagai usaha dilakukan 

pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan jagung nasional baik melalui pendekatan 

intensifikasi (perbaikan teknik budidaya dan penggunaan benih unggul untuk meningkatkan 

produktivitasnya) maupun ekstensifikasi (perluasan areal penanaman).  Namun, 

ketergantungan pabrik pakan terhadap jagung impor masih sangat tinggi, yaitu sekitar 

40,29%. Para produsen pangan dan pakan ternak masih cenderung untuk melakukan impor 

jagung dengan alasan kontinuitas pasokannya yang lebih terjamin, mutu yang lebih baik dan 

harga yang relatif lebih rendah. Alasan lain para produsen lebih memilih jagung impor serta 

kurang mengupayakan membangun kemitraan dengan petani lokal adalah kandungan 

aflatoksin jagung lokal dari petani yang sering tidak memenuhi syarat. 

Berbagai permasalahan dalam agroindustri Jagung harus segera diatasi guna 

meningkatkan produksi jagung dalam negeri, di Kabupaten Takalar khususnya. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, maka perlu dibangun model Kemitraan Agroindustri Jagung 

Terpadu.  Terobosan yang semula berorientasi on farm menjadi sistem dan usaha agribisnis. 

Perubahan tersebut adalah bagian integral dari pengembangan agroindustri jagung di 

pedesaan. Untuk mewujudkannya, diperlukan penelitian dan bukti di lapangan dalam bentuk 

model Badan Usaha Milik Petani (BUMP), sehingga langkah dan upaya yang ditempuh dapat 

tercapai yang diharapkan penelitian  ini dapat menjadi contoh  model bagi masyarakat tani di 

daerah lain di Indonesia. 

Dari hasil peninjauan secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan 

agroindustri jagung  adalah sebagai berikut: Belum berkembangnya kelembagaan dan 



kegiatan Kelompok Tani serta Gapoktan dalam agribisnis jagung yang melibatkan 

petani/kelompok tani dan penyedia sistem usaha tani (bibit, peptisida dan pupuk).Belum 

terciptanya kemitraan yang kuat dan sejajar antara petani/ gabungan kelompok tani dengan 

industri pangan/pakan ternak. Hal ini menyebabkan panjangnya mata rantai pemasaran dan 

lemahnya posisi tawar petani dalam pemasaran jagung. Tidak adanya jaminan kontinuitas 

suplai bahan baku dan mutu yang seragam dari jagung lokal sebagaimana yang dibutuhkan 

oleh industri pakan/pangan. Hal ini merupakan salah satu faktor mengapa industri pengolahan 

jagung kurang berminat membangun kemitraan dengan petani lokal. 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:Mengembangkan model kelembagaan petani 

dalam bentuk model Badan Usaha Milik Petani (BUMP) jagung terpadu yang melibatkan 

petani/kelompok tani, penyedia sistem usaha tani (bibit, peptisida dan pupuk), unit pasca 

panen dan UKM yang saling menguntungkan. Mengembangkan model kemitraan agroindustri 

jagung antara petani/ gapoktan, unit saprodi, unit pasca panen, unit pembiayaan, unit 

pemasaran dan industri pengolahan yang sejajar dan saling menguntungkan. Membangun 

model kemitraan agroindustri jagung yang terpadu dari hulu sampai hilir suatu sistem 

agribisnis dalam rancangan model Badan Usaha Milik Petani (BUMP).  Model ini dapat 

dijadikan model usaha  jagung terpadu di daerah lain di Indonesia yang akan memacu 

peningkatan keunggulan kompetitif jagung, memacu pertumbuhan sumber daya manusia dan 

penumbuhan kawasan agroindustri jagung yang sesuai dengan kondisi wilayah/daerah yang 

dikembangkan. 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Pengembangan model agroindustri jagung terpadu dilakukan di salah satu sentra produksi 

