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Pendahuluan 

Setelah 20-an tahun diabaikan oleh lembaga donor internasional, sekarang pertanian kembali 
menarik perhatian, terutama karena harga pangan yang cenderung terus meningkat, ancaman 
terhadap ketahanan pangan global, dan persoalan kemiskinan yang belum terselesaikan.  
Produktivitas lahan dan produksi pangan terutama di negara-negara berkembang perlu segera 
ditingkatkan dalam tahun-tahun mendatang ini.  Untuk ini, perlu segera ditemukan solusi yang viable 
untuk berbagai kompleksitas persoalan teknis, institusional dan kebijakan.  Isu-isu kebijakan yang 
krusial termasuk jual-beli lahan, riset benih dan sarana produksi pertanian, penyuluhan pertanian, 
permodalan, infrastruktur perdesaan, akses dan jaringan pemasaran, lapangan kerja non-pertanian 
di perdesaan, perdagangan, dan stabilisasi harga pangan (Dethier dan Effenberger, 2012). 

Ada dua dimensi persoalan paling fundamental yang saat ini dihadapi dan diprediksi akan terus akan 
menjadi persoalan dalam upaya menyediakan pangan, yakni: Pertama, populasi penduduk yang 
masih terus meningkat dan secara langsung paralel dengan peningkatan kuantitas kebutuhan 
pangan.  Peningkatan status sosial-ekonomi masyarakat akan pula dibarengi dengan kecenderungan 
peningkatan permintaan pangan dengan mutu gizi yang baik dan aman bagi kesehatan manusia.  
Secara ringkas, tantangan yang sedang dan akan dihadapi adalah pemenuhan kebutuhan pangan 
yang cukup, bergizi, dan aman bagi kesehatan.  Kedua, upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan 
akan menghadapi tiga kendala utama, yakni penyusutan luas lahan pertanian akibat konversi untuk 
kepentingan lainnya, penurunan ketersediaan dan kualitas air untuk mendukung proses produksi 
pangan, dan dinamika perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi (Gambar 1). 

Peningkatan permintaan pangan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk akan hanya punya satu 
alternatif solusi, yakni meningkatkan ketersediaan pangan.  Untuk segmen masyarakat dengan 
status sosial-ekonomi menengah-atas, pangan yang disediakan tidak hanya cukup secara kuantitas, 
tetapi juga diharapkan pula dapat memenuhi kebutuhan nutrisi dengan komposisi yang berimbang 
dan aman bagi kesehatan.  Upaya peningkatan ketersediaan pangan tersebut dapat dilakukan 
dengan [1] meningkatkan produksi pangan dan/atau [2] menurunkan kehilangan pangan, baik 
selama fase budidaya maupun pada fase pascapanen.  Dua upaya ini masing-masing butuh dukungan 
agroindustri. 

Urgensi Peran Agroindustri 

Agroindustri dalam arti luas juga mencakup komoditas pertanian non-pangan, yakni mencakup 
berbagai komoditas perkebunan (karet, kapas dan tanaman penghasil serat, jatropha dan tanaman 
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bahan bakar nabati (biofuel) lainnya, kina dan tanaman obat lainnya); produk kehutanan (kayu, 
rotan, damar,  dan bahan baku kertas); komoditas hortikultura (tanaman hias dan bunga potong); 
dan beberapa komoditas kelautan (ikan hias, biota laut sebagai bahan baku obat).  Namun, pada 
makalah ini uraian hanya akan dibatasi pada lingkup agroindustri yang terkait langsung dengan 
bahan pangan yang berasal dari tanaman, ternak, hasil hutan, ikan dan biota laut lainnya. 

 

 
Gambar 1.  Peningkatan permintaan pangan dan kendala untuk memenuhinya. 

 

Dalam kaitan dengan posisinya terhadap kegiatan budidaya (on-farm), maka agroindustri yang 
berperan sebagai pemasok sarana, alat dan mesin pertanian dikategorikan sebagai agroindustri hulu; 
sedangkan yang berperan mengolah hasil panen dikategorikan sebagai agroindustri hilir.  
Agroindustri hulu akan lebih berkontribusi (walaupun tidak hanya) pada upaya untuk meningkatkan 
produksi pangan; sedangkan agroindustri hilir akan lebih dominan berperan dalam upaya 
pencegahan kehilangan hasil, di samping antara lain untuk tujuan perbaikan kualitas pangan, 
penganekaragaman jenis produk pangan, dan perpanjangan waktu ketersediaan pangan (Gambar 2). 

