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ABSTRAK 

Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan petani penangkar padi unggul di Kalimantan 

Selatan khususnya di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur adalah dengan melakukan kerjasama  

dalam bentuk kemitraan antara petani penangkar benih padi unggul dengan PT. Pertani. Metode 

yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei sedangkan untuk Penentuan Sampel ini 

adalah studi kasus pada PT. Pertani, dimana untuk penetapan responden dilakukan secara sensus 

kepada 2 (dua) orang petani penangkar benih padi unggul yang menjadi mitra PT. Pertani di Desa 

Bungur Baru Kecamatan Bungur. Penyelenggaraan usaha penangkaran benih padi unggul di Desa 

Bungur Baru Kecamatan Bungur dari aspek finansial dan kelayakan usahataninya dalam periode 

3 bulan adalah biaya total penangkar di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur adalah Rp. 

15.279.366 hektar per orang, penerimaan sebesar Rp. 28.600.000 hektar per orang, pendapatan 

sebesar Rp. 18.638.333 hektar per orang, Keuntungan sebesar Rp. 13.320.634 hektar per orang 

dan kelayakan usahatani rata-rata sebesar 1,85 artinya usaha penangkaran benih padi unggul di 

Kabupaten Tapin layak untuk diusahakan. 

 

 Kata Kunci: Usaha Penangkaran ;Benih Padi Unggul;Mitra PT.Pertani 

 

 

ABSTRACT 

One of the efforts to increase the income of superior rice breeders in South Kalimantan, especially 

in Bungur Baru Village, Bungur Subdistrict, is to collaborate in the form of a partnership between 

superior rice seed breeder farmers and PT. Farm. The method used in this research is the 

determination of the sample. This is a case study at PT. Farming, where the respondent 

determination is carried out by census on 2 (two) farmers who breed superior rice seeds who 

become partners of PT. Farmers in Bungur Baru Village, Bungur District. In terms of financial 

and farming feasibility, the operation of superior rice seed breeding in Bungur Baru Village, 

Bungur Subdistrict is Rp. 15,279,366 hectares per person, revenue of Rp. 28,600,000 hectares per 

person, income of Rp. 18,638,333 hectares per person, Profit of Rp. 13,320,634 hectares per 

person and the average farm feasibility of 1.85 means that the breeding of superior rice seeds in 

Tapin Regency is feasible to be cultivated. 
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PENDAHULUAN 

Padi merupakan tanaman pangan yang secara umum banyak dikonsumsi oleh masyarakat 

Indonesia, salah satu cara untuk meningkatkan  produktivitas padi maka  diperlukan benih padi 

berkualitas (berlabel) juga yang bersifat  unggul seperti hasil yang didapatkan ketika panen 

banyak, mempunyai daya tumbuh yang baik terhadap kondisi lahan tertentu dan ketahanan 

terhadap penyakit tanaman guna mengurangi resiko kegagalan panen, karena alasan tersebut para 

petani penangkar di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur lebih memilih untuk membudidayakan 

benih padi unggul jika dibandingkan dengan padi lokal. Dalam setahun penangkar dapat 

melakukan penanaman benih padi unggul sebanyak dua kali. Pemasaran benih padi unggul di PT. 

Pertani di distribusikan di wilayah Kalimantan Selatan sebagian wilayah Kalimantan Timur, dan 

Kalimantan Tengah.   

Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan petani penangkar padi unggul di 

Kalimantan Selatan khususnya di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur adalah dengan 

melakukan kerjasama  dalam bentuk kemitraan antara petani penangkar benih padi unggul dengan 

PT. Pertani. Alasan mereka melakukan kerja sama dalam bentuk kemitraan adalah menambah 

pengetahuan bagi para petani penangkar dan memberikan jaminan pasar yang pasti terhadap hasil 

produksi benih tersebut. Bagi perusahaan diharapkan dapat memenuhi permintaan  pasar dan 

kepastian pasar melalui kemitraan antara petani dengan perusahaan sangat penting untuk 

memperoleh kepastian harga yang lumayan tinggi jika dibandingkan mereka menjual sendiri hasil 

panennya, selain itu para petani juga mendapat bantuan varietas unggul baru secara gratis yang 

diberikan oleh PT. Pertani. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Usaha Penangkaran Benih Padi Unggul Mitra PT. Pertani (Studi 

Kasus PT. Pertani) Di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur. 

