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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berkaitan dengan upaya pengembangan
budaya knowledge based economy, perguruan
tinggi perlu diberi akses dalam wujudknowledge

and technopark yang memanfaatkan penge-
tahuan, pendidikan maupun riset dosen, dalam
bentuk unit usaha/bisnis sebagai IbIKK yang
diharapkan mampu mendorong perguruan tinggi
dalam membangun akses yang menghasilkan
produk jasa dan/atau teknologi hasil ciptaannya
sendiri.

ABSTRACT

Regarding the effort of developing a knowledge-based economy culture, higher
education institution shall be provided with access to knowledge and technopark by
establishing business units in which knowledge, education, and research are intensively
employed. This unit, emerges as IbIKK (Knowledge, Technology, and Science for Campus
Creativity), has the potential to support higher education in building up access to
producing its self-created service or technological products. The program Warung Benih
Nusantara (WBN) is a manifestation of IbIKK at higher education level. As an agrarian
nation, Indonesia deals with relatively agitating issue in agriculture as it has been a net
importer of numerous agricultural products. One essential factor for agricultural
production is seeds. Due to more than 70% of its availability originates from import
then its availability is still limited and the price is still expensive. The activity of IbIKK is
implemented by establishing WBN which will produce and distribute seeds as well as
train farmers to produce and utilize the locally-produced viable and high quality seeds.
Within this program, farmer’s dependence on imported seeds is likely to decline thus
their independency rises. This WBN will also be the assurance agent to assess and
guarantee the originality and quality of the produced seeds. In the early stage, WBN
will be the center to market the wheat seeds produced by the Faculty of Agriculture and
Business. In longer term, it will be the center of locally affordable and high quality
seeds marketing. In the first phase, certified seeds and extension seeds will be produced
respectively in the experimental farms of the Faculty of Agriculture and Business and in
the farmlands of the fostered farmer’s groups. The activities will be managed in a
commercial and professional workframe while concomintantly supporting community
empowerment. Later on, the WBN will also be set as a platform for student’s
entrepreneurship courses.

Keywords: seeds sovereignity, Warung Benih Nusantara, wheat seeds



12

PROSIDING KONSER KARYA ILMIAH Vol.1, Juni  2015: 11-22

Wujud IbIKK di perguruan tinggi dapat berupa
badan usaha atau bermitra dengan industri
lainnya dan dapat didirikan serta dikelola oleh
kelompok dosen sesuai dengan kompetensinya.
Misi program IbIKK adalah menciptakan akses
sosialisasi produk-produk intelektual masya-
rakat di lingkungan perguruan tinggi dalam
kerangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan Warung Benih Nusantara (WBN) ini
merupakan salah satu wujud pelaksanaan
program IbIKK di Perguruan Tinggi.

Sebagai negara agraris, Indonesia menghadapi
permasalahan yang cukup memprihatinkan di
bidang pertaniannya.  Hal ini antara lain dapat
dilihat dari posisi Indonesia sebagainet importer
berbagai jenis produk pertanian.  Menurut data
Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2012
Indonesia masih mengimpor beras sebanyak1,8
juta ton, jagung 1,7 juta ton, kedelai 1,9 juta
ton, dan singkong 13.300 ton. Ini belum termasuk
impor beberapa jenis pangan lain, seperti gula
pasir, tepung terigu, dan kentang. Untuk gandum
bahkan hampir 100 persen masih diimpor.
Kondisi ini terjadi karena permintaan yang
semakin meningkat, padahal produksi hasil
pertanian saat ini sudah mencapai tahap levelling
off sehingga sulit untuk ditingkatkan, bahkan
menghadapi ancaman penurunan produksi.
Akibatnya upaya pencapaian ketahanan pangan
juga semakin berat. Selain karena masalah alih
fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, sulitnya
upaya peningkatan produksi tersebut juga
disebabkan karena lebih dari 70 persen benih
tanaman pangan masih diimpor.

Masalah perbenihan di Indonesia tidak dapat
disepelekan begitu saja. Dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman telah
disebutkan bahwa: ”Benih merupakan sarana
produksi utama dalam budidaya tanaman, dalam

arti penggunaan benih bermutu mempunyai
peranan yang menentukan dalam usaha mening-
katkan produksi dan mutu hasil”.

