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Kebijakan Riset dan Teknologi untuk Mewujudkan 
Ketahanan Pangan Nasional 1 

Benyamin Lakitan 

 
1. Pendahuluan 

Kebijakan riset dan teknologi harus menjadi upaya efektif dan produktif dalam memacu 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengacu pada amanah konstitusi, yakni 

untuk memajukan peradaban dan menyejahterakan umat manusia.2  Oleh sebab itu, aktivitas 

riset yang diniatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak boleh 

hanya untuk memenuhi hasrat individu atau kelompok tertentu secara terbatas saja.  Maknanya, 

aktivitas riset juga harus dipertanggungjawabkan kepada publik, terutama lagi jika pembiayaan 

dari kegiatan ini bersumber dari dana publik. 

Banyak aktivitas riset di Indonesia yang belum sepenuhnya menjalankan amanah konstitusi 

tersebut dan belum juga memberikan pertanggungjawaban kepada publik dalam bentuk publikasi 

hasil aktivitas riset tersebut; kalaupun ada, sebagian besar hanya dipublikasikan pada kalangan 

yang terbatas, misalnya jurnal yang sirkulasi sangat terbatas, seminar di lingkungan sendiri, dan 

tidak dapat diakses melalui media elektronik. 

Kegiatan riset di bidang pangan menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik, jika dilihat dari 

hasilnya yang telah dimanfaatkan dan/atau telah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, 

misalnya varietas unggul padi dan beberapa tanaman pangan lainnya.  Walaupun harus pula 

diakui bahwa banyak pula hasil riset bidang pangan/pertanian yang tidak diadopsi oleh petani 

atau oleh industri pangan/pertanian.  Petani sebagai aktor utama produksi pangan juga belum 

berhasil disejahterakan. 

Realita persoalan yang belum tuntas ini yang menjadi justifikasi untuk mengevaluasi dan 

memformulasi ulang kebijakan riset dan teknologi di bidang pangan. 

 

2. Tantangan Ketahanan Pangan 

Kecenderungan global yang terjadi saat ini dan kemungkinan juga berlanjut di masa depan adalah 

semakin berkurangnya luasan lahan yang tersedia, semakin menurunnya ketersediaan dan 

kualitas air untuk kegiatan produksi pangan, dan semakin sulitnya memprediksi (apa lagi 

mengendalikan) dinamika perubahan iklim.  Faktor-faktor ini akan menjadi kendala dalam upaya 

meningkatkan produksi pangan. 

Dari sisi lain, pertumbuhan penduduk yang terus berlanjut (terutama di negara-negara 

berkembang)  dan peningkatan pendapatan per capita (terutama di negara-negara maju) akan 

menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan total, peningkatan standar mutu pangan, dan 

                                                           
1
  Makalah pada FGD dalam rangka Pra-Widyakarya Pangan dan Gizi 2012 tentang Peran Teknologi dalam Peningkatan 

Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat.  Kementerian Riset dan Teknologi, Jakarta, 15 Juni 2012 
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meningkatnya tuntutan untuk jaminan keamanan pangan.  Pemenuhan kebutuhan ini akan 

menjadi target dalam proses produksi pangan. 

Gambar 1 merangkum dua sisi (kendala dan target) yang menjadi tantangan dalam upaya 

mewujudkan ketahanan pangan, baik pada skala global maupun untuk Indonesia.  Kendala-

kendala utama ini juga menjadi persoalan nyata yang sedang dan akan dihadapi Indonesia.  

Heterogenitas kemampuan daya beli masyarakat Indonesia yang tinggi akan menjadikan tiga 

target tersebut juga perlu dipenuhi. 

 

 

Gambar 1.  Tantangan bagi upaya mewujudkan ketahanan pangan 

 

2.1. Keterbatasan Lahan 

Mengutip data statistik FAO 2007, Schneider at al (2011) menyatakan bahwa pada tahun 2005, 

kegiatan pertanian telah menguasai sekitar 38 persen lahan dunia dan memprediksi bahwa pada 

tahun 2030, sekitar separuh lahan daratan dunia akan digunakan untuk kegiatan pertanian, tentu 

termasuk di dalamnya kegiatan produksi pangan. 

Total luas daratan Indonesia ditaksir sekitar 188,2 juta hektar, sekitar 21 persen adalah lahan 

basah.  Dari total luas daratan tersebut, 100,7 juta hektar dikategorikan sesuai untuk kegiatan 

pertanian dimana separuhnya sesuai untuk tanaman pangan.  Total luas lahan yang telah 

dimanfaatkan untuk pertanian adalah 64,1 juta hektar atau sekitar 34 persen dari total luas 

daratan dan sekitar 64 persen dari total luas lahan yang sesuai untuk pertanian.  Lahan yang 

masih tersedia untuk ekstensifikasi pertanian terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.  

