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Editor: Dr. Dick Tinsley adalah Profesor Emeritus dari Colorado State University. Tinsley 
berpengalaman selama puluhan tahun sebagai penasehat bagi berbagai proyek pembangunan 
pertanian rakyat skala kecil di berbagai lokasi di seluruh Asia dan Afrika. Dalam artikel ini, Dr. 
Tinsley menggambarkan pengalamannya di lokasi-lokasi di mana program pengembangan dan 
distribusi benih tanaman bersertifikasi oleh pemerintah masih tetap tidak mencukupi tuntutan 
kebutuhan pertanian dan karenanya beliau menyarankan sebuah konsep yang dia sebut sebagai 
"Pompa Genetik Tanaman/The Crop Genetic Pump" untuk menunjukkan bagaimana sektor non-
pemerintah dapat memfasilitasi akses terhadap benih-benih varietas unggul. 
 
Pengantar 
Dalam lingkungan ekonomi keseluruhan yang pada umumnya ditemukan di sebagian besar 
negara sedang berkembang, pemerintah biasanya berusaha untuk menyediakan layanan sipil, 
termasuk jasa pendukung pertanian yang mirip dengan yang disediakan oleh negara-negara maju. 
Biasanya usaha-usaha seperti ini melebihi dana masuk yang sangat terbatas sehingga 
menghasilkan banyak program yang sifatnya lebih di atas kertas daripada dalam kenyataan. Bila 
memungkinkan, layanan penting seperti ini diserahkan kepada Organisasi Non – 
Pemerintah/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Termasuk hal pengembangan varietas 
tanaman, serta usaha perbanyakan dan distribusi benih. LSM yang bekerja dengan komunitas 
petani kecil memiliki kesempatan baik untuk secara informal menyediakan layanan yang bernilai 
dan berkelanjutan dengan cara mendapat sejumlah kecil galur benih unggul dari berbagai 
tanaman penting yang diproduksi di komunitas yang sedang menjadi tuan rumahnya. Mereka 
kemudian dapat melipatgandakan benih tersebut di dalam komunitas untuk dijual dan 
didistribusikan kepada para petani kecil dengan harga yang sama atau mendekati harga pasaran 
benih; bukannya membeli dengan harga benih bersertifikasi, yang biasanya bernilai dua kali 
lipat. 
 
Ekonomi dengan Keuangan yang Tertekan dan Pemerintahan dengan Keuangan yang 
Mandek. 
Masalah menyeluruh dan denominator umum bagi sebagian besar negara-negara berkembang 
adalah ekonomi dengan kondisi keuangan yang pada umumnya tertekan. Harga barang-barang 
konsumsi yang diproduksi secara lokal mungkin hanya berharga sepertiga sampai seperlima dari 
harga-harga di negara-negara maju, sedangkan gaji dan upah mungkin hanya seperduabelas dari 
negara-negara maju (http://lamar.colostate.edu/~rtinsley/FinancialSuppressed.htm). Keadaan 
yang tidak seimbang ini mengakibatkan lebih banyak persentase pendapatan atau produksi 
subsisten yang digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Biasanya dinyatakan sekitar 
80 persen dari pendapatan di negara-negara berkembang dibandingkan dengan 12 sampai 15 
persen dari pendapatan negara-negara maju ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Karena 
pajak untuk mendanai layanan pemerintah harus  
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berasal dari pendapatan tambahan dan bukan dari pengeluaran subsisten yang penting, maka 
kebanyakan negara berkembang hanya memiliki basis pajak yang sangat terbatas. Seberapa pun 
besarnya pajak yang berhasil dikumpulkan, sebagian besarnya digunakan untuk memenuhi 
kewajiban kontrak kepada personil petugas pemerintah seperti pemberian gaji dan tunjangan-
tunjangan semacam pensiun, kesehatan dan sering perumahan. Intinya adalah hampir tidak ada 
dana operasional untuk mengelola program-program misalnya untuk menyediakan kendaraan 
perjalanan, uang jalan, menyediakan pupuk untuk melakukan uji coba dan demonstrasi; bahkan 
kertas, pena, tinta printer, dan sebagainya bisa sangat kurang pasokannya. 

 
Hal ini menghasilkan pemerintahan yang secara finansial mandek sehingga para petugas 
pemerintah menghabiskan sebagian besar waktu mereka di kantor, minum teh dalam jumlah 
yang menakjubkan banyaknya sambil mencari apakah ada dana tambahan  sehingga mudah-
mudahan mereka dapat melakukan beberapa pekerjaan lapangan 
(http://lamar.colostate.edu/~rtinsley/FinanciallyStalled.htm). Mereka juga cenderung berfokus 
pada peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan secara informal, termasuk tambahan 
gaji jika mereka diperbantukan kepada LSM-LSM yang bergerak di bidang pembangunan 
selama jangka waktu berlangsungnya suatu proyek yang didanai secara eksternal, ucapan 
terimakasih atas pelayanan yang diberikannya, dan dengan memberikan konsultasi bagi petani-
petani skala besar yang mampu membayar biaya konsultasi yang wajar. 
http://lamar.colostate.edu/~rtinsley/InformalIncome.htm). Di kebanyakan negara maju, hal yang 
terakhir ini dapat menjadi sebuah konflik kepentingan, namun di sebagian besar negara-negara 
berkembang hal ini benar-benar legal/sah bahkan mendapat dukungan dari kebanyakan negara-
negara tersebut dan paling tidak membuat para petugas bergerak turun ke lapangan. 
 