Sayangnya penanganan sistem perbenihan di
Indonesia masih belum optimal. Pihak Kemen-
terian Pertanian menyebut, tingkat produksi
benih saat ini baru memenuhi sekitar separuh
dari kebutuhan nasional, sisanya dikuasai
perusahaan multinasional.Tapi menurut Rika
Febriani, Peneliti Indonesia for Global Justice
(IGJ) Bidang Pertanian, angka itu sudah
bergeser jauh mengarah kepada dominasi
perusahaan benih multinasional, karena saat ini
lebih dari 90% benih di Indonesia, baik padi,
jagung, kedelai, maupun tanaman hortikultura
diimpor oleh perusahaan multinasional.

Sekali lagi masalah perbenihan harus mendapat-
kan perhatian yang serius dari semua pihak.
Karena peran bidang perbenihan tanaman
sangat banyak dalam mendukung keberhasilan
pembangunan pertanian di Indonesia. Penge-
tahuan petani akan dunia perbenihan juga perlu
mendapat perhatian serius.  Banyak petani yang
kurang mengenal bagaimana pentingnya mutu
benih tanaman serta mengesampingkan berbagai
hal yang terkait dengan mutu tersebut. Bahkan
hal tersebut diperparah lagi dengan kurangnya
pengetahuan akan kultur teknis di lapangan.
Sehingga banyak penghambat yang timbul hanya
karena kurangnya masalah perbenihan dan
kultur teknis tanaman. 

Utuk awal kegiatan, benih unggul yang akan
diproduksi dan dipasarkan oleh WBN adalah
benih gandum (bersertifikat label ungu dan
biru) danbenih padi hibrida (label biru), yang
selama ini sudah berhasil diproduksi oleh Lab
Benih Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas
Kristen Satya Wacana (FPB-UKSW). Tahap
selanjutnya, WBN juga akan mendampingi
petani/kelompok tani yang berkeinginan menjadi
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produsen benih dan kemudian membantu
memasarkan hasil produksinya.  Secara lebih
khusus, spesifikasi benih-benih yang bisa
diproduksi dan dipasarkan oleh FPB tampak
pada Tabel 1.

Tujuan Kegiatan

Tujuan jangka panjang dari pendirian Warung
Benih Nusantara ini adalah untuk menyedia-
kan benih unggul bermutu yang terjangkau
berbasis sumberdaya lokal atau benih tanaman
unggul lokal yang ada di masyarakat sebagai
hasil produksi kelompok-kelompok petani
penangkar benih yang tergabung dalam klaster
benih Nusantara. Dalam jangka pendek,
tujuan yang ingin dicapai adalah:
1. Tersedianya benih gandum tropika dan padi

hibrida unggul dan berkualitas yang
terjangkau.

2. Berkembangnya kelompok-kelompok
petani penangkar benih sebagai awal
terbentuknya Klaster Benih Nusantara.

3. Terbentuknya unit pendapatan mandiri yang
berbasis produk iptek hasil penelitian FPB-
UKSW yang sekaligus dapat menjadi sarana
pembelajaran kewirausahaan bagi sivitas
UKSW.

4. Terbangunnya kerjasama penelitian dan
pengembangan produk iptek antara FPB-
UKSW dengan lembaga bisnis swasta dan
lembaga pemerintah.

Produksi

Produksi benih Warung Benih Nusantara pada
awalnya difokuskan untuk benih gandum
tropika dan padi hibrida. Untuk mendukung
produksi tersebut WBN akan memanfaatkan
kebun percobaan FPB yang ada di Kopeng,
seluas 5,3 hektar dengan rincian Kebun Salaran
3 hektar dan kebun Shangrila 2,3 hektar sebagai
lokasi produksi utama. Untuk mendukung
produksi, peralatan yang sudah dimiliki adalah
mini traktor (1 buah), hand traktor (1 buah) dan
peralatan pengolahan tanah dan pemeliharaan
tanaman.  Untuk pelaksanaan panen juga sudah
dimiliki alat panen gandum otomatis (1 buah).
Gambar 2 menunjukkan peralatan produksi
yang sudah dimiliki.

