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Industri Rumahan Solusi Ekonomi
YOGYAKARTA-Keberadaan industri 
rumah tangga terbukti mampumenjadi so
lusi d^lam upaya keberlanjutan pemban
gunan ekonomi. Hal itu pun telah dibuk
tikan pada krisis ekonomi dunia 1997 lalu.

Saat itu sebagian besar kelom
pok industri rumah tangga 
mampu bertahan. “Saat krisis 
ekonomi dunia, industri mene
ngah dan besar justru banyak 
yanggulung tikar. Inikarenake- 
berlangsungan hidup keluarga 
pelaku industri sebagian besar 
tergantung dari usaha yang di

kelola tersebut. Tak heran jika 
industri rumah tanggalah yang 
mempertahankan keberlang
sungan ekonomi,” kata Dosen 
Agribisnis Universitas Muham
madiyah Yogyakarta (UMY) Dr 
Ir Triwara Buddhi Satyarini MP, 
kemarin.

Dalam diskusi publik berte-
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ma KeberlanjutanPembangunan 
Pertanian di Indonesia dikam- 
pus UMY, Triwaramengatakan, 
kelompokindustri rumah tang
ga jelas bisa menjadi salah satu 
solusi dalam menghadapi krisis 
ekonomi. Selain itu, industri 
yang mampu bertahan ketika 
terjadi krisis ekonomi ialah in
dustri pengolahan.

“Pada kelompok industri pe
ngolahan, mereka mengandal
kan hasil pertanian sebagai ba
han baku produk, baik yang ha
rus diimpor maupun berupa ha
sil pertanian lokal. Pada dasar
nya dalam industri ini, para pe

laku industri melakukan kegi
atan dengan mengubah suatu 
bahan dasar secara mekanis, ki
mia maupun dengan tangan 
langsung sehingga menjadi ba- 
rangjadiatausetengah jadi,"pa
par Triwara. v

Menurut dia, upaya me
ngubah, bahan baku mentah 
menjadi bahan setengah jadi 
ataupun bahan jadi jelas lebih 
baik dari sudut pandang eko
nomi. Karena terjadi pengo
lahan dari barang yang kurang 
nilainya menjadi barang yang 
lebih tinggi nilainya. Namun 
masih terdapat kendala lain

dalam pengembangan indus- 
tri rumah tangga.

“Kemampuan bertahan saat 
krisis memang bagus, tapi rata- 
rata industri rumah tangga 
tidak bisa'mengelola usahanya 
dengan baik. Padahal mengelo
la usaha merupakan salah satu 
pengetahuan umumyangharus 
dikuasai oleh seorang pelaku 
usaha. Manajemen yang baik 
adalah kunci kesuksesan,” kata
nya.

Dalam kesempatan yang sa
ma, Dosen Fakultas Pertanian 
UMY lainnya, Dr Ir Gatot Su- 
pangkat MP mengatakan, pe

merintah perlu memberikan 
dukungan dalam regenerasi 
petani bagi industri rumah 
tangga yang mengandalkan 
hasil pertanian. Hal tersebut 
bisa menjadi upaya menanggu
langi kemiskinan pertanian.

“Upaya mencapai kecuku- 
panpangan, bahkan swasemba
da pangan memang telah di
lakukan oleh pemerintah, salah 
satunya pembuatan varietas 
padi unggul baru. Namun keny
ataan di lapangan, jumlah vari
etas yang berkembang di petani 
tidak banyak. Penyebabnya an
tara lain faktor geofisik, tekno

logi, budaya petani dan kebi
jakan,” tuturnya.

Karenanya, Gatot berpen
dapat, untukmenjagakeberlan- 
jutan varietas atau usaha tani, 
diperlukan kebijakan kemandi
rian petani melalui penyediaan 
benih, pembuatan varietas ba
ru, dan penyediaan pupuk orga
nik sendiri.

“Untuk membangun ke
mandirian petani, fasilitas pe
merintah harus diarahkan 
sepenuhnya langsung kepada 
petani, bukan kepada perusa
haan negara,” ungkapnya.
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