 

METODE 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur yang 

merupakan mitra oleh PT. Pertani. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan April - 

Juni 2020. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode survei, berupa data primer 

dan data sekunder. Penentuan Sampel digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus pada PT. 

Pertani, dimana untuk penetapan responden dilakukan secara sensus kepada 2 (dua) orang petani 

penangkar benih padi unggul yang menjadi mitra PT. Pertani di Desa Bungur Baru Kecamatan 

Bungur.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Teknik Penangkaran Padi Unggul 

1. Penyedia Benih 

Penyediaan benih padi unggul untuk di penangkar benih padi unggul di Desa Bungur 

Baru Kecamatan Bungur diberikan oleh PT. Pertani kepada penangkar secara gratis. Para 

penangkar juga dapat menanam padi unggul varietas lain dengan membeli di Balai Besar Pelatihan 

Pertanian Binuang (BBPP Binuang). Benih berlabel putih atau benih dasar yang hanya dapat 

digunakan oleh penangkar padi unggul untuk ditanam. 

2. Alat dan Bahan yang Digunakan dalam Penangkaran 

Alat yang digunakan dalam usaha penangkaran benih padi unggul mitra PT. Pertani di 

Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur meliputi parang, karung, garu, tatujah, sprayer elektrik dan 

terpal. Dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Alat yang digunakan dalam usaha penangkaran benih padi unggul per penangkar mitra 

PT. Pertani di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur (Data Primer, 2019) 

 



No. Nama Jumlah Satuan 

1. Parang 1 Buah 

2. Karung 110 Buah 

3. Garu 1 Buah 

4. Tatujah 1 Buah 

5. Sprayer Electrik 1 Buah 

6. Terpal 2 Buah 

Berdasarkan data dari Tabel 2, tentang teknik penangkaran benih padi unggul mitra PT. 

Pertani di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur mengenai alat dan penyusutannya yang 

digunakan oleh penangkar dalam melakukan penangkaran yaitu parang, karung, garu, tatujah, 

sprayer elektrik dan terpal.Bahan yang digunakan dalam usaha penangkaran. Dapat dilihat pada 

Tabel 3.  

Tabel 3. Bahan yang digunakan dalam usaha penangkaran benih padi unggul per 

penangkar mitra PT. Pertani di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur (Data Primer,2020) 

No. Nama Bahan Jumlah Satuan 

1. Benih 30 Kg/ha 

2. Pupuk 800 Kg/ha 

3. Obat-obatan 1,5  L/ha 

Berdasarkan data dari Tabel 3, tentang teknik penangkaran benih padi unggul mitra PT. 

Pertani di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur mengenai bahan dan takaran yang digunakan 

oleh penangkar dalam melakukan penangkaran benih 30 kg/ha varietas Mekongga 15 kg/ha dan 

Inpari Ir Nutri Zinc 15 kg/ha, obat-obatan yang mengandung fungisida yaitu Fellia, Score, 

insektisida yaitu , Muntaq, Gledo, dan Virtako, sedangkan obat - obatan herbisida yaitu Panadine, 

DMA, untuk pupuk seperti, Urea, Sp-36, Npk Phonska, Pertoganik, Kapur, garam. 

3. Pemilihan Benih 

Alasan Bapak Nafiah dan Bapak Gazali memilih untuk melakukan penangkaran benih 

padi unggul dikarenakan pemilihan benih padi unggul untuk di tanam tentu sangat menguntungkan 

bagi penangkar disamping itu para penangkar dapat menanamnya 2 kali dalam setahun, serta 

mendapat jaminan harga dan pasar dari mitranya yaitu PT. Pertani. Benih padi unggul yang 

ditanam adalah Mekongga dan Inpari IR Nutri Zinc. Mekongga dipilih karena memang memiliki 

banyak peminat sehingga pemasarannya  lebih mudah  sehingga penangkar selalu menanam 

varietas ini, sedangkan Inpari IR Nutri Zinc ditanam oleh penangkar karena merupakan program 

Kementrian Pertanian untuk mencegah Stunting  

Menurut Purwono dan Purnamawati (2007) Bahwa benih  padi  yang  memiliki  sertifikat  

disarankan  untuk  digunakan  dalam budidaya padi agar mengurangi resiko kegagalan panen 

kemudian benih padi tersebut direndam sesuai dengan keperluan petani.  