Upaya peningkatan produksi selain di kebun
Salaran dan Shangrila, juga akan dilaksanakan
di lahan-lahan petani binaan yang ada di sekitar
kebun, di Salatiga dan di Demak. Pelaksanaan
produksi akan dilaksanakan dengan sistem

Tabel 1.  Spesifikasi Produk Benih WBN
No Spesifikasi Gandum Padi Hibrida

1 Varietas Dewata Mapan 02 dan Mapan 05

2 Label Sertifikasi Ungu (benih Pokok) dan
Biru (benih sebar)

Biru (benih sebar)

3 Ketinggian tempat Di atas 900 m dpl 300-600 m dpl
4 Hasil produksi benih 2,7 ton/ha 2 ton/ha

5 Potensi hasil tanaman 3,5 ton/ha 13 ton/ha
6 Daya kecambah Di atas 80%$

7 Kadar Air 9 – 11 persen
8 Kandungan kotoran Di bawah 0,01 persen

9 Campuran varietas lain Tidak ada (100 persen murni)
10 Daya Simpan 5 bln (suhu ruang), 2 tahun

(ruang ber-AC)
8 bln (suhu ruang), 3
tahun (ruang ber-AC)

11 Hama/penyakit Bebas hama penyakit
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Kebun Salaran Kebun Shangrila

Gambar 1.  Tanaman Gandum di Kebun Salaran

kontrak bagi hasil maupun kontrak pembelian.
Untuk mendukung produksi di lahan-lahan
tersebut di masa mendatang masih diperlukan
peralatan-peralatan antara lain: hand-traktor

Gambar 2. Peralatan Produksi WBN

3 buah dan peralatan pertanian lainnya (cangkul,
sprayer, pompa diesel, dsb.).

Selain peralatan produksi, keberadaan WBN
juga akan didukung dengan fasilitas produksi
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benih yang ada di FPB seperti: Lab Benih, Lab
Tanah, Lab Fisiologi Tanaman, Lab Biologi, dan
Gudang Benih ber-AC. Untuk showroom
sebenarnya sudah tersedia satu ruangShowroom
Business yang selama ini dimanfaatkan sebagai
tempat latihan bisnis mahasiswa, tetapi karena
lokasinya di dalam kampus maka untuk WBN
secara khusus akan disiapkan satu ruang pamer/
penjualan yang ada di FPB yang secara langsung
dapat diakses dari jalan utama (Jalan Dipo-
negoro).  Investasi yang dibutuhkan hanyalah
untuk membuat kios WBN yang ada di Jalan
Diponegoro tersebut.

Proses Produksi

Produksi benih pada dasarnya dilaksanakan
dalam tigatahap, yaitu pertama produksibenih
binayaitu benih awal/induk (varietas) yang
dihasilkan dari produsen benih utama maupun
lembaga penelitian.  Dari benih bina yang telah
dihasilkan lembaga penelitian selanjutnya pada
tahap kedua diperbanyak oleh WBN menjadi

Gambar 3.  Foto-foto Laboratorium dan PSG UKSW

benih pokok. Produksi benih pokok ini akan
dilaksanakan di kebun Salaran dan Shangrila
sebagai kebun produksi utama WBN.  Tahap
ketiga adalah produksi benih sebar yang akan
ditanam untuk produksi oleh petani di lokasi-
lokasi kelompok penangkar benih binaan
WBN. Produksi benih sebar ini akan dilaksana-
kan di lahan-lahan petani yang menjadi binaan
dan menjalin kerjasama produksi dengan
WBN.  Secara garis besar seluruh proses pro-
duksi dapat digambarkan dalam diagram alir
pada Gambar 4.

Manajemen Warung Benih Nusantara

1. Perencanaan dan Pengendalian Produksi
(Production Planning and Control)

Metode perencanaan dan pengendalian
produksi (PPC) merupakan salah satu fungsi
manajemen penting yang harus diterapkan
sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.
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Gambar 4.  Tahapan Proses Produksi Benih

• Kebun Petani sekitar
   Salaran dan Shangrila
• Sekitar Salatiga/
   Demak

• Lab. Benih FPB
• Lembaga Penelitian
   Benih

Kebun WBN
• Kebun Salaran
• Kebun Shangrila BENIH SEBAR

BENIH POKOK

BENIH BINA

Peramalan
Permintaan

Pesanan
Langganan

Rencana
Agregat

Jadwal
Induk

Catatan
Persediaan

Rencana kebutuhan
Material

Pengendalian Prioritas
(Material dan Pekerjaan)

Rencana kebutuhan
Kapasitas

Pengendalian Kapasitas
(Waktu dan Alat-alat)

