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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

alam rangka mengimplentasikan 
INPRES No. 9 Tahun 2016 tentang 
Revitalisasi Sekolah Menengah 
Kejuruan, yang di dalamnya 

mengamanatkan penyiapan guru produktif 
yang memiliki kompetensi kerja yang 
professional sesuai dengan perkembangan 
dunia kerja dan tuntutan industri, maka 
dipandang perlu untuk mengembangkan 
program Pendidikan dan Pelatihan berbasis 
Teaching Factory (TEFA) di Sekolah Menengah 
Kejuruan dan Pusat Pengembangan dan 
Pembrdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (PPPPTK) lingkup Kejuruan. 

 Sehubungan dengan hal tersebut maka Pusat 
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) 
Pertanian melalui masing-masing departemen 
dalam lingkup PPPPTK Pertanian Cianjur 
diprogramkan menerapkan pengembangan 
‘Teaching Factory’ (TEFA). Pengembangan 
TEFA dan Diklat berbasis kompetensi akan 
dijadikan sebagai pengembangan inovasi dan 
sekaligus sebagai model pembelajaran bagi 
Guru sebagai Peserta Pendidikan dan 
Pelatihan (Diklat), sehingga para peserta 
mendapatkan pengetahuan dan keterampilan 
kerja yang riil sesuai kompetensi keahliannya. 

Melalui kegiatan pengembangan TEFA dan 
Diklat berbasis Kompetensi tersebut, 
diharapkan dapat meningkatkan kompetensi 
kerja bagi Widyaiswara yang kemudian pada 
waktunya akan ditularkan kepada guru-guru 
SMK yang selanjutnya guru SMK akan 
meningkatkan Kompetensi kerja lulusan SMK 
sesuai dengan tujuan dari INPRES no. 9 tahun 
2016.   

Oleh karena itu, PPPPTK Pertanian 
memprogramkan penerapan pengembangan 
‘Teaching Factory’ (TEFA) melalui masing-
masing departemen dalam lingkup PPPPTK 
Pertanian Cianjur. Sebagai salah satu bentuk 
implementasi penerapan dari INPRES no. 9 
tahun 2016, maka dalam artikel ini disajikan 
informasi praktis: Uji Adaptasi Produksi Benih 
Cabai Rawit (Capsicum frutescent) program  
‘Teaching  Factory’  (TEFA)  Pusat  Pengem-
bangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Pertanian. 
 
1.2 Tujuan 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Tujuan Umum 

ji Adaptasi Produksi Benih Cabai 
Rawit (Capsicum frutescent) 
program ‘Teaching Factory’ (TEFA) 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) 
Pertanian ini, bertujuan: 
1. Memperkuat dan meningkatkan kompetensi 

produksi/penangkaran benih cabai rawit, 
bagi personil departemen Agribisnis 
Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman, 

2. Memanfaatkan wahana produksi benih guna 
penyusunan dokumen bahan ajar 
pendidikan dan pelatihan berbasis produksi 
(Production Based Training) 

3. Mengoptimalkan sumber daya/fasilitas yang 
dimiliki departemen Agribisnis Perbenihan 
dan Kultur Jaringan Tanaman, 

4. Mendukung program pengadaan dan 
jaminan ketersediaan benih cabai rawit yang 
berkualitas, 

 
1.2.2 Tujuan Khusus 

ujuan yang selaras dengan Model 
pembelajaran (layanan Pendidikan 
dan Pelatihan) Teaching Factory 

(menurut: Sema E. Alptekin, Reza 
Pouraghabagher, at Patricia Mc Quaid, and 
Dan Waldorf; 2001) adalah sebagai berikut: 

Gambar 1: Transfer Skill pada Teaching Factory. 
 

 Mengoptimalkan program implementasi 
transfer skill (teknologi dan informasi) dari 
industri pasangan terutama pada aktivitas 
peserta didik dan guru saat pembelajaran 
(peserta Pendidikan dan Pelatihan dan 
Instruktur pada saat penyelenggaraan 
Diklat). 