jagung di Sulawesi Selatan, yaitu di Kabupaten Takalar.   Lokasi  dipilih dengan 

mempertimbangkan luas lahan usaha tani jagung yang ada, sarana transportasi yang 

mendukung (jalan poros dan jalan lingkar kecamatan), lokasi lahan penanaman yang saling 

berdekatan, dan kelembagaan kelompok tani yang sudah ada. Di daerah ini, sudah ada 

kelembagaan usaha tani, penanganan pasca dan pemasaran yang sudah berjalan (mulai dari 

kegiatan penyediaan sarana produksi, kegiatan pengumpulan, pengeringan dan penggudangan, 

dan penjualan). Namun dari segi kelembagaan, posisi petani masih lemah. Di samping itu, 

penanganan pasca panen belum memadai yang dapat dilihat dari susut mutu dan bobot yang 

masih sangat tinggi. 



Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Agustus sampai November 2012. Lokasi yang dipilih 

yaitu di Kabupaten Takalar Kecamatan Pattallassang, Kelurahan Salaka yang melibatkan 

:Gapoktan Salaka, Kelompok Tani Salaka I, Salaka II dan Sipakatutuki, Petani di Kelurahan 

Salaka, Pengumpul  Jagung : UD Nurfahmi dan Beberapa instansi setempat yang terkait 

Pengumpulan Data 

Penyusunan model ini dilakukan setelah mengumpulkan data informasi secara Deskriptif 

tentang kondisi objektif di lokasi peneltian.  Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut: 

Mengambil data  sekunder potensi wilayah rancangan penelitian. Mengumpulkan data primer 

melalui wawancara dan pengisian kuesioner yang dibagikan kepada petani, ketua kelompok 

tani (Poktan), ketua gabungan kelompok tani (Gapoktan), dan Penyuluh Pertanian setempat 

mengenai proses dalam menjalankan usaha budidaya dan agribisnis jagung. Mengidentifikasi 

permasalahan agribisnis Jagung di lokasi penelitian. Mencari mitra usaha dalam hal ini 

sebagai sarana penyedia stok kebutuhan petani selama on farm. Mencari mitra dan teknologi 

yang tepat untuk proses off farm yaitu pengolahan pasca panen dan pemasaran. 

Menyusun Model Badan Usaha Milik Petani (BUMP) 

Melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak terkait mengenai konsep BUMP dan 

melengkapi data hasil yang didapat dari lokasi serta melakukan diskusi permaslahan dan 

penyenyelesainnya dalam kegiatan agroindustri jagung di Takalar dalam bentuk Focus Group 

Discussion (FGD). Hasil dari pengumpulan data (primer dan Sekunder)  dan FGD yang telah 

dilakukan kemudian disusun menjadi satu model usaha jagung terpadu mulai dari hulu sampai 

hilir dalam bentuk BUMP. 

HASIL PENELITIAN 
 

Data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dan data primer.  Data sekunder 

diperoleh dari instansi terkait yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 

(BKP3) Kabupaten Takalar.  Sedangkan untuk data primer diperoleh dari hasil wawancara 

dan pengisian kuesioner langsung di lokasi objek penelitian yaitu dikelurahan Salaka, 

Kecamatan Pattallassang, diantaranya; petani, ketua Kelompok Tani (Salaka II), Ketua 

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan Salaka), UD Nurfahmi dan Penyuluh pertanian 

setempat.  

Data sekunder untuk luas tanam Jagung empat (4) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 

1. Dari data luas tanam di Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi perubahan 

luas area tanam. Jenis jagung yang dibudidayakan oleh petani di Kabupaten Takalar menurut 



data sekunder yang diperoleh dari Laporan Luas Tanam Padi Badan Ketahanan Pangan Dan 

Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada Tabel 2, yaitu 

Hibrida, Composit, Lokal dan Jagung Manis. Di kecamatan Pattallassang ada dua macam 

jenis jagung dibudidayakan yaitu jagung Hibrida dan jagung Lokal yang luas keseluruhannya 

berjumlah 517,60 Ha.  Jumlah jagung Hibrida  yaitu 481,60 Ha, sedangkan untuk jagung 

Lokal yautu 36, 60 /Ha.   

Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dilakukan secara bertahap, mulai dari 

penyuluh pertanian setempat (dalam hal ini penyuluh pertanian kelurahan Salaka), Gapoktan 

Salaka, Kelompok Tani Salaka II dan petani Salaka.  Pengambilan data menggunakan 

kuesioner diharapkan dapat memperoleh data yang releven.   

Teknik wawancara dilakukan sesuai dengan arahan dari Singarimbun (2008), yaitu 

pewawancara diharapkan merangsang responden untuk menjawab pertanyaan, menggali 

jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya.  Syarat menjadi pewawancara yang 

baik ialah keterampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi, dan rasa aman, artinya tidak 

ragu dan takut menyampaikan pertanyaan.  Demikian pula responden dapat mempengaruhi 

hasil wawancara karena mutu jawaban yang diberikan tergantung pada apakah dia dapat 

menangkap isi pertanyaan dengan tepat serta bersedia menjawabnya dengan baik.  Sehingga 

diperoleh beberapa data yang mendukung untuk acuan pembuatan model. 

Kelompok Tani (Poktan) di Kelurahan Salaka tergabung dalam satu Gabungan Kelompok 

Tani (Gapoktan) yang terdiri dari 7 Poktan dan masing-masing beraggotakan 15 – 40 orang. 

Sekitar 80% dari anggotanya menanam jagung.  Khusus untuk Kelompok Tani sesuai yang 

dikutip dari hasil Pengisian kuesioner, luas lahan untuk tanaman Jagung  Poktan Salaka I 15 

Ha, Salaka II 37, 24 Ha,  dan Sipakatutuki 15 Ha.  Penanganan budidaya jagung dilakukan 

mulai dari olah tanah sampai proses pemupukan dan pengendarian hama.  Untuk mengolah 

tanah dibutuhkan tenaga mesin seperti traktor. Mesin tersebut diperoleh dari bantuan 

pemerintah.  Untuk kelurahan Salaka khususnya hanya mendapat 1 (satu) unit traktor.  

Bantuan tersebut disalurkan melalu Gapoktan yang selanjutnya digunakan secara bergiliran.  

Hal tersebut mengakibatkan penenganan pengolahan tanah terkendala karena hanya terbatas 

satu alat saja untuk semua lahan areal penanaman jagung se kelurahan Salaka.  Untuk 

mengantisipasinya para petani ada yang menyewa mesin dari luar kelurahan ataupun dari 

kelurahan Salaka Keanekaragaman penanganan lahan tersebut menyebabkan berfluktuasinya 

hasil panen. 

Jenis jagung yang dibudidayakan di Kelurahan Salaka ada 2(dua) yaitu jenis jagung 

hibrida (Pioner, Bisi 816 dan NK22) dan jagung penangkaran (SHS).  Hasil yang ditemukan 



dilokasi menunjukkan perbedaan yang sangat fluktuatif dari kedua jenis jagung tersebut.  

Mulai dari bibit sampai selisih harga.  Untuk jenis jagung penangkaran yang khusus 

disediakan oleh perusahaan swasta (SHS) harga jualnya bisa mencapai Rp.10.000/ Kg, 

sedangkan untuk jagung biasa hanya berkisar Rp.1.800 sampai Rp 2.800/Kg.  Meskipun 

demikian mayoritas petani yang tercatat dalam kelembagaan Gapoktan di kelurahan Salaka 

menanam jenis jagung hibrida. 

