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Pendahuluan 

Semangat untuk menjadi negara maju telah berhasil menjerumuskan banyak negara berkembang ke 

dalam krisis pangan atau ketergantungan pangan pada impor.  Persoalan pokoknya adalah kemajuan 

suatu negara sering diukur berdasarkan kemajuan sektor industrinya, sehingga banyak negara 

berkembang yang semula menumpukan perekonomiannya pada sektor pertanian tergopoh-gopoh 

beralih prioritas pembangunannya untuk lebih mendorong sektor industri. 

Sesungguhnya, tidaklah salah mendorong pertumbuhan sektor industri karena nilai tambah yang 

lebih besar akan dapat diperoleh dari sektor ini; tetapi menjadi kurang tepat jika industri yang 

didorong perkembangannya tidak sinergis dengan sektor pertanian.  Apalagi jika pengembangan 

industri dilakukan dengan menelantarkan sektor pertanian.  Harusnya, industri yang pertama 

didorong perkembangannya oleh negara agraris adalah agroindustri yang berbasis pada komoditas 

pangan dan pertanian yang dihasilkan di dalam negeri. 

Sekarang sektor pertanian kembali menarik perhatian berbagai pihak, baik pada tataran global 

maupun lokal, terutama karena harga pangan yang cenderung terus naik akibat peningkatan 

permintaan pangan; sementara upaya untuk meningkatkan produksi pangan menghadapi kendala 

multi-dimensi, tidak hanya aspek teknis-agronomis, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, hukum, 

politik.  Keberlanjutan produksi pangan tidak lagi hanya dikaitkan dengan isu ekologis/lingkungan, 

tetapi juga dapat terancam oleh isu-isu ekonomi dan sosial kemanusiaan. 

Walaupun mulai semakin tumbuh pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menyikapi persoalan 

pangan ini secara komprehensif multi-dimensi, namun realita aksinya masih terlalu terfokus pada 

upaya teknis-agronomis untuk menggenjot peningkatan produksi dan hanya mempertimbangkan 

faktor ekologis/lingkungan sebagai ancaman bagi keberlanjutan proses produksi pangan.  Isu sosial-

ekonomi seperti penyejahteraan atau pemberdayaan petani memang sering disebut dalam berbagai 

konsepsi pembangunan pertanian, tetapi sampai saat ini masih belum kentara terlihat dalam aksi 

nyata.  Dimensi sosial-ekonomi tersurat pada tataran kebijakan pokok, masih terdeteksi dalam 

strategi implementasi kebijakannya, selanjutnya mulai tergerus dalam rumusan program, dan 

akhirnya terkikis (hampir) habis pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan.  

Teknologi memang merupakan kunci untuk menjawab berbagai persoalan teknis-agronomis dalam 

rangka meningkatkan produksi pangan.  Teknologi juga mutlak dibutuhkan untuk mengelola dan 
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mengolah komoditas pangan segar menjadi produk yang secara fisik lebih menarik, tahan simpan, 

mudah diangkut, lebih beragam jenisnya, kaya gizi, lebih aman, sesuai selera konsumen, dan lebih 

tinggi nilai ekonominya.  Teknologi memang dibutuhkan agar kegiatan produksi pangan tidak 

berdampak negatif bagi lingkungan.  Namun ada baiknya untuk dicamkan lagi amanah konstitusi 

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat (5) yang secara tegas menyatakan bahwa “Pemerintah 

memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 

memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.  Maknanya, teknologi selain menjadi 

solusi bagi persoalan teknis, juga harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat. 

 

Persoalan Teknis-Agronomis 

Persoalan teknis-agronomis yang paling fundamental dihadapi saat ini dan diprediksi akan terus 

menjadi persoalan dalam upaya menyediakan pangan, yakni: Pertama, populasi penduduk yang 

masih terus meningkat dan secara langsung paralel dengan peningkatan kuantitas kebutuhan 

pangan.  Peningkatan status sosial-ekonomi masyarakat akan pula dibarengi dengan kecenderungan 

peningkatan permintaan pangan dengan mutu pangan yang baik dengan komposisi gizi sepadan 

kebutuhan, serta terjamin aman bagi kesehatan manusia.  Kedua, upaya untuk memenuhi 

kebutuhan pangan akan menghadapi tiga kendala utama, yakni penyusutan luas lahan pertanian 

akibat konversi untuk kepentingan lainnya, penurunan ketersediaan dan kualitas air untuk 

mendukung proses produksi pangan, dan dinamika perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi 

(Lakitan, 2012a). 

