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Hasil panen tanaman pangan umumnya cepat 
rusak/busuk jika tidak dilakukan pengolahan.  
Oleh sebab itu, sangatlah tepat jika sebagai 
solusinya dikembangkan industri pengolahan 
pangan.  Pilihan jenis dan kapasitas industri 
pengolahan pangan yang tepat dapat 
menghasilkan produk pangan olahan yang 
lebih awet, komposisi gizi yang baik, rasa dan 
aroma yang disukai konsumen, aman untuk 
kesehatan, dan lebih beragam jenisnya 
walaupun diolah dari bahan baku yang sama. 

Walaupun rasanya tak seorangpun akan 
membantah potensi peran industri 
pengolahan pangan tersebut dalam 
memberikan nilai tambah pada hasil panen, 
tetapi pada kenyataannya peran dan 
kontribusi industri ini masih relatif terbatas.  
Baik ditinjau dari sisi total kapasitasnya dalam 
menyerap hasil panen petani, maupun dari 
sisi kontribusinya dalam pemenuhan 
kebutuhan pangan nasional. 

Jika kapasitas serap industri ini terhadap hasil 
panen petani masih terbatas, maka sulit 
untuk mengharapkan bahwa eksistensi 
industri pengolahan pangan ini dapat 
memberikan kontribusi yang signifikan 
terhadap upaya mensejahterakan petani. 

Saat ini ada ketidakpaduan antara hasil panen 
petani lokal dengan bahan baku yang 
dibutuhkan oleh industri pangan.  
Ketidakpaduan ini tentu telah sangat disadari 
oleh kedua belah pihak, baik petani sebagai 
produsen bahan baku, maupun oleh industri 
pengolah pangan.  Permasalahannya adalah 
tidak cukup besar upaya dari kedua belah 
pihak untuk mengubah kondisi ketidakpaduan 
ini menjadi keterkaitan yang erat antara 
keduanya. 

Kenyataannya, masing-masing pihak lebih 
cenderung untuk menuding pihak lainnya.  
Industri pangan selalu menggunakan argumen 
bahwa petani tidak mampu menghasilkan 
bahan baku yang sesuai dengan standar 
kualitas yang digariskan industri, volume yang 
dihasilkan petani terlalu kecil sehingga belum 

mencapai skala ekonomi, dan/atau petani 
tidak dapat menjamin kontinyuitas pasokan 
bahan baku.  Sebaliknya petani sering 
mengeluhkan tentang penetapan harga yang 
kurang wajar oleh pihak industri. 

Ada dua pihak lain yang diharapkan ikut 
berperan aktif dalam mendekatkan industri 
dengan petani.  Mengubah kondisi 
ketidakpaduan menjadi hubungan yang 
harmonis antara industri dan petani.  Dua 
pihak tersebut adalah pemerintah dan 
akademisi. 

Pemerintah memfasilitasi melalui regulasi dan 
insentif bagi kedua belah pihak agar interaksi 
positif antara industri dan petani pangan 
menjadi semakin intensif dan harmonis.  
Memberikan kemudahan perizinan dan 
insentif pajak untuk pengembangan industri 
pangan skala menengah dan besar.  
Memberikan kemudahan akses bagi industri 
mikro dan kecil untuk memperoleh modal 
usaha.  Menyediakan tenaga terampil untuk 
membimbing dan mendampingi petani agar 
dapat menghasilkan bahan baku yang sesuai 
dengan kebutuhan industri. 

Kita ketahui bahwa pemerintah saat ini telah 
melakukan upaya-upaya tersebut.  Akan 
tetapi, jika dampaknya belum terlihat nyata, 
maka tentu harus dievaluasi dan diidentifikasi 
dengan cermat, komprehensif, dan sungguh-
sungguh, what went right and what went 
wrong.  Tidak bisa hanya dengan meluncurkan 
program, kemudian berasumsi semua akan 
berjalan dengan sendirinya sesuai skenario.  

Akademisi dan para peneliti sebagai 
komunitas SDM yang cerdas tentu sangat 
wajar jika menjadi tumpuan untuk 
memberikan kontribusi nyata terhadap 
permasalahan ini, baik berupa solusi teknologi 
dan manajerial, ataupun peran dalam edukasi 
kepada publik. 