Ok? Ok?
Ya

Ya Ya

Tidak

Umpan Balik

Tidak

Umpan Balik

Gambar 5. Tahapan Penerapan PPC

2. Manajemen Keuangan dan Perpajakan

Secara umum, WBN akan mengikuti dan
menerapkan standar manajemen keuangan dan
perpajakan yang diterapkan di UKSW, sesuai

Melalui penerapan kegiatan perencanaan dan
pengendalian produksi maka apa yang telah
direncanakan diharapkan dapat terlaksana
dengan baik. Untuk menetapkan jumlah dan
jenis benih yang akan diproduksi dan dijual,
WBN akan menerapkan prinsip PPC untuk
menetapkan benih yang diproduksi, jumlah yang
dibutuhkan, kapan benih tersebut harus siap
tersedia dan sumber-sumber yang dibutuhkan.

Pengendalian produksi diterapkan terutama
untuk menetapkan kemampuan sumber-sumber
yang digunakan dalam memenuhi rencana,
kemampuan produksi berjalan sesuai rencana,
serta melakukan perbaikan rencana. Tujuan
utamanya adalah memaksimumkan pelayanan
bagi konsumen, meminimumkan investasi pada
persediaan, perencanaan kapasitas, pengesahan
produksi dan pengesahan pengendalian
produksi, persediaan dan kapasitas, penyim-
panan dan pergerakan material, peralatan,
routing dan proses planning, dan sebagainya.

Tahapan utama dalam pelaksanaan PPC adalah:
pesanan pelanggan dan ramalan permintaan
benih yang akan datang, penetapan jadwal
kerja, perencanaan kebutuhan material produksi

dan kapasitas produksi benih sesuai dengan
ketersediaan lahan yang ada, serta pengendalian
kegiatan produksi.  Secara garis besar, seluruh
kegiatan PPC tersebut ditampilkan pada
Gambar 5.
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dengan standar Akuntansi Indonesia dan standar
perpajakan yang berlaku. Sebagai jaminan,
manajemen keuangan UKSW telah mem-
peroleh Sertifikat ISO 9001:2008  sehingga
standar penerapannya dapat lebih dipercaya
dan laporan keuangannya lebih transparan.
Selain itu WBN juga akan menerapkan sistem
otorisasi keuangan yang berjenjang. Peng-
gunaan dana sampai 1 juta dapat langsung
dilakukan oleh bendahara WBN, sedangkan di
atas 1 juta sampai 10 juta harus dilakukan
otorisasi oleh Dekan FPB dan di atas 10 juta
oleh Rektor (dhi. Pembantu Rektor II Bidang
Keuangan). Laporan keuangan WBN juga
akan diaudit oleh auditor internal UKSW
maupun auditor independen.

3.  Pola Manajemen

Setelah kegiatan produksi benih berjalan dengan
baik, maka kegiatan akan difokuskan pada aspek-
aspek pengelolaan Warung Bisnis Nusan-tara
secara profesional. Aspek pengelolaan yang
akan dilaksanakan pada tahap ini adalah:

a. Penerapan Sistem Manajemen Produksi
dan Keuangan

Kegiatan pengembangan kelembagaan tahap
pertama, yang akan menjadi fokus kegiatan,
adalah pengembangan manajemen produksi dan
manajemen keuangan. Upaya ini dilakukan
karena WBN yang dikembangkan pada akhirnya
harus bisa berkembang menjadi satu usaha
bisnis yang profesional.  Untuk itu WBN harus
mampu menerapkan sistem manajemen produk-
si yang baik serta menerapkan sistem mana-
jemen keuangan yang sehat. Kegiatan dilakukan
baik dalam bentuk pelatihan, pemagangan staf
WBN dan mahasiswa, maupunpendampingan.

b. Penerapan Jaminan Mutu (Quality
Assurance)

Tahap pengembangan kelembagaan yang kedua

adalah aspek pengembangan produk yang baik
dan aman sehingga dapat memberikan jaminan
mutu (Quality Assurance) bagi masyarakat
yang membeli dan memanfaatkan benih yang
dihasilkan. Standar jaminan mutu yang
diharapkan dapat dilaksanakan dan diterapkan
adalah ISO 9000:2008 tentang Manajemen
Mutu yang dapat memberikan jaminan produk/
jasa yang berkualitas.

c. Meningkatkan dan Mempertahankan
Kepuasan Pelanggan (Costumer Satis-
faction)

Pada tahap ketiga, kegiatan akan difokuskan
pada aspek upaya meningkatkan dan mem-
pertahankan pelanggan. Upaya ini harus
dilakukan agar masyarakat/petani yang sudah
membeli produk WBN dapat dipertahankan
dan bahkan ditingkatkan sehingga dapat
mendukung kelangsungan usaha.

