
Penyimpanan Benih

Cerita tentang peran masyarakat dalam mengatasi kebutuhan benih

Dikembangkan oleh Yayasan IDEP dengan dukungan dari The Seed Savers Network



Pada suatu hari di sebuah 
desa kecil di Indonesia...

Berapa 
Bu?

Rp. 7.000,00

Kok mahal
sekali  ?

Semua barang  
mahal sekarang... 

    benih aja mahal.

Pak Tani pergi ke 
warung untuk beli rokok.
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Dan sekarang harus beli  
pestisida dan pupuk pula                         

       ...aduh!!!
Tempe-tahu
setiap hari?  

Bosan, ah!! Sayur dari  
toko juga nggak enak.

Ahhh... sudahlah.
Ngapain pusing-pusing?

Dulu, benih tinggal 
cari di kebun, 
sekarang harus 
beli di toko. 

Semuanya mahal. Bisa  
makan saja sudah syukur.
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Rokoknya jadi nggak, 
Pak Tani? Batal. Saya  

harus beli  
obat dulu  

untuk 
anak saya.
Maaf ya
Bu...  

Eh, kalau bayar besok
aja boleh nggak...?

Ibu  
Rajin

mendapat 
ide  

cemerlang.
Dia tahu  

bagaimana  
membantu teman- 

teman di desa.
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Lalu...
Ibu Rajin pergi 
ke hutan di dekat 
desa...

di sana dia  
menemukan  
beberapa jenis 
tanaman lokal.

Ibu Rajin  
memetik tanaman 

tersebut dan  
sesampainya di  

rumah dia mengolah 
dan menyimpan  

benihnya.
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Benih boleh
hutang...
kecuali  
tanaman  
obat.

Kalau saya  
ambil benih, boleh  

hutang dulu?

BAGUS 
SEKALI!!

Saya ambil benihnya sendiri  
dari tanaman lokal, jadi bisa 

diolah lagi sendiri.

Beli rokok, Bu...  
Kok benih ini murah 

sekali?

  Tanaman obat  
   dapat gratis... 
    Semoga anakmu cepat 
        sembuh ya...

Seminggu 
kemudian...

Pak Tani 
mampir 
lagi ke 
warung  
Bu Rajin...
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Sabar, sabar. 
Antre ya...

...dan desa tersebut menjadi hijau dan subur kembali. 
Kesehatan masyarakat juga meningkat. Pengalaman baik

Ibu Rajin diceritakan di mana-mana, dan beberapa 
desa lain mulai mengolah dan menjual benih lokal.  

Tidak lama kemudian, semua orang dari  
desa itu membeli benih di warung Ibu Rajin.
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Informasi lebih lanjut: www. i depfoundat i o n . o rg  • www.seedsaver s . ne t

Ilustrasi oleh Rappy, Konsep oleh Gove DePuy.

Komik ini dikembangkan  
oleh Yayasan IDEP.

Dengan dukungan dari the 
Seed Savers Network.