Sistem agribisnis secara garis besar sering dibedakan menjadi: [1] kegiatan on-farm, yang meliputi 
semua kegiatan yang dilaksanakan secara langsung pada lahan produksi pertanian atau merupakan 
kegiatan budidaya pertanian; dan [2] kegiatan off-farm yang dilakukan baik sebelum maupun 
sesudah dilaksanakannya kegiatan on-farm, termasuk pula kegiatan-kegiatan penunjang yang 
dilaksanakan berbarengan waktunya dengan kegiatan on-farm, tapi tidak secara langsung terkait 
dengan kegiatan budidaya.  Kegiatan off-farm termasuk: [1] agroindustri hulu, untuk menyediakan 
sarana produksi pertanian (saprotan) serta alat dan mesin pertanian (alsintan); [2] agroindustri hilir, 
untuk penanganan hasil segar dan/atau pengolahan hasil menjadi produk pangan olahan; [3] 
distribusi dan pemasaran hasil segar maupun produk olahan, baik untuk pasar domestik maupun 
ekspor; dan [4] kegiatan lainnya yang diperankan oleh lembaga penunjang termasuk penyuluhan, 
pembiayaan, pelembagaan dan regulasi (Gambar 3). 

Teknologi merupakan komponen penting dalam membangun agroindustri.  Kontribusi agroindustri 
hulu terutama adalah untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas kegiatan budidaya 
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pertanian dengan memperhatikan kondisi lahan, ketersediaan dan keterampilan tenaga kerja, 
kemampuan pembiayaan, dan prospek agribisnisnya.  Produk atau jasa agroindustri hulu akan 
berpeluang untuk digunakan jika berkesesuaian dengan kondisi-kondisi tekno-sosio-ekonomi 
tersebut; sebaliknya akan kecil peluang untuk diadopsi oleh petani jika tidak sesuai dengan kondisi 
tersebut, kecuali dengan intervensi pemerintah yang memberikan bantuan langsung atau subsidi 
yang memungkinkan petani yang mengadopsinya memperoleh pendapatan yang lebih 
menguntungkan.  Bantuan dan subsidi pemerintah ini secara kumulatif akan terus membebani 
anggaran negara, terutama jika kesenjangan antara ongkos produksi dan harga komoditas pangan 
terus semakin melebar. 

 

Gambar 2.  Peran agroindustri hulu dan hilir dalam peningkatan ketersediaan pangan 

 

Gambar 3.  Agroindustri hulu dan hilir dalam sistem agribisnis (Lakitan, 2011) 

Potensi kontribusi teknologi dalam kegiatan agroindustri hilir telah banyak ditelaah, termasuk: [1] 
peningkatan nilai ekonomi produk (value added), [2] peningkatan daya simpan / perpanjangan 
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durasi ketersediaan produk, [3] diversifikasi produk, [4] kemudahan distribusi produk, karena 
pengurangan volume dan bobotnya,  serta peningkatan durabilitasnya, [5]  perbaikan kandungan 
dan komposisi gizi, [6] pengurangan limbah organik yang terbawa ke luar lahan produksi, [7] 
peningkatan kesempatan kerja di perdesaan, dan [8] peningkatan kesejahteraan rakyat (Lakitan, 
2011). 

Namun demikian, potensi kontribusi ini hanya akan menjadi kenyataan jika teknologi tersebut 
digunakan dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen 
atau permintaan pasar.  Oleh sebab itu, teknologi yang perlu dikembangkan adalah teknologi yang 
relevan dengan kebutuhan dan sepadan dengan kapasitas adopsi aktor/lembaga pengguna, serta 
berbasis pada bahan baku lokal/domestik.   

Peran teknologi dalam konteks ini akan sangat krusial, sebagaimana yang diingatkan oleh Kim et al. 
(2010) bahwa ‘Without technology innovations that bring new product development and the 
subsquent creation of new demand, the economic growth of the agricultural society reaches its limit’.  
Teknologi yang dimaksud perlu dirancang agar dapat membantu pengembangan produk baru (new 
product) dan/atau menumbuhkan kebutuhan baru (new demand).  