4. Pengolahan lahan 

 Luas lahan yang dimiliki oleh Bapak Nafiah dan Bapak Gazali Rahman yang menjadi 

mitra oleh PT. Pertani di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin adalah sekitar 

2 hektar . Sebelum melakukan pengolahan lahan terlebih dahulu lahan tersebut disemprot dengan 

obat – obatan yang mengandung herbisida yaitu gramoxone sekitar 10 ml/ha, penyemprotan ini 

diberikan pada lahan 17 x 17 m2 untuk nanti proses penyemaian. Pengolahan lahan milik 

merekapun sudah modern yaitu dengan menggunakan hand traktor.  

  Menurut Chamidah et al (2012) Pengolahan tanah sawah di Indonesia pada umumnya 

sudah dilakukan dengan cara modern menggunakan mesin seperti traktor agar pengeluaran dalam 

hal biaya untuk pengolahan sawah lebih efektif jika dibandingkan dengan pengolahan tanah sawah 

dengan cara konvensional menggunakan hewan ternak. 

5.  Penyemaian 

Luasan lahan yang digunakan oleh Bapak Gazali dan Bapak Nafiah untuk proses 

penyemaian benih diperlukan luasan lahan 17 x 17 m2/ha. Luasan lahan penyemaian yang 



digunakan untuk semai lahan atau taradak adalah 17 x 17 m2/ha sedangkan untuk lahan semai di 

tabak transplanter hanya menggunakan lahan di pekarangan rumah denga luas 10 m x 5 m, 

kepeluan benih yang digunakan untuk penyemaian yaitu semai lahan 10 kg dan untuk semai 

ditabak 20 kg ,benih direndam selama 24 jam kemudian benih tersebut dibawa ke lahan 

penyemaian. Penyemaian dilakukan dengan dua cara yaitu dengan semai lahan dan semai dengan 

tabak transplanter. Semai lahan dengan cara ditabur dan ditaradak sedangkan semai dengan tabak 

transplanter gunanya agar lebih memudahkan penanaman menggunakan mesin tanam (rice 

transplanter). Setelah penyemaian memasuki umur 20 hari padi tersebut dapat dipindahkan untuk 

dilakukan penanaman. 

Menurut Prihatman (2000) Bahwa penyemaian merupakan proses awal yang 

harus dilakukan sebelum tanaman padi ditanam. Penyemaian dilakukan setelah benih 

mengalami proses perendaman dan pemeraman selama masing-masing 48 jam. Pemeraman 

bertuju agar benih dapat berkecambah persemaian dapat dilakukan pada lahan yang 

akan ditanam atau lahan dengan pertimbangan ketersediaan air. 

6.  Penanaman 

Penanaman sudah dapat dilakukan ketika padi berumur 21 hari  dengan menggunakan 

sistem tanam padi jejer legowo yaitu 4 : 1, 5:1 dan 2:1 dengan jarak tanam 25 cm x 40 cm.  

Penanaman yang dilakukan oleh penangkar benih padi unggul dengan menggunakan tatujah dan 

rice transplanter. Isolasi jarak penanaman pada luas lahan tanaman padi juga dilakukan oleh 

penangkar benih padi unggul dengan jarak 3 meter, Hal ini dilakukan untuk mencegah 

penyerbukan  varietas yang ditanam dengan varietas yang lain. Agar kemurnian genetiknya asli 

tanpa tercampur dengan varietas yang lain. Sedangkan isolasi waktu dilakukan 25 – 30 hari setelah 

padi berbunga tujuannya agar padi tersebut tidak terjadi penyerbukan silang saat berbunga antara 

tanaman padi yang ditanam dengan varietas yang lainnya. 

