
BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Data Umum 

3.1.1 Sejarah berdirinya perusahaan 

Benih merupakan salah satu unsur produksi pertanian yang berperan 

penting dalam rangka usaha peningkatan hasil pertanian. Maka untuk 

menjamin pengadaan benih yang berkualitas tinggi secara teratur dan 

kontinyu, didirikarJah PT. Sang Hyang Seri (Persero), yaitu suatu badan 

usaha yang bekerja atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat 

Indonesia. 

PT. Sang Hyang Seri (Persero) berdiri pada tanggal 5 Mei 1971 

dengan status PERUM (Perusahaan Umum) di Sukamandi, Subang, Propinsi 

Jawa Barat, mewarisi bekas perkebunan milik lnggris Pamanukan & Tjiasem 

Land yang bergerak di bidang Tapioka dan Rosella, dengan luas wilayah 

3950 hektar. Melalui proses nasionalisasi, institusi ini berubah menjadi 

Yayasan Pertanian Jawa Barat, kemudian lembaga Sang Hyang Seri yang 

selanjutnya pada tahun 1971 menjadi PERUM Sang Hyang Seri, melalui 

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1971, dengan core business benih 

tanaman pangan yang pada tahap awal menitik beratkan pada komoditi 

benih padi dan beberapabenih palawija penting. 
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Pendirian Pf. Sang Hyang Seri (Persero) bersamaan dengan 

dibentuknya lnstitusi Perbenihan Nasional yaitu Badan Benih Nasional 

(BBN), Lembaga Pusat Penelitian Pertanian Sukamandi yang sekarang 

menjadi Balai Penelitian Padi (BALIPf A) Sukamandi, dan Dinas 

Pengawasan dan Setifikasi Benih di Jakarta yang kini menjadi BPSB. 

Selanjutnya sejak tahun 1995 sampai sekarang, berdasarkan 

PP No. 18 tahun 1995, status PERUM dirubah menjadi Perseroan T erbatas 

(Persero). Dengan status ini Pf. Sang Hyang Seri (Persero) memperluas core 

business menjadi ber.ih pertanian dan usaha lain yang langsung menunjang 

usaha perbenihan yang dapat meningkatkan pendapatan dan kinerja 

perusahaan. 

Konsumen benih Pf. Sang Hyang Seri (Persero) bukan hanya untuk 

kebutuhan di propinsi wilayah ketjanya saja, tetapi juga untuk propinsi lain di 

seluruh Indonesia. Maka apabila kegiatan produksi benih selalu ditempatkan 

di Sukamandi, akan menyerap biaya produksi yang cukup tinggi dan 

penyaluran benih bermutu kepada petani menjadi tidak lancar. Untuk 

mengatasi kendala tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) mendirikan 

cabang-cabang perusahaan di Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur, Sulawesi 

Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan 

Jawa Barat. Kemudian secara berturut-turut Pf. Sang Hyang Seri (Persero) 

mengembangkan wilayah pelayanannya yakni pada tahun 1973 mendirikan 

Distrik Benih di Klaten Jawa T engah, tahun 1977 mendirikan Disrik benih di 
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Malang dengan 7 Unit Produksi Benih (UPB) dan pada tahun 1982 

mendirikan cabang di luar jawa (Lampung, Sumut, Sulsel dan Sumbar). 

Khusus untuk daerah Jawa Tengah, PT. Sang Hyang Seri (Persero) 

mendirikan unit produksi dan pengadaan benih (UBD), yang terletak di 

Kabupaten Klaten. T epatnya di daerah Prawatan, Jogonalan, Klaten. PT. 

Sang Hyang Seri (Persero) UBD Klaten didirikan pada tanggal18 Maret 1985 

oleh mantan menteri pertanian RI Ir. Achmad Affandi. 

3.1.2 Gambaran umum perusahaan 

Visi PT. Sang Hyang Seri (Persero) adalah membangun perusahaan 

industri benih yang tangguh. Misi PT. Sang Hyang Seri (Persero) adalah 

menghasilkan benih unggul pertanian bermutu tinggi dan usaha lain yang 

langsung menunjang kesinambungan usaha. Misi ini dilakukan dengan cara: 

pertama, menyediakan benih tanaman pangan dan benih pertanian lainnya 

dengan kemumian (fisik dan genetik) yang teljamin untuk memenuhi 

kebutuhan petani, meningkatkan produktivitas, mendukung swasembada 

pangan dan meningkatkan pendapatan petani. Kedua, dengan 

mengembangkan usaha lain yang langsung menunjang usaha perbenihan, 

yang dapat meningkatkan pendapatan dan kinelja perusahaan yang sehat 

guna menjamin kelangsungan usaha. Ada pun motto PT. Sang Hyang Seri 

(Persero) adalah jaminan mutu dan pelayanan. Sedangkan budaya 

perusahaan yang selama ini dijalankan adalah mengembangkan manajemen 

partisipatif yang dirumuskan dalam manajemen industri benih PT. Sang 

Hyang Seri (Persero). Secara umum strategi perusahaan adalah: 
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• T etap memepertahankan bisnis inti (benih tanaman pangan) dengan 

skala usaha yang menguntungkan perusahaan. 

• Mengembangkan usaha melalui kerjasama dengan mitra strategis 

(investor) dan petani plasma dengan prinsip sinergi, sating 

menguntungkan dan saling memperkuat. 

Berdasarkan PP No. 18 tahun 1995, PT. Sang Hyang Seri (Persero) 

mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

a. Produksi, pemasaran dan perdagangan benih pertanian. 

b. Penelitian, sertifikasi pendidikan dan penyuluhan serta jasa lainnya 

dalam bidang perbenihan. 

c. Kegiatan-kegiatan lainnya yang langsung menunjang usaha 

perbenihan. 

Dalam memproduksi benih PT. Sang Hyang Seri (Persero) 

mempunyai strategi dan kebijaksanaan. Adapun strateginya yaitu antara 

lain: 

• Optimalisasi produksi dan penyediaan benih melalui 

pendekatan Catur Usaha Produksi Benih ( CUPB) yaitu tepat 

waktu, tepat mutu, tepat varietas dan tepat penjumlahan dalam 

mendukung operasional pemasaran. · 

• Optimalisasi pengolahan benih berdasarkan desain produk 

untuk meningkatkan rendemen dan mutu benih serta 

menjamin persediaan benih yang cukup sesuai dengan pola 

pemasaran. 
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• Meningkatkan efisiensi biaya produksi. 

Sedangkan kebijaksanaannya yaitu antara lain : 

Produksi 

• Peningkatan luas areal dan swakelola kebun. 

• Optimalisasi peningkatan produktifitas. 

• Perluasan dan efektifitas areal kerjasama. 

• Sinkronisasi waktu dan jumlah per varietas dengan kebutuhan 

pasar. 

Pengolahan 

• Menetapkan desain produk, peningkatan rendemen dan mutu 

benih (daya tumbuh) tinggi. 

• Meningkatkan efisiensi biaya produksi melalui pengawasan 

dini. 

PT. Sang Hyang Seri (Persero) dalam melaksanakan kegiatan 

produksinya menghasilkan benih bermutu tinggi melalui dua sistem, yaitu : 

- Sistem swakelola : 

Seluruh kegiatan produksi (mulai dari tanam sampai dengan 

pengolahan) sepenuhnya dilaksanakan oleh PT. Sang Hyang Seri 

(Persero). 

- Sistem Kerjasama : 

Kegiatan produksi benih dilakukan dengan cara kontrak kerjasama 

para petani penangkaran benih sekitar unit pengolahan benih PT. 

Sang Hyang Seri (Persero) dalam pola Perkebunan Inti Rakyat 



(PIR) sedangkan pengolahan dilakukan oleh PT. Sang Hyang Seri 

(Persero). 

Ada tiga bentuk sistem kerjasama, yaitu : 

a. Kerjasama dengan petani/kelompok petani penangkar benih 

dilahan PT. Sang Hyang Seri (Persero) khusus untuk wilayah 

Sukamandi. 

b. Kerjasama dengan petani/kelompok petani penangkar benih 

dilahan petani sendiri, disekitar UBD PT. Sang Hyang Seri 

(Persero) diluar wilayah Sukamandi yaitu cabang-cabang PT. 