Dampak Terhadap Pengembangan Varietas Tanaman dan Distribusi Benih 
Pemerintahan yang sangat mandek dalam hal keuangan dapat sangat mengakibatkan konsekuensi 
serius bagi pengembangan varietas tanaman dan perbanyakan serta distribusi benih yang 
dihasilkannya (http://lamar.colostate.edu/~rtinsley/VarietyImprovement.htm). Tanpa  adanya 
sumber keuangan dari pendapatan pajak yang dapat digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan 
program peningkatan varietas tanaman, namun masih membutuhkan bahan genetik baru yang 
memberikan potensi hasil panen yang lebih tinggi dan meningkatkan daya tahan terhadap hama, 
maka banyak negara yang mengalihkan hampir semua pekerjaan pengembangan varietas kepada 
berbagai program kolaboratif dengan Pusat-pusat Penelitian Pertanian Interasional/International 
Agriculture Research Centers (IARC), yang sebagian besarnya merupakan bagian dari Lembaga 
Konsultasi Penelitian Pertanian Internasional/Consultative Group For International Agriculture 
Research (CGIAR). Hal ini juga melibatkan pusat-pusat penelitian terkenal seperti Lembaga 
Penelitian Padi Internasional/International Rice Research Institute (IRRI) Pusat Penelitian 
Internasional untuk Perbaikan Jagung dan Gandum /Maize and Wheat Improvement Center 
(CIMMYT).  
	  
Karena program-program penjangkauan IARC telah dikontrak oleh beberapa donor 
internasional, maka merekalah yang memiliki seluruh dana operasi yang dibutuhkan dan 
melakukan sebagian besar pekerjaan tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan lebih berkonsentrasi 
pada penyaringan galur garis impor yang didistribusikan oleh program inti IARC, seperti 
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program Kerjasama Internasional untuk Evaluasi Genetik Padi IRRI/International Network for 
Genetik Evaluation of Rice IRRI (INGER), dan bukan melakukan penyilangan genetik. Namun, 
program ini secara efektif berhasil membawa materi tanaman baru ke dalam negara yang 
dievaluasi di bawah syarat-syarat penelitian lokal dan akhirnya diluncurkan sebagai varietas-
varietas yang telah dinamai. Karena varietas-varietas tersebut dievaluasi di bawah syarat-syarat 
yang ideal untuk penelitian, maka mereka mungkin tidak sepenuhnya cocok untuk kondisi 
pertanian yang kurang ideal. Para petugas pemerintah di negara-negara tuan rumah sungguh 
dengan efektif membantu dan berkolaborasi dengan pekerjaan ini. Tanpa adanya program 
kolaboratif seperti yang dilakukan dengan IARC, pengembangan varietas akan benar-benar 
nyaris mandek dan para petugas penelitian hampir tidak akan mampu mempertahankan bank 
koleksi benih mereka yang terbatas. Untuk produksi beras, kasus seperti ini terjadi baik di 
Tanzania maupun Ghana di mana beberapa stasiun penelitian sama sekali tidak menerima materi 
genetik segar selama lebih dari 10 tahun.	  	  
	  
Setelah varietas–varietas diluncurkan, usaha perbanyakan dan distribusi diserahkan kepada 
pemerintah tuan rumah, dan upaya ini bisa saja tertahan oleh karena masalah kemandekan 
finansial. Meskipun  hampir semua pemerintah negara berkembang memiliki program 
perbanyakan dan sertifikasi benih, baik yang sedang dijalankan atau di atas kertas, namun 
mereka sering benar-benar tidak memiliki kapasitas untuk menyediakan lebih dari sejumlah kecil 
persentase kebutuhan benih, maupun menyediakan staf dan dana operasional yang dibutuhkan 
untuk sepenuhnya mengawasi pertanian benih dalam program benih bersertifikasi dengan standar 
internasional. Sebagai contoh, selama akhir 1990-an divisi benih Thailand hanya mampu 
menghasilkan benih kedelai yang mencukupi kebutuhan seperenam dari luas areal tanam. 
Bahkan jumlah yang sedikit itupun tidak berhasil dijual semuanya. Keadaan ini membuat 
penanam sekitar lebih dari lima-perenam luas areal tanam tersebut terpaksa memasarkan hasil 
panennya dari benih yang didistribusikan secara informal dan yang sudah sejak lama kehilangan 
identitas varietas benihnya. Di Kenya beberapa tahun yang lalu, diluncurkan dua varietas baru 
kedelai yang dikembangkan bersama IITA. Namun, penyelidikan yang dilakukan ke berbagai 
stasiun penelitian Lembaga Penelitian Pertanian Kenya/Kenya Agricultural Research Institute 
(KARI) tidak berhasil menunjukkan adanya upaya perbanyakan benih untuk membuat varietas 
baru tersebut tersedia bagi petani berskala besar maupun kecil. 