Menurut Hidayatulloh et al., (2012) Penanaman adalah mimindahkan bibit yang telah 

siap tanam ke lahan persawahan dengan memperhatikan umur bibit, jarak tanam, jumlah bibit yang 

ditanam dalam setiap rumpun dan kedalaman bibit yang dibenamkan. 

7. Pemeliharaan Tanaman 

1. Pemupukan  

Penangkar melakukan pemupukan pertama saat padi berumur 10 hari dan 30 hari setelah 

penanaman. Dosis pemupukan padi milik Bapak Gazali menggunakan pupuk Urea 200 kg/ha, SP-

36 200 kg/ha, NPK Phonska 200 kg/ha, Sedangkan dosis pemupukan milik Bapak Nafiah 

Petroganik 200 kg/ha,  Urea 200 kg/ha, SP-36 200 kg/ha, NPK Phonska 200 kg/ha, dengan masing-

masing karung berisi 50 kg pupuk. Pupuk Urea , SP -36, NPK Phonska dan Petroganik kemudian 

dicampur menjadi satu. Kapur diberikan sebanyak 50 kg/ha hanya pada saat musim kemarau, hal 

ini dilakukan untuk menaikkan pH masam menjadi pH netral, sedangkan pemberian garam 

sebanyak 50 kg/ha tujuannya karena garam memiliki kandungan NaCl yang bisa memberikan 

unsur mikro dan dapat dimanfaatkan untuk tanaman dalam menunjang pertumbuhan padi. 

Menurut Purwono dan Purnamawati (2007) Dosis pupuk yang disarankan adalah 200 kg 

Urea/ha, 75-100 kg SP-36/ha, dan 75-100 kg KCL/ha. Urea diberikan 2-3 kali yaitu 14 HST, 30 

HST dan pada saat menjelang primordial bunga. Pupuk SP-36 dan KCL diberikan saat tanam atau 

pada 14 HST. 

 

2. Pengendalian hama dan Penyakit  

Pengendalian hama dan penyakit untuk varietas benih padi unggul Mekongga dan Inpari 

IR Nutri Zinc oleh penangkar mitra PT. Pertani yaitu hama yang menyerang adalah wereng coklat 

dan tikus sedangkan penyakit adalah blass atau busuk leher dan ulat pasak untuk pencegahan bisa 

dengan menggunakan obat-obatan yang mengandung fungisida, insektisida dan herbisida. 

Menurut Semangun (2001) bahwa penggunaan fungisida yang dilakukan terus-menerus 

akan menyebabkan terjadinya resistensi tanaman terhadap patogen tertentu, bahkan dapat 

menimbulkan strain baru, sehingga penggunaan mikroorganisme sebagai pengendali hayati mulai 

dilakukan 

3. Penyiangan Gulma 



Penyiangan gulma sudah dapat dilakukan saat tanaman padi memasuki umur 15 hari 

setelah penanaman. Jika ada tanaman padi ada yang mati maka penyulam pun dilakukan. Seleksi 

atau rouging yang dilakukan oleh penangkar di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur dilakukan 

sekali saja saat tanaman padi berumur 30 hari. 

Menurut Dinas Pertanian Tanaman Pangan (2009) bahwa Penyiangan dilakukan agar 

tanaman padi tidak terganggu, terutama pada saat anakan. Penyiangan pertama dilakukan setelah 

tanaman berumur 30-60 hari dan penyiangan selanjutnya dilakukan sesuai keperluan, penyiangan 

dapat dilakukan secara manual sesuai kebiasaan petani atau menggunakan herbisida purna tumbuh 

yang selektif. 

4.  Panen dan Pascapanen 

1. Penentuan Saat Panen 

Saat benih padi unggul memasuki umur 90 – 115 hari atau sekitar 90 % tingkat 

kematangan benih sudah dapat terlihat secara langsung dengan warna gabah yang menguning 

pemanenanpun sudah dapat dilakukan. Menurut Supriyanti (2015) Penentuan saat panen padi 

dapat ditentukan dengan melihat warna padi sudah 90-95% menguning, kadar air pada padi serta 

umur padi sudah mencapai 110-115 hari setelah tanam.  

