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Aktor sejati produksi pangan adalah petani, 
peternak, pembudidaya ikan, dan nelayan. Mereka 
juga tulang punggung swasembada pangan 
tanahair. Peningkatan produksi pangan mustahil 
tercapai tanpa kontribusi para aktor itu. Indikasi 
pencapaian ketahanan pangan adalah akses-secara 
fisik dan finansial-smua lapisan masyarakat 
terhadap sumber pangan. Akses itu bukan sekedar 
untuk kelangsungnan hidup, tapi juga untuk 
kesehatan dan produktifitas. Konsisten dengan 
ketersediaan akses itu, pembangunan pertanian 
mesti berorientasi pemenuhan kebutuhan pasar 
domestik. 

Kemandirian pemenuhan kebutuhan pangan 
domestik menjadi modal dasar menangkal dampak 
krisis global. Masalahnya, tuntutan masyarakat 
senantiasa berubah. Dulu orang memelihara ayam 
selama berbulan-bulan untuk dipotong saat hari 
raya, sekarang ayam potong cuma perlu beberapa 
pekan sejak telur menetas sampai siap potong. 
Peran teknologi bakal nyata kalau digunakan dalam 
produksi barang atau jasa untuk perbaikan 
kehidupan. Salah satu faktor untuk memperbaiki 
kehidupan adalah penyediaan pangan dalam 
jumlah dan gizi cukup, aman, sesuai selera pasar, 
serta terjangkau secara fisik dan ekonomi oleh 
semua lapisan. 

Agar mudah diterapkan, pengembangan teknologi 
mesti mengenali calon pengguna potensial. Dalam 
konteks pangan, calon pengguna primer teknologi 
adalah aktor produksi pangan. Di bawahnya-
pengguna teknologi tingkat sekunder-adalah 
pengolah bahan segar menjadi produk olahan. 
Namun, kebutuhan dan persoalan nyata yang 
dihadapi calon pengguna mesti dipahami supaya 
solusi teknologi yang ditawarkan tidak sia-sia. Perlu 
pemahaman komprehensif agar teknologi yang 
ditawarkan sesuai kapasitas pemahaman calon 
pengguna sehingga teknologi bisa langsung 
diadopsi. 

Biaya.  Salah satu hambatan pencapaian ketahanan 
pangan adalah minimnya kontribusi teknologi. Hal 
itu terutama disebabkan teknologi yang 
berkembang tidak menjawab kebutuhan dan 
persoalan nyata pengguna atau tidak sesuai 
kapasitas adopsi inovasi oleh pengguna. Akibatnya 

banyak teknologi pertanian yang diperkenalkan sia-
sia lantaran pengguna tidak mengadopsi inovasi 
itu. Hambatan paling umum seringkali bukan 
kendala teknis, tapi lebih karen afaktor biaya. 
Kebannyakan teknologi modern mensyaratkan 
biaya tinggi dalam operasionalnya. Akibatnya 
teknologi itu tidak terjangkau pengguna, yang hasil 
produksinya-berupa komoditas pangan dan 
pertanian-hanya dilabeli harga murah. 

Tantangan terbesar yang menghadang 
pengembangan teknologi saat ini adalah 
menciptakan teknologi yang efisien, profitabel, tapi 
tetap rendah biaya. Sebenarnya hanya perlu 
melakukan pendekatan berbasis pengguna untuk 
menentukan teknologi yang tepat. Pasalnya, 
kebanyakan permasalahan yang muncul 
sebenarnya sederhana. Persoalan yang muncul itu-
itu saja: kekurangan air pada musim kemarau, 
serangan hama, atau penyimpanan produk 
pascapanen. Permasalahan di tingkat pengguna 
sebenarnya sederhana, tidak perlu teknologi tinggi 
berbiaya tinggi. 

Sayang, terdapat jurang lebar antara preferensi 
pengembang teknologi dan penggunanya 
dilapangan. Banyak pengembagan teknologi 
merasa punya prestise lebih kalau menggeluti 
teknologi mutakhir meski diimpor dari negara yang 
punya kondisi agroklimat berbeda. Akhirnya saat 
digunakan, teknologi berbiaya tinggi itu cuma 
teronggok jadi tontonan. Lebih parah lagi sebagian 
periset dan akademisi lebih sibuk meriset sesuai 
keinginan sendiri, bukan berangkat dari persoalan 
riil di lapangan. Akibatnya banyak riset hannya 
berujung pada laporan yang fungsinya sekedar 
pertanggungjawaban keuangan. Jika budaya 
periset dan akademisi seperti itu, mana mungkin 
teknologi berkontribusi positif pada pencapaian 
ketahanan pangan? 

