
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalarn rangka pernbangunan bidang ekonomi, sektor pertanian sangat 

diandalkan sebagai salah satu tumpuan dalam memulihkan kondisi perekonomian 

rnasyarakat, bahkan secara bertahap sektor pertanian diharapkan mampu menjadi 

motor penggerak pembangunan sektor lainnya. Peran sektor pertanian, terrnasuk 

didalamnya sub sektor pertanian tanarnan pangan, disamping untuk memberikan 

kontribusi terhadap penyediaan pangan guna memenuhi kebutuhan konsumsi 

penduduk, juga untuk kepentingan peningkatan pendapatan petani, peningkatan 

kesempatan berusaha dan kesernpatan kerja serta untuk menunjang ketahanan 

pangan. 

Mengacu pada kebijakan dan peran tersebut di atas, Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat telah menetapkan dua program utama 

pernbangunan pertanian tanarnan pangan Propinsi Jawa Barat, yaitu Program 

Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Pengernbangan Agribisnis. Program 

Peningkatan Ketahanan Pangan dirnaksudkan untuk rnengoperasionalkan kebijakan 

peningkatan ketahanan pangan menyangkut ketersediaan, keterjangkauan 

(aksesibilitas) dan stabilitas pengadaannya. Tujuannya adalah rneningkatkan 

ketersediaan bahan pangan pokok terutama beras dalarn jurnlah yang cukup. 

kualitas yang mernadai dan tersedia sepanjang waktu rnelalui peningkatan produksi, 

produktivitas dan pengernbangan produk olahan. 

Salah satu sasaran program peningkatan ketahanan pangan di Jawa Barat 

adalah meningkatkan produksi padi secara berkelanjutan untuk memantapkan 

ketahanan pangan regional rnaupun kontribusinya pada tingkat nasional. Padi 
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merupakan bahan makanan yang menghasilkan beras. Bahan makanan ini 

merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia, termasuk 

penduduk Jawa Barat. Secara rasional bahan makanan pokok ini dapat digantikan 

'atau dapat disubstitusi dengan bahan makanan pokok lainnya, namun padi memiliki 

nilai tersendiri bagi orang yang terbiasa makan nasi dan tidak dapat dengan mudah 

digantikan oleh bahan makanan yang lain. 

Berdasarkan kebiasaan tersebut di atas dan pertimbangan jumlah penduduk 

lndonesia yang semakin lama semakin meningkat dan kondisi riil lndonesia setelah 

era swasembada beras pada tahun 1984 malah menjadi negara tetap pengimpor 

beras, maka komoditi padi masih merupakan komoditi strategis untuk diusahakan. 

Ketersediaan pangan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan peningkatan produksi 

dalam berusahatani. Demikian juga dengan peningkatan produksi pangan terutama 

beras erat kaitannya dengan penggunaan benih yang berrnutu di lapang produksi. 

Dengan menggunakan benih yang bermutu dan jelas asal usulnya diharapkan akan 

dapat meningkatkan produktivitas per satuan luas, adanya keseragaman tanaman 

dan lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. 

Di Jawa Barat prospek pengembangan agribisnis benih padi rnasih terbuka 

luas. Hal in1 tercermin dari potensi luas lahan sawah di Jawa Barat sebesar 1.13 

juta Ha, diantaranya sekitar 900,000 Ha lahan sawah beririgasi. Dengan luas tanam 

rata-rata per tahunnya sekitar 2 juta Ha (setahun 2 kali musirn tanam) dan 

penggunaan benih padi sebesar 25 kg per Ha, maka kebutuhan benih padi bermutu 

di Jawa Barat rata-rata setiap tahunnya tidak kurang dari 50,000 Ton. 

Berdasarkan laporan tahunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi 

Jawa Barat menunjukkan bahwa masih terjadinya kesenjangan antara realisasi 

produksi benih dengan kebutuhan atau permintaan benih padi bersertifikat di Jawa 
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Barat. Sebagai.contoh kebutuhan benih padi pada tahun 1999 sebesar 53,576 Ton 

hanya bisa terpenuhi sebesar 31,569 Ton (59 %). Di samping itu terdapatnya 

kecenderungan peningkatan pengunaan benih padi bersertifikat (berlabel) dari tahun 

ke tahun di Jawa Barat, karena makin meningkatnya kesadaran petani mengenai 

pentingnya penggunaan benih bermutu dan pengaruhnya terhadap peningkatan 

produksi. 