Sang Hyang Seri (Persero). 

c. Penguasaan (opkoop) hasH penangkaran benih oleh petani 

kelompok tani yang telah dinyatakan lulus dalam pemeriksaaan 

lapangan oleh BPSB setempat (hanya dilaksanakan dalam 

keadaan khusus/darurat, misalnya menghadapi situasi 

kelangkaan benih). 

PT. Sang Hyang Seri (Persero) melakukan diferensiasi bidang usaha 

antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Varietas umum 

Menangani komoditi benih yang berorientasi sebagai penunjang 

program pembangunan pertanian dengan karakteristik low profit, high risk, 

bersifat musiman, masa kadaluwarsa relatif singkat, mudah rusak, masa 

perputaran modal kerja rendah, produk substitusi, bersifat retail dan 

konsumen lemah. 
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2. Benih padi 

Volume usaha berkisar 60.000 ton per tahun dengan jumlah varietas 

± 25 varietas, kelas benih SS/ES. Juga melakukan pemurnian dan penjualan 

benih varietas lokal unggulan. 

3. Benih jagung 

Volume usaha benih jagung komposit 580 ton dengan jumlah varietas 

2 kelas benih ES dan jagung hibrida 160 ton dengan jumlah varietas 4 kelas 

benih Fl. 

4. Benih kacang-kacangan 

Yang telah ditangani adalah benih kedelai dengan volume ± 7.500 

ton dengan jumlah varietas 5 varietas kelas benih ES/NS. Kacang hijau dan 

kacang tanah dengan volume yang masih kecil. 

5. Varietas komersial 

Menangani komoditi benih sayuran, buah dan tanaman hias/ bunga 

serta kemitraan usaha yang berkaitan dengan benih unggul dan usaha 

hilimya seperti pemasaran hasil konsumsi dan olahannya, dengan melibatkan 

mitra usaha strategis dan petani pelaksana sebagai plasma dengan 

pendekatan agribisnis. Pada benih sayuran (hortikultura), volume usaha baru 

mencapai ± 35 ton/tahun yang terdiri dari dua kelompok benih yaitu impor 

dan produksi sendiri ( SHS selection). Ada pun jenis tanaman yang ditangani 

untuk benih impor kurang lebih 26 jenis tanaman dan 110 varietas antara 

lain cabe, tomat, paprika, kubis, chinese cabbage, mustard, tsoi sim, pak choy 

putih, pak choy hijau, selada, claulitlower, brokoli, lobak, ketimun, squash, 
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bitterground, buncis, seledri, wortel, jagung manis, bawang, bawang daun 

dan bayam. Sedangkan SHS selection kurang lebih 15 komoditi, 20 varietas 

terutama sayuran dataran rendah seperti cabe merah, cabe rawit, tomat, 

kangkung, mentimun, paria, terung, kacang panjang, oyong, labu, buncis, 

tsoi sim, jagung manis, bayam dan wortel. 

6. Benih buah-buhan 

Volume usaha ± 500 kg/tahun yang terdiri dari 12 varietas water 

melon dan 2 varietas yang berasal dari import. Varietas yang ditangani antara 

lain sunlight, yang tse, emerald dan dark sweet (seedless), dragon giant, sugar 

dragon, sugar baby, Uranus, long dragon, king 999, dan melon. Sedangkan 2 

varietas dari import adalah F1-lndo dan Fl Rockstar. 

7. Benih tanaman hias/bunga 

Volume usaha ± 4,10 kg/tahun yang terdiri dari 44 varietas yang 

semuanya dari impor antara lain aster, carnation, sun flower. 

Dalam membina kerjasama dengan pihak lain yang berkompeten PT. 

Sang Hyang Seri (Persero) mengadakan program kemitraan usaha. 

Kemitraan usaha adalah jenis usaha yang dibangun dengan pola kerjasama 

antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan mitra strategis sebagai investor 

sekaligus pasar (off farm) dengan petani plasma sebagai pelaksanan lapang 

(on farm). Ada pun produk dan kegiatan yang ditangani saat ini adalah 

sebagai berikut : 

• Gabah konsumsi. 

• Beras ( khusus, kepala, wangi, ketan) dengan merek PITHALOKA. 
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• Jagung pipiVgiling dan kedele konsumsi. 

• Sarana produksi pupuk buatan, pupuk organik dan lain-lain dengan 

merk SANG HYANG SERI dan BIOSANG. 

• Pengembangan pakan temak. 

• Pengembangan pusat pelatihan agribisnis. 

Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) aktivitas penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan diarahkan kepada penelitian terapan yang 

menunjang usaha pokok dan pengembangan bisnis baru yang 

menguntungkan. Aktifitas yang dilaksanakan saat ini adalah : 

• Perbaikan/pemumian varietas lokal spesifik. 

• Perbaikan sifat varietas unggul yang telah dirilis. 

• Melakukan uji adapatasi untuk mendapatkan varietas baru (padi 

hibrida dan jagung hibrida). 

• Membuat varietas padi komposit (campur sari). 

• Penelitian teknologi agronomis terapan guna peningkatan nilai 

ekonomis lahan, misalnya peningkatan indeks pertanaman, percobaan 

turiang, pelaksanaan tanpa-olah-tanam (TOT), tebar-benih-langsung 

(tabela) serta tanaman palawija. 

• Penelitian bioteknologi kerjasama dengan formulator dengan 

memanfaatkan sisa tanaman antara lain kompos, pakan temak, PPC 

Organik, PPC semi organic, insektisida organik. 

• Pengkajian pola kemitraan usah~ agribisnis baik untuk padi maupun 

palawija. 



• Pengembangan usaha dengan memanfaatkan merek dan jaringan 

perusahaan. 

3.1.3 Struktur organisasi perusahaan 

Sistem organisasi PT. Sang Hyang Seri (Persero) UBD Klaten 

berbentuk garis dan staff. UBD Klaten dipimpin oleh seorang kepala UBD. 

Kesatuan dalam pimpinan bagian dipegang oleh kepala sub bagian 

(Kasubag) yang membawahi para ahli dalam bidangnya masing-masing. 

Bagan struktur organisasi PT. Sang Hyang Seri UBD Klaten bisa dilihat dalam 

peraga 3. Adapun tugas masing-masing setiap jabatan dalam struktur 

organisasi terse but adalah sebagai berikut : 

Kepala UBD 

Memimpin dan menentukan pokok-pokok kebijaksanaan produksi dan 

pemasaran benih serta optimalisasi pengolahan benih di lingkungan UBD 

dengan cara merencanakan, membina, menyelenggarakan dan menjamin 

kegiatan produksi, pemasaran, keuangan dan umum agar sasaran yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. 

PMB 

Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengendalian mutu benih 

di lapangan dengan cara bimbingan perlakuan sertifikasi, seleksi dan roguing, 

agar pertanaman mumi sesuai dengan standar yang sudah diterapkan, 

pengecekan kualitas mutu benih pada tingkat prosesing dan laboratorium. 
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Sekretaris 

Menyelenggarakan pengelolaan/pelayanan kesekretariatan, 

administrasi SDM dan pelayanan umum UBD, agar tercipta pelayaan 

kesekretariatan, SDM dan pelayanan informasi UBD berjalan dengan lancar. 

Keuangan 

Mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan UBD, 

pengendalian dan pengawasan realisasi anggaran agar kebijakan yang sudah 

diterapkan dapat berjalan lancar. 

Subag produksi dan palawija 

Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan unit produksi benih dengan 

cara menyusun, merencanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan 

produksi kerjasama serta opkoop dengan petani penangkar serta mengelola, 

mengemas sehingga menjadi benih kantong yang siap untuk dijual. 

Pembina wilayah 

Melaksanakan kegiatan keljasama benih dengan cara merencanakan, 

mengatur, membina, membagi tugas kepada pembina wilayah agar 

menghasilkan calon benih hasil kerjasama yang dapat dibeli sesuai dengan 

standar yang berlaku. 