Jagung hibrida yang dibudidayakan yaitu jenis NK 22 dan Pioner. Hal yang sangat 

penting dalam proses budidaya jagung yaitu menjaga kesuburan tanah.  Untuk jenis tanah di 

daerah penelitian masih perlu penanganan untuk memperoleh hasil maksimal.  Salah satunya 

dengan penambahan pupuk.  Pupuk yang digunakan petani yaitu urea, ponska dan ZA.   

 Ada beberapa pedagang pengupul yang memiliki alat pemipil yang kemudian dibawa ke 

petani yang tidak memiliki pemipil sendiri, yang kemudian digunakan untuk memipil jagung 

hasil panen.  Seperti pengupul UD Nurfahmi memiliki alat pemipil sendiri untuk 

memudahkan petani dalam proses pasca panen yang terbatas pada tahap pengeringan saja.  

Selanjutnya hasilnya kemudian di timbag sesuai dengan kesepakatan harga yang ditentukan 

oleh pengupul. 

UD Nurfahmi yang berdiri sejak 2006 dengan kegiatan usaha pengupul jagung hasil 

pertanian di Kelurahan Salaka dan sekitarnya.  Selain itu mejual berbagai saprodi budidaya 

jagung seperti peptisida, pupuk dan bibit.  UD Nurfahmi menjadi salah satu alternatif 

penyedia bibit dan saprodi pertanian oleh sebagian besar petani di Kelurahan Salaka.  Juga 

menjadi pengupul hasil-hasil pertanian seperti padi dan jagung.  

Harga yang ditawarkan pengupul bervariatif.  Untuk jagung biasa  yaitu sekitar Rp 2.600 

tergantung dari kadar air dan musim tertentu.  Untuk kadar air yang di syaratkan oleh para 

pengupul yaitu sekitar 20-26 %. Khusus untuk UD Nurfahmi didtribusi hasil pembelian 

dilakukan di kawasan KIMA Makassar seperti Koppang dan Jaffa.  Seperti yang dikutip dari 

hasil wawancara pemilik UD Nurfahmi, bahwa ada 3 (tiga) tahapan proses distribusi yang 

dilakukan. Yaitu yang pertama pada bulan Februari hingga pertengahan bulan April.  Jagung 

hasil pembelian sekitar 25 ton/hari selama 2 bulan.  Kedua, pada bulan Agustus hingga bulan 

Oktober sekitar 10 – 12 ton/ hari selama 2 bulan. Dan yang ketiga yaitu bulan Oktober hingga 

bulan Desember dibawah 10 ton dalam jangka waktu tertentu yang bergantung dari stok yang 

ada serta musim pada tahun tersebut. 

 

 



PEMBAHASAN 

Penelitian ini mengacu pada model usaha jagung yang ada di kabupaten Takalar.  Sesuai 

dengan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi penelitian 

yaitu Kelurahan Salaka sangat membutuhkan pengembangan model usaha jagung, baik dari 

kelembagaan kelompok tani, penyediaan sarana dan prasarana, penanganan pasca panen 

maupun hubungannya dengan pelaku bisnis yaitu industri. Kelembagaan Gapoktan di 

Kelurahan Salaka memerlukan penetaan baik dari segi hubungan antar poktan, administrasi 

dalam penyediaan saprodi pertanian hingga pemasarannya.  Hal tersebut seperti yang dikutip 

dari Berita Dekominfo (2007), bahwa secara umum kelembagaan yang ada di Kabupaten 

Takalar saat ini masih memerlukan penataan secara lebih baik. Saat ini sudah ada Kelompok 

Tani yang beranggotan 24-40 petani untuk setiap kelompok tani. 