Kemitraan Agroindustri 

Agroindustri tidak mungkin dapat tumbuh dan berkembang tanpa adanya para konsumen produk 
yang dihasilkan dan adanya para pemasok bahan baku yang dibutuhkannya.  Selain peran konsumen 
dan pemasok bahan baku, tentu agroindustri juga membutuhkan dukungan berbagai aktor atau 
kelembagaan lainnya, termasuk dukungan pemerintah dalam bentuk fasilitasi, kebijakan dan regulasi 
yang kondusif serta dukungan dari para inovator dalam pengembangan teknologi yang sesuai 
dengan kebutuhannya.  Untuk tidak dilupakan bahwa para pelaku kegiatan budidaya (petani, 
peternak, pembudidaya ikan, nelayan) mempunyai peran yang sangat penting (Gambar 4), mulai dari 
sebagai pemasok bahan baku sampai pada peran sebagai mitra kerja potensial bagi agroindustri. 

 

 

Gambar 4.  Posisi pelaku kegiatan budidaya pertanian untuk tumbuh-kembang agroindustri dan 
lembaga pendukung lainnya 

Petani, peternak, pembudidaya ikan, dan nelayan perlu ditingkatkan keberdayaannya, baik dari 
dimensi teknis maupun sosial-ekonomi, agar dapat meningkatkan kapasitas adopsinya terhadap 
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produk dan jasa yang ditawarkan agroindustri; serta agar lebih produktif dalam memasok kebutuhan 
bahan baku yang lebih sesuai spesifikasinya dengan kebutuhan agroindustri.  Maknanya, kemitraan 
yang dibangun harus berasaskan pada keinginan dan tekad untuk tumbuh-bersama.  Eksploitasi satu 
pihak terhadap pihak lainnya tidak akan pernah mampu mewujudkan suatu kemitraan yang lestari.  
Pelaku agroindustri yang bijak tentu bisa dengan mudah memahami hal ini.  Sebagaimana sudah 
terjadi selama ini, unsur sosial kemanusiaan juga menjadi faktor yang menentukan sustainabilitas 
kegiatan agroindustri. 

Pemerintah perlu mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas perannya dalam mengawal agar 
keseimbangan dalam kemitraan petani-agroindustri terpelihara dengan baik dan mutualistik.  Upaya 
pemerintah ini perlu tercermin dalam setiap regulasi dan kebijakan yang diterbitkannya, serta dalam 
upayanya mengawal implementasi regulasi dan kebijakan tersebut.  Jika ada kendala yang dihadapi 
dalam implementasi, maka pemerintah dapat melakukan intervensi yang berkesesuaian.  Jika ada 
kelambanan dalam prosesnya, maka pemerintah dapat memfasilitasi dan/atau memberikan insentif 
yang dapat memotivasi kedua belah pihak untuk meningkatkan intensitas dan produktivitas 
kemitraannya. 

Sehubungan dengan keterbatasan sumberdaya pemerintah, mempertimbangkan pula dampak 
regulasi terhadap daya saing produk, dan bobot beban pekerjaan yang dihadapi, maka Martinez et 
al. (2007) menyarankan agar regulasi tidak hanya ditumpukan sebagai tugas pemerintah semata, 
tetapi perlu membangun kemitraan dengan industri dalam memformulasikan regulasi.  Martinez et 
al. (2007) menyebutnya ‘co-regulation’, misalnya untuk regulasi dalam memproduksi pangan yang 
aman dengan harga murah.  Tentunya format co-regulation ini dapat pula diadopsi untuk regulasi 
kemitraan petani-agroindustri. 

Aktor dan lembaga pengembang teknologi (universitas dan lembaga litbang) perlu lebih peka 
terhadap dinamika interaksi antara petani dan pelaku agroindustri agar dapat mengembangkan 
teknologi yang relevan dengan realita kebutuhan kedua belah pihak.  Orientasi pengembangan 
teknologi yang lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan atau menyediakan solusi bagi persoalan 
nyata merupakan pilihan yang lebih rasional dalam rangka mewujudkan sistem inovasi yang efektif 
dan produktif, termasuk untuk sektor pertanian (Lakitan, 2012). 