Pengolahan benih 

Melaksanakan kegiatan pengolahan padi/palawija calon benih menjadi 

benih kantong dengan cara pengeringan, pembersihan, pengujian dan 

pengantongan agar diperoleh benih yang siap dipasarkan. 
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· Simpan kemas 

Melaksanakan tugas pengantongan benih dengan cara membagi 

tugas, memberi petunjuk, membimbing, memeriksa dan membuat laporan 

agar pelaksanaan pengantongan berjalan dengan semestinya. 

Subag pemasaran padi dan palawija 

Menyelenggarakan kegiatan penjualan di daerahnya dengan cara 

merencanakan penjualan yang sudah ditetapkan dapat tercapai. 

MOO 

Melaksaanakan kegiatan pengembangan serta pembinaan pasar 

didaerahnya dengan cara menerima instruksi dari kepala sub bagian 

pernasaran padi dan palawija serta merencanakan dan melaksanakan 

penjualan, pengembangan, pembinaan pasar, agar rencana penjualan yang 

sudah ditetapkan bisa dicapai dan berkembang setiap saat serta 

terpeliharanya pasar dan perkembangan pasar. 

Distribusi dan administrasi penjualan 

· Mengatur tugas dan memberi pengarahan wiraniaga. 
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3.1.4 Data personalia 

3.1.4.1 Jumlah karyawan/pegawai 

Adapun jumlah karyawan/pegawai yang ada pada PT. Sang Hyang 

Seri (Persero) UBD Klaten diuraikan sebagai berikut: 

No Nama Jabatan Status 

1 Hendro Mulyanto, Bsc Kepala UBD Klaten Pegawai tetap 

2 Siswanto Kasi PMB Pegawai tetap 

3 Ir. Harwidyastuti Petugas laboratorium Pegawai tetap 

4 Retno Perwitosari Petugas sekretariat Pegawai tetap 

5 Rudaldo Petugas keamanan Pegawai harian tetap 

6 Sarjito Petugas keamanan Pegawai harian tetap 

7 Suroyo Petugas keamanan Pegawai harian tetap 

8 Rahmadi Petugas keamanan Pegawaiharianlepas 

9 Sukamo Petugas keamanan Pegawai haran lepas 

10 Samino Pesuruh Pegawai harian tetap 

11 Kartijah Pengemudi Pegawai harian tetap 

12 Kadoli Kasi keuangan Pegawai tetap 

13 Sukardi Petugas keuangan Pegawai tetap 

14 Bob Novianto Petugas keuangan Harian kontrak 

15 Suyata Petugas keuangan Pegawai harian lepas 

16 Sentot Hardjito Kasubag produksi Pegawai tetap 

17 Slamet Riyadi Kasi pembina wilayah Pegawai tetap 
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18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Trl Wahyu Daryanto 

Samadi 

BambangS.W. 

Suharto 

Purwanto 

Harlyanto 

Sutarso 

Anise Dianudin 

Sa bastian 

Edy Maryono 

Ir. Supartono 

Bambang Eko D. 

Sri Wahyuni 

Pegawai tetap 

Pegawai harlan tetap 

Pegawai harian lepas 

Pegawai harlan kontrak 

Pet. pembina wilayah 

Pet. Pembina wilayah 

Kasi pengl.& simas. 

Pet. Pengolahan 

Pet. Pengolahan 

Pet. Simas 

Pet. Simas 

Kasubag pemasaran 

Pet. MOO padi 

Pet. MOO padi 

Pet. MOO hortikultura 

Kasi Dist.&adm. Pems 

Kasi Dist.&adm. Pems 

: 18 orang 

: 7 orang 

: 4orang 

: 1 orang 

Jumlah karyawan/pegawai kantor 30 orang 

Pegawai tetap 

Pegawai harlan tetap . 

Pegawai tetap 

Pegawai tetap 

Pegawai tetap 

Pegawai tetap 

Pegawai harlan tetap 

Pegawai tetap 

Pegawai tetap 

Pegawaiharlanlepas 

Pegawai tetap 

Pegawai tetap 

Pegawai tetap 

Jumlah buruh/pekerja borongan/lepas 

3.1.4.2 Jam kerja 

: 15 orang 

Jam kerja untuk semua karyawan kantor PT. Sang Hyang Seri 

(Persero) UBD Klaten adalah sebagai berikut : 
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Senin - Kamis 

Jum'at 

Sa btu 

Jam kerja I 

Jam istirahat 

Jam kerja II 

Jam kerja I 

Jam istirahat 

Jam kerja II 

Jam kerja I 

3.1.4.3 Pakaian 

: 07.30-12.00 

: 12.00- 12.30 

: 13.00- 15.30 

: 07.30-11.30 

: 11.30-13.00 

: 13.00- 15.00 

: 07.00- 12.30 

Sedangkan pakaian harlan yang di pakai oleh karyawan/pegawai 

kantor diatur sebagai berikut : 

Senin - Jum' at : pakaian bebas formal kantor (resmi/sopan) 

Sabtu :training (seragam) 

3.1.5 Produksi benih padi 

Dalam kegiatan produksi benih padi di PT. Sang Hyang Seri (Persero) 

UBD Klaten, dilakukan dengan beberapa tahap yaitu : 

a. Sistem Kerjasama 

Kegiatan produksi benih di UBD Klaten dilakukan dengan cara 

kontrak kerjasama dengan para petani penangkar benih di sekitar Unit Bisnis 

Daerah (UBD), sedangkan pengolahan dan pemasarannya dilakukan oleh 



pihak PT. Sang Hyang Seri (Persero). Ada dua bentuk sistem kerjasama yang 

dilakukan, yaitu : 

1. Kerjasama dengan petani/kelompok petani penangkar benih di 

lahan milik petani sendiri. 

2. Penguasaan (opkoop) hasil penangkaran benih oleh 

petani/kelompok tani yang telah dinyatakan lulus dalam 

pemeriksaan lapangan oleh BPSB setempat. 

b. Persiapan Tanam 

Dalam memilih tempat sebagai lahan produksi benih, pemilihan lahan 

harus dipertimbangkan. Adapun pertimbangan tersebut meliputi : 

1. Adaptasi tanaman padi atau varietas terhadap lingkungan 

produksi. 

2. Sejarah pertanaman padi sebelumnya sehubungan dengan 

varietas yang ditanam sebelumnya. 

3. Rotasi tanaman padi. 

4. Kemudahan tempat bagi jaringan transportasi antar wilayah. 

Untuk menghindari terjadinya persilangan antara tanaman padi, maka 

jaraknya harus jelas terpisah paling sedikit ± 3 meter. Apabila ada varietas 

yang berbeda dan bloknya berdampingan maka tanggal tanam diatur 

sedemikian rupa sehingga saat berbunganya berbeda ± 30 hari, sehingga 

tidak terjadi persilangan. 

Benih sumber yang digunakan adalah benih pokok (SS) berlabel 

ungu, yang nantinya akan menghasilkan Benih Sebar (ES). Pemakaian benih 



SS per hektar sebanyak kurang lebih 25 kilogram. Setiap cabang PT. Sang 

Hyang Seri (Persero} mengusahakan untuk memenuhi sendiri akan 

kebutuhan benih SS. Petani penangkar benih memperoleh benih pokok dari 

pihak PT. Sang Hyang Seri (Persero} untuk ditangkar menjadi benih sebar. 

Pada saat persiapan tanam ini pihak PT. Sang Hyang Seri mengajukan 

pennohonan kepada BPSB (Balai Pengawasan Sertifikasi Benih} untuk dapat 

melakukan pemeriksaan pendahuluan. 

c. Persemaian 

Secara umum pelaksanaan persemaian yang digunakan untuk 

produksi benih dengan untuk konsumsi tidak berbeda, hanya saja yang 

digunakan untuk produksi benih menuntut perawatan yang lebih intensif. 

