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Latar Belakang Business Model
BenihBeta
• Produk BenihBeta yang utama terdiri dari 2 varian utama:

1. Aneka Benih Lokal dari berbagai wilayah di Indonesia maupun dari luar Indonesia
2. Benih hasil karya Balai Penelitian di Indonesia; co-branding BenihBeta dan Balit

• Diproduksi oleh: KOBETA sendiri, sekaligus sebagai kegiatan riset KOBETA
1. Diperlukan penyewaan lahan untuk dikelola oleh KOBETA
2. Diperlukan penyusunan SOP dan pengawasan pelaksanaan SOP penanaman, produksi produk BenihBeta sampai pemasaran BenihBeta
oleh KOBETA --> QC dan edukasi dilaksanakan oleh KOBETA
3. Dapat sekaligus melaksanakan pendataan koleksi benih

• Sasaran Pasar yang utama adalah: pehobi, pekebun, penanaman skala kecil, urban farming
• Catatan penting latar belakang pertimbangan penentuan Business Model BenihBeta:
• Sesuai dengan alasan awal mengapa KOBETA didirikan yaitu untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati, terutama tanaman pangan,
di Indonesia
• Pasarnya belum ada yang menggarap, potensi sangat besar, baik pasar hobi/skala kecil, maupun pasar petani/skala luasan
• Belum ada industri aneka benih lokal berbasis rakyat/petani, sehingga belum ada benchmark SOP untuk produksi dan pemasaran
BenihBeta, dengan demikian BenihBeta menjadi pembaharu industri benih rakyat yang nantinya bisa menjadi aset pengetahuan dan
pengalaman usaha industri benih lokal berbasis rakyat.
• Benih khusus untuk skala luasan belum menjadi pilihan produk BenihBeta karena memerlukan business model, proses bisnis dan
infrastruktur yang sama sekali berbeda, memerlukan permodalan yang lebih besar dan resiko yang lebih tinggi terutama dalam hal
kepastian pemasaran untuk jenis produk benih yang sangat terbatas dalam jumlah besar
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PENGELOLAAN USAHA
• BenihBeta akan dipasarkan melalui:
• kerjasama dengan simpul-simpul jaringan akar rumput di isu pertanian organik, pangan lokal, dan gerakan kedaulatan desa, gerakan
kebun kota (urban farming) dan menjadikan simpul-simpul tersebut sebagai Perakit dan/atau Distributor atau Agen Retail
• promosi di social media untuk perluasan pasar ke ritel masyarakat umum

• Susunan Pengelola Usaha:
• Penanggungjawab Usaha: Dewi Hutabarat
• Pengelola Usaha BenihBeta: Tim R&D Kobeta dan Tim Unit Usaha BenihBeta

• Rencana Produksi BenihBeta:
• Kerjasama dengan pemilik lahan ukuran minimum 3000 m2 hingga 1 hektar dengan sistem bagi hasil, selama minimum 5 tahun
• Tim R&D dari Pengurus KOBETA akan melaksanakan supervisi dan proses produksi dan penyimpanan BenihBeta
• Tim pelaksana usaha akan melaksanakan pengemasan, pemasaran dan penjualan

• Pencatatan keuangan Unit Usaha BenihBeta akan dilaksanakan tersendiri, terpisah dari Pembukuan Keuangan Koperasi dan
Unit Usaha lainnya.
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email: koperasibeta@gmail.com
www.koperasibeta.com
WA : 082-112-544-655 (Sekretariat)
FB : Koperasi BETA
IG : @koperasi_beta
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