2. Pemanenan 

Kegiatan pemanenan padi varietas unggul seperti Mekongga dilakukan tidak boleh lebih 

dari hari yang ditentukan yaitu 90 – 100 hari dengan potensi hasil panen 2,5 ton/ha , sedangkan 

varietas Inpari IR Nutri Zinc yaitu 100 - 115 hari dengan potensi hasil panen 3 ton/ha, apabila 

melewati waktu tersebut maka benih akan kurang bagus. Potensi hasil memang sangat jauh 

berbeda dari literatur dikarenakan areal penangkaran merupakan lahan tadah hujan dan semi 

irigasi, yang sistem drainase pengairan masih kurang optimal pengalirannya ke sawah para 

penangkar. Cara pemanenan yang dilakukan sudah menggunakan combine. 

Menurut Hasbi, (2012) bahwa Pemanenan padi dilakukan dengan menggunakan mesin 

pemanen (Combine harverter) yang ergonomis dengan inovasi atau pengembangan yang harus 

mendukung ,yaitu pada bagian pemisah antara padi dengan potongan daun dan tenaga kerja 

dibutuhkan 3-5 orang serta luas area yang mencapai 3-5 hektar perhari. 

3. Pengangkutan Dan Penjemuran 

Gabah yang baru di panen dengan berat 50 kg, dan kadar air sekitar 20 – 22% maka perlu 

dilakukan penjemuran setelah pemanenan sampai kadar air sekitar 17 – 18 % untuk pengecekan 

kadar air penangkar melakukan secara langsung yaitu dengan mencoba butiran gabah tersebut saat 

masih dijemur, Apabila masih lengket berarti gabah tersebut belum kering begitupun sebaliknya. 

Setelah kadar air benih padi unggul sesuai dengan permintaan PT. Pertani maka benih tersebut 

dapat dikemas dalam karung ukuran 50 kg. 

4. Penjualan 

Setelah pengemasan didalam karung selesai dilakukan maka benih dalam ukuran 50 kg 

dapat diantar ke PT. Pertani menggunakan truk. Penjualan dilakukan dengan sistem pembayaran 

penangkar harus menunggu sekitar 1 – 2 minggu baru dapat menerima uang dari hasil penjualan 

mereka. 

5.  Permasalahan Petani 

Permasalahan yang dihadapi oleh penangkar dengan PT. Pertani adalah sistem 

pembayaran yang memerlukan waktu minimal satu minggu, sehingga penangkar tidak bisa 

menggunakan uang tersebut secara langsung untuk keperluan yang mendesak, sedangkan dari PT. 

Pertani dengan penangkar adalah kadar air benih yang masih agak berat sehingga PT. Pertani perlu 

untuk melakukan penjemuran ulang sampai kadar 13 – 12 %, mutu barang pembelian seperti 

hampa sekitar 0,2 % akan terlihat pada saat proses pembersihan benih menggunakan seed cleaner 

dan kesepakatan harga. 



Pola Kemitraan Penangkar Padi Unggul Di Kabupaten Tapin Dengan PT. Pertani  

Syarat untuk menjadi penangkar benih padi unggul dengan PT. Pertani yaitu setidaknya 

seorang penangkar harus memiliki luas lahan 1 hektar, sedangkan untuk kelompok tani minimal 

memiliki luas lahan 3 hektar dalam sehamparan lahan yang tidak terpisah – pisah, semakin luas 

hamparan yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok tani maka akan semakin baik, mudah 

diatur dan bersedia mengikuti peraturan yang ada di PT. Pertani sebagai mitranya, menggunakan 

pupuk lengkap seperti Urea, Npk Phonska, Petroganik dan Sp – 36. 

Salah satu alasan penangkar Bapak Nafiah dan Bapak Gazali di Desa Bungur Baru 

Kecamatan Bungur memilih untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan kepada PT. 