Lahan yang dipilih untuk persemaian harus rata, mudah diatur 

pemasukan dan pembuangan air, mudah untuk transportasi bib it ke lapangan 

yang akan ditanami, dan jauh dari sumber hama dan penyakit. Luas dari 

lahan persemaian adalah 1/20 atau 5% dari areal yang akan ditanami. 

Untuk satu hektar tanaman padi diperlukan kurang lebih 25 kg benih. 

Sebelum disemai, benih direndam selama 24 jam, selanjutnya 24 jam 

kemudian diangin-anginkan sampai benih tumbuh akamya (berkecambah}. 

Pelaksanaan persemaian adalah sebagai berikut : 

1. Saluran air untuk pembuangan dan pemasukan air pada persemaian 

diperbaiki. 

2. Tanah dibajak tiga kali untuk persemaian, sampai tanah benar-benar 

berlumpur. 
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3. Untuk persemaian dibuat parit-parit dengan Iebar 30 em dan 

panjangnya tergantung dari lapangan atau kebutuhan dan dibuat 

bedengan dengan Iebar ± 50 em. 

4. Setelah tanah persemaian siap untuk ditabur benih, sehari sebelumnya 

dilakukan pemupukan I dengan dosis : 

100 kg/ha TSP 

20 kg I ha karbofuran ( per ha persemaian ) 

5. Pada hari kesepuluh, persemaian eli pupuk kembali dengan dosis: 

100 kg I ha urea 

20 kg I ha karbofuran 

6. Transplating dilakukan saat bibit benih berumur 20-25 hari setelah 

sebar, tergantung dari umur tanaman (biasanya 1/6 dari umur 

tanaman). 

7. Sekitar umur 15 hari dari waktu sebar, persemaian disemprot dengan 

insektisida. Biasanya insektisida yang digunakan petani adalah 

Dursban 20 EC, dengan dosis 20 literlha, pada konsentrasi 2 ee 

insektisida I liter air. 

d. Pengolahan tanah 

Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan eangkul, bajak, atau hand 

traktor. Mula-mula tanah dibajak atau dieangkul kemudian pematang

pematang diperbaiki. Tujuan perbaikan pematang adalah agar air dapat 

tertampung dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selajutnya 



tanah diberokan ± 1 minggu. Tahap ini kemudian diulangi sekali lagi, yaitu 

tanah dibajak, digaru, kemudian diberokan. 

Pambajakan berguna untuk memecah tanah menjadi bongkahan

bongkahan tanah. Membajak berarti membolak-balikkan tanah beserta 

tumbuhan dan rumput, sisa tanaman sebelumnya Oerami), kotoran lain 

hingga terbenam, sehingga pada akhimya membusuk. Dengan pembajakan 

ini pula, unsur-unsur yang ada eli dalamnya kembali masuk kedalam tanah 

dan dapat menjadi unsur hara bagi tanaman berikutnya. 

Tujuan dari menggaru adalah meratakan dan menghancurkan 

gumpalan-gumpalan tanah agar menjadi halus sehingga tanaman bisa 

tumbuh merata. Sedangkan diberokan selama 2 minggu bertujuan untuk 

memberikan kesempatan untuk pertukaran udara dalam tanah dengan 

atmosfer, sehingga aerasi tanah menjadi lebih baik. 

e. Penanarnan 

Faktor iklim utarna yang rnernpengaruhi perturnbuhan tanarnan padi 

adalah suhu dan air. Tanarnan ditanarn jika kedua faktor itu sesuai dan dapat 

diharapkan sampai waktu panen. Sehingga waktu tanam yang baik adalah 

pada saat musirn penghujan, karena kebutuhan akan air akan lebih mudah 

dipenuhi. Adapun pola tanam yang biasanya dilakukan oleh petani 

penangkar adalah padi- padi -palawija . 

. Jarak tanam yang digunakan tergantung varietas dan kesuburan 

tanah, tetapi pada umumnya para petani penangkar menggunakan jarak 

tanam 20 x 20 em. Tiap lubang tanam berisi 2- 3 batang bibit. 
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f. Pemeliharaan tanaman 

Pemeliharaan tanaman, baik untuk tujuan produksi benih maupun 

untuk tujuan produksi . bahan konsumsi tidaklah terlalu berbeda. Perbedaan 

yang utama ialah bahwa pemeliharan atau perawatan itu tetap diberikan 

terhadap tanaman penghasil benih walaupun fase masak untuk tujuan 

produksi bahan konsumsi telah tercapai. 

Beberapa kegiatan yang termasuk ke dalam pemeliharaan tanaman 

adalah sebagai berikut : 

1. Penyiangan 

Penyiangan minimal dilaksanakan tiga kali, yaitu : 

a. Dua minggu setelah tanam disiangi pertama. 

b. Dua atau tiga minggu setelah penyiangan pertama, 

dilaksanakan penyiangan kedua. 

c. Dua atau tiga minggu setelah penyiangan ke dua, dilaksanakan 

penyiangan ke tiga. 

Pada saat penyiangan, keadaan air harus macak-macak dan rumput

rumput yang dicabut harus di benamkan kedalam tanah atau dikumpulkan di 

galengan. 

2. Pemberian air 

Irigasi atau pemberian air diberikan dengan tujuan menghindari 

masalah kekurangan air bagi tanaman padi. Karena tanaman padi memiliki 

tahap-tahap kritis terhadap. kadar air tanah selama siklus hidupnya. Hal ini 

erat kaitannya dengan terjadinya penurunan aktifitas perakaran. Tanaman 
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padi yang baru ditanam biasanya memerlukan pengairan yang lebih sering 

daripada tanaman padi yang sudah mantap pertumbuhannya. 

Pemberian air atau irigasi dilakukan sebagai berikut : pada saat mulai 

menanam padi sampai tanaman padi berumur 15 hari setelah tanam hingga 

keadaan aimya macak-macak. Hal ini dimaksudkan agar anakan yang keluar 

banyak, dan akar tanaman dapat melekat pada tanah. Setelah umur 15 hari 

dipertanamkan sampai umur 5 minggu, pengairan semakin diperbesar 5-8 

em. Hal ini dimaksudkan agar anakan tidak keluar terus. 

3. Pemu.pukan. 

Dalam fase pengembangan vegetatif tanaman, diperlukan hara 

mineral yang cukup terutama nitrogen, fosfat, dan kalium untuk membangun 

struktur tanaman dengan jumlah maksimum pada posisi tempat benih 

berkembang. Pada saat pemupukan maka air yang ada pada petakan sawah 

harus dalam keadaan macak-macak. 

Dosis pemupukan per hektar adalah sebagai berikut : 

Aplikasi TSP ( Kg/ha) Urea ( Kg/ha ) KCL (Kg/ha) 
Pemupukan 
I 100 50 -

II - 100 100 

III - 100 -

Jumlah 100 250 100 
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Pemupukan I dilakukan saat tanam. Pemupukan ke II dilakukan saat 

tanam berumur 2-3 minggu dipertanaman, dan pemupukan ke III 

dilakukan 5 minggu setelah tanam. 

4. Pengendalian penyakit. 

Berbagai penyakit yang terbawa benih dapat juga tahan hidup eli 

dalam tanah. Serangan oleh hama dan penyakit dalam tanaman secara 

umum dipengaruhi oleh iklim. Serangan hama dan penyakit harus 

diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam pemilihan wilayah atau lahan 

untuk perbanyakan benih. 

Jenis hama yang sering menyerang tanaman padi adalah ulat dan 

hama sundep. T eta pi serangan yang terjadi tidak menyebabkan kerusakan 

yang berat, karena sebelumnya telah dilakukan pencegahan dengan 

penyemprotan, yaitu saat tanaman masih dipersemaian. Namun jika 

diperlukan penyemprotan hama dapat diulang. Selain itu untuk menghindari 

serangan hama dan penyakit, petani penangkar menggunakan varietas padi 

yang telah direkomendasikan untuk daerah setempat. 

5. Seleksi (Roguing) 

Seleksi yaitu membuang tanaman yang tidak dikehendaki atau teknik 

yang dilaksanakan dalam produksi benih untuk menjaga kemumian varietas. 