Peningkatan permintaan pangan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk akan hanya punya satu 

alternatif solusi, yakni meningkatkan ketersediaan pangan.  Untuk segmen masyarakat dengan 

status sosial-ekonomi menengah-atas, pangan yang disediakan tidak hanya cukup secara kuantitas, 

tetapi juga diharapkan pula dapat memenuhi kebutuhan nutrisi dengan komposisi yang berimbang 

dan aman bagi kesehatan.  Upaya peningkatan ketersediaan pangan tersebut dapat dilakukan 

dengan [1] meningkatkan produksi pangan dan/atau [2] menurunkan kehilangan pangan, baik 

selama fase budidaya maupun pada fase pascapanen.  Selain meningkatkan kuantitas pangan 

tersedia, perlu juga dilakukan upaya-upaya peningakatan kualitas dan keamanan pangan. 

Upaya peningkatan ketersediaan pangan akan menghadapi tiga kendala utama.  Kecenderungan 

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

berkurangnya luasan lahan yang tersedia untuk budidaya pertanian, semakin menurunnya 

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

mengendalikan) dinamika perubahan iklim.   

Secara global, berdasarkan data statistik FAO 2007, Schneider at al (2011) mengutip 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. 

Kondisi di Indonesia tidak banyak berbeda dengan kondisi global tersebut.  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 
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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 atau 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 pembangunan 

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 

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 sebagai konsekuensi dari pertumbuhan penduduk dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat.  Memahami realita persoalan penyusutan luas lahan pertanian dan 

kondisi kesuburan 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 (Lakitan, 2012b). 

Teknologi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air juga perlu dikembangkan, baik dari 

pendekatan tata air maupun dengan pemuliaan tanaman untuk mendapatkan varietas yang efisien 

dalam memanfaatkan air atau toleran terhadap kondisi keterbatasan air tersedia.  Teknologi untuk 

memprediksi prilaku iklim dan pengembangan tanaman yang dapat beradaptasi pada kondisi iklim 

yang ekstrim juga patut untuk mendapat perhatian. 

 

Kontribusi dan Opsi Pilihan Teknologi 

Teknologi hanya akan memberikan kontribusi jika digunakan dalam proses produksi barang/jasa, 

termasuk dalam upaya penyediaan pangan yang cukup, bergizi, aman, dan sesuai selera konsumen 

serta terjangkau secara fisik dan ekonomi.  Untuk dapat digunakan, teknologi harus dikembangkan 

dengan mengenali terlebih dahulu realita kebutuhan dan/atau persoalan nyata yang dihadapi oleh 

(calon) pengguna potensialnya.  Dalam konteks upaya pencapaian ketahanan pangan, maka 

pengguna teknologi tersebut adalah petani, peternak, pembudidaya ikan, dan nelayan, serta 

pengumpul pangan asal hutan.  Pengguna lainnya adalah pengolah bahan pangan segar menjadi 

produk pangan olahan.  Kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi oleh para pengguna perlu 

dipahami secara komprehensif terlebih dahulu, agar opsi teknologi yang ditawarkan diminati oleh 

para pengguna. 

Kapasitas adopsi para pengguna teknologi pertanian/pangan harus sepadan dengan teknologi yang 

dikembangkan agar proses adopsi dapat berlangsung.  Kapasitas adopsi pengguna tersebut perlu 

dilihat dari kemampuan teknis, manajerial, finansial, dan sosiokultural.  Banyak teknologi 
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pertanian/pangan di masa lalu yang diintroduksikan kepada para petani, tetapi tidak digunakan 

dalam proses produksi pangan sebagai akibat dari tidak padunya antara teknologi yang 

diintroduksikan dengan kebutuhan dan/atau kapasitas adopsi pihak pengguna. 