Tahun 2008 sampai tahun 2011 terjadi penurunan dan adanya fluktuasi perkebangan 

lahan dari tahun ke tahun.  Hal tersebut membuktikan bahwa perlunya penanganan untuk 

budidaya jagung yang menjadi faktor utama dalam agribisnis jagung, mengingat Sulawesi 

Selatan merupakan centra produksi jagung seperti yang dikutip dari peryataan Sudana (2012), 

bahwa  Bila dilihat dari pertumbuhan luas panen jagung di pulau Sulawesi, dimana propinsi 

Sulawesi Selatan merupakan sentra produksi jagung, kedepan juga akan mengalami hambatan 

untuk meningkatkan luas panen, hal ini mengingat semakin terbatasnya lahan dan ketatnya 

persaingan komoditas lain. Selain itu juga diperlukan penguatan kelembagaan. Hal ini sesuai 

dengan Syahyuti (2012), bahwa khusus untuk sektor pertanian, dibutuhkan kebijakan 

pengembangan kelembagaan (termasuk didalamnya lembaga keungan, penelitian dan 

pengembangan, dan pengembangan organisasi lembaga petani). 

Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dilakukan secara bertahap, mulai dari 

penyuluh pertanian setempat (dalam hal ini penyuluh pertanian kelurahan Salaka), Gapoktan 

Salaka, Kelompok Tani Salaka II dan petani Salaka.  Pengambilan data menggunakan 

kuesioner diharapkan dapat memperoleh data yang releven.  Peryataan ini tertuang dala 

Singarimbun (2008) bahwa tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah untuk  (a) memperoleh 

yang releven dengan tujuan survai, dan (b) memperoleh informasi dengan realibilitas dan 

validitas setinggi mungkin 

Jagung hibrida yang dibudidayakan yaitu jenis NK 22 dan Pioner. Menurut Amonim  

(2012), bahwa jagung dengan farietas NK 22 dan Pioner merupakan varietas yang saat ini 

sangat banyak ditanam oleh petani di indonesia khususnya di Sulawesi Selatan.  Kedua 

varietas tersebut memiliki keunggulan karakteristiknya masing-masing baik itu dari segi 



bantuk dan ukuran pada biji dan tongkol serta penampakan lainya.  Bibitnya diperoleh dari 

pemerintah dan disalurkan melalui Gapoktan sesuai dengan CPCL (Calon Petani dan Calon 

Lahan) dari masing-masing Kelompok Tani.  Sedangkan untuk peptisida dan pupuk diperoleh 

dari RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).   Meskipun bantuan saprodi diperoleh 

dari pemerintah, namun kebutuhan petani masih belum bisa terpenuhi menyangkut 

terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mengganggarkan kebutuhan petani.   

Pupuk yang digunakan petani yaitu urea, ponska dan ZA.  Pemberian pupuk harus 

dilakukan dengan cara berimbang, sesuai yang dikutip dari Akil (2010), bahwa perbaikan 

kesuburan tanah melalui pemupukan dilakukan dengan pemberian pupuk berimbang, yang 

artinya pemberian pupuk sesuai kebutuhan tanaman yang masih kekurangan hara dalam 

tanah.  Untuk 1 Ha lahan diperlukan sekitar 15 – 16 sak pupuk, atau untuk pupuk kombinasi 

Urea 400 Kg dan Ponska 300 Kg.  

Proses pemanenan dan penanganan pasca panen di Kelurahan Salaka dilakukan sesuai 

dengan masyarakat Takalar pada umumnya, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Tawali 

(2006),  yaitu pemanenan jagung yang dilakukan oleh petani di Kabupaten Takalar umumnya 

dengan cara menebang jagung, lalu dibiarkan seminggu di lahan.   Meskipun mayoritas petani 

melakukan pemanenan dengan cara tersebut, namun masih ada petani yang menjual hasil 

panennya tanpa dipipil ataupun dijemur.  Hal ini tergantung dari kondisi cuaca dan 

ketersediaan alat pemipil dari petani. 