Saguy (2011a, b) juga menegaskan bahwa perlu ada perubahan paradigma pola pikir, strategi, fokus 
riset, hubungan akademisi-industri, kebijakan HKI, dan bentuk keterlibatan pemerintah.  Untuk 
hubungan akademisi-industri, disarankan antara lain agar akademisi berpartisipasi dalam tim 
pengembangan industri, riset untuk tesis dan disertasi didorong agar dilakukan di industri, 
membentuk program bersama dan sharing sumberdaya, meningkatkan tanggung jawab sosial 
industri, dan mendorong partisipasi pelaku industri dalam kegiatan pengajaran di perguruan tinggi 
dan/atau pelaku industri ikut berperan aktif sebagai anggota dewan penasehat lembaga pendidikan 
tinggi. 

Muscio and Nardone (2012) menyimpulkan bahwa ada tiga determinan utama yang dapat menjadi 
daya tarik bagi industri pangan untuk bermitra dengan universitas di Italia, yakni : [1] organisasi 
universitas, terutama keberadaan kantor yang khusus didedikasikan untuk menangani transfer 
teknologi; [2] reputasi/kualitas riset, antara lain terindikasi dari publikasi yang dihasilkan; dan [3] 
kedekatan lokasi antara industri-universitas. 
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Pola Kemitraan Petani-Agroindustri  

Pola kemitraan yang umum terjadi antara petani dan agroindustri adalah petani diposisikan sebagai 
pemasok bahan baku (Gambar 5A), baik secara langsung diterima oleh agroindustri ataupun melalui 
perantaraan aktor atau kelembagaan lain yang sudah ada atau yang khusus dibentuk untuk 
menunjang kemitraan ini.  Pola ini tidak banyak memberi peluang bagi petani untuk meningkatkan 
kesejahteraannya, terutama jika komoditas yang menjadi bahan baku ini bersifat sangat gampang 
rusak atau merupakan komoditas yang spesifik dan sulit dipasarkan sendiri oleh petani.  
Keterdesakan petani untuk segera menjual hasil panennya dan keterbatasan opsi pasar/pembeli 
akan menyebabkan petani mempunyai daya tawar yang lemah.   

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Pola kemitraan petani-agroindustri yang umum terjadi (A) dan alternatif yang perlu 
dipertimbangkan (B) 

A 

B 
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Walaupun demikian, tidak juga dipungkiri bahwa pola petani-pengumpul-industri (besar) atau posisi 
petani sebagai penyedia bahan baku ini, ada juga yang telah memberikan dampak positif bagi 
perekonomian masyarakat; tetapi karena ketergantungan yang sangat besar di pihak petani dan 
dominansi industri dalam pola kemitraan ini, dalam beberapa kasus telah melahirkan ketimpangan 
yang merisaukan.  Oleh sebab itu, perlu dieksplorasi alternatif lain yang lebih memberdayakan 
petani dan masyarakat perdesaan. 

Alternatif yang ditawarkan ini beorientasi pada upaya untuk lebih menyeimbangkan posisi tawar 
antara petani dan agroindustri (Gambar 5B), yakni dengan mengurangi faktor-faktor yang menjadi 
kelemahan pihak petani, termasuk mengurangi keterdesakan petani untuk segera menjual hasil 
panennya karena komoditas yang dihasilkan cepat rusak/busuk.  Upaya ini dilakukan dengan 
memberikan peluang dan kemampuan kepada petani untuk mengolah hasil panen tersebut menjadi 
produk antara (intermediary product) atau produk jadi yang lebih awet.  Teknologi yang dibutuhkan 
untuk upaya ini umumnya telah tersedia, tinggal memilih opsi teknologi yang secara teknis dan 
finansial terjangkau (affordable) oleh petani.   

Upaya pengolahan ini dapat dilakukan pada skala rumah tangga atau skala industri mikro dan kecil.  
Pilihan skala ini tergantung pada keekonomian kegiatannya, yakni pilihan yang lebih menguntungkan 
dan dalam batas kapasitas kelola masyarakat yang bersangkutan.  Untuk mendukung upaya ini dapat 
dibentuk klaster-klaster yang terdiri dari beberapa petani, dimana organisasinya dapat 
memanfaatkan organisasi yang sudah ada seperti kelompok tani atau gabungan kelompok tani 
(gapoktan), dengan hanya menambah lingkup usahanya saja, serta melakukan pelatihan teknis dan 
manajerial kepada petaninya. 

