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Membahas masalah pangan tahun 2050? Sebagai 
bagian dari bangsa yang terbiasa merencanakan 
paling jauh hanya 25 tahun ke depan, awalnya saya 
merasa jengah ketika diminta ikut berpartisipasi 
dalam High Level Expert Forum yang diorganisasi FAO 
Roma. Kegiatan yang direncanakan berlangsung pada 
12-13 Oktober 2009 ini membahas tentang "How to 
Feed the World 2050" 

Apakah terlalu awal untuk membahas masalah 
pangan tahun 2050? Sesungguhnya tidak. Mari 
pertimbangkan bahwa usia harapan hidup penduduk 
Indonesia pada saat ini adalah 68 tahun. Berarti 
penduduk Indonesia yang kini berusia 27 tahun — 
atau lebih muda— dan bayi-bayi yang dilahirkan 
kemudian akan berhadapan langsung dengan 
masalah pangan tahun 2050. 

Ada dua kecenderungan utama yang akan terjadi. 
Pertama, kebutuhan pangan akan terus bertambah 
seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Kedua, 
lahan pertanian akan makin menyempit karena 
dikonversi untuk berbagai kepentingan lain. 

Diprediksi, populasi Indonesia pada 2025 mencapai 
273,1 juta. Jika laju pertumbuhan penduduk setelah 
tahun 2025 rata-rata 1% per tahun (tahun 2008 
masih 1,175%), maka pada 2050 penduduk Indonesia 
akan lebih dari 340 juta jiwa. Konsekuensinya, 
produksi pangan nasional perlu secara signifikan 
ditingkatkan agar kebutuhan domestik dapat 
dipenuhi. 

Sebagai contoh, jika konsumsi beras per kapita per 
tahun masih sekitar 139 kg, maka untuk bisa mandiri, 
Indonesia harus mampu memproduksi beras 47,26 
juta ton atau sekitar 75,62 ton gabah kering giling 
(GKG). Kemampuan produksi nasional tahun 2008 
dilaporkan sekitar 59,88 ton GKG. 

Peningkatan produksi beras yang signifikan pada 
2007 dan 2008 berkaitan erat dengan subsidi besar-
besaran yang dilakukan pemerintah. Subsidi pupuk 
saja mencapai Rp 5,26 trilyun pada 2007 dan 
meningkat tajam menjadi Rp 15,18 trilyun pada 2008. 

Akankah Indonesia terus mampu meningkatkan 
subsidi pupuk dari tahun ke tahun sampai 2050? 
Kemungkinan tidak. 

Upaya meningkatkan produksi pangan di masa yang 
akan datang tidak akan menjadi lebih gampang, 
karena lahan subur yang tersedia bakal makin 
berkurang lantaran dikonversi untuk kepentingan 
perumahan, industri, perkantoran, dan infrastruktur. 
Laju konversi lahan pertanian di Indonesia ditaksir 
110.000 hektare per  tahun. Laju konversi paling 
pesat tentu di sekitar kota-kota besar di Pulau Jawa. 

Kecenderungan pada saat ini, semakin sedikit tenaga 
kerja yang akan berkiprah di sektor pertanian, 
terutama karena pendapatan petani yang tak kunjung 
membaik. Badan Pusat Statistik (Februari 2009) 
memublikasikan bahwa dari total angkatan kerja, 
hanya 41,2% yang bekerja di sektor pertanian. 
Perubahan iklim makin memperbesar kemungkinan 
gagal panen. Industri minyak nabati (biofuel) juga 
dapat menjadi pesaing dalam penggunaan bahan 
baku dan lahan produksi. 

Desakan untuk meningkatkan produksi pangan yang 
dihadapkan dengan berbagai kendala tersebut tentu 
tak mungkin dapat dipenuhi hanya dengan cara biasa 
(business as usual). Harus ada terobosan. Komponen 
utama paket terobosan itu adalah teknologi. 