Untuk itu, teknologi pertanian yang dikembangkan 
mesti sesuai pengguna. Teknologi itu mesti dinamis 
sehingga selalu bisa menjawab tantangan yang 
berkembang. Kalau saat ini menggunakan  
teknologi sederhana, maka harus ada kemungkinan 
menggandengkannya dengan teknologi maju. 
Contoh mudah, teknologi bajak sawah. Dulu ditarik 
sapi, nantinya bisa ditarik traktor tangan. 



Selanjutnya bisa menggunakan apa lagi, tergantung 
perkembangan kebutuhan dan teknologi. 

Kenapa harus berangkat dari pengguna? Teknologi 
maju dibidang pangan belum tentu lebih baik bagi 
pengguna primer. Selain biaya operasional tinggi, 
dapat pula menyebabkan ketergantungan. Ambil 
contoh padi hibrida yang potensi hasilnya melebihi 
10 ton per hektar. Namun, benihnya hanya bisa 
dibuat produsen benih. Akibatnya kegiatan tanam 
petani tergantung pada penyedia benih. Dampak 
lebih jauh, muncul produsen benih palsu yang 
cuma mencari keuntungan sesaat. Ujung-ujungnya 
petani hanya menjadi korban yang sudah jatuh 
tertimpa tangga. 

Merosot.  Pada 2008, Badan Penelitian dan 
Pengembangan Departemen Pertanian 
mempublikasikan data kontribusi teknologi 
terhadap produktifitas pertanian nasional. Pada 
padi, kontibusi teknologi berhasil meningkatkan 
hasil panen hingga 0,75 ton gabah kering giling per 
hektar. Pada sektor peternakan tercatat 
peningkatan hasil domba komposit 17 kg per ekor 
per tahun dan penigkatan produksi telur itik 219 
butir per ekor per tahun. Namun, angka itu tidak 
menggambarkan apakah peningkatan disebabkan 
oleh kontribusi teknologi atau faktor lain. 

Untuk memperoleh data akurat peranan teknologi 
terhadap hasil dilakukan dengan menghitung faktor 
produktifitas total (FPT). Prinsipnya, FPT mengukur 
total produksi yang dihasilkan komponen 
nonmateri seperti teknologi, ide dan pemikiran, 
atau konsultasi. Nilai FPT diperoleh setelah 
mengeluarkan kontribusi komponen materi seperti 
investasi modal atau tenaga kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi Avila dan Evenson pada 2004 terhadap 
negara-negara Asia mendapati FPT tanaman 
pangan indonesia merosot dari 3,95% pada periode 
1961-1980 menjadi -0,78 pada periode 1981-2000 
menjadi -0,78 pada periode sama, FPT sektor 
peternakan merosot dari 3,08% menjadi 2,41% itu 
kontras di Vietnam, yang pada periode sama FPT 
negatif menyatakan nominal peningkatan hasil 
tidak setara nominal teknologi baru yang 
digunakan. 

Saat ini kegiatan periset dan akademisi lebih 
banyak bersifat curiousity driven research (CDR) 
alias riset berdasarkan keingintahuan peneliti. 
Padahal yang diperlukan adalah goal oriented 
research, GOR atau riset yang bermuara penemuan 
untuk memenuhi kebutuhan. Mertinya riset untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan tidak terpisah 
dengan riset untuk menjawab persoalan riil di 
masyarakat. Dengan demikian pengetahuan dari 
riset bisa menjadi modal dasar menciptakan 
teknologi tepat guna untuk menjawab persoalan di 
lapangan. 

Itu artinya riset akademik, meski tidak langsung 
menjawab persoalan, mesti menjadi pijakan bagi 
riset selanjutnya yang lebih mengarah pada solusi 
akhir. Untuk itu perlu kepedulian dan sensitivitas 
periset dan akademisi-terlepas dari bidang masing-
masing-terhadap persoalan nyata di sektor 
pertanian dan peternakan. Dunia akademik tidak 
bisa berpangku tangan berdiam diri, terisolir dari 
dunia nyata, dan menjadi menara gading. Riset 
yang berorientasi menjawab persoalan riil pun 
mempunyai bobot akademik tinggi, asal konsisten 
dan sesuai metodologi riset baku.  

 