Pertani karena penangkar memperoleh kepastian harga dan terjaminnya pemasaran benih padi 

unggul, selain itu PT. Pertani tidak memiliki lahan milik sendiri  untuk melakukan penangkaran 

benih padi unggul. Kerjasama dalam bentuk kemitraan ini tentunya memberikan keuntungan baik 

kepada para penangkar dan PT. Pertani dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan produksi benih 

padi unggul terutama untuk wilayah Kalimantan Selatan.  

Menurut Hafsah (2005) Aspek Teknologi adalah Keterbatasan yang dimiliki oleh usaha 

kecil menjadikan pengusaha besar melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pengusaha 

kecil dalam hal teknologi. Teknologi berkenaan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi.  

Kerjasama dalam bentuk kemitraan yang dilakukan oleh PT. Pertani dengan penangkar 

benih padi unggul ada dua yaitu: 

1. Kerjasama Penangkaran 

Kerjasama ini dimulai dari penyediaan benih padi unggul berlabel putih  atau benih dasar, 

PT. Pertani membeli di BBPP Binuang kemudian PT. Pertani memberikan benih padi unggul 

kepada penangkar secara gratis. Benih berlabel putih atau benih dasar yang hanya dapat digunakan 

oleh penangkar padi unggul untuk ditanam. PT. Pertani akan tetap membeli walaupun tidak ada 

pasar untuk benih padi unggul tetapi mereka akan menyimpan benih tersebut sebagai stok di 

gudang.  

Apabila terjadi resiko gagal panen di penangkar padi unggul, sesuai dengan Pasal 9 Force 

Majeure (Keadaan Kahar) yang berbunyi “ Tidak ada pihak yang harus bertanggung jawab atas 

kegagalan pelaksanaan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, sepanjang pelaksanaan 

kewajiban tersebut tertunda atau terhalang oleh setiap keadaan atau peristiwa yang diluar kendali 

itu wajar dari pihak yang mengalami, tetapi, hanya jika dan dalam batas dimana (i) keadaan atau 

peristiwa tersebut, walaupun pihak yang mengalami telah berhati–hati tidak dapat dihindari, 

dicegah atau dipindahkan, oleh pihak yang mengalami, (ii) pihak yang mengalami telah 

melakukan segala pencegahan yang wajar, kehati–hatian dan tindakan alternatif yang sewajarnya 

guna menghindari akibat dari keadaan atau peristiwa tersebut sesuai dengan kemampuan pihak 

yang mengalami untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini untuk 

memperkecil akibat dari peristiwa yang dimaksud dan (iii) keadaaan dan peristiwa tersebut dan 

merupakan akibat langsung dan tidak langsung dari kegagalan pihak yang mengalami untuk 

melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini (Keadaan Kahar). (Data 

Primer, 2020) 

2. Kerjasama Pemasaran 

Kerjasama  pemasaran benih padi unggul merupakan pelimpahan dari kelompok tani atau 

penangkar yang diserahkan ke PT. Pertani sesuai dengan Pasal 3 tentang Ketentuan Harga yang 

berbunyi “ Harga Pelimpahan CBKB pada Surat Perjanjian ini disepakati sebesar Rp.5.200,-/kg 

dan sudah termasuk pajak Pph Pasal 22 sebesar 0,25%. Apabila terjadi perubahan harga, maka 

kedua pihak sepakat untuk melakukan negosiasi harga kembali, dan dituangkan dalam bentuk 

Berita Acara Negosiasi Perubahan / Penyesuaian Harga. Hasil negosiasi dan atau penyesuaian 

harga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 

 Untuk lebih jelasnya mengenai pola kemitraan di PT. Pertani dapat dilihat pada Gambar.1 



  

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Pola Kemitraan PT. Pertani 

Menurut Hafsah (2005), salah satu tujuan kemitraan yaitu untuk upaya pemberdayaan 

usaha kecil maka pengusaha berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai 

kemampuan dan kompetensinya agar usaha kecil tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan 

mandiri. 