Dengan demikian, kebanyakan petani dibiarkan 
menanam benih apa pun yang dapat mereka 
peroleh, baik yang berasal dari simpanan hasil 
panen sebelumnya atau biji yang dibeli di pasar 
lokal (biasanya disebut sebagai "benih pasar "). 
Praktek semacam ini kemungkinan besar 
menyumbang lebih dari 90 persen dari semua 
benih yang ditanam di seluruh dunia, termasuk 
untuk benih tanaman yang melakukan 
penyerbukan sendiri seperti gandum, di negara-
negara  maju. Misalnya, di Colorado 
diperkirakan hanya 25 sampai 30 persen dari 
areal yang ditanami gandum menggunakan 
benih bersertifikasi, sedangkan sisanya ditanami 

Gbr.	  1.	  Pertumbuhan	  tidak	  seragam	  di	  lahan	  pertanian	  benih	  
di	  Nigeria	  yang	  menunggu	  sertifikasi.	  	  



4	  
	  

benih hasil panen sebelumnya. 

Demikian pula, di Nigeria. hanya ada satu tim sertifikasi benih di negara bagian Kano yang 
merupakan wilayah pertanian utama di wilayah Nigeria bagian utara, dan sama sekali tidak ada 
tim sertifikasi di negara-negara bagian lainnya. Satu tim ini diharapkan dapat melakukan tiga kali 
kunjungan lapangan per musim tanam ke masing-masing lahan yang menggunakan benih 
bersertifikasi, biasanya luas lahannya kurang dari satu hektar. Kunjungan ini dijadwalkan untuk: 

 
1. Di awal musim untuk memastikan bahwa varietas-varietas  yang berbeda secara fisik 

cukup terpisah satu dari yang lain untuk menghindari kontaminasi tak sengaja, 
2. Di pertengahan musim untuk memeriksa keseragaman tanaman, dan 
3. Di akhir musim untuk memeriksa kebersihan benih dan mengumpulkan sampel 

perkecambahan untuk keperluan pengujian.  

Tugas ini tentu saja tidak mungkin dapat dilakukan oleh satu tim dengan sumberdaya operasional 
yang terbatas, yang anggota-anggotanya hampir merasa berhutang kepada klien mereka untuk 
sekedar dapat menjalankan tugasnya. Karenanya mau tidak mau orang harus bertanya tanya 
seberapa banyak dari program sertifikasi ini yang tetap mereka jalankan meskipun tidak ada 
yang mengawasi, mungkin dibantu dengan sedikit “amplop” untuk menyediakan sertifikasi 
(seperti untuk pertumbuhan sorghum yang tidak seragam di pertanian benih di Nigeria, yang 
ditunjukkan di gambar 1). Karena sertifikasi benih akan melipatduakan nilai tanaman, maka ini 
juga memunculkan pertanyaan apakah benih yang disertifikasi di bawah kendala administrasi 
dan pendanaan ini, secara substansi memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan benih yang 
secara informal dijual atau didistribusikan di pasar-pasar pedesaan  oleh pedagang pertanian 
lokal; khususnya untuk memberikan alasan harganya yang menjadi dua kali lipat dan juga 
adanya tambahan biaya transportasi. 

Situasi ini mengakibatkan petani menjadi cukup bijaksana untuk enggan membeli benih yang 
disertifikasi dan bersandar hampir sepenuhnya kepada pasar benih. Ini juga berarti bahwa 
identitas varietas biasanya menjadi hilang, meskipun sebagian keunggulan lokalnya masih dapat 
terlihat terkait penggunaan terbaik, dll.  

Tabel 1. Perbandingan Hasil Panen 3 Varietas Padi 
antara Benih Proyek dan Benih Petani  

Subarimati Zambia IR 54 
Sumber Panen 

(t/ha) 
Sumber Panen (t/ha) Sumber Panen 

(t/ha) 
 Proyek 1.72  Proyek 0.61    

Proyek 
1.44 

Petani 1 2.24 Petani 4 1.11 Petani 7 0.97 
Petani 2 2.01 Petani 5 1.01 Petani 8 1.68 
Petani 3 1.56 Petani 6 0.42 Petani 9 2.28 

Rata-
rata 

1.89 Rata-rata 0.79 Rata-
rata 

1.59 

Std. 
Dev. 

