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Paling tidak ada tiga tantangan besar yang membutuhkan inovasi pertanian, yakni [1] tantangan 

untuk meningkatkan produksi pangan dan komoditas pertanian lainnya (tantangan agronomis); [2] 

tantangan untuk menurunkan kehilangan hasil pada fase pascapanen (tantangan pascapanen); dan 

[3] tantangan untuk memenuhi kebutuhan konsumen/penduduk yang terus tumbuh (tantangan 

demografis). 

Teknologi dapat memberikan kontribusi terhadap upaya menjawab tiga tantangan tersebut.  Namun 

teknologi bukan merupakan solusi tunggal bagi tantangan-tantangan tersebut, karena masing-

masing tantangan bersifat multi dimensi dan tidak hanya bersifat teknis semata.  Oleh sebab itu, 

perlu didukung regulasi dan kebijakan publik yang sesuai; alokasi anggaran yang memadai; dan 

sumberdaya manusia dengan keahlian yang relevan, memahami dan sensitif terhadap realita 

persoalan, serta mempunyai intergitas tinggi. 

Demikian pula, tidak semua strata dan jenis teknologi akan efektif berkontribusi.  Hanya teknologi 

yang relevan secara teknis dan sesuai dengan kapasitas adopsi pengguna yang akan berpeluang 

untuk secara nyata berkontribusi dalam upaya menjawab tiga tantangan tersebut. 

Satu hal lagi yang tidak boleh diabaikan adalah amanah konstitusi yang secara jelas dan tegas 

menyatakan bahwa pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan umat manusia dan memajukan peradaban.  Hal ini juga selaras dengan semangat 

kebijakan pembangunan yang bersifat inklusif, yakni memberikan kesempatan bagi semua pihak 

untuk berpartisipasi dan sekaligus juga untuk membuka peluang bagi para pihak tersebut untuk ikut 

menikmati hasil-hasil pembangunan, yakni berupa peningkatan kesejahteraannya.  

Tantangan Agronomis.  Kecenderungan global yang terjadi saat ini dan di masa depan adalah 

semakin berkurangnya luasan lahan subur, menurunnya ketersediaan dan kualitas air untuk kegiatan 

pertanian, dan semakin sulitnya memprediksi dinamika perubahan iklim.  Faktor-faktor ini secara 

kolektif dapat disebut sebagai tantangan agronomis atau tantangan pada fase kegiatan on-farm.  

Karena persoalan agronomis dominan bersifat teknis, maka solusi inovatifnya adalah menyediakan 

teknologi yang relevan secara teknis dan layak secara ekonomi. 

Pada saat ini pilihan teknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan, menyediakan air untuk 

kegiatan pertanian, dan teknologi untuk memprediksi dinamika perubahan iklim sudah tersedia.  

Namun demikian, masih lebar ruang untuk menyempurnakan teknologi tersebut.  Teknologi 

peningkatan produktivitas lahan masih perlu ditingkatkan efisiensi aplikasi sarana produksi pertanian 

(saprotan) sehingga ongkos produksi dapat ditekan dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat 

lebih terkendali. 

Teknologi peningkatan produktivitas akan berhadapan dengan faktor pembatas utamanya, yakni 

biaya aplikasinya dan kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkannya.  Teknologi peningkatan 
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produktivitas agar dimanfaatkan dalam usaha tani, maka harus juga menguntungkan secara ekonomi 

dan layak secara ekologi. 

Untuk memenuhi kebutuhan pangan dan komoditas pertanian lainnya seiring dengan laju 

pertumbuhan penduduk, hampir tidak mungkin dapat dicapai hanya dengan upaya peningkatan 

produktivitas.  Alternatif lainnya adalah melakukan perluasan lahan (ekstensifikasi) pertanian.  

Realita yang dihadapi saat ini adalah lahan-lahan subur nyaris seluruhnya telah termanfaatkan dan 

malah semakin berkurang karena dikonversi untuk kegiatan non-pertanian atau telah terdegradasi 

kualitasnya karena praktek budidaya yang tidak tepat atau karena berbagai jenis cemaran. 