Analisis Finansial Dan Kelayakan Usaha Penangkaran Padi Unggul 

1.  Biaya Total 

Biaya total yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha penangkaran benih padi unggul di 

Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur oleh penangkar dari mulai pengolahan lahan sampai dengan 

panen pascapanen adalah sebesar Rp. 30.558.732 dengan rata – rata biaya yang dikeluarkan 

sebesar Rp. 15.279.366. Biaya total terbagi menjadi dua yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. 

Berikut biaya eksplisit yang dikeluakan oleh penangkar benih padi unggul di Desa Bungur Baru 

Kecamatan Bungur dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Biaya Eksplisit rata-rata penangkar (Data Primer,2020) 

No. Komponen Biaya Rp/ha 

1. TKLK 6.530.000 

4 Obat-obatan 990.000 

3. Pupuk 1.860.000 

4. Penyusutan Alat 281.667 

5. Biaya angkut benih 

ke PT.Pertani 

300.000 

Adapun biaya eksplisit yang dikeluarkan oleh penangkar benih padi unggul di Desa 

Bungur Baru Kecamatan Bungur meliputi tenaga kerja luar keluarga (TKLK) seperti mentraktor 

sebesar Rp. 1.050.000, malacak sebesar Rp.30.000, menanam dengan menggunakan mesin tanam 

(rice tranplanter) sebesar Rp.750.000 sedangkan menanam manual sebesar dengan tutujah 

Rp.300.000, pemanenan dengan (combine) sebesar Rp.3.300.000, pengangkutan dari lahan panen 

ke rumah sebesar Rp. 550.000, penjemuran sebesar Rp.550.000. Obat-obatan sebesar Rp. 990.000, 

yang mengandung fungisida yaitu Fellia, Score, insektisida yaitu , Muntaq, Gledo, dan Virtako, 

sedangkan obat - obatan herbisida yaitu Panadine, DMA. Pupuk sebesar Rp. 1.860.000 seperti, 

Urea, Sp-36, Npk Phonska, Pertoganik, Kapur, Garam, dan penyusutan alat sebesar Rp. 281.667 

seperti terpal, sprayer elektrik, karung, dan parang, serta biaya pengangkutan ke PT. Pertani 

menggunakan truk dari Bungur Kabupaten Tapin ke Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

sebesar Rp. 300.000.  

Biaya implisit yang dikeluarkan oleh penangkar benih padi unggul di Desa Bungur Baru 

Kecamatan Bungur meliputi sewa lahan, benih dan bunga modal 12% yang perhitungannya dari 

hasil perkalian dengan biaya eksplisit. Berikut biaya implisit yang dikeluarkan oleh penangkar 

benih padi unggul dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Biaya Implisit rata – rata penangkar (Data Primer,2020) 

BBPP Binuang  

PT.Pertani 

Penangkar 

PT. Pertani 

Sebagai penyedia 

benih 

Membeli benih di 

BBPP Binuang 

Mendapatkan benih 

dari PT. Pertani  

Pemasaran Pulau 
Kalimantan  



No. Komponen Biaya Rp/Ha 

1. Benih    240.000 

2. TKDK 2.660.000 

3. Sewa lahan 1.820.000 

4. Bunga modal 1.195.400 

Adapun biaya implisit yang tidak benar – benar dikeluarkan oleh para penangkar benih 

padi unggul adalah benih 30 kg /ha sebesar Rp. 240.000, tenaga kerja dalam keluarga (TKDK) 

meliputi penyemprotan sebesar Rp.30.000, lahan penyemaian 17 x 17 m2/ha sebesar Rp.150.000, 

maampak sebesar Rp.30.000, pemupukan sebesar Rp. 700.000, pengendalian hama dan penyakit 

sebesar Rp.1.050.000, serta penyiangan gulma sebesar Rp.700.000, sewa lahan sebesar 1.820.000 

dan bunga modal 12% sebesar Rp.1.195.400.  