 Memperkuat prinsip penerapan kurikulum 
SMK (Pendidikan Menengah Kejuruan) 
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yang berfokus pada konsep manufaktur 
moderen; 

 Memberikan solusi yang layak pada 
dinamika teknologi dari usaha yang terpadu; 

 Menyiapkan lulusan (alumni program 
Pendidikan dan Pelatihan) yang lebih 
profesional melalui pemberian konsep 
manufaktur moderen sehingga secara 
efektif dapat berkompetitif di industri; 

 

1.3 Konsep Teknologi Benih 

enih merupakan salah satu masukan 

penting dalam kegiatan budidaya 

tanaman. Oleh karena itu program 

perbenihan tanaman merupakan aspek 

prioritas yang harus segera  dikembangkan di 

Indonesia, mengingat perannya yang sangat 

penting dalam rangka mendukung program 

pengembangan sector pertanian pada 

umumnya. Penggunaan benih yang bermutu 

merupakan salah satu upaya dalam produksi 

tanaman. Penggunaan benih unggul dalam 

konsep Panca Usahatani dan penggunaan 

benih unggul bermutu dalam konsep Sapta 

Usaha Pertanian menunjukkan peran benih 

yang tidak dapat diabaikan dalam peningkatan 

produksi pertanian. Bahkan, dalam program 

INSUS Paket D dan SUPRA INSUS, 

penggunaan benih bersertifikat ditekankan dan 

diwajibkan untuk digunakan petani di setiap 

awal kegiatan budidaya tanaman. 

Benih yang bermutu tidak dapat dihasilkan 

tanpa melaksanakan sistem produksi yang 

selalu memperhatikan aspek mutu pada setiap 

mata rantai produksinya. Benih bermutu tinggi 

dihasilkan melalui proses kegiatan ‘Produksi 

Benih’ (seed crop), pengolahan benih, 

penyimpanan benih, dan distribusinya yang 

memperhatikan masalah mutu tersebut.  

 
Gambar 2: Komponen Kegiatan Produksi Benih 
       Bermutu (Fisik, Fisiologis & Genetis) 

Dengan mengingat bahwa kualifikasi mutu 

benih hanya dapat diketahui setelah benih 

tersebut diuji, disiplin ilmu Teknologi Benih 

(Science of Seed Technology) menjadi sangat 

berperan dalam proses produksi benih yang 

bermutu tinggi. Untuk mencapai hal ini, 

dukungan dari Ilmu Teknologi Benih (Science of 

Seed Science) sangat penting agar teknologi 

untuk mencapai hasil produksi benih yang 

bermutu dapat terus berkembang.  

 
Gambar 3: SEED TECHNOLOGY A BRIDGE (WITH 
OFFICIAL SUPPORTS) Movement of New Varieties 

 

Dengan demikian, walaupun orientasi 

teknologi benih adalah petani selaku pengguna 

benih; namun kepentingan para produsen, 

pedagang, dan distributor benih tidak dapat 

dikesampingkan. 

Pentingnya dukungan disiplin Ilmu Teknologi 
Benih mengundang perlunya peran satuan 
kerja Lembaga DIklat yang berkepentingan 
dengan pendidikan pertanian untuk 
menghasilkan lulusan/alumni program diklat 
(Pendidikan dan Pelatihan) yang dibekali 
dengan pengetahuan tentang perbenihan 
secara umum, dan khususnya materi diklat ilmu 
teknologi benih dengan kedalaman materi yang 
sesuai dengan stratum bidang pekerjaan yang 
diembannya.  
 
 

II. METODE PELAKSANAAN 
 
2.1 Rasional 
 Kebanyakan petani, terbiasa menggunakan 

benih dari hasil panen sendiri yang mutunya 
belum terjamin, atau membeli varietas 
hibrida yang harganya mahal dan bersifat 
sekali pakai. Disamping benih/biji yang 
kurang berkualitas, petani juga menanam 
bibit dari satu jenis varietas secara terus 
menerus, dari musim ke musim tanam 
berikutnya, sehingga produktivitasnya 
menurun dan rentan terhadap serangan 
hama dan penyakit tanaman.  

 Untuk menanggulangi masalah ini, 
departemen Agribisnis Perbenihan dan 
Kultur Jaringan Tanaman berinisiatif 
melakukan uji adaptasi terhadap salah satu 
varietas cabai di agroekosistem lahan yang 
ada di kawasan Cianjur.  