Proses pengeringan menggunakan sinar matahari.  Hasil panen dihamparkan dipingir-

pinggir jalan sekitar wilayah penanaman jagung,  hal ini berlangsung sekitar 1 (satu) hingga 3 

(hari) tergantung dari kondisi cuaca.  Hal tersebut juga telah dijelaskan oleh Tawali (2006), 

bahwa  jagung dijemur selama 3 hari, dipipil dan dijual ke pengumpul.  Ada yang menjualnya 

langsung dan ada juga menjualnya setelah dipipil, tergantung dari ketersediaan alat pemipil.  

Untuk para pengupul sendiri setelah membeli hasil panen jagung petani dilanjutkan dengan 

mengerinkan kembali jagung yang telah dipipil, hal tersebut tergantung dari kadar air dari 

jagung dan cuaca.  Proses pemipilan akan berlangsung dengan mudah dan kualitas pipilan 

tinggi jika tanaman sudah mencapai umur panen yang ditentukan  oleh  kadar air biji yang 

rendah (< 18%) pada saat panen  (Firmansyah et al., 2007). 

Pemasaran komoditas jagung merupakan suatu interaksi terlaksananya jual beli jagung 

yang dilakukan oleh petani sebagai produsen.  Saluran pemasaran jagung yang ada diwilayah 

Kabupaten Takalar adalah produksi jagung yang dihasilkan oleh petani kemudian dijual 

kepedagang pengupul desa atau kelompok tani yang berada pada wilayah tersebut (Sahardi, 

2008). Berdasarkan hasil survey lapang (pemetaan), sistem pemasaran yang berlangsung di 



Kabupaten Takalar berlangsung dalam 3 jalur, yaitu (a) Dari petani kepengumpul di tingkat 

kecamatan untuk dijual kepengusaha peternakan,pedagang antarpulau dan eksportir ; (b) Dari 

petanik pengumpul di tingtkat kecamatan, kemudian kepengumpul di tingkat Kabupaten 

(Takalar, dan Bantaeng, Jeneponto), lalu dijual kepengusaha peternakan, pedagangan antar 

pulau dan eksportir ; dan (c) Dari petani kepedagang pengumpul, lalu kepengecer di Makassar 

(khusus untuk jagung konsumsi untuk bahan baku bassang dan nasi jagung) (Tawali, 2006). 

Untuk menungkatkan proses produksi ada faktor-faktor pendukung yang perlu 

diperhatikan, menurut Nuhung (2007), yaitu  seperti lahan, modal, teknologi, sarana produksi, 

pupuk, benih, peptisida, alsintan dan lain-lain, perlu dikonsolidasikan.  Dengan demikian, 

petani dapat mengakses dengan mudah, cepat, hemat, terjangkau dan tersedia pada saat 

dibutuhkan.  Menurut Sahyuti (2012), bahwa untuk sektor pertanian, dibutuhkan kebijakan 

pengembangan kelembagaan (termasuk didalamnya lembaga keungan, penelitian dan 

pengembangan, dan pengembangan organisasi lembaga petani).  Lemahnya kelembagaan 

pertanian, seperti pengkreditan, lembaga input, pemasaran, dan penyuluhan.   Semua hal 

tersebut dibutuhkan penangan untuk dituankan dalam suatu perencanaan agribisni yang tepat 

dan saling menguntungkan. 

Upaya pemerintah dalam meningkatkan jagung dalam negeri perlu didukung dengan 

upaya perbaikan sistem agroindustri di sektor jagung baik di hulu maupun di hilir. Untuk itu 

diperlukan suatu strategi pengembangan model kemitraan agroindustri jagung yang 

terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir, termasuk di dalamnya penanganan pasca panen, 

pengolahan untuk meningkatkan nilai tambahnya, dan pemasarannya. Terobosan yang semula 

berorientasi on farm menjadi sistem dan usaha agribisnis. Perubahan tersebut adalah bagian 

integral dari pengembangan agroindustri jagung di pedesaan. Untuk mewujudkannya, 

diperlukan bukti di lapangan dalam sehingga langkah dan upaya yang ditempuh dapat tercapai 

yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat tani di daerah lain.  

