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Balai Besar Pascapanen Pertanian gencar melakukan promosi guna mendapatkan mitra
yang akan mengembangkan teknologi yang telah dihasilkannya. Syukurlah usaha keras ini
mulai menampakkan hasil, dengan munculnya pihak swasta dan pemerintah kabupaten
yang berminat meminang teknologi pascapanen untuk dikembangkan di wilayahnya.
1. Teknologi Pengolahan Padi Terpadu
Padi selalu dipandang menghasilkan beras saja. Dr Ridwan Rachmat, peneliti BB
Pascapanen menawarkan konsep pengolahan padi terpadu dengan skala menengah.
Prinsipnya: produksi beras bermutu tinggi (beras kristal, beras kepala) sebagai
keuntungan, sedang biaya produksi ditutup dari pengolahan hasil samping dan limbah
(beras patah, menir, dedak/bekatul, dan sekam). Dari gabah, akan dihasilkan beras pecah
kulit dan sekitar 20% sekam. Sekam dapat diolah menjadi briket arang sekam dan media
tumbuh untuk tanaman.Beras pecah kulit saat diolah menjadi beras berkualitas yang
menghasilkan beras kristal dan beras super terdapat dedak sekiar 8-10% dan menir sekitar
10%. Menir dan beras patah diolah menjadi tepung beras yang banyak diperlukan oleh
perusahaan kue dan industri makanan bayi, serta makanan ringan lainnya seperti kraker/
krupuk beras. Dedak dioleh menjadi dedak awet untuk bahan baku industri pangan dan
non pangan. Subang sebagai penghasil beras berminat untuk bekerjasama
mengembangkan pengolahan padi terpadu.
Beras hasil giling cara konvensional mempunyai penampakkan kusam dan kurang bersih.
Melalui teknologi pengolahan beras kristal, dihasilkan beras bersih, mengkilat dan
cemerlang. Caranya, dengan sedikit modifikasi pada pengolahan Gabah Kering Giling
menjadi beras, dengan proses giling 2 pass dan pemolesan yang dikombinasi dengan
teknik pengkabutan. Alur penggilingan menggunakan 2 unit mesin pemecah kulit
(husker), 2 mesin penyosoh (polisher) masing-masing tipe friksi dan abrasive dan 1 unit
pemoles (refiner). Beras mutu tinggi diperoleh dengan pemisahan beras kepala dengan
beras pecah dan menir, dan peningkatan penampakan visual dengan cara refining untuk
menghasilkan beras kristal. Caranya, dengan teknik pengkabutan menggunakan debit air 5
liter/jam dan kecepatan putar silinder pemoles 800-1000 rpm, tekanan udara pada sistem
pengkabutan 30-40 psi.
Untuk menghasilkan briket arang sekam bermutu, dilakukan pembakaran sekam secara
tidak sempurna yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan briket. Briket arang sekam

ini merupakan bahan bakar alternatif yang seharusnya dikembangkan di daerah produsen
beras.
2. Teknologi Puree Mangga dan Sirsak
Sering kali panen buah mangga tidak terserap oleh konsumsi segar. Buah ini dapat diolah
menjadi puree yang merupakan produk tengahan dengan teknik pengolahan yang tidak
rumit. Produk puree langsung dapat dijual atau sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut
oleh pabrik, dapat dipasarkan ke industri minuman jus buah, industri sirup ataupun
industri minuman lainnya, bahkan untuk rumah makan agar dapat menyajikan jus buah
dengan cepat.
Tidak hanya buah mangga yang bisa diolah menjadi puree. Sirsak, jambu biji, dan
berbagai jenis buah Indonesia, bahkan tomat pun dapat ditingkatkann nilai ekonominya
melalui pengolahan menjadi puree. Menurut dr. Setyadjit beserta timnya pengolahan
puree, diawali dengan pemeraman buah. Kemudian dilakukan pencucian, pemilihan buah,
pengecilan ukuran, dan pembuangan biji, pembuburan, penyaringan, pencampuran dengan
bahan tambahan, dilanjutkan parteurisasi dan pengemasan. Produk mangga yang
dihasilkan dapat tahan 10 bulan pada ruangan biasa dengan aroma mangga asli. Oleh
penelitinya, teknologi tersebut telah dipatenkan, dan pihak swasta sudah ada yang
berminat untuk mengembangkannya. Dalam waktu dekat ini, kerjasama uji coba produksi
bersama mitra swasta yang mendapat biaya dari Kementrian Riset dan Teknologi melalui
program Start Up Capital akan berlangsung di Kabupaten Cirebon. Jika Program ini
berhasil, kelak mitra swasta seperti CV Promindo Utama dari Cirebon ini dapat menjadi
motor penggerak bagi kelompok tani untuk megembagkan bisnis pengolahan mangga dan
buah lain yang potensial di wilayahnya.
Pembuatan puree dapat dikembangkan untuk sirsak, jeruk dan tomat. Tidak hanya menjadi
minuman segar, puree bisa diolah lebih lanjut oleh industri pangan untuk pembuatan fruit
bar, beraneka jenis dodol, pemen buah, dan campuran aneka kue/cake.
3. Teknologi Pengolahan Kulit, Bulu dan Daging Kelinci
Belum seluruh masyarakat bisa menerima daging kelinci dalam menu makanannya.
Ditangan peneliti BB-Pascapanen di bawah koordinator Dr. Yono C Raharjo, daging
kelinci telah menjadi berbagai produk olahan yang higienis, modern karena cepat saji, dan
tetap bergizi. Sebut saja, nama lauk cepat saji yang sudah akrab dengan kehidupan kita
yaitu: nugget, sosis, kornet, bakso, dan dendeng semuanya sudah bisa dibuat dai daging
kelinci. Rasanya? Tentu saja tidak kalah enaknya. Justru mengkonsumsi daging kelinci
lebih sehat daripada daging sapi. Pasalnya, daging kelinci mempunyai keunggulan
kandungan kolesterol yang rendah, lemak jenuh rendah, kandungan garamnya rendah dan
istimewanya proteinnya tinggi.