Perbedaan preferensi antara pengembang dan pengguna teknologi merupakan penyebab kegagalan 

dalam proses difusi teknologi.  Banyak pengembang teknologi lebih menyukai dan merasa lebih 

bergengsi jika bergelut dengan teknologi maju dibandingkan dengan menyediakan teknologi 

sederhana yang menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi publik.  Teknologi sesuai 

kebutuhan pengguna tidak selalu identik dengan teknologi sederhana, tetapi dapat pula berupa 

teknologi ultra maju.  Akan tetapi, jika persoalan yang dihadapi merupakan persoalan sederhana 

(sebagaimana yang umum dibutuhkan untuk budidaya pertanian saat ini), maka teknologi yang perlu 

dikembangkan/diintroduksikan tidak perlu merupakan teknologi maju yang berujung pada nilai 

investasi dan/atau biaya operasional yang tinggi, sehingga tidak mungkin diadopsi oleh petani.  

Teknologi sesuai-pengguna bersifat dinamis, mengikuti dinamika perkembangan kapasitas adopsi 

penggunanya.  Jika saat ini yang dibutuhkan adalah teknologi sederhana, maka mungkin saja dalam 

waktu mendatang berubah menjadi teknologi yang lebih maju.  Krisis pangan global yang dapat 

menyebabkan lonjakan harga pangan dan persoalan produksi pangan yang semakin kompleks, 

sangat memungkinkan ikut bergesernya jenis teknologi pertanian/pangan yang dibutuhkan.  

Edgerton (2006) mengingatkan bahwa: “History is changed when we put into it the technology that 

counts: not only the famous spectacular technologies but also the low and ubiquitous ones”.   

 

Re-orientasi Pengembangan Teknologi 

Rendahnya kontribusi teknologi terhadap pembangunan perekonomian nasional sering dikaitkan 

dengan alokasi anggaran negara yang kecil dalam mendukung kegiatan riset.  Walaupun faktanya 

memang alokasi anggaran tersebut masih sangat rendah, tetapi rendahnya kontribusi teknologi juga 

disebabkan karena ketidak-paduan (mismatch) antara teknologi yang dikembangkan dengan 

kebutuhan dan problema nyata yang dihadapi publik dan para pengguna teknologi.  Hasil riset atau 

teknologi domestik yang diadopsi oleh pengguna untuk menghasilkan barang/jasa yang dibutuhkan 

masyarakat masih sangat rendah. 

Masalah fundamental yang berkaitan dengan ketidakpaduan antara teknologi yang dikembangkan 

dengan kebutuhan pengguna teknologi (petani dan industri pengolahan pangan) perlu diselesaikan 

terlebih dahulu sebelum langkah-langkah lain diambil, karena solusi yang tepat untuk masalah ini 

merupakan ‘faktor kunci keberhasilan’ pengembangan sistem inovasi.  Secara akademik, ada dua 

alternatif yang bisa ditempuh, yakni dengan pendekatan ‘supply-push’ (mengembangkan teknologi 

terlebih dahulu, baru kemudian menawarkannya kepada pengguna) atau ‘demand-driven’ 

(memahami terlebih dahulu kebutuhan pengguna, baru kemudian mengembangkan teknologi yang 

sesuai). 

Pendekatan supply-push yang selama ini secara dominan dilakukan, secara faktual terbukti tidak 

banyak yang diadopsi oleh pengguna, sehingga teknologi tidak mampu memberikan kontribusi yang 

berarti terhadap pembangunan nasional.  Fakta ini menuntut perlunya dilakukan reorientasi 

pendekatan, yakni menggeser pendekatan dari yang lebih dominan supply-push, menjadi lebih 

dominan demand-driven. 
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Pendekatan demand-driven membutuhkan perubahan mendasar dalam mindset dan prilaku kerja 

para akademisi, peneliti, dan perekayasa.  Para pengembang teknologi yang selama ini mengambil 

peran sebagai penentu arah pengembangan teknologi, perlu bermetamorfosis menjadi sebagai 

pemasok teknologi yang dibutuhkan pengguna; sebaliknya pengguna teknologi perlu diposisikan 

sebagai penunjuk arah dalam pengembangan teknologi.   