2.  Penerimaan 

Penerimaan hasil usaha penangkaran benih padi unggul adalah hasil perkalian dari total 

hasil produksi dikalikan dengan harga jual dengan PT. Pertani. Total hasil produksi yang diperoleh 

mulai dari hasil panen dalam satu musim yaitu tiga bulan. Jenis padi yang digunakan oleh 

penangkar benih padi unggul di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur adalah Mekongga dan 

Inpari IR Nutri Zinc. Penerimaan penangkar benih padi unggul adalah 11.000 kg dikalikan dengan 

harga jual Rp.5.200 yaitu Rp.57.200.000, sedangkan rata – rata 5.500 kg dikalikan dengan harga 

jual Rp.5.200, yang diperoleh penangkar sebesar Rp.28.600.000.  

3. Pendapatan  

Pendapatan usaha penangkaran benih padi unggul merupakan penerimaan dari penjualan 

benih (rupiah) setelah dikurangi dengan biaya eksplisit yang dikeluarkan oleh penangkar benih 

padi unggul. Pendapatan penangkar benih padi unggul adalah sebesar Rp. 37.276.666, Sedangkan 

rata-rata yang diperoleh penangkar adalah Rp. 18.638.333. Jumlah pendapatan yang diperoleh 

akan lebih besar lagi karena penangkar dapat menanam benih padi unggul sebanyak dua kali dalam 

setahun dan tergantung varietas padi unggul yang mereka tanam.  

4. Keuntungan 

Keuntungan usaha penangkaran benih padi unggul yang diterima oleh penangkar adalah 

selisih antara total penerimaan usaha penangkaran benih padi unggul dengan biaya total (biaya 

eksplisit dan biaya implisit). Keuntungan rata- rata usaha penangkaran benih padi unggul adalah  

Rp. 26.641.168  dengan keuntungan rata-rata/ha sebesar Rp. 13.320.634.  

5. Kelayakan usahatani 

Kelayakan usahatani rata- rata penangkaran benih padi unggul di Desa Bungur Baru 

Kecamatan Bungur adalah 1,85 artinya usaha ini sangat layak untuk diusahakan.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian terkait usaha penangkaran benih padi unggul mitra 

PT. Pertani (Studi Kasus PT. Pertani) di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur sebagai berikut: 

a. Teknik penangkaran benih padi unggul mitra PT. Pertani di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur 

dimulai dari penyediaan benih, pemilihan benih, pengolahan lahan penyemaian, penanaman, 

pemeliharaan tanaman, panen dan pascapanen. 

b. Pola kemitraan dalam usaha penangkaran benih padi unggul mitra PT. Pertani di Desa Bungur 

Baru Kecamatan Bungur yaitu Kerjasama penangkaran dimulai dari penyediaan benih padi unggul 

berlabel putih atau benih dasar yang diberikan oleh PT. Pertani kepada penangkar sampai dengan 

penjualan ke PT. Pertani dan Kerjasama pemasaran benih padi unggul yaitu pelimpahan dari 

kelompok tani atau penangkar yang diserahkan ke PT. Pertani dengan harga jual sesuai dengan 

kesepakatan bersama. 

c. Penyelenggaraan usaha penangkaran benih padi unggul di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur 

dari aspek finansial dan kelayakan usahataninya adalah biaya total penangkar di Desa Bungur Baru 

Kecamatan Bungur adalah Rp. 15.279.366 hektar per orang, penerimaan sebesar Rp. 28.600.000 



hektar per orang, pendapatan sebesar Rp. 18.638.333 hektar per orang, Keuntungan sebesar Rp. 

13.320.634 hektar per orang dan kelayakan usahatani rata-rata sebesar 1,85 artinya usaha 

penangkaran benih padi unggul di Kabupaten Tapin layak untuk diusahakan. 

2.  Saran 
Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya dari PT. Pertani mempersiapkan dana sebelum 

masa panen tiba sehingga para penangkar tidak menunggu pembayaran hingga 2 minggu setelah 

penjualan, kesepakatan harga antara penangkar dan PT. Pertani harus sama – sama 

menguntungkan tidak ada yang dirugikan, kepada penangkar sebaiknya dilakukan pengecekan 

kadar air benih dan pembersihan ulang setelah di panen sebelum dijual sehingga PT. Pertani tidak 

perlu lagi melakukan penjemuran ulang dan pembersihan hampa benih padi unggul.  
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