Peran pemerintah dalam skenario alternatif ini dapat difokuskan pada upaya pembinaan teknis dan 
manajerial (dapat menjadi simpul untuk sinergi program kementerian pertanian, perindustrian, dan 
perdagangan); penetapan standarisasi produk (dapat diperankan oleh Badan Standarisasi Nasional); 
memfasilitasi kemitraan petani-agroindustri, dan bantuan untuk promosi dan pemasarannya.  Target 
utama pasarnya tak perlu selalu untuk ekspor, tetapi lebih baik untuk memberikan alternatif produk 
yang berkualitas, kompetitif, dan terjangkau bagi konsumen dalam negeri.  Pasar domestik Indonesia 
yang besar harusnya tidak dibiarkan dibanjiri oleh produk pangan asing. 

Ketahanan dan Kedaulatan Pangan 

Kegalauan tentang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan terjadi pada tingkat dunia, negara, 
daerah, dan tentunya sampai ke tingkat rumah tangga dan individu.  Kegalauan tersebut bukan 
hanya karena kebutuhan pangan yang terus meningkat dan karena kendala teknis-agronomis untuk 
peningkatan produksi yang makin berat; tetapi juga ancaman keberlanjutan proses produksi 
tersebut juga datang dari faktor ekologis/lingkungan, sosial-ekonomi, dan politik.  Sayangnya, 
ancaman keberlanjutan proses produksi pangan dari faktor non-teknis ini jarang mendapat 
perhatian serius. 

Pada World Food Summit tahun 1996, ketahanan pangan3 dinyatakan terwujud jika semua orang 
pada setiap waktu mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh pangan yang 
cukup, bermutu, dan aman, serta sesuai dengan kebutuhan gizi dan selera masing-masing untuk 
dapat hidup sehat dan aktif.  Definisi tentang ketahanan pangan ini telah mengalami evolusi sejak 
pertama diperkenalkan secara formal pada World Food Conference tahun 1974 (FAO, 2006). 
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Berdasarkan tafsiran FAO (2006) atas definisi ketahanan pangan, maka ada empat dimensi 
ketahanan pangan, yakni: [1] ketersediaan pangan, dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang 
layak, yang dipenuhi melalui produksi domestik maupun impor; [2] akses pangan, yakni bagi setiap 
individu agar dapat mengelola sumberdaya untuk memperoleh pangan yang mencukupi 
kebutuhannya; [3] utilisasi pangan, didukung ketersediaan air bersih, sarana sanitasi dan kesehatan 
yang dibutuhkan dalam penyiapan pangan agar terpenuhi semua kebutuhan fisiologis dan tercapai 
kondisi kecukupan gizi; dan [4] stabilitas pangan, akses untuk memperoleh pangan harus 
berlangsung sepanjang waktu, termasuk jika terjadi bencana yang tak terduga (diakibatkan oleh 
faktor alam ataupun krisis ekonomi) maupun karena kejadian yang terjadi secara berkala dan/atau 
berulang (cyclical events) tetapi relatif bisa diprediksi, misalnya pada musim paceklik.  Stabilitas 
dalam konteks ini bergantung pada ketersediaan dan akses. 

Konsep ketahanan pangan hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumen pangan dan tidak 
sama sekali menyinggung tentang peran penting dan strategis dari produsen pangan dan bagaimana 
pangan tersebut diproduksi.  Fakta bahwa ketersediaan pangan sangat tergantung pada dedikasi 
petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pengumpul pangan dari hutan dalam 
memproduksi atau menyediakan pangan tidak tersirat apalagi tersurat dalam definisi yang 
digunakan.  Fakta bahwa ketersediaan pangan dan keberlanjutan proses produksi pangan sangat 
tergantung pada dinamika kondisi lingkungan juga tidak disinggung.  Dimensi yang menjadi ruh 
definisi ketahan pangan tersebut adalah faktor teknis-agronomis yang mempengaruhi produksi, 
distribusi, dan konsumsi pangan; sedangkan dimensi sosial-ekonomi dan lingkungan untuk menjamin 
keberlanjutan proses produksi pangan tersebut masih terabaikan. 