Kecerdasan para akademisi dan peneliti ini 
perlu disandingkan dengan pemahaman yang 
baik tentang permasalahan nyata yang 
dihadapi petani dan industri pangan.  



Maknanya komunikasi yang intensif dan 
terbuka perlu terjadi antara akademisi 
(termasuk peneliti di luar perguruan tinggi) 
dengan kalangan bisnis (dalam konteks ini, 
petani adalah bagian dari komunitas bisnis 
pangan). 

Solusi teknologi yang ditawarkan harus padu 
dengan permasalahan nyata di lapangan.  Kiat 
manajemen yang ditawarkan harus pula 
berpijak pada kenyataan yang ada.  Jika tidak, 
maka transfer teknologi dan pengetahuan 
manajerial dari kelompok akademisi akan 
tidak diminati oleh pihak industri dan petani 
pangan. 

Akademisi harusnya tidak lagi hanya asyik 
menikmati kegiatan yang murni akademik 
(academic exercise), tetapi harusnya 
menjadikan permasalah nyata sebagai 
wahana untuk unjuk kemampuan 
akademiknya.  Indikatornya adalah 
keberhasilan menyelesaikan masalah nyata 
secara sistematik, efektif, dan efisien, sesuai 
kaedah akademik yang dikuasainya. 

Contoh aktualnya adalah akan sangat hebat 
jika akademisi dan peneliti mampu 
merancang alat/mesin pengolah pangan yang 
sesuai dengan karakteristik bahan baku 
pangan yang dihasilkan petani lokal, untuk 
menghasilkan produk pangan olahan yang 
memenuhi persyaratan gizi dan kesehatan 
serta sesuai dengan selera konsumen 
(domestik saja dulu), melalui proses yang 
efisien sehingga menguntungkan jika 
diaplikasikan dalam industri pangan. 

Tantangan ini harusnya dilihat sebagai 
alternatif solusi yang lebih realistis 
dibandingkan dengan usaha untuk mengubah 
prilaku/budaya petani dalam bercocok-
tanam.  Sudah dipahami sejak lama bahwa 
mengubah prilaku manusia membutuhkan 
waktu yang relatif panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

Budidaya tanaman pangan (dan pertanian 
pada umumnya) akan semakin sulit di masa 
yang akan datang.  Dinamika iklim semakin 
sulit diprediksi, walaupun kecenderungan 
arah perubahannya relatif lebih mudah 
dibaca.  Pencemaran lahan pertanian, erosi 
permukaan lahan, dan berbagai bentuk 
degradasi kualitas fisik dan kimia lahan 
lainnya menjadikan upaya petani untuk 
meningkatkan hasil dan memperbaiki mutu 
hasil semakin tidak gampang.   

Berbagai kendala ini menjadi beban yang 
pasti dipikul petani.  Ditambah lagi dengan isu 
ketidakpastian harga yang juga masih 
membuat pusing petani.  Beban petani sudah 
melampaui kemampuannya untuk 
beradaptasi.  Untungnya rentang toleransinya 
masih belum mencapai batasnya. 

Oleh sebab itu, sebelum rentang toleransi 
petani melampaui batasnya, maka akan 
sangat bijaksana jika pihak-pihak lain juga 
lebih mau untuk ikut beradaptasi.  Industri 
pangan hendaknya lebih berorientasi pada 
penyerapan bahan baku yang dihasilkan 
petani domestik daripada bahan baku impor.  
Akademisi menyumbang solusi teknologi agar 
bahan baku yang dihasilkan petani (dengan 
berbagai 'ketidaksesuaian' karakteristiknya) 
tetap dapat diolah secara efisien untuk 
menghasilkan pangan olahan yang diminati 
konsumen.  Pemerintah membuat 
kebijakan/regulasi untuk memastikan bahwa 
alur ini yang akan ditempuh. 

Mudah-mudahan dengan semangat 
kebersamaan, masalah bersama ini bisa 
diselesaikan dengan baik.  Ini kesempatan 
bagi pemerintah, kalangan bisnis, dan 
akademisi untuk bersama petani 
menyediakan pangan bagi bangsa ini secara 
mandiri. 

 

 