Sebagai negara dengan potensi agraris yang besar, 
rasanya cukup memalukan kalau Indonesia 
menggantungkan kebutuhan pangannya pada impor. 
Sekarang pun, sesungguhnya Indonesia mengimpor 
banyak jenis bahan pangan, misalnya gandum, 
jagung, kedelai, daging, dan susu. Walaupun 
Indonesia adalah negara maritim, kenyataannya 
garam pun masih diimpor. 

Teknologi belum memberikan kontribusi yang 
signifikan terhadap pembangunan ketahanan pangan 
Indonesia. Berdasarkan kajian Avila dan Evenson 
(2004), total factor productivity (TFP) Indonesia untuk 
tanaman pangan menurun dari 3,95% (periode 1961-
1980) menjadi -0,78% (periode 1981-2001). Dan 



untuk peternakan, menurun dari 3,08% (1961-1980) 
menjadi 2,41% (1981-2001). Bandingkan dengan 
Vietnam yang justru meningkat pada periode yang 
sama, dari -0,52% menjadi 3,94% untuk tanaman 
pangan dan 0,22% menjadi 0,76% untuk peternakan. 

TFP merupakan variabel untuk mengukur dampak 
terhadap keluaran (output) total yang tidak 
disebabkan capital input dan labor input yang 
digunakan dalam proses produksi. TFP menaksir 
dampak dari intangible inputs, terutama kontribusi 
teknologi. Jika nilai TFP negatif, berarti peningkatan 
inputs tidak menyebabkan peningkatan outputs. 
Maknanya, selain kontribusi teknologi tidak 
terdeteksi, proses produksi juga berlangsung secara 
tidak efisien. Kondisi ini tentu sangat merisaukan. 

Teknologi hanya akan memberikan kontribusi jika 
diadopsi dalam proses produksi pangan. Selanjutnya, 
untuk berpeluang diadopsi, teknologi yang 
dikembangkan harus selaras dengan kebutuhan dan 
persoalan nyata yang dihadapi serta sepadan dengan 
kapasitas teknis, ekonomis, dan sosio-kultural para 
(calon) penggunanya. 

Berdasarkan persoalan utama yang dihadapi 
Indonesia dalam upaya meningkatkan produksi 
pangan di masa yang akan datang, ada tiga isu yang 
sangat membutuhkan kontribusi teknologi, yakni 
teknologi pengelolaan lahan sub-optimal, teknologi 
budi daya untuk memperkecil yield gap, dan 
teknologi untuk mengurangi kehilangan hasil (yield 
losses). 

Teknologi Budi Daya Pada Lahan Sub-optimal.  
Lahan pertanian subur di Jawa dan Bali akan terus 
berkurang karena dikonversi untuk berbagai 
kepentingan lain. Sebagai contoh, lahan sawah di dua 
pulau ini diprediksi hanya akan tinggal separuhnya 
jika laju konversi tidak dikendalikan secara serius. 

Menyusutnya lahan subur di Jawa dan Bali harus 
dikompensasi dengan penyediaan lahan, terutama di 
Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Lahan yang 
tersedia masih sangat luas. Misalnya, total luas lahan 
yang secara fisik dapat digunakan untuk sawah 
ditaksir mencapai 25,4 juta hektare, sedangkan yang 
telah digunakan baru mencapai sekitar 8 juta 
hektare. 

Namun lahan di luar Jawa-Bali tersebut umumnya 
merupakan lahan sub-optimal dengan satu atau lebih 
kendala sifat fisika dan/atau kimia tanahnya. 

Termasuk keasaman tanah, salinitas akibat intrusi air 
laut, risiko keracunan pirit, rawan banjir, lapisan 
gambut tebal, atau miskin hara. 

Teknologi perbaikan kualitas lahan perlu 
dikembangkan untuk mengatasi kendala fisika/kimia 
lahan ini agar dapat menjadi produktif untuk budi 
daya padi. Varietas padi (atau komoditas lainnya) 
yang toleran dan dapat beradaptasi baik pada kondisi 
spesifik masing-masing jenis lahan sub-optimal perlu 
disiapkan. Teknik budi daya yang tepat juga perlu 
diformulasikan. 