Pilihan kebijakan yang paling ideal adalah menumbuhkan hubungan mutualistik pengembang-

pengguna teknologi yang didukung oleh regulasi untuk menjamin ekosistem yang kondusif untuk 

tumbuh-kembang inovasi teknologi dan dukungan lembaga intermediasi secara profesional dan 

proporsional. 

Strategi yang dapat dipilih untuk meningkatkan kinerja sistem inovasi guna meningkatkan kontribusi 

teknologi dalam upaya pencapaian ketahanan pangan adalah:  [1] Sinkronisasi antara teknologi yang 

dikembangkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh petani dan industri pangan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan pangan konsumen domestik; [2] Insentif bagi petani dan rangsangan untuk 

tumbuh-kembang industri pengolahan pangan yang berbasis teknologi nasional dan sesuai dengan 

permintaan pasar domestik; [3] Vitalisasi lembaga intermediasi untuk percepatan proses adopsi 

teknologi oleh petani dan industri pangan dalam negeri; dan [4] Dukungan peraturan perundang-

undangan sebagai landasan hukum untuk memfasilitasi, menstimulasi, dan mengakselerasi interaksi 

antara pengembang-pengguna teknologi dan kelembagaan pendukung lainnya (Lakitan, 2009). 

 

Keberpihakan pada Petani 

Pelaku langsung proses produksi pangan adalah petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan 

pengumpul pangan asal hutan.  Peningkatan produksi pangan tidak pernah akan terealisasi jika 

tanpa kontribusi nyata dari para pelaku produksi ini.  Oleh sebab itu, teknologi yang dikembangkan 

perlu ‘lebih bersahabat’ dan diarahkan untuk memudahkan para petani dalam memproduksi 

pangan.  Teknologi yang lebih bersahabat dalam persepsi petani dan pelaku produksi pangan lainnya 

adalah teknologi yang secara teknis mudah dioperasikan dan secara ekonomis lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan cara tradisional.   

Faktor penyebab kegagalan dalam introduksi teknologi pertanian/pangan yang paling umum adalah 

bukan karena kendala teknis, tetapi sering disebabkan karena biaya operasionalnya yang tinggi 

sehingga tidak menguntungkan bagi petani.  Harga komoditas pangan yang rendah menjadi 

tantangan berat bagi para pengembang teknologi untuk menghasilkan teknologi yang sesuai bagi 

petani.  Tantangannya adalah menciptakan teknologi yang lebih efisien, tidak menyebabkan ongkos 

produksi lebih mahal, dan menjamin peningkatan keuntungan bagi pengguna petani yang 

mengadopsinya.  Inovasi teknologi yang bersifat ‘frugal’ dibutuhkan untuk produksi pangan. 

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 itu, hal yang 

terakhir ini juga berarti mengabaikan amanah konstitusi. 

Selayaknya petani diposisikan sebagai aktor utama dalam skenario besar upaya mewujudkan 

ketahanan dan kedaulatan pangan, bukan karena aktor atau kelembagaan lainnya tidak penting, 

tetapi karena satu-satunya aktor yang pada akhirnya akan mengeksekusi kegiatan produksi pangan 
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di lahan budidaya adalah petani.  Petani yang dimaksud disini tentunya mencakup peternak, 

pembudidaya ikan, nelayan, dan pengumpul pangan kehutanan. 

Sebagus apapun regulasi, kebijakan, serta rancangan program dan kegiatan yang dibuat oleh 

pemerintah tidak akan mampu mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, kecuali petani 

bersedia mengeksekusi kegiatan tersebut.  Demikian pula secanggih apapun teknologi yang 

dihasilkan oleh lembaga riset atau perguruan tinggi, tetap tidak akan berkontribusi terhadap upaya 

meningkatkan produksi pangan jika tidak diaplikasikan oleh petani dalam kegiatan budidaya 

komoditas pangan.   