Namun, sebagian besar merupakan lahan-lahan suboptimal untuk produksi pangan. 

Persoalan pokok saat ini adalah terjadinya konversi lahan-lahan produksi pangan tersebut untuk 

digunakan terutama sebagai lahan untuk kepentingan ekonomi lainnya dan pembangungan 

infrastruktur publik.  Estimasi laju konversi lahan tersebut bervariasi antara 27 ribu hektar sampai 

110 ribu hektar per tahun, tetapi tak ada yang bisa memungkiri bahwa proses konversi tersebut 
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telah, sedang, dan akan terus berlangsung.  Kondisi ini merupakan ancaman nyata bagi upaya 

untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.  Selain konversi lahan, degradasi kualitas lahan 

juga tak dapat diabaikan karena secara langsung akan mempengaruhi produktivitas lahan. 

Peningkatan kebutuhan dan penurunan ketersedian lahan pertanian merupakan akibat yang tak 

bisa dihindari dan tak bisa dihentikan dari pertumbuhan penduduk dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat.  Rangkaian keterkaitan ini disajikan pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2.  Tekanan terhadap lahan akibat pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan 

masyarakat 

 

Memahami realita persoalan penyusutan luas lahan pertanian dan kondisi lahan yang tersedia, 

maka sudah sepatutnya kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang perlu mendapat 

prioritas adalah teknologi yang dibutuhkan untuk optimalisasi proses produksi pangan di lahan-

lahan suboptimal di Indonesia, baik melalui upaya pembenahan sifat fisika, kimia, dan/atau 

biologi lahan suboptimal; maupun melalui upaya pengembangan varietas tanaman pangan, ikan, 

dan/atau ternak yang mampu beradaptasi dan berproduksi dengan baik pada masing-masing 

karakteristik lahan suboptimal di Indonesia. 

 

2.2. Kelangkaan Air 

Hanjra and Qureshi (2010) sangat meyakini bahwa air merupakan unsur yang paling menentukan 

dalam produksi pertanian.  Kelangkaan air akan menjadi kendala utama untuk produksi pangan 

dan berdampak serius terhadap ketahanan pangan, melebihi dampak yang mungkin diakibatkan 

oleh kekurang-tersediaan lahan pertanian dalam beberapa dasawarsa ke depan.  Semakin 

meningkatnya kebutuhan air untuk kegiatan non-pertanian di perkotaan dan untuk industri, serta 

meningkatnya upaya untuk menjaga kualitas lingkungan, akan secara langsung mengurangi 

volume air yang tersedia untuk pertanian. 

Saat ini memang pengguna sumberdaya air terbesar adalah kegiatan pertanian, yakni ditaksir 

sekitar 80 persen dari total penggunaan air dunia (Molden et al., 2010).  Hal ini dapat dipahami 
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karena air mutlak dibutuhkan untuk kehidupan semua jenis tanaman, ternak, dan (apalagi) ikan.  

Selain itu, ketersediaan air telah terbukti dapat meningkatkan produktivitas pertanian.  Sekitar 40 

persen pangan dunia merupakan kontribusi dari hanya 19 persen lahan pertanian yang dilengkapi 

dengan sistem irigasi (Molden et al., 2010). 

Pada tahun 2050, kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia akan bertambah 

sekitar 82 persen dari penggunaan air untuk pertanian saat ini (Hanjra and Qureshi, 2010).  

Peningkatan efisiensi penggunaan air irigasi diperkirakan hanya akan mampu memenuhi  

tuntutan tambahan tersebut sekitar 14 persen dan dari peningkatan efisiensi pengelola air hujan 

sekitar 27 persen.  Dengan demikian, harus ada cara tambahan agar kekurangan yang belum 

dapat dipenuhi tersebut bisa diatasi. 

Indonesia sebagai negara yang beriklim tropika basah dengan curah hujan yang relatif tinggi 

diyakini dapat mengatasi tambahan kebutuhan air tersebut melalui pengembangan infrastruktur 

penampungan dan konservasi air hujan, sistem irigasi yang lebih efisien, dan pengembangan 

varietas tanaman pangan yang lebih efisien metabolismenya dalam penggunaan air (high water 

use efficiency variety). 

 

2.3. Perubahan Iklim 

Kekhawatiran tentang dampak perubahan iklim (atau pemanasan global) telah merebak secara 

luas, termasuk di Indonesia.  Ericksen et al (2009) mengamati bahwa riset terkait perubahan iklim 

dan ketahanan pangan kebanyakan fokus pada (a) dampak perubahan iklim terhadap produksi 

pertanian atau sebaliknya (b) dampak kegiatan pertanian terhadap lingkungan, yakni emisi gas 

rumah kaca.  Vermeulen et al (2012) menghitung bahwa kegiatan pertanian ditaksir berkontribusi 

antara 10 sampai 12 persen dari total emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh aktivitas 

manusia (anthropogenic emissions) pada tahun 2005. 