B 
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 Tujuan dari kajian ini adalah untuk 
mengetahui daya adaptasi; dalam hal ini 
adalah pertumbuhan dan produktifitas benih 
dari salah satu varietas Cabai Rawit, kelas 
benih: ‘Stock Seed’/benih pokok, menjadi => 
‘Extension Seed’/benih sebar. 

 
2.2 Dasar Hukum 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 37/ Per 
mentan/Ot.140/8/2006. Tentang: Pengujian, 
Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas. 
Bab I, Pasal 1, ayat 4: uji adaptasi adalah 
kegiatan uji lapang di beberapa agroekologi 
bagi tanaman semusim, untuk mengetahui 
keunggulan dan interaksi varietas terhadap 
lingkungan. 
 Uji adaptasi merupakan salah satu 

persyaratan apabila suatu galur baru hasil 
pemulian akan dilepas dan atau diproduksi 
massal sebagai suatu varietas unggul.  

 Tujuan dari uji adaptasi ini adalah untuk 
mengetahui keunggulan dari interaksi galur 
terhadap lingkungan. Untuk itu, uji adaptasi 
merupakan uji lapang yang perlu 
dilaksanakan dibeberapa agroekologi.  

 Melalui uji adaptasi dapat diketahui 
keunggulan calon varietas dan daya 
adaptasinya serta dapat digunakan untuk 
mempelajari keberadaan stabilitas genetis 
varietas tanaman (Syukur et al., 2012) 

 
2.3 Strategi Pelaksanaan 
 Sebelum dilakukan kegiatan produksi benih, 

diawali dengan analisis peluang/ permintaan 
pasar dan potensi daya dukung terhadap 
tuntutan yang diprasyaratkan berdasar 
derskripsi varietas dari komoditas yang akan 
dibudidayakan. 

 Pelaksanaan ‘Uji Adaptasi Produksi Benih 
Cabai Rawit (Capsicum frutescent) program  
Teaching Factory (TEFA) Pusat 
Pengembangan dan Pemberdayaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK) Pertanian’ dilakukan dengan 
menerapkan standar operasional prosedur 
yang berlaku berdasar pedoman 
pelaksanaan produksi benih PT. Benih Citra 
Asia, selaku unsur industri ‘mitra’.  

Dalam bentuk Tabel Kegiatan, jadwal 
pelaksanaan program dilakukan dengan urutan 
kegiatan sebagai berikut: 
 

NO KEGIATAN 
BULAN KE ... 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Analisis Pasar & Penyu- 
sunan program kerja 

       

2 Pembersihan lahan        
3 Pengolahan tanah I        
4 Pesemaian        
5 Pembibitan        
6 Penaburan kapur 

pertanian 
       

7 Pembedengan & saluran 
irigasi 

       

8 Penebaran Pupuk Kan-
dang dan Pupuk dasar. 

       

9 Pemasangan mulsa        
10 Pembuatan lubang 

tanam  
       

11 Penanaman        
12 Penyulaman        
13 Pemasangan ajir        
14 Pemeliharaan tanaman        
15 P a n e n        
16 Prosesing benih        
17 Uji Mutu benih        
18 Benih hasil Penangkar-

an siap kemas & Kirim.        

Tabel 1: Jadwal Kegiatan ‘Uji Adaptasi Produk-    
si Benih Cabai Rawit (Capsicum frutescens). 

 
 Waktu & Tempat pelaksanaan ‘Uji Adaptasi 

Produksi Benih Cabai Rawit (Capsicum 
frutescent) program  Teaching Factory 
PPPPTK Pertanian’ dilaksanakan mulai 
tanggal 29 Agustus 2018 sampai 27 
Februari 2019; di lahan produksi Harempoi, 
dengan luasan area produksi: 1,0 ha.  

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  HASIL 

3.1  MoU dengan PT. Benih Citra Asia – 
Jember, Jawa Timur. 

Setelah terbit Surat Keputusan pelaksana 
program Teaching Factory, segera dilakukan 
Perjanjian dan Kontrak Kerjasama (MoU) ‘Uji 
Adaptasi Produksi Benih Cabai Rawit 
(Capsicum frutescent) program  Teaching 
Factory PPPPTK Pertanian’ dengan PT. Benih 
Citra Asia – Jember, Jawa Timur. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4: Perjanjian dan Kontrak Kerjasama 
               dengan PT. Benih Citra Asia – Jember. 
 