Hasil dari pengumpulan data yang  ditemukan dari berbagai informasi primer dan 

sekunder mengenai permasalahan dalam agribisnis jagung kemudian dikumpulkan dan 

didiskusikan serta dibahas lebih lanjut dalam suatu wadah kegiatan yaitu Focus Group 

Discussion (FGD).  Kegiatan FGD  dihadiri oleh beberapa instansi dan pihak-pihak terkait 

seperti Dinas Bapeda, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Lurah Salaka, Penyuluh 

Pertanian Kelurahan Salaka, UD Nurfahmi, beberapa Kelompok Tani dan Petani sekelurahan 

Salaka.  Hasil pertemuan tersebut menunjukkan antusiasme para pihak pemerintah, petani 

serta pihak swasta yang mendukung terbentuknya suatu wadah yang menaungi agribisnis 

jagung di Kabupaten Takalar dalam bentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP).  Langkah 



awal yaitu disusun rencana permodelan BUMP ini meninjau dari berbagai aspek yg bertumpu 

pada kesejantraan petani, hal ini sesuai dengan pengertian BUMP oleh Asrul (2012), bahwa 

BUMP adalah badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas (PT) sebagai wadah para petani 

dalam menjalankan usaha pertanian/perkebunan secara korporasi, berkelompok atau bermitra 

(bentuk jejaring). Dalam menjalankan usaha pertanian/perkebunan, petani/pekebun diajak 

menjadi pengusaha/entrepreneur dimana pada akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan 

kesejahteraan mereka (petani dan keluarganya). 

Penyusunan model BUMP ini dilakukan dengan cara teknik permodelan deskriptif.  

Langkah-langkah untuk memulai menurut Eriyatno (1998) yaitu untuk mengawali 

permodelan dengan cara menguraikan seluruh komponen yang akan mempengaruhi.  

Selanjutnya menyaring komponen mana yang akan dipakai dalam pengkajian tersebut, lalu 

mengaitkan antara komponen yang satu dengan yang lain dengan cara berantai.  Model 

BUMP ini terdiri dari berbagai komponen yang terkait satu sama lain sesuai yang 

dikemukakan Pakpahan (2012), bahwa ruang lingkup BUMP yaitu melipiti : kegiatan on farm 

yaitu meliputi kegiatan agroimput, kegiatan budidaya tanaman mulai dari pengolahan tanah 

sampai dengan panen.  Kegiatan off farm yaitu meliputi penanganan pasca panen, pengolahan 

hasil dan pemasaran.  Pemegang saham usaha BUMP yaitu: 1) BUMN (kujang, SHS, 

Pertani,PJT-II dan BUMN lainnya.2)BUMD/Pemda 3). SWASTA/ Inkoptan, 4) Kelompok 

Tani/Petani. 

Setelah menganalisis data, ada beberapa elemen atau unit penting yaitu gapoktan, 

saprodi, pembiayaan dan penyuluhan, psca panen, penggudangan, pemasaran dan industri 

pengolahan.  Selanjutnya untuk elemen dari program yang dikaji dijabarkan menjadi sub-

elemen menggunakan masukan dari kelompok studi (Eriyatno, 1998).  Sub-elemen yang 

dimaksud disini untuk unit saprodi sub-elemennya yaitu bibit, pupuk, peptisida, dll.  

Sedangkan untuk unit pasca panen yaitu corn sheller, drayer, grader, chopper dll.  

Demikianlah maka dirancangl sebuah bentuk Model yang mengacu pada model BUMP yang 

telah ada sebelumnya seperti  model BUMP Padi oleh Pakpahan (2012) dan model BUMP 

Ubi Jalar oleh Syah, Dahrul (2010). Permodelan usaha jagung terpadu dalam bentukBUMP di 

Kabupaten Takalar. Dapat dilihat pada gambar 1. 