0.57 Std. Dev 0.57 Std. Dev 0.80 
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Akibatnya hampir tidak ada material genetik segar yang masuk ke komunitas petani kecil 
melalui saluran-saluran yang ditetapkan untuk itu; hanya ada sejumlah kecil benih baru yang 
masuk melalui sumber-sumber informal. Meskipun demikian, khususnya dalam keadaan di mana 
varietas-varietas “tradisional” yang ditanam secara bentuk dan struktur tanaman (morfologis) 
menghasilkan panen yang rendah, serta lebih rentan terhadap serangan hama, maka ada 
kebutuhan yang terus-menerus akan masuknya materi genetik segar untuk dikenalkan kepada 
komunitas petani.  Demikian pula, kecuali bisa didemonstrasikan dengan jelas perbedaan antara 
hasil panen benih bersertifikasi dengan benih pasar dari varietas yang sama; maka benih bisa 
dengan mudah diperbanyak dalam sebuah komunitas, menghindar dari kebutuhan untuk 
mengimpor sejumlah besar benih bersertifikat nasional. Tindakan mendemonstrasikan potensi 
keuntungan panen benih bersertifikasi dibandingkan benih pasar bisa menjadi tugas yang sulit, 
sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 1 yang memuat perbandingan panen dari benih yang 
bersumber dari proyek (kelembagaan) vs.benih yang dihasilkan oleh petani biasa untuk tiga 
varietas padi di Tanzania.  

Pompa Genetik Tanaman 
Dengan tidak adanya saluran yang resmi, 
efektif, dan handal untuk perbanyakan dan 
distribusi benih maka pengenalan material 
genetik segar yang diperlukan oleh komunitas 
petani kecil dapat cukup mudah dilakukan oleh 
LSM yang sedang bekerja dengan komunitas 
tuan rumah. Prosesnya cukup dengan 
menghubungi kantor-kantor IARC setempat 
yang sedang berkolaborasi dengan program 
penelitian pengembangan varietas nasional 
untuk tanaman tersebut, meminta dari mereka 
sejumlah kecil benih dari varietas-varietas yang 
menjanjikan, dan membawa paket benih 
tersebut kepada komunitas tuan rumah untuk 
diperbanyak dan didistribusikan. Sebagian besar 
kantor-kantor IARC berlokasi di stasiun 
penelitian pertanian utama dan sering dengan senang hati mereka rela membagi benih dalam 
jumlah kecil, mungkin satu kilo atau setengah kilo, dari galur yang menjanjikan. Mereka 
mungkin meminta Anda untuk berpartisipasi dalam uji coba verifikasi atau validasi. Uji coba ini 
biasanya merupakan tahap formal terakhir dari pengembangan varietas sebelum diluncurkan, dan 
diharapkan untuk dilakukan di lahan-lahan para petani di seluruh negeri; IARC sering mencari 
relawan untuk melakukan uji coba tersebut. Kesempatan ini harus disambut dan didukung, dan 
data yang diminta harus dikumpulkan dan segera diserahkan kembali. 
	  

Sumber: Mengembangkan Pertanian Skala Kecil: Sebuah 
Perspektif Global / Developing Smallholder Agriculture: A Global 
Perspective 

Gbr.	  2.	  Sorghum	  tradisional	  dari	  Nigeria	  setinggi	  hampir	  3	  
meter,	  lebih	  kurang	  produktif	  dibandingkan	  varietas	  
moderen	  yang	  biasanya	  tingginya	  kurang	  dari	  dua	  meter.	  
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Setelah diperoleh beberapa varietas baru maka benih tersebut dapat diperbanyak di dalam 
komunitas, kemungkinan dengan menjalin kerjasama dengan salah satu Usaha Komunitas 
Berbasis Keluarga (UKBK) yang sudah berfungsi melayani sebagai pedagang hasil-
bumi/pertanian. Pada saat benih awal ini bertumbuh, berikan dorongan semangat kepada petani 
untuk mengamati dan menilai jenis tanaman, hasil panen, kualitas benih, serta untuk memberikan 
komentar tentang apa yang mereka sukai dan yang tidak mereka sukai.	  Pastikan	  untuk	  menjaga	  
identitas	  varietas	  atau	  galur	  tanaman.	  Di	  lahan,	  beri	  label	  yang	  jelas	  untuk	  tanaman	  tersebut.	  
Pada akhir musim pertama, galur yang lebih disukai petani dapat diperbanyak, sedangkan galur 
yang kurang disukai bisa diam-diam dibuang. Untuk sebagian besar biji-bijian dan kacang-
kacangan, rasio penggandaannya di atas 1:50. Jadi jika Anda mulai dengan satu kilo benih, maka 
pada musim pertama benih tersebut akan menghasilkan 50 kg, dan musim kedua 2500 kg. Dalam 
tiga musim saja sudah akan ada benih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh 
komunitas, paling tidak sebanyak yang diperlukan oleh para petani yang ingin menanamnya.	  