Pengabaian peran penting dan strategis para produsen pangan di perdesaan dan pengabaian 
dimensi sosial-ekonomi dan lingkungan dalam proses produksi pangan agar dapat berkelanjutan 
telah menimbulkan ketidakpuasan beberapa pihak, terutama organisasi yang lebih berpihak pada 
petani dan gigih memperjuangkan hak-hak petani dan produsen pangan lainnya, serta organisasi 
yang memperjuangkan kelestarian fungsi lingkungan.  Contoh kritik terhadap cara pandang politik 
‘produktivisme’ dan ketahanan pangan dapat dibaca pada Tomlimson (2011). 

Pada tahun 2007, lahir Deklarasi Nyeleni (the Declaration of Nyéléni) yang antara lain 
memperjuangkan upaya mewujudkan kedaulatan pangan (food sovereignty).  Kedaulatan pangan 
dimaknai sebagai hak individu untuk mendapatkan pangan yang sesuai secara budaya dan 
memenuhi kebutuhan untuk hidup sehat, yang diproduksi melalui metoda yang ekologis dan 
berkelanjutan, serta hak (masyarakat) untuk menentukan sistem pertanian dan produksi pangan 
sendiri.4   

Sandingan antara konsepsi ketahanan pangan dan kedaulatan pangan ditampilkan pada Gambar 6.  
Konsepsi kedaulatan pangan secara nyata memposisikan petani dan produsen pangan lainnya 
sebagai aktor penting, kemandirian menjadi penciri utamanya, serta keberlanjutan proses produksi 
pangan menjadi tujuan utamanya.   
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 Food sovereignty is the right of peoples to healthy and culturally appropriate food produced through 
ecologically sound and sustainable methods, and their right to define their own food and agriculture systems 
(Declaration of Nyéléni, 2007) 
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Gambar 6.  Sandingan antara konsepsi ketahanan dan kedaulatan pangan 

Kedaulatan pangan mengandung empat dimensi, yakni: [1] proses produksi pangan disesuaikan 
dengan kondisi dan potensi sumberdaya lokal (define own food and agricultural system); [2] kegiatan 
budidaya atau produksi pangan dilakukan dengan cara yang berwawasan ekologis (ecologically-
sound); [3] peran petani produsen pangan perlu diapresiasi dengan cara meningkatkan 
kesejahteraannya (farmers’ welfare), tidak hanya semata sebagai bentuk apresiasi karena jasanya 
dalam menyediakan pangan, tetapi juga agar petani tetap termotivasi untuk melaksanakan 
pekerjaannya memproduksi pangan; dan [4] lebih mengutamakan keberlanjutannya (sustainable) 
proses produksi pangan, yang hanya dapat diwujudkan jika dimensi teknis-agronomis, 
ekologis/lingkungan, dan sosial-ekonomis dipadu secara harmonis dalam setiap upaya 
mengoptimalkan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. 

Mewujudkan ketahanan pangan adalah penting, tetapi merancang agar kondisi ketahanan tersebut 
dapat dipertahankan secara berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting.  Ketersediaan dan 
akses pangan bukan hanya untuk dinikmati oleh setiap individu pada saat ini, tetapi juga merupakan 
hak bagi generasi-generasi berikutnya.  Selalu perlu diingat bahwa keberlanjutan sebagaimana 
disinggung sebelumnya bukan hanya persoalan teknis-agronomis, tetapi juga merupakan isu 
ekologis/lingkungan dan sosial-ekonomis. 

Posisi dan Peran Petani  

Dapatkah dibayangkan apa yang akan terjadi jika jumlah tenaga kerja yang berhasrat menjadi petani 
terus semakin berkurang (karena pendapatannya tidak memadai dan status sosial pekerjaan ini juga 
makin menurun), walaupun berbagai kendala teknis-agronomis dapat diatasi?  Isu penurunan minat 
untuk bekerja di sektor pertanian ini merupakan salah satu realita persoalan yang dihadapi 
Indonesia sejak lebih dari satu dekade terakhir, tetapi sampai saat ini sayangnya masih belum secara 
nyata diatasi.  Atau apa yang akan terjadi jika keberhasilan peningkatan produksi pangan dilakukan 
dengan terus menerus berakibat pada kerusakan lingkungan?   