Pemosisian petani sebagai aktor utama dalam skenario pro-keberlanjutan ini tak mengurangi arti 

dan peran penting pihak-pihak lain yang terlibat.  Kinerja akhir dalam meningkatkan ketersediaan 

dan mewujudkan kemandirian pangan merupakan resultan dari semua upaya dan kinerja para aktor 

dan semua lembaga yang terlibat.  Menata posisi masing-masing aktor atau lembaga dalam sebuah 

sistem yang integratif dan sinergis merupakan tantangan manajerial yang perlu dijawab, agar 

masing-masing pelaku tersebut dapat unjuk kinerja dan berkontribusi secara optimal dalam upaya 

kolektif mewujudkan kemandirian pangan.   

 

Padu Serasi Konsepsi Ketahanan dan Kedaulatan Pangan 

Pada World Food Summit tahun 1996, ketahanan pangan3 dinyatakan terwujud jika semua orang 

pada setiap waktu mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh pangan yang 

cukup, bermutu, dan aman, serta sesuai dengan kebutuhan gizi dan selera masing-masing untuk 

dapat hidup sehat dan aktif.  Definisi tentang ketahanan pangan ini telah mengalami evolusi sejak 

pertama diperkenalkan secara formal pada World Food Conference tahun 1974 (FAO, 2006). 

Berdasarkan tafsiran FAO (2006) atas definisi ketahanan pangan, maka ada empat dimensi 

ketahanan pangan, yakni: [1] ketersediaan pangan, dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang 

layak, yang dipenuhi melalui produksi domestik maupun impor; [2] akses pangan, yakni bagi setiap 

individu agar dapat mengelola sumberdaya untuk memperoleh pangan yang mencukupi 

kebutuhannya; [3] utilisasi pangan, didukung ketersediaan air bersih, sarana sanitasi dan kesehatan 

yang dibutuhkan dalam penyiapan pangan agar terpenuhi semua kebutuhan fisiologis dan tercapai 

kondisi kecukupan gizi; dan [4] stabilitas pangan, akses untuk memperoleh pangan harus 

berlangsung sepanjang waktu, termasuk jika terjadi bencana yang tak terduga (diakibatkan oleh 

faktor alam ataupun krisis ekonomi) maupun karena kejadian yang terjadi secara berkala dan/atau 

berulang (cyclical events) tetapi relatif bisa diprediksi, misalnya pada musim paceklik.  Stabilitas 

dalam konteks ini bergantung pada ketersediaan dan akses. 

Konsep ketahanan pangan hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumen pangan dan tidak 

sama sekali menyinggung tentang peran penting dan strategis dari produsen pangan dan bagaimana 

pangan tersebut diproduksi.  Fakta bahwa ketersediaan pangan sangat tergantung pada dedikasi 
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Summit, 1996) 
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petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pengumpul pangan dari hutan dalam 

memproduksi atau menyediakan pangan tidak tersirat apalagi tersurat dalam definisi yang 

digunakan.  Fakta bahwa ketersediaan pangan dan keberlanjutan proses produksi pangan sangat 

tergantung pada dinamika kondisi lingkungan juga tidak disinggung.  Dimensi yang menjadi ruh 

definisi ketahan pangan tersebut adalah faktor teknis-agronomis yang mempengaruhi produksi, 

distribusi, dan konsumsi pangan; sedangkan dimensi sosial-ekonomi dan lingkungan untuk menjamin 

keberlanjutan proses produksi pangan tersebut masih terabaikan. 

Pengabaian peran penting dan strategis para produsen pangan di perdesaan dan pengabaian 

dimensi sosial-ekonomi dan lingkungan dalam proses produksi pangan agar dapat berkelanjutan 

telah menimbulkan ketidakpuasan beberapa pihak, terutama organisasi yang lebih berpihak pada 

petani dan gigih memperjuangkan hak-hak petani dan produsen pangan lainnya, serta organisasi 

yang memperjuangkan kelestarian fungsi lingkungan.  Contoh kritik terhadap cara pandang politik 

‘produktivisme’ dan ketahanan pangan dapat dibaca pada Tomlimson (2011). 