Pastikan untuk menjaga varietas tersebut tetap terpisah dan ter-identifikasi dengan jelas. Tujuan 
utamanya adalah untuk memiliki tiga atau empat varietas tanaman utama yang berbeda untuk 
ditumbuhkan di dalam komunitas tersebut, dalam jumlah yang hampir seimbang . Menumbuhkan 
beberapa varietas tanaman yang sama dalam satu komunitas dapat mencegah terjadinya bencana 
besar saat terjadi resistensi hama untuk satu varietas (yang biasanya secara periodik terjadi 
karena hama dapat bermutasi dan mengungguli mekanisme perkembangan tanaman untuk 
menghadapi resistensi tersebut).   

Proses memperkenalkan dan meng-evaluasi potensi tanaman baru hanya perlu dilakukan setiap 
tiga atau empat tahun. Untuk mengembangkan varietas baru dibutuhkan waktu, dan tidak akan 
ada perubahan besar dalam galur yang tersedia, dalam waktu kurang dari empat tahun. 

Dengan mengoperasikan pompa genetik tanaman demi keuntungan anggota komunitas, maka 
sebuah LSM dapat memberikan dampak yang bertahan lama pada komunitas tersebut dengan 
usaha dan risiko yang terbatas; hanya dibutuhkan cukup kesabaran untuk beberapa musim saat 
perbanyakan benih mulai dilakukan. Jika, dalam prosesnya ada beberapa galur tradisional yang 
kemudian digantikan oleh galur moderen yang lebih unggul dan menghasilkan panen yang 
tinggi, dan jika benih tersebut terus disimpan dan ditanam di dalam komunitas itu maka 
dampaknya akan bertahan melewati ukuran waktu yang umumnya dimiliki oleh proyek 
pengentasan kemiskinan yang difasilitasi LSM.	  

Sesungguhnya, pompa genetik adalah bagaimana meningkatkan dan mempercepat aliran 
informal materi genetik yang berlangsung di sekitar saluran resmi. Ini terjadi secara pelahan-
lahan pada saat petani bergerak mengunjungi kerabat jauh, mengikuti studi-wisata petani, dll. 
atau melalui uji verifikasi yang dilakukan di dalam komunitas. 

Salah satu contohnya adalah IR 1561, galur dini yang dikembangkan oleh IRRI dan digunakan 
pada beberapa uji verifikasi di lahan pada pertengahan 1970-an. Para petani menyukai galur ini 
dan karenanya menjadi ditanam meluas di Filipina dan tetap bertahan selama lebih dari 20 tahun, 
meskipun varietas ini tidak pernah secara resmi diluncurkan atau diakui sebagai sebuah varietas 
(dan dengan demikian tidak tersedia benih yang bersertifikat). 

Contoh lainnya adalah varietas padi populer yang disebut Zambia di Tanzania bagian selatan, 
bisa ditemukan dalam Tabel 1 di atas. Baik program beras di negara Zambia maupun Tanzania 
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sama-sama tidak memiliki varietas ini. Rupanya seseorang dari Tanzania yang menyeberangi 
perbatasan ke Zambia menyukai varietas tersebut dan membawa sejumlah kecil benih. Karena 
kehilangan jejak akan apa aslinya nama varietas tersebut maka sesudah kembali ke Tanzania 
varietas tersebut disebutnya sebagai “Zambia." Demikian pula, di Nigeria petani menanam 
varietas padi  yang mereka sebut dengan nama Kamerun. Di Afghanistan varietas gandum yang 
paling sering ditemui adalah MexiPak. Ini adalah varietas asli yang dikembangkan oleh 
pemenang Nobel, Norman Borlaug lebih dari 60 tahun yang lalu, sebelum proyeknya di Meksiko 
berkembang menjadi CIMMYT. Varietas tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk ditumbuhkan 
di Pakistan tetapi rupanya bocor di kawasan perbatasan. Sekali lagi, varietas ini tidak diakui oleh 
pemerintah Afghanistan. Para pejabat lokal mungkin tidak menyukai hal ini, tetapi kenyataannya 
mereka tidak dapat bertindak apa-apa atasnya. 

Mengelola Sebuah Pompa Genetik Tanaman  

Hindari Hibrida :  
Salah satu keterbatasan dalam konsep pompa 
genetik tanaman adalah konsep ini hanya dapat 
diterapkan pada tanaman yang melakukan 
penyerbukan sendiri dan bukan untuk tanaman 
hibrida. Keterbatasan ini langsung mengurangi 
prospek untuk jagung hibrida dan varietas bunga 
matahari yang memerlukan penyerbukan silang. 
Varietas hibrida adalah hasil persilangan awal F1 
dan masih terus ber-segregasi di setiap generasi 
lanjutannya, dengan demikian benih baru 
bersertifikat selalu diperlukan di setiap musim 
tanam. Jika tidak, maka  tanaman yang dihasilkan 
akan sangat tidak seragam dan menghasilkan panen 
yang rendah. Oleh sebab itu, biasanya tidak disarankan untuk menekankan penggunaan hibrida 
di komunitas petani kecil karena pada saat sebuah proyek dengan dukungan dari luar berakhir 
maka pasokan logistiknya akan sulit untuk dipertahankan. Namun, ada varietas komposit jagung 
dan bunga matahari yang telah ditanam dan telah disaring (yaitu membuang  tanaman tidak 
seragam yang tidak diinginkan) selama beberapa generasi sampai mereka menjadi seragam. 
Potensi hasil panen mungkin 10 sampai 15 persen lebih rendah dari varietas hibrida, tetapi hasil 
panen akan semakin stabil dari musim ke musim [ Ed : Artikel  EDN 88 ‘Hybrid Maize 
Revisited’ ' membahas bagaimana varietas jagung hibrida telah didaur ulang atau di-
“creolized” selama beberapa tahun oleh petani di Meksiko, 
http://www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B363-
9B9733AAB8F1/edn88.pdf] . Tanaman yang lebih tepat untuk pompa-pompa genetik adalah 
beras, gandum dan sebagian besar kacang-kacangan, serta tanaman yang diperbanyak secara 
vegetatif seperti ubi kayu dan ubi jalar. 
 
