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ABSTRAK 

Beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia menyebabkan 
kebutuhan terhadap benih padi yang besar, namun tidak diimbangi dengan 
kemampuan produksi secara mandiri menyebabkan ketergantungan yang besar 
pada produsen benih padi multinasional. Ide kedaulatan benih yang dilakukan untuk 
mengatasi kebutuhan tersebut, di Kabupaten Magetan terancam dengan kebijakan 
yang berdiri di dua tangan, di satu sisi ingin menghidupkan kedaulatan dan di sisi 
lain justru bertolak belakang. Persoalan pengadaan hingga distribusi bantuan benih, 
dan kenyataan petani yang dihadapkan dengan kapitalisasi benih padi telah 
menyebabkan harga benih mahal. Seakan berhadapan dengan banyak gawang, 
tengkulak yang bertebaran, sementara kelembagaan lokal yang berkembang pesat 
di sekitar petani, tidak berdaya memberikan counter pada praktik tersebut sehingga 
mengancam pembangunan kedaulatan benih padi di Kabupaten Magetan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) proses usaha menciptakan 
kedaulatan benih, (2) pihak-pihak yang terlibat dalam menciptakan kedaulatan 
benih yang berujung pada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, serta (3) 
bagaimana peran institusi formal (pemerintah) dan informal petani dalam usaha 
menciptakan kedaulatan benih, di kabupaten Magetan, Jawa Timur. Data yang 
digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan 
menggunakan metode in-depth interview dan penelusuran literatur terkait. Analisis 
dan pemaparan data dilakukan dengan pendekatan teori ekonomi politik 
kelembagaan dikaitkan dengan kajian-kajian ekonomi politik pertanian. 

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) wujud kedaulatan benih 
di kabupaten Magetan adalah adanya program Desa Mandiri Benih,  Kelompok 
Penangkar Benih, pengadaan benih, namun disertai adanya kekurangan modal di 
pihak petani serta hubungan yang tidak seimbang antara petani dengan pemilik 
modal, (2) pihak yang diuntungkan adalah perusahaan dan tengkulak sementara 
pihak yang dirugikan adalah petani penangkar benih lokal, (3) peran lembaga 
formal pemerintah adalah memberikan akses permodalan kepada petani namun 
kurang mencukupi apabila dihadapkan dengan perusahaan dan tengkulak, 
sedangkan peran lembaga informal kelompok petani tidak mampu mengikat 
perilaku petani. 

Sebagai kesimpulan, pelaksanaan kedaulatan benih padi di Kabupaten 
Magetan terancam gagal terwujud dikarenakan adanya interaksi para aktor ekonomi 
dan politik yang asimetris. 

Kata kunci: kedaulatan benih padi, ekonomi politik kelembagaan, kapitalisasi benih 
padi, Kabupaten Magetan.
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