Riset di Indonesia sejauh ini cenderung lebih bersifat pemantauan perubahan produktivitas 

pertanian, upaya menyiasati agar frekuensi gagal panen menjadi lebih kecil, dan pengamatan 

perubahan biodiversitas akibat perubahan iklim.  Keterbatasan peralatan, sarana, dan dukungan 

pembiayaan riset membatasi opsi riset yang dapat dilakukan terkait perubahan iklim ini. 

Terhadap tiga isu utama di atas, yakni penurunan ketersediaan lahan untuk produksi pangan, 

antisipasi pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian, dan dampak perubahan iklim; serta 

mempertimbangkan karakteristik sumberdaya pertanian Indonesia saat ini dan perspektif 

besaran dan urgensi persoalannya, maka selayaknya kegiatan riset dan pengembangan teknologi 

saat ini lebih banyak diarahkan untuk memberikan solusi bagi persoalan nyata terkait 

pengelolaan lahan-lahan suboptimal untuk meningkatkan produksi pangan agar kondisi 

ketahanan pangan nasional segera terwujud. 

 

3. Sumberdaya Penopang Ketahanan Pangan Indonesia 

Derasnya arus informasi terkait tiga isu pokok yang mengancam ketahanan pangan global kadang 

dapat mengalihkan perhatian kita terhadap kondisi yang lebih aktual untuk Indonesia.  Walaupun 

kegiatan produksi pangan masih sangat dominan berasal dari daratan, termasuk di Indonesia 
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yang merupakan negara maritim, namun potensi sumberdaya kemaritiman Indonesia yang besar 

tidak boleh diabaikan. 

Di samping berbagai potensi yang terkandung dalam sumberdaya laut Indonesia, potensinya 

sebagai sumber bahan pangan tergolong sangat besar, termasuk potensi perikanan tangkap dan 

untuk mendukung budidaya ikan dan biota laut lainnya yang dapat menjadi sumber bahan 

pangan. 

 

3.1. Menuju pangan kelautan 

Potensi lestari perikanan tangkap di wilayah Indonesia diperkirakan sekitar 6,3 juta ton/tahun, 

dimana 4,4 juta ton/tahun dari wilayah laut Indonesia dan 1,9 juta ton/tahun dari wilayah Zona 

Ekonomi Eksklusif (ZEE).  Potensi terbesar di wilayah perairan Laut Cina Selatan sekitar Natuna 

sebesar 1.059 ribu ton/tahun, diikuti perairan Selat Makassar dan Laut Flores sebesar 928 ribu 

ton/tahun, Laut Arafura dan Luat Timor sekitar 856 ribu ton/tahun, dan Laut Jawa sekitar 837 

ribu tan/tahun.3 

Ironisnya, kegiatan riset dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang 

potensi sumberdaya kemaritiman dan kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ini masih 

sangat terbatas.  Jika jumlah publikasi ilmiah digunakan sebagai proksi untuk membandingkan 

intensitas riset tentang sumberdaya daratan dan sumberdaya lautan, maka ketimpangan yang 

sangat tajam akan terlihat (Lakitan 2012).  Ataupun jika indikator yang digunakan adalah jumlah 

peneliti dan akademisi, jumlah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan 

bidang kelautan, fasilitas riset yang tersedia, atau alokasi pembiayaan riset, maka tetap saja 

ketimpangan tersebut sangat kentara terlihat. 

Semakin terbatasnya lahan untuk produksi pangan di satu sisi dan potensi sumberdaya laut yang 

sangat besar di sisi lainnya; serta ketimpangan sumberdaya manusia, dukungan kelembagaan, 

dan fasilitas riset sebagaimana diilustrasikan di atas, harusnya dapat menjadi argumentasi yang 

kuat untuk mendorong kegiatan riset dan pengembangan terkait pengelolaan sumberdaya 

kelautan yang tentunya diikuti dengan alokasi anggaran yang sepadan. 

 

3.2. Pengurangan kehilangan hasil  

Kehilangan hasil saat dan setelah panen merupakan isu yang penting dalam upaya mewujudkan 

ketahanan pangan dan perlu untuk dicarikan solusinya.  Walaupun isu ini sering kalah populer 

dibandingkan dengan isu untuk meningkatkan produktivitas atau produksi.  Untuk memberikan 

ilustrasi tentang betapa pentingnya upaya mengurangi kehilangan hasil adalah: Jika kita 

membiarkan misalnya 15 persen hasil hilang akibat penanganan pasca panen yang kurang baik 

(misalnya hasil panen rusak karena benturan mekanis, terinfeksi mikroba patogenik, tercecer di 

saat panen atau pengangkutan, busuk lebih cepat karena kondisi penyimpanan yang memacu 

metabolisme pasca panen, dll), maka sesungguhnya 15 persen biaya produksi/budidaya, waktu, 

dan tenaga terbuang percuma. 