Roguing dilaksanakan dengan cara mengadakan pemeriksaan dan 

membuang tanaman-tanaman yang memiliki ciri-ciri berbeda dengan varietas 

yang sedang diperbanyak. 
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Seleksi atau roguing dapat dilakukan minimal 3 kali dan dapat 

dilakukan pada tanaman yang kena penyakit. 

Seleksi pada stadia vegetatif dilakukan dengan cara membuang 

rumpun-rumpun tanaman yang memiliki wama kaki berbeda dan bentuk 

ekstrim. 

Dalam produksi benih bersertifikat, roguing dapat diikuti dengan 

pemeriksaan lapang oleh petugas sertifikasi benih. Baik roguing maupun 

pemeriksaan lapangan memerlukan ketrampilan dalam pelaksanaannya. 

Hal-hal dibawah ini perlu diketahui oleh pelaksana roguing atau 

pemeriksa lapangan : 

1. Karakteristik (deskripsi) varietas yang diusahakan. 

2. Karakteristik tipe simpang. 

3. Penyakit yang terbawa benih dan sulit dikendalikan dengan 

perawatan benih. 

4. Gulma yang berbahaya, kurang berbahaya dan yang biasa 

tumbuh. 

5. Tanaman lain yang biasa ditemukan. 

6. Ketidaknormalan tanaman termasuk stress, nutrisi, suhu dan 

kelembaban tanah. 

7. Pengambilan contoh dan cara perhitungan yang berlaku untuk 

memenuhi persyaratan sertifikasi benih. 

Seleksi pada stadia berbunga penuh dilakukan dengan cara 

membuang rumpun-rumpun daun yang memiliki potensial daun, posisi daun 



bendera dan wama ujung gabah yang berbeda. Seleksi yang dilakukan pada 

awal pembungaan akan menggangu proses penyerbukan, sehingga dapat 

menimbulkan proses kehampaan yang tinggi. 

Seleksi pada stadia masak dengan membuang rumpun-rumpun yang 

memiliki bentuk dan wama gabah yang berbeda. Setiap selesai seleksi pihak 

PT. Sang Hyang Seri (Persero) mengajukan permohonan sertifikasi kepada 

petugas pembenihan (BPSB). Pemberitahuan untuk pemeriksaan lapangan 

untuk sampai di balai pengawasan dan sertifikasi benih selambat-lambatnya 

satu minggu atau sepuluh hari sebelum tanggal pemeriksaan. 

g. Pemanenan 

Pemanenan padi harus dilakukan pada waktu yang tepat, sebab 

ketepatan waktu memanen berpengaruh terhadap jumlah dan mutu gabah. 

Panen yang terlambat pada varietas padi yang mudah rontok akan 

menurunkan produksi, sedangkan panen yang terlalu awal akan 

menyebabkan mutu benih kurang baik. 

Waktu yang paling tepat untuk pelaksanaan panen yaitu saat benih 

memasuki stadia masak fisiologi. Pada saat masak fisiologis benih dalam 

kondisi kadar air minimum, berat benih viabilitas, vigor dan ukuran benih 

telah mencapai maksimum. Masak fisiologis secara fisik di lapangan dapat 

diidentifikasikan dengan penampakan 80 % gabah telah masak. 

Pelaksanaan panen menggunakan sabit bergerigi. Perontokan dapat 

menggunakan Threser. Selain itu perontokan dapat dilakukan dengan cara 
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diseblak atau memukulkan padi yang telah dibabat pada tanah yang telah 

diberi alas untuk mengurangi kehilangan hasil. 

Setelah dirontokkan, gabah tersebut dimasukkan dalam karung yang 

disediakan oleh pihak PT Sang Hyang Seri (Persero). Calon benih yang 

berupa Gabah Kering Panen ( GKP) yang telah dibeli diangkut ke Unit 

Pengolahan dan Produksi Benih (UBD) dengan menggunakan truk/mobil 

pengangkut. 

3.1.6 Pengolahan benih padi 

Tujuan dari pengolahan benih adalah untuk memperbaiki mutu benih. 

Pengolahan juga bertujuan agar benih dapat tahan disimpan dalam waktu 

tertentu sampai pada waktu . digunakan masih dalam keadaan baik. 

Kemumian dan daya tumbuh benih merupakan faktor yang penting 

disamping faktor-faktor yang lain, dalam menentukan kualitas benih. Dengan 

demikian pencampuran varietas dengan varietas lain perlu dijaga agar 

kemumian terjamin, juga mengenai daya tumbuh juga harus dijaga agar tidak 

rusak karena kecerobohan-kecerobohan dalam pengolahan/prosesing. 

Perlakuan/tahapan dalam pengolahan benih padi meliputi 

pengeringan, pembersihan, pemilihan, dan pengepakan benih menjadi 

kantong. 

a. Pengeringan 

Benih yang baru dipanen mempunyai kadar air yang tinggi, agar 

benih dapat tahan disimpan dalam jangka waktu cukup lama perlu 



diturunkan kadar aimya, disamping itu juga untuk mencegah serangan hama 

dan penyakit. 

Pengeringan benih dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara 

alami dan secara buatan. Pengeringan secara alami dilakukan dengan 

menjemur benih dibawah penyinaran matahari. Hal ini hanya dapat 

dilakukan jika keadaan cuaca cerah dan benih yang dapat dikeringkan 

diletakkan diatas lantai jemur, dan setiap 6 jam sekali dilakukan pembalikan. 

Lamanya pengeringan dengan cara ini adalah 4 hari dengan syarat cuaca 

normal (tidak terganggu mendung). Sedangkan pengeringan buatan 

dilakukan dengan menggunakan mesin pengering. Adapun kapasitas 

pengeringan yang dimiliki adalah sebagai berikut : 

1. Burner ray, terdiri dari 4 box dengan kapasitas tiap box 5 ton 

gabah. Lama peneringan kadar air dari 25% (GKP) menjadi kadar 

air standar (13%), adalah 24-28 jam bahan bakar yang digunakan 

adalah solar, dengan kecepatan 20 liter /jam. 

2. Lister, terdiri dari 1 box dengan kapasitas 10 ton. Lama 

pengeringan 24-28 jam. Bahan bakar yang digunakan adalah 

solar, dengan kecepatan 30 liter/jam. 

3. Burner makabe, terdiri dari 2 box dengan kapasitas tiap 25 ton. 

Lama pengeringan selama 18-22 jam. Bahan bakar yang 

digunakan adalah minyak tanah, dengan kecepatan 7 liter/jam. 

Benih dapat dikeringkan dengan cara atau alat-alat diatas sesuai 

dengan kebutuhan. Benih yang akan dikeringkan mula-mula dicek lebih 

'7C. 



dahulu kadar air awalnya sebelum dikeringkan dengan udara panas dengan 

suhu 40-44 derajat celcius dialirkan. Selama 6 jam sekali diadakan 

pembalikan, biasanya sampai 4 kali. Pengeringan terjadi sampai kadar air 

standar (13%). Pengeringan terjadi karena masa benih dilalui oleh udara 

yang dinaikkan suhunya, sehingga suatu saat kadar air benih akan seimbang 

dengan kelembaban udara di luar benih. 

Setelah benih menjadi kering, benih diangin-anginkan selama 30-60 

menit. Tindakan ini dimaksudkan agar benih menjadi dingin. Karena setelah 

mesin dimatikan, keadaan benih menjadi panas. Benih Ialu dirnasukkan 

dalam karung dan siap mengalami perlakuaan selanjutnya. Benih yang telah 

dikeringkan ini disebut sebagai Gabah Kering Kotor (GKK) 

b. Pembersihan benih 

Tujuan dari pembersihan benih adalah untuk mendapatkan benih 

bersih seragam dan minimal memenuhi standar benih yang berlaku. Gabah 

kering kotor harus dibersihkan sebab benih baru datang dari lapangan tidak 

pemah mumi, selalu tercampur kotoran-kotoran, biji-biji herba dan benih dari 

tanaman lain yang tidak dikehendaki. Benih semacam ini harus dimumikan 

dengan jalan membersihkan benih dari segala campuran yang dapat 

menurunkan kualitas benih. Alat yang digunakan untuk pembersihan benih 

adalah precleaner dan air screen cleaner. 