4. Manajemen Persediaan

Untuk memastikan bahwa produk benih yang
dijual tersedia sesuai dengan masa-masa tanam
petani, maka WBN akan menerapkan sistem
pengendalian persediaan (manajemen
persediaan) kontinyu (Sistem Q dan Sistem P)
dengan dengan konsep dasar first-in-first-out
(FIFO)  dan menggunakan patokan utama 85%
benih harus tersedia pada masa tanam (on-
season) dan 15% sebagai cadangan pada masa
dil uar tanam (off-season).

Masalah manajemen atau pengendalian
persediaan memang menjadi masalah yang harus
dihadapi oleh WBN.  WBN harus memutuskan
berapa banyak harus diproduksi setiap kali
proses produksi dan kapan melakukan produksi
untuk dapat memenuhi kebutuhan untuk
cadangan masa tanam dan di luar tanam tersebut.
Untuk memastikan bahwa benih yang
dibutuhkan tetap tersedia meskipun menghadapi
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ketidakpastian itu maka akan diadakan per-
sediaan cadangan (Safety Stock). Besarnya
persediaan cadangan ini biasanya dihitung
dengan mempertimbangkan masa tunggu
pasokan (Order Lead Time), penyimpangan-
nya dan penyimpangan besarnya kebutuhan.
Meskipun demikian alokasi 85% untuk on-
season dan 15% untuk off-season tetap akan
diterapkan.

Secara garis besar proses manajemen per-
sediaan yang diterapkan adalah Manajemen
Persediaan Sistem Q dan Sistem P yang
ditampilkan pada Gambar 6.

Stock tersedia

Demand

Hitung posisi
stock

Posisi kstoc
ROP≤

Pesan
sebesar EOQ

Yes

No

Demand

Stock  demand>

Back order
Loss sale

Stock  tersedia
terima

No
No

Periode  tercapaireview

Yes
Tentukan posisi stock

Tentukan order quantity
Max stock - stock position

Pesan sebesar Q

Sistem Q
terima

Sistem P

Gambar 6. Konsep Dasar Manajemen Persediaan

5. Pemasaran

Tanpa disadari, konsumsi gandum saat ini telah
menempati posisi kedua sesudah beras dalam
konsumsi pangan utama Indonesia, khususnya
di wilayah perkotaan. Padahal budidaya gandum
selama ini masih belum berkembang sehingga
lebih dari 97% kebutuhannya masih diimpor.

Impor gandum Indonesia pada tahun 2010
sekitar 5 juta ton dengan nilai sekitar Rp. 25 triliun
dan pada tahun 2011 telah menembus angka 7,1
juta ton, dengan total nilai sekitar Rp 35 triliun.
Ketergantungan yang hampir 100 persen pada
impor ini akan dapat menimbulkan kondisi yang
lebih membahayakan, yakni ketika dunia me-
ngalami krisis ekonomi dan harga-harga mening-
kat tidak terkendali.  Kondisi tersebut jelas akan
sangat membahayakan ketahanan pangan
nasional dan rawan terhadap gejolak harga/
perdagangan pangan dunia.  Untuk itu perlu
dikembangkan gandum tropika di Indonesia
sehingga mampu mendukung kebutuhan industri

dan ketahanan pangan dan mengurangi
ketergantungan impor.

Pusat Studi Gandum (PSG) UKSW
dibentuk dengan tujuan utama untuk
mengembangkan gandum tropika. Pada
awal perkembangannya (2000) PSG-
UKSW memperoleh dukungan dari PT
Bogasari Flour Mills dan Depatemen
Pertanian.  Beberapa tahun terakhir ini
PSG-UKSW memperoleh dukungan dari
Dirjen Dikti melalui dana kegiatan
penelitian dan pengabdian masyarakat.
Salah satu produk berpotensi HAKI
(PPVT) yang telah dihasilkan oleh PSG-
UKSW dan dilepas oleh Mentan
(Keputusan Menteri Pertanian No. 174/K/
pts/L.B.240/3/ 2004) adalah benih
gandum dataran tinggi varietas
Dewata.  Sejak 4 tahun terakhir, PSG

juga sudah berhasil memproduksi benih padi
hibrida varietas Mapan 02 dan Mapan 05
dengan benih betinanya (CMS) masih diimpor
dari Cina.