Lahan yang masih tersedia untuk ekstensifikasi pertanian terutama berada di Sumatera, Kalimantan, 

dan Papua.  Namun, sebagian besar merupakan lahan-lahan suboptimal yang memiliki satu atau 

lebih kendala agronomis untuk dijadikan lahan pertanian produktif.  Inovasi teknologi dibutuhkan 

untuk menjadi solusi persoalan ini, termasuk misalnya pengembangan varietas tanaman yang secara 

spesifik sesuai untuk kondisi lahan sub-optimal, pengembangan teknik budidaya yang tepat untuk 

menyiasati kondisi lahan tersebut, dan teknologi agronomis lainnya yang berkesesuaian. 

Beberapa pakar pertanian sangat meyakini bahwa air merupakan unsur yang paling menentukan 

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

melebihi dampak yang mungkin diakibatkan oleh kekurang-tersediaan lahan pertanian.  Semakin 

meningkatnya kebutuhan air untuk kegiatan non-pertanian di perkotaan dan untuk memenuhi 

kebutuhan industri akan secara langsung mengurangi air yang tersedia untuk pertanian. 

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

dapat mengatasi tambahan kebutuhan air tersebut melalui pengembangan teknologi yang tepat 

untuk mendukung pembangunan infrastruktur penampung dan konservasi air hujan, sistem irigasi 

yang lebih efisien, dan pengembangan varietas tanaman pangan yang lebih efisien dalam 

penggunaan air (high water use efficiency variety). 

Kekhawatiran tentang dampak perubahan iklim telah merebak secara luas, termasuk di Indonesia.  

Perubahan iklim tak dapat dipungkiri memang sedang terjadi dan tentu perlu diantisipasi.  Langkah 

antisipatif tersebut tentu termasuk menyiapkan teknologi untuk memantau proses perubahan 

tersebut dan mengkaitkannya dengan kemungkinan dampak terhadap pertanian. 

Terhadap tiga isu agronomis di atas dan mempertimbangkan karakteristik sumberdaya pertanian 

Indonesia saat ini, maka selayaknya kegiatan riset dan pengembangan teknologi saat ini lebih banyak 

diarahkan untuk memberikan solusi bagi persoalan terkait pengelolaan lahan-lahan suboptimal 

untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian. 

Tantangan Pascapanen.  Kehilangan hasil pada fase pascapanen merupakan persoalan yang sangat 

serius dan perlu mendapat perhatian serta perlu segera dicarikan solusinya.  Walaupun realitanya 

pada saat ini, sangat terkesan bahwa persoalan ini kalah populer dibandingkan dengan upaya untuk 

meningkatkan produktivitas pertanian.   

Pentingnya upaya mengurangi kehilangan hasil dapat diilustrasikan sebagai berikut: 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 
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metabolisme pasca panen, dll), maka sesungguhnya 15 persen biaya produksi, waktu, dan tenaga 

yang dicurahkan selama satu musim tanam tersebut telah terbuang secara percuma. 

Hampir semua hasil tanaman pangan dan komoditas pertanian lainnya 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 dan pertanian di Indonesia masih tergolong tinggi, 

yang terutama disebabkan karena pengelolaan pascapanen yang belum baik. 

Keberhasilan mengurangi kehilangan hasil sebesar 5 persen setara dengan keberhasilan 

meningkatkan produktivitas sebesar 5 persen.  Namun upaya dan biaya yang dibutuhkan akan 

sangat berbeda.  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 baik, 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 sepanjang musim tanam.  Bisa saja gagal total karena 

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

kehilangan hasil 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 dan/atau improvisasi teknologi tersedia agar 

lebih efisien, handal, dan butuh investasi awal yang terjangkau oleh mayoritas masyarakat. 

Tantangan Demografis.  Pertumbuhan penduduk yang terus berlanjut (terutama di negara-negara 

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

menyebabkan peningkatan kuantitas kebutuhan, standar mutu, dan tuntutan untuk jaminan 

keamanan komoditas pertanian, terutama pangan. 