Melibatkan Pedagang-Hasil Bumi Setempat/Agro-Dealer Lokal:  Akan sangat membantu jika 
kita melibatkan pedagang hasil-bumi lokal, khususnya mereka yang asli dari tengah komunitas 
setempat dan yang paling pantas untuk disebut sebagai "Usaha Keluarga Berbasis Komunitas 
(UKBK) /“Community-Based Family Enterprises (CBFE)” (Gambar 3 ). Pedagang seperti ini 
adalah bagian permanen dari komunitas setempat dan mempunyai kepentingan pribadi untuk 

Gbr.	  3.	  Usaha	  Perdagangan	  Hasil-‐Bumi	  yang	  di	  kelola	  
keluarga	  di	  Thailand	  
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tetap ada dalam komunitas tersebut. Mereka juga cenderung memiliki lahan yang dapat 
digunakan untuk perbanyakan benih. Pedagang-hasil bumi sekarang dan sejak dulu merupakan 
penyedia dukungan paling efektif bagi petani kecil, dan memiliki hubungan yang lebih bersifat 
simbiotik dengan petani, berbeda dari gambaran yang sering ditimpakan bahwa hubungan 
mereka adalah hubungan pemangsa/yang dimangsa. Mereka juga yang langsung menjadi 
penyedia pada saat proyek pembangunan ditutup. Hanya ada sangat sedikit komunitas petani 
kecil yang tidak memiliki beberapa usaha keluarga kecil tersebut. Para pedagang hasil bumi 
sering difitnah karena biaya yang dianggap terlalu tinggi, namun klaim tersebut tidak memiliki 
data pendukung. Pada kenyataannya mereka beroperasi dengan margin keuntungan yang sangat 
kecil. Mereka juga lebih tahan lama dibandingkan dengan koperasi atau perusahaan multi-
pemilik yang disukai untuk alasan sosial dan dipromosikan oleh donor-donor (yang pada 
umumnya memiliki administrasi terlalu rumit untuk dapat bersaing dengan perusahaan keluarga). 
Pedagang hasil bumi juga lebih mampu menangani keberatan-keberatan dari pihak pemerintah, 
termasuk membayar “amplop terimakasih” jika sesekali diperlukan.	   

Kualitas Benih  Salah satu alasan utama yang 
bisa menjadi keberatan resmi terhadap program 
pompa genetik tanaman adalah keprihatinan 
akan kualitas benih.  Pada dasarnya ada tiga 
komponen kualitas benih: kemurnian genetik, 
tingkat perkecambahan yang bagus dan 
kebersihan. Ketiga komponen ini semuanya bisa 
ditangani dengan mudah di sebuah komunitas 
petani kecil melalui fasilitasi LSM.  

Dari tiga komponen di atas, yang paling penting 
adalah kemurnian genetik, yang mudah dijaga 
untuk tanaman dengan penyerbukan sendiri 
asalkan benih dari varietas yang berbeda tidak 
saling tercampur. Meskipun sering dinyatakan 
sebagai suatu keprihatinan, namun kekuatiran 
akan ketidakmurnian genetik kemungkinan 
besar langka terjadi dengan banyaknya orang 
yang tertarik masuk ke bisnis benih desa (sebagaimana yang dimimpikan melalui pendekatan 
pompa tanaman genetik) . 

Untuk menjaga kemurnian genetik, dianjurkan agar membuang semua yang tidak sesuai harapan 
(yaitu tanaman-tanaman dengan ciri-ciri yang tidak diinginkan). Hal ini biasanya dilakukan di 
lahan sesaat sebelum panen dengan membuang tanaman-tanaman seperti ini,yang biasanya 
tumbuh luar biasa tinggi. Atau dapat dilakukan setelah panen jika tanaman dipotong dengan sabit 
tajam pada ketinggian seragam dari tanah sebagaimana yang dilakukan oleh petani dari Laos 
pada Gambar. 4. Namun, perhatikan bahwa bahkan setelah mengikuti pelatihan pun, banyak 
penyedia benih yang tidak mau repot-repot untuk mencari dan membuang  benih yang 
“menyimpang” dari antara benih mereka. Mungkin meningkatnya nilai jual tidak dianggap 
sebanding dengan usaha yang mereka keluarkan. 
	  