Teknologi Pengurangan Kesenjangan Hasil (Yield 
Gap).  Sekali lagi, padi dipilih sebagai contoh karena 
nyaris 80% karbohidrat yang dikonsumsi masyarakat 
Indonesia berasal dari beras. Banyak varietas padi 
berpotensi hasil tinggi (high-yielding varieties), 
inbrida maupun hibrida, yang telah dirilis dan 
tersedia bagi petani. 

Berdasarkan deskripsinya, produktivitas varietas padi 
unggul tersebut berpotensi untuk mencapai 8-12 ton 
per hektare, tetapi produktivitas padi nasional pada 
2008 hanya sekitar 4,89 ton per hektare. Kesenjangan 
hasil ini masih sangat tinggi. Pada lahan petani, 
banyak pakar yakin bahwa produktivitas 6-7 ton per 
hektare mungkin dicapai. 

Pengurangan luas lahan subur, selain dikompensasi 
dengan ekstensifikasi ke lahan-lahan sub-optimal, 
juga perlu dilakukan dengan perbaikan teknologi budi 
daya untuk meningkatkan produktivitas lahan yang 
tidak dikonversi sehingga kesenjangan hasil dapat 
diperkecil. 

Jika dengan perbaikan teknologi budi daya 
produktivitas dapat ditingkatkan 1 ton per hektare 
(produktivitas menjadi 5,89 ton per hektare), maka 
produksi padi nasional akan mencapai 72,6 juta ton. 
Hampir mencukupi prediksi kebutuhan nasional 
tahun 2050. 

Tapi, jika lahan sawah subur terus menyusut dengan 
laju konversi seperti sekarang, maka potensi capaian 
tersebut akan berkurang sekitar 4 juta ton, kecuali 
jika penyusutan ini bisa dikompensasi dengan 
keberhasilan pengelolaan lahan sub-optimal di luar 
Jawa-Bali. 

Teknologi Pengurangan Kehilangan Hasil (Yield 
Loss).  Kehilangan hasil tanaman pangan akibat 
teknologi penanganan panen dan pascapanen yang 
belum baik untuk padi diperkirakan mencapai 20,4%, 



terutama pada saat panen dan perontokan gabah, 
yang ditaksir mencapai 14%. 

Jika pengembangan teknologi mampu mengurangi 
kehilangan hasil secara kumulatif pada seluruh tahap 
proses penanganan panen dan pascapanen sebesar 
5% (melengkapi keberhasilan pengelolaan lahan sub-
optimal dan upaya memperkecil yield gap), maka 
sasaran untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional 
tahun 2050 lebih mungkin untuk dapat tercapai. 

Umumnya, tantangan paling berat bukan dalam 
mengembangkan teknologi yang secara teknis jitu 
untuk menghadapi kendala lahan sub-optimal, 
mengurangi yield gap, maupun mengurangi 
kehilangan hasil, melainkan justru pada tahap 
penyempurnaan teknologi yang secara teknis andal 
ini menjadi teknologi yang secara ekonomi masih 
menguntungkan untuk diadopsi oleh petani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh sebab itu, pengembangan teknologi tak boleh 
setengah hati. Pengembangan teknologi tak boleh 
juga berhenti setelah separuh jalan. Lebih baik fokus 
pada tiga kelompok teknologi unggulan yang perlu 
dituntaskan ini daripada menggarap semua isu tapi 
tak sampai berakhir pada adopsi oleh pengguna. 
Selalu diingat bahwa teknologi hanya bermanfaat jika 
digunakan dalam proses produksi. 

Dedikasi dan kesungguhan periset dan akademisi 
sangat diperlukan. Curiosity-driven reseach yang 
hanya untuk memenuhi hasrat keingintahuan peneliti 
perlu diganti dengan goal-oriented research yang 
fokus untuk mendukung pengembangan tiga 
kelompok teknologi tersebut. 

Jika tidak, beban yang dipikul generasi berikutnya 
dalam memenuhi kebutuhan pangan akan semakin 
berat. Jangan dilupakan bahwa generasi mendatang 
tersebut, tidak lain dan tidak bukan, adalah anak dan 
cucu kita sendiri.  


