Rekomendasi
1. BLUD dibentuk untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan;
2. Sebelum terbentuknya BLUD maka
lembaga-lembaga
perekonomian
di
desa perlu segera di gerakkan guna
menaggulangi permasalahan opkupasi
benih.
3. Perlunya pembinaan yang berlanjut bagi
petani penangkar benih
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Penangkaran benih
padi merupakan suatu
kegiatan yang bisnis
baru bagi petani yang
mampu mendongkrak
perekonomian
mereka. Untuk
keberlanjutan
kegiatan ini maka
pemerintah harus
serius menyelesaikan
permasalahan yang
dihadapi petani
penangkar dengan
menyediakan sarana
dan prasarana serta
lembaga yang akan
menangani benih padi
hasil penangkaran
petani.
BAPPEDA ACEH
Bidang P2EK@2016
Penulis		
: Syahrul Riza, SP
Layout		
: ekasaputra (ESP)

4

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No.26
Telp. (0651) 21440 (Hunting), Fax. 33654,
Email Badan : bappeda@acehprov.go.id
Email Bidang : bid.p2ek@gmail.com
Banda Aceh - 23121

K

ertas
ebijakan

Perlunya Percepatan
Pembentukan BLUD UPTD BBI

VOL 2, NO 1 TAHUN 2016

Syahrul Riza, SP

Staff Bidang Perencanaan Pembangunan
Ekonomi & Ketenagakerjaan

Perlunya Percepatan Pembentukan BLUD
UPTD BBI

BAPPEDA ACEH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ACEH

Pendahuluan
Dalam pertanian maju, benih unggul sangat
berperan untuk meningkatkan produksi.
Benih yang sampai ke tangan petani haruslah
bermutu dalam arti varietas asli dan murni,
sehat dan bersih sehingga tidak menjadi
sumber penyebaran gulma dan penyakit dan
memiliki vigor tinggi agar tumbuh dengan
baik bila ditanam.
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Sumber benih bagi petani di aceh terdiri
dari dua sistem, yaitu perbenihan formal
dan informal. Perbenihan sistem informal
didapatkan dari gabah yang disisihkan pada
saat panen musim sebelumnya, dan dilakukan
terus menerus sehingga kualitas benih akan
turun yang menyebabkan rendahnya produksi.
Sistem formal benih di dapat dari sistem yang
terencana, pengolahan benih dengan tingkat
mekanisasi tertentu, penanamaan varietas yg
jelas, dipasarkan dalam kemasan dan mutu
terjamin.
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Jumlah petani sawah dari tahun ke
tahun makin berkurang. Pemuda pemudi
sekarang melihat bahwa petani sawah tidak
membawa keuntungan yang signifikan untuk
kesejahteraan mereka. Hal ini memang

Jumlah petani sawah dari tahun ke tahun
makin berkurang. Pemuda pemudi sekarang
melihat bahwa petani sawah tidak membawa
keuntungan yang signifikan untuk kesejahteraan
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bila kita melihat kondisi di lapangan dimana
kondisi kesejateraan petani masih sangat
memprihatinkan.
Untuk menarik kembali minat masyarakat
untuk bercocok tanam padi ini, perlu
dicarikan suatu usaha baru yang menarik yang
memberikan harapan kesejahteraan yang
lebih dibandingkan dengan bertani sawah
biasa.
Salah satu inovasi yang saat ini sedang
berkembang adalah agribisnis penangkaran
benih padi varietas unggul. Kegiatan ini sangat
di didukung oleh pemerintah daerah dan
pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan
benih daerah yang belum tercukupi.
Pembangunan sistem usaha agribisnis
serta upaya peningkatan ketahanan pangan
membuka peluang berkembangnya industri
sarana produksi dan jasa pelayanan di
dalam negeri, termasuk industri perbenihan
nasional.

untuk menyediakan benih besertifikat adalah
sebanyak 6.200 ton sedangkan kebutuhan
benih sebanyak 13.400 ton sehingga masih
kurang hampir setengahnya. Untuk tahun 2016
ini ditargetkan kebutuhan benih akan dapat
dipenuhi secara mandiri.
Dari hasil kunjungan dilapangan masih banyak
kendala yang dihadapi petani penangkar. Hasil
wawacara dengan 2 kelompok tani penangkar
di kabupaten aceh utara yang dilakukan pada
bulan Juli tahun 2016 dan hasil pertemuan
dengan dinas pertanian provinsi/kabupaten,
mengindikasikan bahwa petani telah melihat
sebuah peluang bisnis baru dalam usaha
penangkaran benih padi ini. Petani dengan
usaha dan kemampuan-nya sangat mempunyai
keinginan untuk menjadi petani penangkar
yang baik meskipun sarana dan prasarana yang
tersedia masih belum memadai.