Selayaknya petani diposisikan pada panggung utama dalam skenario besar upaya mewujudkan 
ketahanan dan kedaulatan pangan (Gambar 7), bukan karena aktor atau kelembagaan lainnya tidak 
penting, tetapi karena satu-satunya aktor yang pada akhirnya akan mengeksekusi kegiatan produksi 
pangan tersebut adalah petani.  Petani yang dimaksud disini tentunya mencakup peternak, 
pembudidaya ikan, nelayan, dan pengumpul pangan kehutanan. 
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Gambar 7.  Petani sebagai aktor utama pelaku produksi pangan 

Sebagus apapun regulasi, kebijakan, serta rancangan program dan kegiatan yang dibuat oleh 
pemerintah tidak akan mampu mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, kecuali petani 
bersedia mengeksekusi kegiatan tersebut.  Demikian pula secanggih apapun teknologi yang 
dihasilkan oleh aktor atau lembaga riset atau perguruan tinggi tetap tidak akan berkontribusi 
terhadap upaya meningkatkan produksi pangan jika tidak digunakan oleh petani dalam kegiatan 
budidaya komoditas pangan.  Agroindustri perlu membangun kemitraan yang mutualistik dengan 
petani.  Lembaga keuangan perlu terlibat langsung mendukung dalam bentuk modal usaha atau 
kebutuhan finansial lainnya untuk produksi pangan.  Pemerintah perlu memberlakukan regulasi dan 
kebijakan untuk mewujudkan ekosistem yang kondusif untuk merealisasikan skenario kerja kolektif 
dan sinergi ini. 

Pemosisian petani sebagai aktor utama dalam skenario pro-keberlanjutan ini tak mengurangi arti 
dan peran penting agroindustri.  Kinerja akhir dalam meningkatkan ketersediaan dan mewujudkan 
kemandirian pangan merupakan resultan dari semua upaya dan kinerja para aktor dan semua 
lembaga yang terlibat.  Menata posisi masing-masing aktor atau lembaga dalam sebuah sistem yang 
integratif dan sinergis merupakan tantangan manajerial yang perlu dijawab, agar masing-masing 
pelaku tersebut dapat unjuk kinerja dan berkontribusi secara optimal dalam upaya kolektif 
mewujudkan kemandirian pangan.  Konsepsi ketahanan dan kedaulatan pangan perlu dipadu 
serasikan (Gambar 8).   

Dengan memperhatikan dimensi teknis-agronomis, ekologis/lingkungan, dan sosial-ekonomis, maka 
untuk mewujudkan kemandirian pangan ada beberapa isu yang dapat diekstraksi dari konsepsi 
ketahanan dan kedaulatan pangan, yakni: [1] ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, dan aman 
bagi setiap individu; [2] kesejahteraan petani dan produsen pangan lainnya perlu ditingkatkan agar 
kegiatan produksi pangan lebih atraktif bagi tenaga kerja potensial; [3] kegiatan budidaya dan 
agroindustri pangan perlu berbasis pada kondisi dan potensi sumberdaya lokal dan lebih 
berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar domestik; [4] terbuka akses bagi setiap individu 
untuk berperan aktif dalam kegiatan budidaya, agroindustri, dan distribusi pangan; dan [5] semua 
kegiatan budidaya, agroindustri, dan distribusi pangan perlu berwawasan ekologis. 
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Gambar 8.  Padu serasi ketahanan dan kedaulatan pangan 

 

Pengembangan Agroindustri Indonesia   

Semangat yang berlebihan untuk secara cepat mentransformasi agroindustri Indonesia, sering 
melahirkan kesenjangan sosial-ekonomi yang serius dalam masyarakat, yang kemudian menjadi 
pemicu konflik sosial (berlatar belakang ekonomi).  Belajar dari kasus-kasus yang berkembang, maka 
pembangunan agroindustri di Indonesia perlu dilakukan bersama rakyat (bukan hanya untuk rakyat).  
Rakyat perlu diberdayakan agar dapat menyejahterakan dirinya sendiri. 