Pada proses pembersihan, pertama kali benih ( GKK) dimaukkan · 

kedalam alat yang disebut precleaner. Mesin precleaner yang digunakan 

adalah see/per. Mesin ini memisahkan sepintas kotoran-kotoran yang kasar 
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dari benih. Scalper disini pada dasamya merupakan mesin yang berputar. 

Pemisahan ini disertai dengan hembusan udara yang menghilangkan 

potongan-potongan batang dan kotoran lain yang ringan. Dari precleaner 

benih dimasukkan ke dalam air screen cleaner. 

Air screen cleaner merupakan alat pembersih dasar. Alat ini mengenal 

perbedaan berat, bentuk dan perbedaan besar. Air screen cleaner terdiri dari 

2 aspirator dan 3 screen (ayakan). Aspirator merupakan kipas penghisap 

kotoran yang ringan, karena sedotan aliran udara. Benih yang telah melalui 

pembersihan dasar akan terpisah antara benih berat dengan benih setengah 

berat, dan kotoran benih. Benih yang berat digunakan untuk bahan tanam, 

sedangkan benih yang setengah berat digunakan untuk konsumsi. Benih 

berat dan setengah berat ini setelah keluar dari air screen cleaner ditampung 

dalam karung yang berbeda. Demikian pula dengan kotoran benih. 

Benih yang telah dimumikan melalui proses pembersihan ini disebut 

sebagai benih bersih. Benih ini dimasukkan dalam karung, dan disimpan 

selama lebih kurang 1 bulan menunggu patahnya dormansi. Tiap karung 

berisi 70 kilogram benih bersih. Dalam tiap karung dimasukkan insektisida 

silosan dust sebanyak lebih kurang 5 gram ( 1 sendok makan). Insektisida ini 

dimasukkan untuk mencegah hama gudang, seperti Sithilus sp, Tribolium sp, 

dan Rhizopertha sp. 

Karung berisi benih bersih ini disimpan dalam satu kelompok benih 

yang disebut lot. Lot adalah suatu kelompok benih yang memiliki deskripsi 

yang sama mengenai varietas, kelas benih, asal benih dan saat panen. Tiap 
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lot maksimum menampung 20 ton benih. Karung disusun secara teratur dan 

diberi alas sehingga tidak langsung menyentuh lantai. 

c. Pengujian benih 

Benih padi setelah disimpan selama satu bulan akan patah masa 

dormansinya. Benih padi yang telah dimumikan ini siap untuk disertifikasi. 

Tetapi sebelum mengajukan permohonan sertifikasi benih kepada balai 

pengawasan dan sertifikasi benih terlebih dahulu dilakukan pengujian. benih. 

Hal ini mencegah agar benih yang dimintakan sertifikasi, temyata belum 

memenuhi standar perbenihan. 

Macam pengujian yang biasanya dilakukan adalah pengujian rutin, 

yang meliputi penetapan kadar air, pengujian kemumian, pengujian daya 

tumbuh, dan penetapan benih varietas lain. 

Untuk keperluan pengujian rutin, dari sejumlah benih akan diketahui 

kualitasnya, maka yang dikirim ke laboratorium hanyalah sebuah contoh 

yang mewakili sekelompok benih terse but. Contoh · yang mewakili benih 

tersebut disebut contoh kiriman. Pengambilan contoh benih menggunakan 

alat yang disebut trier atau noble. Jumlah sample/contoh benih yang harus 

diambil dalam satu lot menggunakan rumus sebagai berikut : 

Banyaknya sampel = ( 10 % x A ) + 5, dimana A, adalah jumlah 

karung dalam satu lot. 

Segera setelah contoh benih diterima analis, maka dilakukan 

pengujian laboratorium. Pada mulanya dilakukan penetapan kadar air benih. 

Sebagai alat penetapan kadar air benih padi digunakan electric moisture 
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terter. Pada penetapan kadar air benih ini dilakukan 2 kali ulangan dengan 

perbandingan ulangan tidak lebih dari 0,2%. Apabila hal ini terjadi, maka 

pekerjaan dianggap salah dan harus diulang lagi. 

Setelah contoh benih ditetapkan kadar aimya, pekerjaan selanjutnya 

adalah melakukan analisa kemumian benih. Untuk analisa kemumian benih, 

dari sejumlah contoh benih yang dikirim ke laboratorium tidak mungkin 

dapat dianalisa semuanya, oleh karena itu sebelumnya perlu diambil contoh 

yang dapat mewakili, untuk kemudian baru dianalisa. Contoh benih yang 

mewakili ini disebut contoh kerja, yaitu suatu contoh yang didapat dengan 

jalan pengurangan yang merata dan bertahap dari contoh kiriman sesuai 

dengan berat yang ditetapkan untuk keperluan salah satu pengujian mutu 

benih di laboratorium. Sebagai alat untuk mengambil contoh disebut 

mechanical devider. Contoh kerja untuk benih padi biasanya adalah 100 

gram. Setelah didapatkan contoh . kerja, selanjutnya dilanjutkan analisa 

kemumian fisik- berdasarkan identitas yang telah ditetapkan dengan jalan 

memisahkan contoh benih dalam 3 komponen, yaitu komponen benih mumi, 

komponen benih tanaman lain, komponen kotoran benih. Oleh karena itu 

dari contoh kerja, masing-masing komponen dipisahkan kemudian 

dinyatakan dalam persen (%) terhadap keseluruhan contoh kerja. 

Untuk analisa penetapan campuran varietas lain, berat contoh kerja 

hampir dengan membedakan varietas padi satu dengan yang lainnya yaitu 

dengan melihat bentuk gabah, wama gabah, wama ujung gabah, bulu-bulu 

gabah dan garis-garis sekam. 



Untuk pengujian daya tumbuh, bahan diambil secara acak dari 

komponen benih mumi. Sedangkan kriteria benih mumi adalah selain 

meliputi semua biji-biji dari suatu sejenis yang dimaksud, termasuk pula 

antara lain : 

• Biji muda mengkerut, belah dan rusak. 

• Pecahan biji dengan ukuran lebih besar dari ukuran 1-2 ukuran 

asli. Apabila kulit biji lepas biasanya dianggap sebagai kotoran 

be nih. 

• Biji yang terserang penyakit. 

• Biji yang telah mulai tumbuh. 

Jumlah biji untuk keperluan pengujian daya tumbuh sebanyak 400 

butir. Penanaman dilakukan dengan cara ulangan, untuk tiap ulangan terdiri 

dari 100 butir. Adapun bahan yang dipakai sebagai media adalah kertas. 

Metode yang digunakan adalah metode antara kertas, yaitu benih diletakkan 

berdiri dalam germinator. Pada batasan waktu yang telah ditentukan yaitu 7 

hari untuk benih padi, pengujian dihentikan untuk menghitung persentase 

daya tumbuhnya. Pada perhitungan dipisahkan antara bibit normal, bibit 

abnormal, biji mati (busuk) dan biji dorman, masing-masing dihitung 

persentase terhadap jumlah benih yang diuji. Yang dimaksud persentase 

daya tumbuh adalah persentase dari bibit normal dan merupakan rata-rata 

ulangan tersebut 

Setiap selesai melakukan suatu pengujian, analis mencatat hasil 

pengujian pada suatu buku khusus. Adapun standar laboratorium untuk kelas 
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benih sebar (ES) yaitu: kadar air maksimum 13 %, benih mumi minimal98 

%, CVL ( Campuran Varietas Lain) maksimum 0,2 %, dan daya tumbuh 

minimum 80 %. Apabila benih yang diuji telah memenuhi standar 

laboratorium maka benih padi dapat dimintakan permohonan sertifikasi 

benih kepada balai pengawas dan sertifikasi benih. T etapi apabila temyata 

benih yang diuji belum memenuhi standar laboratorium maka pengolahan 

benih harus dilakukan lagi. 

