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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

LL.Mustain, 2005. Strategi Pengembangan Benih Padi Bersertifikat Pada Dinas 

Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur. Di bawah 

bimbingan  Bunasor Sanim dan  Kirbrandoko 

  

Beras merupakan kebutuhan pokok dan hampir 95 persen masyarakat 

Indonesia sangat bergantung terhadap bahan makanan pokok tersebut. Apabila 

terjadi kekurangan pangan akan menimbulkan kerawanan terhadap stabilitas 

negara. Selain itu, bobot beras dalam perhitungan indeks harga konsumen untuk 

mengukur inflasi cukup  besar sebagai contoh tahun 1988/1989 mencapai 11 

persen. 

Pada masa-masa mendatang, tantangan terhadap ketahanan pangan (beras) 

semakin berat karena adanya peningkatan jumlah penduduk  dari tahun ke tahun 

sebesar  1,49 persen/tahun  dan semakin sempitnya lahan pertanian yang 

disebabkan oleh adanya alih fungsi ke sektor lain. Salah satu cara untuk 

memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan program 

intensifikasi yaitu melalui pelaksanaan Sapta Usaha Tani yang terdiri dari : (1) 

penggunaan benih unggul, (2) pengairan yang teratur, (3) cara bercocok tanam 

sesuai anjuran, (4) melakukan pemupukan ( organik dan anorganik ) sesuai 

rekomendasi setempat (specific locality), (5) pengendalian hama dan penyakit, (6) 

melaksanakan panen dan pasca panen dengan baik, serta (7) pemasaran hasil  

(Saleh, 1999). 

 Penggunaan benih bersertifikat merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas padi. Oleh sebab itu, 

ketersediaan benih unggul bersertifikat bagi petani dalam melakukan kegiatan 

usaha tani merupakan syarat mutlak dalam peningkatan hasil dan kualitas 

produksi. Penggunaan benih unggul bersertifikat akan memperoleh beberapa 

keuntungan antara lain dapat meningkatkan produksi per satuan luas dan per 

satuan waktu, di samping dapat meningkatkan mutu hasil yang pada akhirnya 

meningkatkan pendapatan petani beserta keluarganya. Mengingat berbagai 

keuntungan tersebut, maka benih unggul padi bersertifikat diharapkan dapat  

digunakan oleh petani secara keseluruhan. Oleh karenanya, ketersediaan benih 

harus memenuhi 6 (enam) prinsip tepat : tepat varietas, tepat mutu, tepat jumlah, 

tepat waktu, tepat lokasi dan tepat harga. Untuk tersedianya benih unggul 

bersertifikat, peranan  Balai Benih Utama (BBU) dalam rangka memproduksi 

benih padi cukup potensial. 

Apabila dibandingkan antara produksi benih dan kebutuhan riil benih padi, 

maka terjadi kekurangan benih padi sebesar   1.232.592 ton per tahun yang selama 

ini didatangkan dari daerah lain (Saleh,1997). Artinya kondisi perbenihan padi di 

Kabupaten Lombok Timur termasuk institusi perbenihan dinas  belum 

menunjukkan pengembangan yang optimal karena belum mampu menyuplai 

sendiri kebutuhan benih padi bagi para petani.  Memperhatikan adanya kondisi 

perbenihan seperti ini,  berarti terdapat pangsa pasar benih padi bersertifikat yang 

cukup potensial, padahal pada sisi lain BBU  memiliki sumberdaya yang cukup 

memadai. Bertitik tolak dari beberapa hal tersebut di atas, maka areal penangkaran 

Balai Benih Utama (BBU) dirasa perlu untuk dikembangkan. Oleh karenanya, 
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diperlukan adanya  strategi yang tepat guna melaksanakan kegiatan penangkaran 

benih padi bersertifikat tersebut untuk pemenuhan kebutuhan benih padi bagi 

petani, di samping itu akan berdampak terhadap peningkatan  pendapatan  Dinas 

dan sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Lombok Timur. 

 Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi  faktor eksternal dan internal 

yang berpengaruh  terhadap pengembangan benih padi bersertifikat, merumuskan 

alternatif strategi untuk mengembangkan benih padi   bersertifikat, dan 

merekomendasikan prioritas strategi yang digunakan untuk    mengembangkan 

benih padi bersertifikat pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok 

Timur. 

Penelitian menggunakan metode deskriptif dalam bentuk studi kasus pada 

Dinas pertanian dan Peternakan. Teknik pengambilan sampel adalah purposive 

sampling yaitu mermilih secara sengaja sampel yang akan dijadikan responden. 

Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu wawancara, 

memberikan kuesioner dan studi pustaka. Analisis yang dilakukan adalah analisis 

internal (IFE), analisis eksternal (EFE), analisis SWOT dan analisis QSPM. 

Berdasarkan hasil analisis faktor internal (IFE) bahwa yang termasuk ke 

dalam faktor kekuatan Dinas dalam pengembangan benih padi bersertifikat  pada 

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupen Lombok Timur adalah: keterampilan 

Petugas Dinas/BBU, kualitas Produksi Benih,  prasarana penangkaran, penerapan 

teknologi produksi benih,  petugas BPSB, harga benih,  kemampuan memprediksi  

varietas yang disukai petani, dan  pembinaan atasan langsung. Sedangkan faktor-

faktor kelemahan Dinas dalam pengembangan benih padi bersertifikat adalah :  

jaringan pemasaran,  sistem informasi manajemen,  kios benih, ketersediaan benih 

sepanjang musim, dan kualitas pelayanan. 

Hasil analisis eksternal diketahui bahwa Faktor -faktor peluang yang dapat 

dimanfaatkan untuk pengembangan benih padi bersertifikat pada Dinas Pertanian 

dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur, terdiri dari :  tingkat kepercayaan 

petani terhadap benih dinas/BBU, dukungan dana dari pemda, dukungan 

kebijakan pemerintah pusat dan daerah,  benih sumber, daya beli petani, 

kemitraan dengan pihak lain, dan  permintaan benih. Sedangkan faktor-faktor 

yang menjadi ancaman dalam pengembangan benih padi  adalah :    persaingan 

harga,  adanya perdagangan benih dari daerah lain,  ketepatan  pencairan dana, 

dan   serangan hama penyakit. 

Berdasarkan  matriks IFE   didapatkan total skor tertimbang sebesar 

2,7943, yang berarti bahwa situasi internal Dinas Pertanian dan Peternakan 

Kabupaten Lombok Timur cukup baik dalam rangka pengembangan benih padi . 

Sedangkan matriks EFE dihasilkan total skor tertimbang sebesar  3,1156  yang 

berarti bahwa Dinas Pertanian sudah mampu merespon faktor-faktor lingkungan 

eksternal dengan cukup baik/di atas rata-rata dalam rangka pengembangan benih 

padi bersertifikat di Kabupaten Lombok Timur. 

Berdasarkan  matriks SWOT yang diperoleh dari analisis IFE dan EFE, 

didapatkan 6 (enam) alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam 

pengembangan benih padi bersertifikat pada Dinas Pertanian dan Peternakan 

Kabupaten Lombok Timur, yaitu : 1) meningkatkan volume produksi melalui pola   

kemitraan untuk memenuhi kebutuhan riil benih padi petani; 2) meningkatkan 

mutu  produk melalui pemanfaatan dan pengembangan teknologi produksi benih  
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agar mampu  bersaing di pasaran; 3) mengoptimalkan peranan  sistem informasi 

guna memperbaiki sistem pemasaran dan distribusi benih; 4) meningkatkan 

kualitas pelayanan untuk menarik minat petani konsumen serta mengantisipasi 

petani yang fanatik terhadap suatu merek/label; 5) meningkatkan peran ikatan 

penangkar dan produsen benih; 6) meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait 

untuk memecahkan masalah pendanaan, pengendalian  hama-penyakit dan lain-

lain. Pada tahap keputusan dengan menggunakan metode QSPM diperoleh strategi 

terpilih yang dianggap paling baik untuk dijadikan prioritas utama adalah  

meningkatkan produksi benih melalui pola kemitraan dengan petani. 

Dalam mengimplementasikan strategi prioritas diharapkan Dinas Pertanian 

dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur mempertimbangkan tiga hal yaitu: 

pertama, perlu ada pengkajian tentang teknis implementasi strategi peningkatan 

produksi benih padi melalui pola kemitraan; kedua, meningkatkan produktifitas 

kinerja para petugas BBU, maka perlu diberikan motivasi yang sesuai dengan 

kinerjanya. Bagi karyawan yang rajin, kreatif dan inovatif hendaknya diberikan 

penghargaan; sebaliknya bagi karyawan yang prestasinya kurang baik/kurang 

rajin harus diberikan punishment (hukuman) yang mempunyai dampak efek jera. 

Selain itu perlu diberikan insentive  terhadap karyawan yang bekerja over time 

(lembur) yang  rasional, sehingga dapat memacu gairah kinerjanya; ketiga, untuk 

melengkapi penelitian ini, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan  tentang :   

analisis peramalam market share produk benih padi dinas pada waktu yang akan 

datang dan strategi pemasarannya untuk meningkatkan posisi persaingan. 
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