Dilandasi oleh keyakinan bahwa proses pembangunan agroindustri Indonesia perlu dilakukan 
bersama rakyat dan secara bertahap, maka tahapan yang perlu dilalui mencakup investasi untuk: [1]  
peningkatan kualitas sumberdaya manusia; [2] peningkatan kapasitas adopsi teknologi perusahaan 
agroindustri; [3] peningkatan kepekaan terhadap dinamika permintaan pasar, terutama domestik; 
dan [4] peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan dan/atau peningkatan intersitas 
kemitraan agroindustri-univesitas dan lembaga riset lainnya. 

Pembangunan agroindustri perlu diawali dengan penyiapan sumberdaya manusia (human capital) 
yang kompeten sesuai dengan posisi dan fungsinya masing-masing, termasuk unsur masyarakat 
pertanian pada strata yang paling dasar, yakni petani yang akan memasok bahan bakunya. Konsepsi 
pembangunan agroindustri bersama rakyat (atau bersifat inklusif) menempatkan tahapan ini sebagai 
fondasinya.  Oleh sebab itu harus dibuat kokoh agar bangunan agroindustri di atasnya bisa berdiri 
dengan stabil dan dapat terus tumbuh berkembang.  Prinsip stabilitas dan sustainabilitas ini perlu 
dijadikan panduan pokok. 

Tahap selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas adopsi teknologi untuk proses produksi dan 
aktivitas agroindustri lainnya.  Human capital yang telah disiapkan pada tahap sebelumnya akan 
menjadi modal penting untuk keberhasilan tahapan adopsi teknologi ini.  Adopsi teknologi yang 
meningkat diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan kualitas produk agroindustri, sehingga 
siap berkompetisi pada pasar bebas, tetapi pada tahap ini perlu dibarengi dengan peningkatan 
kepekaan atau sensitivitas terhadap dinamika permintaan pasar. 
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Untuk dapat menjadi agroindustri yang kompetitif di pasar global, maka agroindusti Indonesia 
selanjutnya perlu terus didukung oleh kemampuan menghasilkan inovasi untuk menghasilkan 
produk yang bermutu dan/atau harganya yang lebih kompetitif, serta mampu mengikuti dinamika 
permintaan pasar, agar dapat berkompetitisi dengan produk agroindustri asing di pasar domestik 
dan global.  Capaian puncak ini tak mungkin dapat diraih secara instan.  Oleh sebab itu, proses 
perubahan dan peningkatan secara bertahap ini perlu dirancang dengan cermat dan 
diimplementasikan secara konsisten dan persisten (Lakitan, 2011). 

Rekomendasi 

Hasil observasi lapangan dan telaah akademis dari berbagai bahan referensi yang relevan, serta 
dibarengi dengan semangat untuk meningkatkan peran agroindustri Indonesia sebagai salah satu 
pilar utama untuk mewujudkan dan memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan, maka ada 
empat rekomendasi yang dapat disampaikan: [1] Penguatan agroindustri perlu dilakukan baik untuk 
agroindustri hulu untuk memasok sarana produksi, alat, dan mesin pertanian dalam rangka 
peningkatan produktivitas; maupun agroindustri hilir untuk penanganan dan pengolahan hasil panen 
dalam rangka pengurangan kehilangan hasil, pengemasan, pengawetan, dan diversifikasi produk 
olahan; [2] Kemitraan yang bersifat mutualistik perlu diwujudkan dan diintensifkan antara semua 
pemangku kepentingan, terutama antara petani dengan pelaku agroindustri, yang didukung oleh 
perguruan tinggi, lembaga litbang, pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan; [3] 
Peran petani dalam kemitraan perlu diperluas agar tidak hanya sebagai pemasok bahan mentah saja, 
tetapi perlu dibina pula agar mampu mengembangkan diri menjadi pelaku industri skala rumah 
tangga, mikro, atau kecil untuk memproduksi produk antara (setengah jadi) atau ‘komponen’ produk 
akhir; dan [4] Agroindustri Indonesia hendaknya tidak hanya fokus pada upaya mendukung upaya 
mewujudkan ketahanan pangan, tetapi juga perlu menyerasikan strategi bisnisnya dalam rangka 
mewujudkan kedaulatan pangan. 
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