Gbr.4	  	  Petani	  Laos	  sedang	  memilah	  benih-‐benih	  yang	  
tumbuh	  tidak	  seragam.	  Photo:	  IRRI	  
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Komponen mutu benih berikutnya adalah tingkat perkecambahan yang bagus. Biasanya, 
sebagian besar tanaman jika disimpan dengan cara yang wajar, akan dapat menjembatani musim 
bera (tidak menanami lahan) dengan perkecambahan yang cukup tinggi sehingga kualitasnya 
dapat diterima. Jika ada masalah dengan kumbang penggerek/kutu beras, maka pengendaliannya 
dapat dilakukan tanpa harus menggunakan fumigasi, hanya dengan menggelar benih di atas tikar 
untuk mendapatkan pengeringan melalui panas matahari. Panas matahari menyebabkan kutu-
kutu tersebut merasa tidak nyaman dan mencari tempat berteduh di bawah tikar. Setelah itu, 
ketika benih tersebut dikemas kembali ke dalam kantong, populasi kutu telah berkurang drastis [ 
Ed : Untuk tips lebih lanjut tentang pengendalian hama pasca panen, klik pada tautan 
ECHOcommunity.org berikut ini 
http://www.echocommunity.org/resource/resmgr/a_to_z/azch10st.htm - Table]. 

Idealnya, tingkat perkecambahan yang diinginkan harus dalam urutan 90 persen atau lebih. 
Dalam kasus perkecambahan yang lebih rendah (misalnya turun menjadi sekitar 60 persen), 
dianjurkan untuk hanya meningkatkan tingkat penyemaian selama masa penanaman untuk 
mengimbangi perkecambahan rendah. Perkecambahan dapat dengan mudah diuji dengan tes 
Ragdoll sederhana (ftp://ftp-fc.sc.egov.usda.gov/GA/PMC/JLW/ragdoll.pdf). Hasil tes sederhana 
seperti ini mungkin tidak sampai memenuhi standar suhu/kelembaban-terkontrol yang biasanya 
dijalankan di laboratorium benih, namun akan cukup memadai bagi komunitas pedesaan yang 
hanya tertarik untuk memproduksi tanaman berikutnya. 

Hal terakhir yang menjadi perhatian utama adalah kebersihan dan benih yang bebas dari bahan-
bahan asing. Benih yang terkontaminasi sesungguhnya tidak benar-benar menjadi masalah besar 
selain ketidaknyamanan yang ditimbulkannya. Kecuali petani menggunakan bor penanam benih, 
yang langka dilakukan oleh komunitas petani kecil, maka setiap benda asing/kotoran ikutan 
hanya meningkatkan jumlah massa yang harus ditangani. Persyaratan penyiangan juga dapat 
meningkat jika kotoran ikutannya adalah benih gulma. Namun alat pembersih biji-bijian 
sederhana dapat digunakan untuk membersihkan benih dan memisahkan sekam dan biji gulma 
yang terbawa, demikian juga batu atau gumpalan lumpur (Gambar 5 ). Teknik ini juga bisa 
digunakan untuk membersihkan biji-bijian dan 
mungkin menaikkan sampai 10 persen bonus 
dalam penjualan biji-bijian (ini adalah jumlah 
persentase yang sering diberikan oleh pedagang 
pada saat membeli benih untuk membayar biaya 
yang harus dikeluarkan guna mengganti kotoran 
ikutan dan ongkos tenaga untuk membuangnya).	  
Satu kantong benih bersih bisa merupakan nilai 
tambahan (value added) pertama kepada tanaman 
biji-bijian dan dapat dilakukan tepat di tengah-
tengah komunitas, oleh perusahaan keluarga yang 
berurusan dengan pembelian benih dan gabah 
(http://lamar.colostate.edu/~rtinsley/CleanBag.ht
m). Sekali lagi, membantu Usaha Keluarga 
Berbasis Komunitas (UKBK) untuk mendapatkan 
peralatan pembersih benih dan biji-bijian adalah 
tugas yang baik bagi LSM serta memberikan 
kontribusi berkelanjutan yang akan membantu 

Gbr.5	  	  Pembersih	  benih/biji-‐bijian	  sederhana	  yang	  dioperasikan	  
dengan	  tangan	  di	  Ghana.	  Biasanya	  dioperasikan	  secara	  manual;	  
bisa	  sulit	  untuk	  mengatur	  penggunaan	  listrik	  yang	  secukupnya	  
bagi	  mesin	  ini	  sehingga	  mampu	  mencegah	  biji-‐bijian	  tersebut	  
berterbangan.	  	  
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meningkatkan pendapatan di dalam komunitas yang bersangkutan.	  