Selain untuk peningkatan produksi, upaya meningkatkan kualitas dan keamanan pangan juga butuh 

dukungan teknologi, baik pada fase on farm, maupun pada fase off farm.  Peningkatan mutu pangan 

dan komoditas pertanian non-pangan dapat dimulai dengan pengembangan varietas unggul yang 

dirakit khusus untuk memperbaiki komposisi gizi pangan atau menghasilkan komoditas non-pangan 

dengan karakteristik yang spesifik sesuai untuk peruntukannya.  Teknologi pemuliaan tanaman 

menjadi penting peranannya untuk mencapai tujuan tersebut.  Pilihan teknologi untuk pemuliaan 

bervariasi dari teknologi pemuliaan secara konvensional, maupun melalui aplikasi bioteknologi yang 

lebih canggih. 

Peningkatan mutu juga dapat dilakukan selama proses budidaya.  Berbagai teknologi budidaya telah 

dikembangkan, terutama untuk jenis tanaman hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi tinggi 

dan rentan terhadap kerusakan mekanis atau serangan hama dan mikroba patogenik.  Tinggal 

menambah variannya yang spesifik untuk komoditas yang dibudidayakan dan/atau untuk 

meningkatkan nisbah untung/rugi usaha tani komoditas yang dipilih.  Upaya peningkatan mutu ini 

perlu juga dibarengi dengan upaya meningkatkan keamanan pangan, misalnya dengan aplikasi 

teknologi yang bebas dari bahan-bahan kimia berbahaya bagi kesehatan manusia. 
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Perbaikan mutu dan upaya menjaga keamanan pangan akan lebih intensif pada fase pascapanen, 

baik untuk hasil pertanian segar maupun selama proses pengolahannya.  Pilihan teknologi untuk dua 

tujuan ini telah tersedia dan sangat beragam.  Namun demikian, selalu akan tersedia ruang untuk 

introduksi teknologi yang lebih efektif dan efisien untuk peningkatan kualitas maupun keamanan 

produk pertanian tersebut. 

Secara ringkas, tiga tantangan ini mempunyai batasan lingkup yang berbeda tetapi bersifat saling 

melengkapi.  Tantangan agronomis terkait langsung dengan upaya meningkatkan produksi 

pertanian, sedangkan tantangan pascapanen lebih fokus pada upaya meningkatkan ketersediaan 

pangan dengan cara mengurangi kehilangan hasil pertanian, dan tantangan demografis terkait 

dengan upaya memenuhi permintaan konsumen atas komoditas pertanian yang mencukupi, 

bermutu, dan aman.  

Kesejahteraan Petani dan Keberlanjutan Pertanian.  Bahasan ringkas di atas mengerucut pada 

pilihan prioritas riset dan pengembangan teknologi bidang pertanian pada upaya mendapatkan 

teknologi yang tepat untuk peningkatan produktivitas lahan suboptimal agar menjadi produktif; 

pengurangan kehilangan hasil untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan komoditas pertanian 

lainnya; dan mencukupi kebutuhan produk pertanian selaras dengan laju pertumbuhan penduduk 

secara kuantitas, mutu, dan keamanannya. 

Keberhasilan aplikasi hasil riset dan pengembangan teknologi sebagai solusi untuk tiga tantangan 

utama di atas, hanya akan bersifat temporer (tidak berkelanjutan) jika tidak sejak awal dirancang 

untuk sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan aktor-aktor lain yang berperan langsung 

dalam setiap fase kegiatan pertanian.  

Oleh sebab itu, perencanaan dan pilihan prioritas teknologi pertanian perlu dilakukan secara cermat 

dan objektif, sesuai dengan realita kebutuhan dan persoalan, serta memberi peluang bagi aktor-

aktor pembangunan pertanian untuk menjadi lebih sejahtera.  Ketidak-berhasilan dalam 

meningkatkan kesejahteraan petani dan aktor pelaku proses produksi pertanian lainnya dapat 

menjadi kendala serius untuk keberlanjutan produksi pertanian.   

Selayaknya apa yang sudah diamanahkan oleh konstitusi untuk menyejahterakan rakyat perlu 

dijalankan secara konsisten dan persisten, baik demi alasan legal-formal maupun karena mengikuti 

hati nurani.   

 

 