Setelah menerima permohonan sertifikasi benih BPSB akan 

mengambil eontoh kiriman yang besamya 1 kg, untuk diuji di laboratorium. 

Setelah selesai dilakukan pengujian dan benih yang diuji dinyatakan lulus uji 

maka BPSB akan mengeluarkan label yang berisi deskripsi dari varietas yang 

diuji, yang menunjukan kelas benihnya. Karena benih yang diuji adalah 

benih sebar (ES) maka label yang diberikan berwama biru. Benih bersih yang 

telah lulus uji dan telah mendapatkan label sertifikasi ini disebut benih lulus 

(BL). 

d. Pengemasan dan penyimpanan benih 

1. Pengemasan benih 

Benih lulus selanjutnya dikemas dalam kemasan 5 kilogram dan 

disebut sebagai benih kantong (BK). Kemasan yang dipergunakan adalah 

kantong kemasan yang kedap air dan uap air yang berukuran 45 em x 31 em 

dengan ketebalan 0.125 mm dan diberi logo PT. Sang Hyang Seri (Persero). 

Pada setiap kantong plastik tertulis nama varietas benih yang dikemas. 



Pengemasan benih menggunakan serangkaian alat, yaitu volumetric 

dosing unit dan continous band sealer. Pertama, benih yang akan dikemas 

dimasukkan dalam bak penampung yang letaknya dibawah lantai, dan 

dengan adanya elevator, benih diangkut keatas menuju ke volumetric dosing. 

Volumetric dosing mengatur keluarnya benih sebanyak 5 kilogram yang 

kemudian ditampung dalam kantong kemasan, bersamaan dengan ini 

dimasukkan pula label untuk benih tersebut dan insektisida silosan dust ± 2 

gram ( 1 sendok teh). Selanjutnya kantong berisi benih terse but berjalan diatas 

band sealer, melalui suatu alat penutup kantong. Benih yang telah dikemas 

dan bersertifikat ini disebut benih kantong. Tiap 12 benih kantong 

dimasukkan dalam satu karung, dan benih ditranslokasikan ke gudang 

penyimpanan. 

2. Penyimpanan benih 

Karung-karung berisi benih katong disimpan dalam gudang 

penyimpanan dalam kelompok beniMot. Peletakan lot dalam gudang 

penyimpanan tidak menyentuh lantai dan dinding. Untuk itu lot diberi alas 

berupa kayu. Penyimpanan pada prinsipnya bertujuan untuk 

mempertahankan viabilitas benih dalam periode simpan yang diinginkan. 

Kemudian benih dikeringkan sampai kadar air mencapai 11-13 %, 

dimaksudkan agar periode simpan benih dapat mencapai 6 bulan. Jangka 

waktu penyimpanan ini 6 bulan merupakan masa berlakunya label. Setelah 

masa berlakunya label habis, produsen dapat mengajukan permohonan 

perpanjangan label kepada BPSB. Jika benih temyata masih memenuhi 



standar Iaboratorium setelah diadakan pengujian ulang, maka masa 

berlakunya label dapat diperpanjang selama 3 bulan. 

Selama periode · simpanan, setiap setengah bulan sekali diadakan 

pengecekan terhadap persentase kotoran benih, daya tumbuh benih, dan 

populasi hama dalam satu kilogram benih. Jika populasi hama hidup dalam 

satu kilogram lebih dari 5 ekor, maka perlu tindakan pemberantasan hama 

gudang. 

Hama gudang yang menyerang benih padi adalah kalandra. 

Sebetulnya sarang kalandra dapat diatasi dengan pengeringan benih 

serendah mungkin, yaitu dengan kadar air± 9%. Tetapi dengan penurunan 

kadar air serendah itu menyebabkan inefisiensi dalam hal penggunaan bahan 

bakar, waktu, dan akan terjadi penurunan berat yang secara keseluruhan. 

Oleh karena itu untuk mengatasi serangan kalandra ini dilakukan usaha 

pemberantasan, sebagai berikut : silosan cair (perbandingan obat dan air = 1 

: 4) disemprotkan pada kelompok benih, selanjutnya phostoxin (berbentuk 

tablet) diletakkan di bawah kelompok benih dan dibiarkan menguapkan 

selama 3 hari kelompok benih disemprot lagi dengan silosan cair. Dengan 

perlakuan ini diharapkan bahwa populasi kalandra hidup dapat ditekan 

serendah mungkin, sehingga tidak menyebabkan penurunan mutu benih. 

3.1.7 Pemasaran benib padi 

Pemasaran benih adalah suatu proses dimana benih bergerak dari 

tempat benih tersebut diproduksi menuju konsumen, sehingga konsumen 

dapat menggunakannya sebagai bahan tanaman. Dalam penyediaan dan 
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penyaluran benih PT. Sang Hyang Seri (Persero) mempunyai prinsip 7 tepat, 

yaitu: 

a. Tepat jumlah, yaitu benih tersedia dalam jumlah yang cukup sesuai 

dengan perkiraan volume permintaan pasar. 

b. Tepat varietas, yaitu benih tersedia dengan komposisi/jenis varietas 

yang sesuai dengan anjuran pemerintah namun sejauh mungkin juga 

cocok dengan selera konsumen/petani (tepat anjuran dan tepat selera). 

c. T epat mutu, yaitu benih tersedia sesuai dengan standar mutu yang 

telah ditetapkan pemerintah berdasarkan peraturan perbenihan yang 

berlaku. 

d. Tepat waktu, yaitu benih tersedia tepat pada saat diperlukan oleh 

konsumen atau petani. 

e. Tepat harga, yaitu tersedia dengan harga layak sesuai dengan 

mutunya dan terjangkau oleh daya beli sebagian besar konsumen atau 

petani. 

f. Tepat tempat, yaitu benih tersedia di tempat yang terdekat dan mudah 

dijangkau oleh konsumen/petani. 

g. Tepat pelayanan, yaitu memberikan pelayanan penjuaVpenyaluran 

yang sebaik-baiknya kepada setiap konsumen/petani termasuk 

pelayanan puma jual (senantiasa cepat tanggap dan cepat bertindak 

dalam melayani keluhan/klaim mutu benih). 

UBD Klaten dalam menjalankan fungsi penyediaan dan penyaluran 

benih padi mempunyai wilayah kerja meliputi Karesidenan Surakarta, yaitu 



Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Wonosari, Gunung 

Kidul, Sleman. Sistem pemasarannya tidak langsung kepada konsumen, 

tetapi melaui penyalur yang ditunjuk oleh pihak PT Sang Hyang Seri 

(Persero), minimal dalam satu kabupaten ada satu penyalur. Penyalur 

tersebut memiliki beberapa pengecer yang ada pada tingkat kecamatan. 

Penyalur dapat berupa badan usaha (PT, CV, UD) atau perusahaan 

perseorangan. Syarat untuk dapat menjadi penyalur adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki kios atau toko yang bergerak dalam bidang penyediaan 

sarana pertanian. 

b. Memiliki gudang penyimpanan benih. 

c. Harus ada ijin sebagai penyalur benih. 

d. Harus ada ijin dari dinas pertanian setempat. 

e. Harus mampu menyalurkan benih minimal dalm satu musim tanam 

100 ton dan mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. 

Perencaan pemasaran di PT Sang Hyang Seri (Persero) didasarkan atas 

pengalaman realisasi dari tahun ke tahun yang telah berjalan. Setiap tahun 

terdapat rencana pemasaran sendiri yang telah ditetapkan dalam rencana 

kerja dan anggaran pemasaran (RKAP). Peramalan RKAP didasarkan pada : 

a. Pengalaman dari tahun yang telah berjalan. 

b. Kebijaksanaan pemerintah tentang pola pergiliran tanaman dan 

varietas. 

c. Selera/animo petani. 

d. Permintaan pasar yang potensial. 
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Untuk memperlancar proses pemasaran benih dilakukan promosi. 

Kebijaksanaan promosi dilakukan dengan demplot ( demonstrasi plot). 