BBI
BS - FS

BBU
FS - SS

Penangkar
SS - ES

Permasalahan
Kegiatan penangkaran benih padi yang telah
dilakukan oleh pemerintah selama ini melalui
dana APBA dan APBN belum sepwnuhnya
mampu untuk menyediakan benih mandiri.
Total kebutuhan benih (luas tanam x kebutuhan
benih/hektar) merupakan jumlah seluruh
benih yang diperlukan untuk menanam
padi dalam satu periode waktu tertentu,
sedangkan permintaan benih (total kebutuhan
benih x persentase benih yang dibeli petani)
mencerminkan jumlah benih komersial
yang dibeli oleh para petani (Mumby, 1994).
Dalam menghitung kebutuhan benih total,
keragaman penggunaan benih per hektar antar
wilayah, antar ekosistem, dan antar teknik
budidaya perlu diperhatikan. Tantangan bagi
industri benih adalah agar sebanyak mungkin
petani pengguna menjadi pengguna benih
bersertifikat yang berasal dari sektor formal.
Pada tahun 2015 kemampuan pemerintah
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Petani mampu untuk menghasilkan benih
padi yang bersertifikat dengan berbagai syarat
yang ketat akan tetapi terkendala dalam hal
biaya untuk menampung (opkupasi) benih
tersebut. Opkupasi yang masih belum optimal
menyulitkan petani dalam memasarkan hasil
benihnya, sementara benih tersebut harus
segera disebarkan untuk di tanam oleh petani
yang berhubungan dengan musim tanam padi.
Selama ini diharapkan PT Pertani dan Sang
hyang seri mau membeli hasil penangkaran
petani. Akan tetapi dengan keterbatasan
anggaran yang ada harapan tersebut belum
terlaksana.
Salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah
ini adalah upaya memberdayakan koperasi di
desa, BUMG/BUMDes ataupun menyegerakan
pembentukan BLUD UPTD Benih. Nama koperasi
sudah sangat akrab di tengah masyarakat, akan
tetapi fungsi dan perannya masih sangat jauh
dari harapan sebagai lembaga ekonomi yang
membantu kepentingan masyarakat. Selama
ini koperasi hanya dibentuk sebagai wadah
untuk menerima bantuan baik dari pemerintah
maupun lembaga lainnya.
UPTD Benih pertanian yang sudah ada
merupakan lembaga yang diharapkan mampu
memecahkan persoalan opkup ini. Pembelian
dan penyaluran benih ini sangat tergantung
dengan musim panen. Sementara panen padi
tidak sejalan dengan masa penganggaraan
APBD sebagai sumber dana pemerintah. Maka
diharapkan dengan pembentukan BLUD ini
UPTD Benih bisa mandiri dan mengontrol
keuangannya sesuai dengan kebutuhan.

Dasar Pembentukan BLUD
Gambar 1. Alur sederhana distribusi benih padi

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara
sesuai dengan paket peraturan perundangundangan di bidang keuangan negara meliputi
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,
dan RUU Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (disetujui
dalam sidang paripurna DPR tanggal 21 Juni
2004) setidaknya mengandung tiga kaidah
manajemen keuangan Negara, yaitu: orientasi
pada hasil, profesionalitas serta akuntabilitas
dan transparansi. Paradigma ini dimaksudkan
untuk memangkas ketidakefisienan.
Selama ini sudah menjadi persepsi masyarakat
bahwa pemerintah dinilai sebagai organisasi
yang birokratis yang tidak efisien, lambat
dan tidak efektif. Padahal dalam manajemen
modern unit pemerintahan harus profesional
akuntable dan transparan. Seperti dikatakan
Max Weber, bahwa pemerintah memiliki
peranan yang sangat penting. Ditinjau dari
mechanic view pemerintah sebagai regulator
dan sebagai administrator, sedangkan dari
organic view pemerintah berfungsi sebagai
public service agency dan sebagai investor.
Peranan sebagai regulator dan administrator
erat sekali kaitannya dengan birokrasi
sedangkan sebagai agen pelayang masyarakat
dan sebagai investor harus dinamis dan dapat
diitransformasikan menjadi unit yang otonom.

Alasan Kenapa BLU Penting
1. Dapat dilakukan peningkatan pelayanan
instansi pemerintah kepada masyarakat
dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa;
2. Instansi pemerintah dapat memperoleh
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan
berdasarkan prinsip ekonomi dan
produktivitas dengan menerapkan praktik
bisnis yang sehat;
3. Dapat dilakukan pengamanan atas aset
negara yang dikelola oleh instansi terkait.
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