Tabel 1. Penggunaan Benih Padi Bersertifikat di Jawa Barat 

Mengacu pada potensi kebutuhan benih padi tersebut dan peningkatan 

TAHUN 

1998 

1999 

2000 

penggunaan benih padi dari tahun ke tahun serta kecenderungan peningkatan 

jumlah penduduk Jawa Barat yang semakin lama semakin meningkat, yaitu sebesar 

42,818,000 orang, maka sudah selayaknya Balai Benih Tani Makmur Cihea 

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat 

KEBUTUHAN 

(TON) 

50,011 

53,576 

53,882 

(BBTMC) sebagai salah satu institusi perbenihan di Jawa Barat dapat menggunakan 

segenap sumberdaya yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang baik ini. 

REALlSASl 

Tantangan ini sejalan dengan visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa 

Barat, yaitu "Terwujudnya Agribisnis Tanaman Pangan Termaju Tahun 2010" 

dan visi BBTMC sendiri yaitu "Menjadi Produsen Benih Padi Terbaik, Dalam 

TON 

26,628 

31,569 

32,868 

Rangka Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di Propinsi Jawa Barat", yang 

% 

53.24 

58,92 

61 

dalam salah satu misinya adalah mengupayakan BBTMC menjadi unit swadana. 
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Guna menindaklanjuti visi dan misi tersebut di atas dan agar BBTMC tetap 

bisa survive (tidak dilikuidasi) serta berkesinambungan usahanya di masa yang akan 

datang dengan meraih pangsa pasar yang lebih besar lagi, maka perlu kiranya 

disusun suatu formulasi strategi agribisnis benih padi di Jawa Barat, yang nantinya 

sangat berguna bagi BBTMC untuk diimplementasikan di masa yang akan datang. 

Di samping itu juga perlu dipertimbangkan kelayakan investasi agribisnis benih padi 

dari aspek finansial sebagai garnbaran dan justifikasi kelayakan usaha di bidang 

perbenihan padi. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perrnasalahan yang dibahas 

dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Sejauhmana kelayakan investasi agribisnis benih padi di Jawa Barat 

berdasarkan analisis finansial. 

2. Faktor-faktor internal dan eksternal apa yang dapat mempengaruhi 

perkembangan dan tingkat keberhasilan BBTMC dalam industri benih padi di 

Propinsi Jawa Barat. 

3. Sejauhmana tingkat intensitas persaingan dalam lingkungan industri benih 

padi di Propinsi Jawa Barat. 

4. Alternatif strategi apa yang sebaiknya diterapkan oleh BBTMC di masa yang 

akan datang, dalam rangka pengembangan agribisnis benih padi di Jawa 

Barat. 
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C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung kel&jakan investasi agribisnis benih padi di Jawa Barat 

berdasarkan analisis finansial. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal yang 

mempengaruhi perkembangan dan tingkat keberhasilan BBTMC dalam 

industri benih padi di Propinsi Jawa Barat. 

3. Mengidentifikasi dan menganalisis intensitas persaingan dalam industri benih 

padi di Propinsi Jawa Barat. 

4. Menganalisis dan menyusun alternatif strategi yang mungkin dapat 

diterapkan oleh BBTMC di masa yang akan datang. 

5. Memformulasikan strategi yang tepat bagi BBTMC di masa yang akan 

datang dalam rangka pengembangan agribisnis benih padi di Propinsi Jawa 
r 

Barat. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan masukan (sumbangan pemikiran) bagi Dinas Pertanian 

Tanaman pangan Propinsi Jawa Barat, khususnya pihak manajemen BBTMC 

dalam menyusun perencanaan dan strategi di masa yang akan datang. 

2. Sebagai wahana bagi penulis dalam mengaplikasikan teori yang diperoleh 

selama proses belajar di Program Studi Magister Manajemen Agribisnis IPB 

dikaitkan dengan obyek penelitian. 

3. Diharapkan bermanfaat sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pembahasan penelitian adalah melakukan penyusunan dan 

perumusan formulasi strategi yang tepat bagi BBTMC dalam rangka pengembangan 

agribisnis benih padi di Jawa Barat, dengan juga mempertimbangkan kelayakan 

investasi agribisnis benih padi dari aspek finansial sebagai gambaran 

pengembangan usaha di bidang perbenihan padi di masa yang akan datang. 

Sedangkan tahap implementasi selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada pihak 

manajemen atau aparatur pemerintah yang diberi tugas, wewenang dan tanggung 

jawab mengelola BBTMC. 

http://www.mb.ipb.ac.id