3.2 Data khusus 

3.2. i 1\.eOJ.jakan kendali mutu perusahaan 

Dalam melaksanakan program kendali mutu terhadap kualitas 

produknya, maka PT. Sang Hyang Seri (Persero) melakukan pengujian 

sertifikasi terhadap benih padi. Pengadaan benih bersertifikasi, PT. Sang 

Hyang Seri (Persero) mendapat pengawasan dari Balai Pengawasan dan 

Sertifikasi Benih (BPSB), mulai dari kegiatan persiapan lahan sampai dengan 

benih di pasar. Kehadiran BPSB di lingkungan perbenihan ini diharapkan 

dapat berperan sebagai penengah antara petani konsumen benih dengan 

produsen benih. Tugas BPSB adalah menilai kultivar, melakukan pengujian 

labortorium, dan mengawasi pemasaran benih. 

Hubungan kerja PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan BPSB dimulai 

sejak pengajuan surat permohonan pemeriksaan lapangan pendahuluan 

sampai saat benih telah beredar di pasaran. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa selama melaksanakan pengadaan benih PT. Sang Hyang 

Seri (Persero) tidak lepas dari pengawasan BPSB. 

Untuk pertanaman padi calon benih, pemeriksaan lapangan dilakukan 

empat kali, yaitu pemeriksaan lapang pendahuluan, pemeriksaaan fase 

vegetatif, pemeriksaan fase berbunga, dan pemeriksaan lapang terakhir 

menjelang panen. Petani kerjasama baru boleh melakukan panen, jika lot 
. . 

benihnya telah dinyatakan lulus dari keempat pemeriksaan itu. Alat-alat yang 
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digunakan untuk panen dan kegiatan lainnya, terlebih dahulu harus diperiksa 

oleh BPSB. Setiap akan mengadakan pemeriksaan atau pengambilan sampel 

benih, pihak PT. Sang Hyang Seri (Persero) harus mengajukan surat 

permohonan kepada BPSB. 

Pada pelaksanaan pemeriksaan lapang, dilakukan pemeriksaan 

terhadap banyaknya campuran varietas lain ( CVL) yang ada di areal 

sertifikasi. Syarat suatu areal sertifikasi untuk dapat lulus adalah CVL areal 

tersebut harus kurang dari 0,5 %. 

Untuk menjaga kemumian benih, maka sebelum petugas BPSB 

melakukan pemeriksaan lapang, seksi produksi PT. Sang Hyang Seri 

(Persero) terlebih dahulu melakukan roguing (seleksi lapang). Seleksi lapang 

dilakukan oleh petani pemilik areal sertifikasi di bawah pengawasan seksi 

produksi PT. Sang Hyang Seri (Persero), yakni dengan mencabut rumpun

rumpun padi yang menyimpang dari deskripsi varietas yang diberikan oleh 

pemulia tanaman. 

a. Pemeriksaan lapangan pendahuluan 

Pemeriksaan lapangan pendahuluan dilakukan sebelum tanah untuk 

pertanaman diolah, seringkali pemeriksaan ini dilanjutkan sampai sebelum 

bibit ditanam. Pemeriksaan pendahuluan ini mencakup pemeriksaan batas

batas areal sertifikasi, keadaan pengairan, sejarah penggunaan lahan 

sebelumnya, dan isolasi jarak antar varietas yang berbeda, minimum 3 meter. 

b. Pemeriksaan fase vegetatif 



Pemeriksaan fase vegetatif adalah pemeriksaan yang pertama kali 

dilakukan pada pertanaman padi calon benih. Pemeriksaan ini dapat 

dilaksanakan dengan syarat produsen benih telah mempunyai bukti lulus uji 

pemeriksaan pendahuluan. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk melihat 

banyaknya CVL dalam areal sertifikasi. Waktu pelaksanaanya adalah 30 hari 

setelah tanam. 

c. Pemeriksaan fase berbunga 

Fase berbunga adalah fase dimana malai tersembul dari daun 

bendera, sekam mahkota sudah terbuka, dan benang sari nampak memutih. 

Pada saat ini dilakukan pemeriksaan lapang kedua yang juga bertujuan untuk 

melihat banyaknya CVL. Pemeriksaan ini bisa dilakukan 30 hari sebelum 

pan en. 

d. Pemeriksaan lapang terakhir 

Pemeriksaan lapang terahkhir dilakukan seminggu sebelum panen. 

Pada saat ini seluruh tanaman tampak kuning dan isi gabah sudah keras. 

Dalam pemeriksaan terakhir ini juga dilakukan perhitungan jumlah CVL. 

Pada pemeriksaan lapang pertama, kedua, dan terakhir, banyaknya 

CVL pada areal sertifikasi dihitung dengan cara mengambil beberapa sampel 

tanaman. Jumlah sampel yang diambil tergantung pada luasnya areal yang 

akan diperiksa. Banyaknya sampel diambil menurut sampel sebagai berikut : 

N = x + 8 , pembulatan keatas 
2 

N = banyaknya sampel yang diambil X= luas areal sertifikasi (hektar) 



Setiap sampel terdiri dari 400 rumpun tanaman padi. Pada setiap 

sampel itu dilihat dan dihitung banyaknya rumpun yang tipenya menyimpang 

dari standar ciri-ciri varietas yang telah diberikan oleh pemulia tanaman. 

Dua minggu setelah pengambilan sampel, hasil pengujian sudah dapat 

diambil. Surat pemyataan lulus sertifikasi berisi tentang keterangan benih 

yang lulus, yakni mengenai kadar air, kemumian benih, dan daya tumbuh. 

Apabila satu lot benih telah dinyatakan lulus dan mempunyai sertifikat, 

perusahaan mencetak label sesuai dengan banyaknya benih yang lulus. Label 

yang berisi tentang informasi benih harus mendapatkan pengesahan dari 

BPSB. Untuk benih padi, masa berlakunya label sampai 6 bulan yang 

dihitung sejak tanggal akhir pengujian, atau 9 bulan sejak panen. Habis masa 

berlakunya ini juga dicantumkan pada label yang disertakan dalarn setiap 

kemasan benih. 

BPSB tetap melakukan pengecekkan rnutu benih pada benih-benih 

yang beredar dipasaran. Apabila temyata hasil uji BPSB tidak sesuai dengan 

keterangan yang tercanturn pada label, maka BPSB berhak rnernberi 

peringatan kepada produsen benih. Jika temyata kejadian itu rnemang 

disengaja, BPSB akan rnengintruksikan kepada produsen untuk menarik 

kembali produknya dari pasaran. 
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Standar pengujian laboratorium benih bersertifikat khusus untuk benih padi : 

Komoditi Kelas Kadar air Be nih Kotoran Benih Be nih Daya 
I 

be nih (max%) murni benih var.lain tan am an tumbuh 
' 
! 

' 
(min%) (max%) (max%) lain/rumput (min%) : 

(max%) 

Padi BS 13.0 99.0 1.0 - 0.05 80.0 i 

' 
FS 13.0 99.0 1.0 0.0 0.05 80.0 ' 

i 
ss 13.0 99.0 1.0 0.1 0.05 80.0 ! 

ES 13.0 98.0 2.0 0.2 1 80.0 

Sumber : laboratonum bemh, PT . Sang Hyang Seri (Persero) UBD Klaten. 
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Peraga3 
Laporan penjualan produksi benih padi (bl/bk) PT. Sang Hyang Serf (persero)UBD Klaten 
Periode : 1997-2001 

Peraga4 
Hasil produksl padl (kg) PT. Sang Hyang Serf (Persero) UBi.J Klaten 
Periode : 1997-2001 
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PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) UBD KIA1EN 
IAPORAN REALISASI BIAYA 

PERIODE: 1997 s/d 2001 

C/\TATAN : SETIAP ITEM POST BIAYA TIDAK ADA PEMBULATAN 



Peraga5 

Laporan total biaya produksi PT. Sang Hyang Sert (Perseroj UBD Klaten 

Periode: 1997-2001 

1998 454.139.570 

1999 512.163.812 
2000 579.932.542 

2001 602.645.274 
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