  

Berdasarkan Perjanjian dan Kontrak 
Kerjasama, maka segala aktifitas budidaya 
penangkaran/’Uji Adaptasi produksi benih cabai 
rawit’ menggunakan ‘Standar Operasional 
Prosedur’ sebagai Pedoman Teknis 
pelaksanaan di lapangan; menggunakan acuan 
yang diterbitkan oleh PT. Benih Citra Asia. 
 
3.2  Penerimaan Benih sumber dan 

perlakuan awal menjelang pesemaian.  
Paket berisi Benih Sumber dari salah satu 

varietas Cabai Rawit, (kelas benih: ‘Stock 
Seed’/benih pokok, menjadi => ‘Extension 
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Seed’/benih sebar) sebagai bahan ‘Uji Adaptasi 
Produksi Benih Cabai Rawit (Capsicum 
frutescent) program  Teaching Factory PPPPTK 
Pertanian’ dengan Nomor Lot: 281110380, dari 
PT. Benih Citra Asia diterima pada tanggal 27 
Agustus 2018. 

Selanjutnya benih tersebut diperlakukan 
melaui tahapan: 
a. Penjemuran benih sumber selama 30 menit, 
b. Perendaman benih sumber selama 12 jam, 
c.Pemeraman benih dengan kertas buram   

selama 3-5 hari, hingga keluar akar 1-3 mm, 
 

 
 
 
 

       
Gambar 5: Dokumen penerimaan ‘Benih Sumber’ dan 
        perlakuan awal benih  
 
3.3  Penyiapan media Pembibitan Tanaman 

Sambil menunggu perlakuan benih selama 
4-6 hari, kegiatan penyiapan media pembibitan 
dilakukan dengan tahapan: 
a. Pemeraman ‘glocadium’ 500 gr + gula 250 gr 

dilarutkan dalam air drum kapasitas 250 liter 
selama 1 malam, 

b. Penyiraman hasil peraman gliocadium pada 
media (tanah : kompos : SP36 = 80 kg: 40 
kg : 10 kg; dihancurkan, diaduk & disaring), 

c. Media pesemaian dimasukkan kedalam 

plastik transparan  6 cm,panjang 200 cm, 
kemudian dipotong-potong sepanjang 10 cm 
menggunakan ‘kotak bantu pemotong’, 

                     
 

  
 

  
 

Gambar 6: Penyiapan Media Pembibitan 
          Tanaman. 

3.4  Pembibitan dan pemeliharan hingga 
siap tanam. 
Pembibitan dan pemeliharan bibit, 

dilakukan  dengan tahapan: 
a. Penempatan benih hasil semaian ke 

polibag pembibitan yang ditata pada 
bedengan bersungkup plastik dan paranet. 

b. Bibit dipelihara selama ± 30 hari setelah 
semai hingga siap ditanam, dengan kriteria 
memiliki minimal 2 pasang (4 helai) daun 
dan berpenampilan segar - sehat. 

 

  
 

Gambar 7: Pembibitan dan pemeliharaan, sampai bibit 
        siap ditanam 
 
3.5  Pembersihan Lahan hingga diperoleh 

bedengan siap tanam. 
Persiapan lahan dilakukan ± 30 hari 

sebelum tanam, dengan tahapan kegiatan 
sebagai berikut: 
a. Pengukuran luasan dan pembersihan lahan 

dari sisa pertanaman sebelumnya, 
b. Pengolahan tanah 1: pembajakan singkal, 
c. Pengolahan tanah 2 dilakukan menggunakan 

rotary tractor, dilanjutkan dengan 
pembentukan bedengan dan perapihan 
saluran irigasi – drainase. 

d. Pemasangan dilanjutkan Pelubangan Mulsa 
Plastik Hitam Perak (MPHP) pada 
bedengan, sesuai pola dan jarak tanam. 

   
 

  
Gambar 8: Pembersihan Lahan hingga  

      diperoleh bedengan siap tanam. 
  