Selain memproduksi benih, PSG-UKSW juga
sudah melakukan beberapa kegiatan penelitian
dan pengabdian untuk mengolah gandum menjadi
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rapkan prinsip usaha yang sehat dan pember-
dayaan masyarakat.  Prinsip penetapan harga
mengacu pada Permentan 67/Permentan/
OT.140/6/2013 tentang standar penetapan harga
benih.

Aspek lokasi, WBN akan memiliki kantor/toko
pusat di lingkungan UKSW tetapi untuk lebih
mendekatkan diri pada petani maka akan dibuka
juga toko-toko/kios cabang di lokasi-lokasi
utama petani. Pembukaan toko/kios benih cabang
ini akan dilaksanakan dengan konsep franchising
sehingga dapat memberi keuntungan pada petani.
Aspek pengemasan, WBN akan menerapkan
sistem pengemasan modern (dengan kemasan
kedap udara) sehingga benih tanah disimpan lebih
lama dengan kualitas yang tetap terjaga.  Aspek
promosi, WBN akan lebih mengandalkan sistem
pemasaran ‘dari mulut ke mulut’ (word of
mouth) berupa kesaksian langsung dari petani-
petani pengguna benih WBN.

Pada tahap selanjutnya, untuk menjangkau area
pemasaran yang lebih luas, pemasaran juga akan
dilakukan melalui sarana internet (web based).
Pembenahan kegiatan pemasaran di tahun kedua
akan difokuskan pada pembuatan sistem
pemasaran berbasis WEB. Contoh pemasaran
produk berbasis WEB adalah sebagai berikut:

beberapa produk makanan dan menyosiali-
sasikan proses produksi dan konsumsinya di
masyarakat. PSG-UKSW juga sudah meng-
hasilkan produk olahan dari katul gandum, yang
sedang diproses HAKI-nya, yang sangat baik
sebagai makanan tambahan untuk kesehatan.
Saat ini PSG-UKSW juga sedang bekerjasama
dengan PT Sriboga Ratu Raya (produsen tepung
gandum) dan beberapa Pemda di Jawa dan Luar
Jawa untuk mengembangkan tanaman gandum.
Masyarakat di sekitar kebun percobaan PSG-
UKSW juga sudah mulai bisa makan ‘nasi
gandum’ hasil produksinya sendiri dan kesan
mereka adalah ‘lebih kuat untuk kerja dan
kenyangnya lebih lama’.

Sejalan dengan keahlian dan kemampuan lahan
produksi yang tersedia, WBN akan lebih fokus
pada produksi benih pokok.  Produksi benih
sebar akan diserahkan pada kelompok-
kelompok petani penangkar benih yang dibina
WBN dan tersebar di lokasi sekitar kebun
WBN, di sekitar Salatiga (Suruh dan Tingkir)
dan di Kabupaten Demak.  Dengan demikian
pad tahap awal target jangkauan pemasaran
benih pokok WBN adalah di sekitar Salatiga
(dan Demak), sedangkan target jangkauan
pemasaran benih sebar adalah seluruh Jawa
dengan fokus awal di Jawa Tengah. Target
jangka panjang jangkauan pemasaran WBN
adalah seluruh Indonesia.

Teknik pemasaran yang diterapkan adalah
teknik marketing mix dari Kotler, yaitu aspek-
aspek produk (product), harga (price), lokasi
(places), pengemasan (packaging) dan promosi
(promotion). Aspek produk, WBN akan meng-
hasilkan dan memproduksi produk-produk benih
yang berkualitas dengan standar kualitas sesuai
SNI.  Aspek harga, WBN pada dasarnya akan
menetapkan kebijakan harga yang rasional dan
terjangkau oleh petani dengan tetap mene-

Gambar 7. Contoh Sistem Pemasaran berbasis WEB
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6.  Sumber Daya Manusia

Sebagai satu unit bisnis komersial, pengelolaan
WBN akan ditangani oleh satu tim kerja yang
akan mengelola dan mendapatkan imbalan
secara profesional juga. Secara struktural
keberadaan WBN akan berada di bawah UPT-
IbIKK yang secara langsung bertanggung
jawab pada Dekan FPB.  Meskipun demikian,
WBN akan dikelola oleh seorang manajer yang
secara profesional akan digaji dan dihargai
sesuai dengan kinerjanya. Sesuai dengan
lingkup kegiatan dan aktivitas usahanya struktur
organisasi WBN akan diatur sebagai berikut:

7. Fasilitas

Pada awal pendiriannya, WBN akan didukung
sepenuhnya oleh Fakultas Pertanian dan Bisnis
UKSW, sehingga fasilitas yang akan dimanfaat-
kan WBN pada dasarnya akan memaksimal-
kan fasilitas yang ada di fakultas dengan per-
hitungan penggunaan/sewa yang wajar.  Untuk
itu fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh WBN
adalah sebagaimana tertera pada Tabel 4.

CAPAIAN HASIL

Sejak tahun 2000 PSG, bekerjasama dengan
Departemen Pertanian dan PT Bogasari Flour
Mills, sudah mulai meneliti dan mengembang-
kan gandum tropika dataran tinggi sehingga
menghasilkan varietas gandum tropika dataran
tinggi yang cocok diproduksi di Indonesia.  Hasil
produksinya telah dirilis oleh pemerintah sebagai
Gandum Tropika varietas Dewata.

Untuk menjaga kualitas benih dan memperoleh
sertifikasinya, produksi benih dilaksanakan
dengan kerjasama dan pengawasan dari Balai
Penelitian dan Sertifikasi Benih (BPSB)
Departemen Pertanian yang ada di Surakarta
(Tegalgondo). Benih gandum hasil produksi
PSGsudah beberapa kali ditanam di Jawa Timur
(Pasuruan), Jawa Barat (Lembang), Jawa
Tengah (Tawangmangu) dan Nusa Tenggara
Timur (Sumba).  Sejak 2010, PSG juga sudah
mengembangkan gandum tropika untuk dataran
rendah.

Penelitian dan pengembangan serta produksi
benih padi hibrida telah dimulai sejak tahun 2010
melalui dana Hibah Strategi Nasional yang
diperoleh dari Dikti.  Produksi benih sebar padi
hibrida telah berhasil dilaksanakan dan
masyarakat di sekitar Salatiga mulai mengenal
benih hasil produksi Fakultas Pertanian dan
Bisnis UKSW.  Saat ini upaya pengembangan

Gambar 8. Struktur Organisasi WBN

No Jenis Luas Kondisi
1 Kebun Produksi 5,5 ha Siap digunakan
2 Toko/Kios 12 m2

dan 24
m2

Sudah ada (Showroom Bisnis)
masih perlu di rehab. Kios
baru-siap dibangun

3 Lab. Benih 90 m2 Siap digunakan
4 Lab. Tanah 36 m2 Siap digunakan
5 Lab. Fisiologi Tanaman 81 m2 Siap digunakan
6 Green house 192 m2 Siap digunakan
7 Ruang Simpan Benih (ber-AC) 25 m2 Siap digunakan
8 Gudang 72 m2 Siap digunakan

Tabel 4.  Fasilitas WBN
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Warung Benih Nusantara (Lasmono Tri Sunaryanto, Nugraheni Widyawati, dan Djoko Murdono)

Gambar 9. Aktifitas Panen WBN

benih padi hibrida sudah mulai ke tahap
pengembangan benih binasendiri sehingga
nantinya tidak lagi tergantung pada benih impor
dari Cina.  Pengambangan benih padi hibrida
ini juga dilaksanakan dalam pengawasan,
pembinaan dan kerjasama dengan BPSB
Deptan di Tegalgondo Surakarta.

Pengembangan Warung Benih Nusantara
sepenuhnya didukung dan berada dalam
kewenangan dan tanggungjawab Fakultas
Pertanian dan Bisnis UKSW. Meskipun
diusulkan oleh Tim IbIKK, proses produksi dan
pemasaran menjadi tanggungjawab seluruf staf
FPB yang didukung oleh tenaga-tenaga ahli
dibidang Pemuliaan Tanaman, Produksi
Tanaman, Pengendalian Hama dan Penyakit,
Kesuburan Tanah, Pemasaran, Manajemen
Usaha, Kewirausahaan dan pengembangan
Klaster Usaha.  Secara organisasi pengelolaan
WBN akan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis
(UPT) IbIKK yang secara langsung ber-
tanggung jawab pada Dekan FPB.
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