                                                           
3
 Diolah oleh Litbang Kompas 2012, sumber data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
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Hampir semua hasil tanaman pangan tergolong mudah rusak.  Kehilangan hasil dapat diakibatkan 

oleh proses alami (metabolisme, internal) maupun yang dipacu oleh faktor eksternal.  Memahami 

kompleksitas faktor penyebabnya, maka hampir mustahil bisa meniadakan sama sekali porsi 

kehilangan hasil ini.  Namun yang menjadi persoalan adalah persentase kehilangan hasil 

komoditas pangan masih tergolong tinggi di Indonesia, yang terutama disebabkan karena 

pengelolaan pascapanen yang belum baik. 

Secara aritmatik, keberhasilan mengurangi kehilangan hasil sebesar 5 persen setara dengan 

keberhasilan meningkatkan produktivitas sebesar 5 persen.  Namun upaya dan biaya yang 

dibutuhkan akan sangat berbeda pada kondisi saat ini.  Saat ini untuk komoditas pangan pokok, 

sudah sangat sulit untuk meningkatkan produktivitas sebesar 5 persen, jikapun mau dan mampu, 

maka biayanya akan sangat mahal; sebaliknya dengan kondisi penanganan pascapanen saat ini, 

maka dengan sentuhan teknologi dengan manajemen yang sederhana, upaya mengurangi hasil 

sebesar 5 persen tersebut sangat mungkin untuk dicapai. 

Selain itu, upaya meningkatkan produktivitas adalah upaya yang keberhasilannya belum pasti.  

Upaya ini perlu konsistensi dan persistensi selama musim tanam.  Bisa saja gagal total karena 

kejadian tak terduga selama kurun waktu yang panjang tersebut.  Sebaliknya, upaya mengurangi 

kehilangan hasil lebih bersifat hampir-instan, dimana hasil dan keuntungannya segera terlihat. 

Basis teknologi pengelolaan pasca panen hampir untuk semua komoditas pangan telah dikuasai, 

sehingga yang lebih diperlukan adalah upaya adaptasi teknologi tersedia agar lebih efisien, 

handal, dan butuh investasi awal yang terjangkau oleh mayoritas masyarakat.  Mitos bahwa 

industri penanganan pascapanen komoditas pangan butuh investasi yang besar agar tercapai 

skala keekonomiannya perlu dipatahkan dengan mengembangkan teknologi yang berkesesuaian. 

  

4. Kesejahteraan Petani dan Keberlanjutan Produksi Pangan 

Bahasan ringkas di atas mengerucut pada pilihan prioritas riset dan pengembangan teknologi 

bidang pangan pada upaya mendapatkan teknologi yang tepat untuk pengelolaan lahan 

suboptimal agar menjadi produktif, pengelolaan sumberdaya kemaritiman untuk peningkatan 

produksi pangan, dan pengurangan kehilangan hasil untuk meningkatkan ketersediaan dan 

kualitas gizi pangan. 

Keberhasilan implementasi kebijakan riset dan pengembangan teknologi yang menjadi solusi 

substansial dalam pengelolaan lahan suboptimal, pengelolaan sumberdaya kemaritiman, dan 

pengurangan kehilangan hasil mungkin akan bersifat temporer jika sejak awal tidak dirancang 

sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, atau para wirausaha mikro, kecil, 

atau menengah. 

Keberlanjutan produksi pangan dan keberhasilan mewujudkan ketahanan pangan tak menjamin 

peningkatan kesejahteraan petani, jika tidak direncanakan dengan bijak; tetapi sebaliknya 

ketidak-berhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dapat menjadi kendala serius 

untuk keberlanjutan produksi pangan dan upaya mewujudkan ketahanan pangan.  Selain hal yang 

terakhir ini juga berarti mengabaikan amanah konstitusi. 
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5. Penutup 

Pernyataan bahwa prioritas riset dan pengembangan teknologi dalam rangka mewujudkan 

ketahanan pangan nasional perlu diarahkan untuk memberikan dukungan terhadap pengelolaan 

lahan suboptimal, pengelolaan sumberdaya kemaritiman untuk sumber bahan pangan, dan 

pengurangan kehilangan hasil pascapanen, tidak harus dimaknai bahwa kegiatan riset dan 

pengembangan teknologi bidang pangan lainnya tidak penting.  Prioritas ini lebih 

mempertimbangkan urgensi persoalan dan potensi sumberdaya nasional. 
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