3.6 Penanaman bibit, pengajiran, inspeksi 
dan pemeliharaan tanaman. 
Tahapan penanaman, inspeksi hingga 

pemeliharaan tanaman dilakukan sebagai 
berikut: 
a. Sebelum dilakukan penanaman, setiap 

lubang tanam ditaburi ± 2 gram Furadan; 
dan area perakaran dijamin 
kelembabannya, dengan cara: 
penggenangan saluran irigasi-drainasenya.  
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b.  Penanaman Perdana bibit tanaman (± 35 
hari setelah tanam): ‘Uji Adaptasi Produksi 
Benih Cabai Rawit (Capsicum frutescent) 
program Teaching Factory’ oleh unsur 
Manajemen PPPPTK Pertanian, menandai 
diawalinya masa tanam.  

c. Bedengan yang telah ditanami bibit, 
dipasangi ‘ajir individu’, berfungsi sebagai 
penopang tegakan pertanaman cabai rawit. 

d.  Pemantauan berkala kondisi pertanaman 
oleh petugas inspeksi lapangan dari PT. 
Benih Citra Asia, dilakukan secara intensif. 

e. Pengendalian ‘Organisme Pengganggu 
Tanaman’ dilakukan secara intensif, mulai 
fase: bibit – vegetatif – generatif, hingga 
berakhirnya masa pemanenanan. 

  
 

   
Gambar 9: Penanaman Bibit, Pengajiran,  

Inspeksi dan Pemeliharaan Tanaman. 
 
3.7 Pemanenan dan Prosesing (ekstraksi) 

benih Cabai Rawit. 

a. Pemanenan (85 hari setelah tanam, dilaku- 
kan setiap 2-3 hari sekali selama 1-2 bulan), 

b. ‘Sortasi – grading’ hasil, dilakukan sebelum 

dilakukan ekstraksi/prosesing benih 

c. Ekstraksi benih Cabai Rawit, dilakukan 
menggunakan ‘Seed Extactor’, dilanjutkan 
dengan pencucian menggunakan cairan 
pencuci buah konsumsi. 

   
 

  
 

            
Gambar 10: Pemanenan, sortasi dan ekstraksi 

benih. 

     
3.8 Pengeringan, Pengujian Mutu Benih 

dan Pelabelan. 
 

a. Pengeringan benih dilakukan di bawah terik 
matahari langsung selama 2 – 3 hari, 

b.  Bila cuaca mendung, pengeringan benih 
Cabai Rawit lanjutan dilakukan di dalam 
ruangan berAC dan ber‘dehumidifier’. 

c. Rangkaian proses ‘Pengujian Mutu Benih’: 
1) Pengujian Daya berKecambah Benih, dan 
2) Penetapan Kadar Air Benih, dilakukan 
terhadap masing-masing Lot benih (sesuai 
‘tanggal’ tanam, panen & ekstraksi) 

d. Blangko data identitas benih beserta hasil 
pengujian mutu benih cabai rawit, sebagai 
‘label’ dari masing-masing ‘Lot Kemasan’. 

  
 

   
 

  
Gambar 11: Proses Pengeringan, Pengujian 

          Mutu Benih dan Pelabelan. 
 
3.9  Pengemasan dan pengiriman hasil 

penangkaran - ‘Uji  Adaptasi’ benih. 
a.  Pengemasan benih dilakukan berdasar 

Nomor Lot benih: waktu tanam, pemanenan 
& data hasil pengujian mutu benih. 

b.  Kemasan berdasar Nomor Lot benih, dicek 
ulang oleh inspektor penangkaran dan siap 
dikirim ke PT. Benih Citra Asia – Jember. 

  
 

  
Gambar 12: Pengemasan dan Pengiriman 

Hasil Penangka. 



6 

 

 

B.  PEMBAHASAN 

Berdasar butir pasal Perjanjian dan Kontrak 
Kerjasama serta Pedoman Teknis, 
keterlaksanaan ‘Uji Adaptasi Produksi Benih 
Cabai Rawit (Capsicum frutescent) program  
Teaching Factory PPPPTK Pertanian’ bermitra 
dengan PT. Benih Citra Asia – Jember; 
menggunakan benih sumber dari salah satu 
varietas Cabai Rawit (kelas benih: ‘Stock 
Seed’/benih pokok, menjadi => ‘Extension 
Seed’/benih sebar) Nomor Lot: 281110380, 
semua tahapan berjalan sesuai prosedur dan 
jadwal. 