Dengan dihasilkannya aneka produk daging kelinci, pengembangan ternak kelinci
mempunyai peluang besar untuk usaha pangan olahan sumber protein hewani yang
menguntungkan. Hitungannya, tiap kemasan 250 gram sosis daging kelinci seharga Rp
6.000,-. Tiap kilo daging kelinci yang harganya RP 20.000-Rp 25.000,- melalui
pengolahan menjadi rata-rata 2 kg produk olahan, atau senilai Rp 40.000-Rp 50.000,-. Itu
baru dari dagingnya. Belum kulit-bulunya. Menurut pak Yono, kulit-bulu yang berasal
dari kelinci jenis Rex/Satin dan telah disamak dengan harga jual 8-14 USD per lembar
tergantung ukurannya. Kulit bulu kelinci bisa dibuat beraneka ragam produk dengan nilai
jual tinggi. Semisal jacket bulu, topi, tas, dompet, dan untuk sisa kulit bulu yang
ukurannya sempit, dapat dibuat aneka aksesoris seperti gantungan kunci dan lainnya.
Pokoknya, tak ada yang bersisa dari hewan ini.
Tetapi, untuk menghasilkan kulit bulu berkualitas tentu perlu teknologi penyamakan, yang
memang belum banyak dikenal masyarakat. Melalui kerjasama kemitraan yang
melibatkan pihak swasta, teknologi pengolahan kulit-bulu dan daging kelinci telah dirintis
di Wonosobo, Jawa Tengah. Peneliti BB Pascapanen telah menyiapkan teknologi dan
pendampingannya melalui bimbingan teknis selama pihak swasta belum sepenuhnya
mampu melakukan alih teknologi. Selanjutnya, kerjasama tetap berlanjut terus untuk
memperbaiki mutu produk dan pengembangannya. Daerah lain yang memiliki potensi
pengembangan ternak kelinci bisa mejalin kerjasama serupa dengan BB-Pascapanen.
4. Teknologi Ekstraksi Minyak Daun Nilam
Nilam merupakan salah satu tanaman perkebunan unggulan daerah dan sumber
pendapatan masyarakat. Masalah utama adalah produktivitas yang rendah serta mutu
minyak masih rendah dan bervariasi.
Melihat kenyataan itu, Ir Panji Laksamanaharja dengan tim penelitiannya mengadakan
perbaikan teknik penyulingan agar dihasilkan minyak nilam bermutu, sehingga bisa
bersaing dengan mutu minyak lebih tinggi dan biaya produksi lebih rendah. Perbaikan
teknologi penyulingan yang diterapkan di Majalengka adalah penggunaaan ketel
penyuling SBCS-1000 yang memiliki volume ketel 1000 liter, menampung 100 kg nilam
kering. Sebelum dimasukkan ke dalam ketel, nilam kering dilakukan perajangan, dan
proses penyulingan berlangsung 6 jam, kemudian dilakukan pemisahan dan dihasilkan
minyak nilam dan limbah padat dan limbah cair yang masih bisa diolah lebih lanjut. Hasil
yang diperoleh cukup menjanjikan, dengan biaya sekali proses sekitar Rp 255.000,- dapat
diperoleh penjualan minyak nilam senilai Rp 455.000-Rp 520.000, tergantung dari harga
pasar dan perkiraan rendemen minyak yang diperoleh berkisar 2,5%.
Di samping teknologi yang telah tersedia. Sebut saja, pengolahan tepung kasava
berpeluang untuk memberikan nilai tambah yang besar. Dalam industri pangan, tepung

kasava berpotensi menggantikan 20-80% terigu pada beragam produk. Betapa besar
devisa bisa dihemat, jika bahan baku lokal diberi kesempatan menggantikan sebagian
peran terigu. Apalagi jika potensi yang lain seperti sukun, sagu, yang teknologinya juga
sudah siap diberi kesempatan untuk berperan.
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