Semua kekuatiran tentang kualitas benih ini dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam sebuah 
program pelatihan sederhana bagi mereka yang tertarik untuk terlibat. Kekuatiran ini juga dapat 
menjadi kesempatan untuk program kredit mikro membantu sebagian biaya awal untuk 
memperbanyak benih atau membeli peralatan untuk membersihkan benih. 

Reaksi Resmi  
Reaksi resmi terhadap inisiatif pompa genetik tanaman yang efektif memintas program-program 
pemerintah mungkin akan berupa penolakan terang-terangan dan kecaman umum tentang 
kualitas benih, diiringi segala macam potensi kekuatiran tentang kontaminasi genetik, rendahnya 
tingkat perkecambahan dan adanya kotoran ikutan dalam benih. Mereka yang mempromosikan 
program-program pemerintah, termasuk penggunaan rutin benih bersertifikat, memiliki 
perspektif kepentingan pribadi. Namun, pada umumnya pemerintah tidak memiliki personil atau 
sumber daya keuangan untuk dengan efektif memberikan layanan yang diperlukan dan sumber 
daya untuk menegakkan atau membatasi program tersebut. Jadi, untuk sementara mungkin ada 
protes verbal, namun selain ini tidak ada hal lain yang perlu diantisipasi. Kepentingan yang lebih 
utama adalah kebutuhan untuk menyuntikkan materi genetik segar ke dalam komunitas dan 
membuat materi genetik tersebut tersedia bagi petani sehingga mereka bisa mendapatkan 
keuntungan dari pilihan varietas yang lebih luas dan prospek-prospek yang mendapatkan panen 
serta pendapatan yang lebih tinggi. 
 
Hak-hak Kekayaan Intelektual 
Banyak varietas baru dan gen-gen khusus yang sekarang sedang dipatenkan oleh bisnis pertanian 
/agrobisnis internasional berskala besar, dengan harapan mereka akan mendapatkan royalti saat 
benih-benih tersebut digunakan, bahkan dari petani kecil yang miskin sekalipun. Akibatnya, 
harus ada beberapa pertimbangan atas pelanggaran hak paten, dll. Namun, IARC didukung 
terutama oleh dana publik dari negara-negara donor dan beroperasi dalam domain publik. Jadi 
varietas tanaman yang mereka hasilkan dianggap sebagai domain publik dan tersedia bebas bagi 
siapa pun yang membutuhkan, terutama tuan rumah negara-negara berkembang; baik sektor 
publik maupun swasta. 
 
Ringkasan 
Meskipun konsep pompa genetik tanaman yang dibahas dalam artikel ini hampir seluruhnya 
bersifat konseptual, namun konsep ini berharga untuk dicoba di tempat-tempat di mana program 
nasional tidak memiliki sumber daya keuangan atau personil untuk menyediakan pengembangan 
varietas yang komprehensif, program-program perbanyakan serta distribusi benih. Komponen 
kuncinya adalah bagaimana LSM yang bekerja di masyarakat petani kecil dapat memperoleh 
sejumlah kecil benih untuk varietas dan galur yang berbeda dan bekerja sama dengan Usaha 
Keluarga Berbasis Komunitas setempat untuk memperbanyak benih dalam komunitas tuan 
rumah sehingga nantinya dapat dijual kepada petani melalui saluran pemasaran desa yang 
normal. Untuk memenuhi kebutuhan ini mungkin diperlukan pelatihan kecil mengenai 
bagaimana mengelola benih di kawasan pedesaan  [Ed: Sebuah  sumberdaya yang sangat bagus 
dari ECHO terkait penyimpanan benih adalah “Seed Saving Tips & Technologies”oleh  Dr. Tim 
Motis; http://www.echocommunity.org/resource/collection/E66CDFDB-0A0D-4DDE-8AB1-
74D9D8C3EDD4/Seed_SavingTips_&Technologies.pdf]. Jika pemerintah atau lembaga publik 
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lainnya tidak memiliki kapasitas untuk menyediakan masuknya varietas baru dalam jumlah 
besar, maka mereka harus memungkinkan LSM untuk membantu. Usaha seperti ini akan dapat 
memberikan dampak positif jangka panjang pada komunitas tuan rumah yang akan terus meluas 
melampaui kurun waktu yang biasanya dimiliki proyek-proyek LSM yang didanai dari luar. 
	  

Ed:	  Dick	  Tinsley	  adalah	  penulis	  buku	  Developing	  Smallholder	  Agriculture:	  A	  Global	  Perspective	  
/Mengembangkan	  Pertanian	  Rakyat	  :	  Sebuah	  Perspektif	  Global.	  Dia	  juga	  mengelola	  website	  
http://www.smallholderagriculture.com,	  dan	  mengajarkan	  kursus	  pendidikan	  melalui	  internet	  
Challenges	  to	  Smallholder	  Agriculture	  /	  Tantangan	  Pertanian	  Rakyat	  
(http://villageearth.org/training-‐and-‐consulting/online).	  