 
Mengacu tujuan dari penyelenggaraan 

program, dalam hal: 
1. Penguatan dan Peningkatan kompetensi 

produksi/penangkaran benih cabai rawit, 
bagi personil departemen Agribisnis 
Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman; 
amat sangat berdampak.  

Melalui program ini, semua personal yang 
terlibat telah memperoleh pengalaman dan 
dampak ’up-grading’ dalam aspek ‘Transfer 
Skill’ kompetensi dalam skala industri. 
2. Pemanfaatan wahana produksi benih guna 

penyusunan dokumen bahan ajar 
pendidikan dan pelatihan berbasis produksi 
(Production Based Training), telah diperoleh 
rekaman kegiatan (dalam bentuk: referensi, 
data, dokumentasi serta MoU/kemitraan). 

Portofolio program Uji Coba pola Teaching 
Factory, selanjutnya dijadikan sebagai ‘out 
come’ penyusunan Bahan Ajar Diklat. 
3. Optimalisasi sumber daya/fasilitas yang 

dimiliki departemen Agribisnis Perbenihan 
dan Kultur Jaringan Tanaman, semakin 
diperkaya dalam analisis daya dukung TNA. 

Dalam penyusunan Training Need Analysis 
(TNA); selain hasil Uji Adaptasi ditambahkan 
referensi dari SKKNI dan Skema KKNI, akan 
semakin lengkap guna mendukung layanan 
program diklat berbasis Produksi atau TeFa. 
4. Mendukung program pengadaan dan 

jaminan ketersediaan benih cabai rawit yang 
berkualitas. 

Program ini telah turut berkontribusi dalam 
penyediaan benih cabai rawit, sesuai kriteria 
yang dipersyaratkan pihak industri mitra.  

 
Dalam aspek parameter hasil (kuantitas), 

PT. Benih Citra Asia dalam kontrak kerja 
program ini mentargetkan perolehan hasil akhir 
benih hasil penangkaran sebanyak 300 kg. 

Hasil Uji Adaptasi di Lahan Produksi 
Harempoy, sampai bulan Februari akhir telah 
diperoleh ± 200 kg benih; diperkirakan masih 
akan diperoleh hasil panen periode berikutnya 
sebanyak 150 – 200 kg selama 1-2 bulan ke 
depan. 

 
Dari segi mutu (kualitas) benih, PT. Benih 

Citra Asia menstandarkan mutu hasil produksi/ 
penangkaran benih Cabai Rawit kelas ‘Benih 
Sebar’: 

 
Hasil Uji Adaptasi Penangkaran Benih Cabai 

Rawit kelas ‘Benih Sebar’ dengan Nomor Lot: 
281110380, diperoleh data hasil rata-rata: 
1. Kadar Air Benih (7 – 9 %) : 8 %, 
2. Kemurnian Fisik Benih : 98,9 %, 
3. Daya Berkecambah Benih : 96 %, 

Rendemen benih (perbandingan dari= 
perolehan benih kering & bersih : hasil panen 
buah matang fisiologis): 
1. Benih ekstraksi buah hasil panen pada 

musim penghujan lebat (Akhir Desember 
2018 – pertengahan Februari 2019): 0,072, 

2. Benih ekstraksi buah hasil panen pada 
musim penghujan ringan-sedang 
(pertengahan - akhir Februari 2019): 0,108.  

Rendemen benih rata-rata: 0,09. 
 

Dokumen Perjanjian dan Kontrak Kerjasama 
dengan PT. Benih Citra Asia, masih berlaku 
untuk periode dan program lanjutan.   
Memungkinkan untuk ditindak lanjuti sebagai 
jejaring yang terkait dengan kompetensi  
keahlian Perbenihan Tanaman. 

 

IV KESIMPULAN 

‘Uji Adaptasi Produksi Benih Cabai Rawit 
(Capsicum frutescent) program Teaching 
Factory PPPPTK Pertanian’ bermitra dengan 
PT. Benih Citra Asia – Jember perlu 
dioptimalisasikan guna meng’up-grade’ dan 
‘Transfer Skill’ kompetensi standar industri bagi 
personal Departemen Agribisnis Perbenihan 
dan Kultur Jaringan Tanaman; dan sebaiknya 
ditindak lanjuti guna pemberdayaan dan 
penerapan konsep Teaching Factory 
perbenihan tanaman di PPPPTK Pertanian 
Cianjur. 
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