Dari gambar permodelan tersebut  menunjukkan hubungan atar berbagai komponen yang 

terkait dalam agribisnis jagung di Kabupaten Takalar,  dimana berbagai elemen terkontrol 

melalui Lembaga Usaha Gapoktan.  Petani dengan mudah dapat memperoleh bantuan modal 

dari unit pembiayaan dan penyuluhan  serta kemudahan dalam memperoleh saprodi. 



Kemudian hasil produksi petani dibeli oleh unit pengolahan pasca panen yang selanjutnya 

akan diproses secara lanjut seperti pemipilan dan pengeringan hingga diperoleh jagung yang 

bermutu baik.  Selanjutnya diteruskan pada unit penggudangan yang ditangani dengan 

manejemen penggudangan dengan teknologi, untuk selanjutnya dilanjutkan pada unit 

pemasaran yang dapat menjamin dari segi pasokan, mutu dan harga. Jagung dengan mutu 

yang baik tersebut untuk selanjutnya di jual pada industri pengolahan.  Dengan adanya 

permodelan ini maka akan semakin jelas mata rantai agrobisnis Jagung mulai dari hulu 

sampai ke hilir, dan dapat membuat keuntungan pada semua elemen yang terkait.  Hasil yang 

sangat diharapkan yaitu peningkatan jumlah produksi tanaman Jagung sehingga dapat 

mencapai target permintaan dalam negeri, baik untuk pangan ataupun pakan ternak. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pemegang saham usaha BUMP 

yaitu: swasta (pengupul dan pengecer), pemda, Kelompok Tani/Petani. Model kelembagaan 

yang dibentuk dalam wadah BUMP jagung terpadu yang melibatkan petani/kelompok tani 

dan Gapoktan , unit pasca panen dan pakan ternak  akan sejajar dan saling menguntungkan. 

Model kemitraan dari hulu sampai hilir dikontrol dalam Lembga Gapoktan yang selanjutnya 

mengarahkan untuk mendapatkan kepastian pasokan serta kualitas jagung yang baik sesuai 

dengan permintaan industri pangan / pakan ternak. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya 

yang akan melakukan penelitian mengenai pengembangan usaha agribisnis jagung yang 

serupa untuk melanjutkan pada penerapan model BUMP Jagung. 
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Tabel 1. Laporan Luas Tanam Jagung Kabupaten Takalar 

Tahun Luas Tanam Jagung (Ha) Produksi (ton) Produktivitas 
(Ton/Ha) 

2008 

2009 

2010 

2011 

7.709,34 

8.381,00 

5.145,00 

6.726,48 

30,398.23 

47,801.31 

29,896.55 

30,163.11 

3.943.03 

5.703.53 

5.810.79 

4.484.23 

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kabupaten Takalar, 2011 

Tabel 2. Luas Tanam Jagung Takalar Tahun 2011 

Kecamatan 

Luas Tanam Jagung (Ha) 
Hibrida Composi

t 

Lokal Jagung 

Manis 

Jumlah 

Galesong Utara 
Galesong Selatan 
Galesong 
Sanrobone 
Mappakasunggu 
Mangarabombang 
Polongbangkeng Utara 
Polongbangkeng 
Selatan 
Pattallassang 

182,86 
180,50 
122,85 
801,35 
45,80 

2.378,30 
643,70 

1.442,00 
481,60 

5,15 
0,45 

73,00 
- 
- 
- 

24,00 
- 
- 

1,00 
- 

2,00 
- 

2,50 
- 

51,00 
15,10 
36,00 

- 
- 

237,32 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

189,01 
180,95 
435,17 
801,35 
48,30 

2.378,30 
718,70 

1.457,10 
517,60 

Jumlah 6.278,96 102,60 107,6
0 

237.32 6.726,48 

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kabupaten Takalar, 2011 

 
Gambar 1.  Model Usaha Jagung Terpadu.  