Pada tahun 2007, lahir Deklarasi Nyeleni (the Declaration of Nyéléni) yang antara lain 

memperjuangkan upaya mewujudkan kedaulatan pangan (food sovereignty).  Kedaulatan pangan 

dimaknai sebagai hak individu untuk mendapatkan pangan yang sesuai secara budaya dan 

memenuhi kebutuhan untuk hidup sehat, yang diproduksi melalui metoda yang ekologis dan 

berkelanjutan, serta hak (masyarakat) untuk menentukan sistem pertanian dan produksi pangan 

sendiri.4   

Konsepsi kedaulatan pangan secara nyata memposisikan petani dan produsen pangan lainnya 

sebagai aktor penting, kemandirian menjadi penciri utamanya, serta keberlanjutan proses produksi 

pangan menjadi tujuan utamanya.  Kedaulatan pangan mengandung empat dimensi, yakni: [1] 

proses produksi pangan disesuaikan dengan kondisi dan potensi sumberdaya lokal (define own food 

and agricultural system); [2] kegiatan budidaya atau produksi pangan dilakukan dengan cara yang 

berwawasan ekologis (ecologically-sound); [3] peran petani produsen pangan perlu diapresiasi 

dengan cara meningkatkan kesejahteraannya (farmers’ welfare), tidak hanya semata sebagai bentuk 

apresiasi karena jasanya dalam menyediakan pangan, tetapi juga agar petani tetap termotivasi untuk 

melaksanakan pekerjaannya memproduksi pangan; dan [4] lebih mengutamakan keberlanjutannya 

(sustainable) proses produksi pangan, yang hanya dapat diwujudkan jika dimensi teknis-agronomis, 

ekologis/lingkungan, dan sosial-ekonomis dipadu secara harmonis dalam setiap upaya 

mengoptimalkan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. 

Mewujudkan ketahanan pangan adalah penting, tetapi merancang agar kondisi ketahanan tersebut 

dapat dipertahankan secara berkelanjutan merupakan hal yang lebih penting.  Ketersediaan dan 

akses pangan bukan hanya untuk dinikmati oleh setiap individu pada saat ini, tetapi juga merupakan 

hak bagi generasi-generasi berikutnya.  Selalu perlu diingat bahwa keberlanjutan sebagaimana 

disinggung sebelumnya bukan hanya persoalan teknis-agronomis, tetapi juga merupakan isu 

ekologis/lingkungan dan sosial-ekonomis. 

 

                                                           
4
 Food sovereignty is the right of peoples to healthy and culturally appropriate food produced through 
ecologically sound and sustainable methods, and their right to define their own food and agriculture systems 
(Declaration of Nyéléni, 2007) 
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Penutup 

Inovasi teknologi memang mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan 

pangan.  Juga mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat 

perdesaan.  Tetapi teknologi tidak secara otomatis akan berkontribusi nyata dan signifikan dalam 

mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, serta kesejahteraan petani.  Teknologi hanya akan 

berkontribusi jika digunakan dalam proses budidaya, pengolahan pangan, atau pada subsistem 

agribisnis lainnya.  Peluang bagi teknologi untuk digunakan sangat tergantung pada: [1] relevansinya 

dengan kebutuhan nyata dan/atau realita persoalan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan 

ketahanan dan kedaulatan pangan; [2] sepadan dengan kapasitas adopsi petani atau pelaku produksi 

pangan lainnya; serta [3] peluangnya untuk memberikan keuntungan atau meningkatkan 

kesejahteraan bagi penggunanya. 

Persoalan pangan bersifat multidimensi, bukan hanya persoalan teknis semata, tetapi juga 

merupakan persoalan sosial, ekonomi, kelembagaan, kultural, hukum, dan politik.  Oleh sebab itu, 

pengembangan teknologi sebagai solusi teknis persoalan pangan, tidak boleh hanya fokus pada 

dimensi teknisnya semata tetapi harus disesuaikan dengan kondisi dimensi non-teknis lainnya agar 

dapat efektif berkontribusi. 
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