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1. Pendahuluan 

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya 

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia 

yang berkualitas.   

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Pangan yang telah disahkan melalui sidang 

pleno Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2012, pangan adalah 

segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 

perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan 

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,  termasuk bahan tambahan Pangan, bahan 

baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau 

pembuatan makanan atau minuman. 

Berdasarkan sumber pangan, bahan pangan dibedakan menjadi 2, yaitu (i) bahan makanan 

nabati, yang berasal dari tanaman/tumbuh-tumbuhan, dan (ii) bahan pangan hewani, yang berasal 

dari hewan (termasuk ikan). Pada dasarnya pangan tersebut harus ada di setiap saat dan untuk 

dapat memenuhi kriteria ketahanan pangan.  Ketersediaan pangan ditentukan oleh 3 aspek pokok 

yaitu produksi (kuantitas), distribusi (aksesibilitas) dan konsumsi (bergizi dan aman). 

Ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan Indonesia dinilai belum kokoh. Hal ini 

diindikasikan oleh tingginya impor produk pangan (Tabel 1).  Nilai impor pangan tahun 2011 

mendekati Rp 60 triliun (Permana 2011).  Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya ketahanan pangan  

masih terfokus pada ketersediaan dan konsumsi, dan belum berorientasi pada sisi produksi, 

kemandirian dan kedaulatan pangan.  Ketersediaan pangan seharusnya lebih berorientasi pada 

peningkatan  kapasitas produksi dalam negeri, baru kemudian distribusi/aksesibilitas dan konsumsi. 

Dengan demikian, maka ketergantungan pada produk luar dapat dieliminasi dan kemandirian dan 

kedaulatan pangan dapat diwujudkan. 

Upaya peningkatan produksi pertanian pada prinsipnya dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu 

intensifikasi dan ekstensifikasi. Usaha secara intensifikasi selama ini telah banyak dilakukan dan 

dinilai cukup berhasil. Namun demikian upaya peningkatan produksi melalui intensifikasi tersebut 

belum cukup untuk mengejar kebutuhan pangan yang terus meningkat. Tingginya peningkatan 

kebutuhan pangan ini terutama disebabkan oleh tingginya angka peningkatan jumlah penduduk di 

Indonesia (Gambar 1). Untuk mengimbangi peningkatan jumlah penduduk yang pesat, maka upaya 
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peningkatan produksi pangan perlu dilakukan bersamaan baik secara intensifikasi maupun 

ekstensifikasi (Pawiroharsono dan Chaidir 2011). 

 

Tabel 1. Volume dan Nilai Impor beberapa bahan pangan pokok, tahun 2011 

KKoommooddiittaass 

PPaannggaann 
KKoonnssuummssii ((ttoonn)) VVoolluummee  IImmppoorr 

((ttoonn)) 
NNiillaaii  IImmppoorr  ((rriibbuu  

UUSSDD)) 
RRaattiioo  IImmppoorr  

//KKoonnssuummssii  ((%%))  

BBeerraass 3333  550000  000000 22  775500  000000 11  550000  000000   88 

KKeeddeellaaii 33  110000  000000   11  884477  990000 22  550000  000000 6600 

GGuullaa 55  550000  000000 22  770000  000000 11  550000  000000 1188 

GGaanndduumm 55  550000  000000 55  550000  000000 11  330000  000000 110000 

JJaagguunngg 1188  880000  000000 22  006688  000000 11  002200  000000 1111 

Sumber: (BPS, 2012) 

 
 

Gambar 1.  Perkembangan penduduk Indonesia (Sensus Penduduk 2010) dan proyeksi jumlah 

penduduk sampai dengan tahun 2035 (Pawiroharsono dan Chaidir 2011). 

 

Pemerintah telah melakukan upaya peningkatan produksi pangan melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi. Upaya pemerintah melalui ekstensifikasi selama ini dinilai belum cukup memadai 

untuk memacu peningkatan produksi pangan. Untuk tahun 2011 upaya penciptaan sawah baru 

tercapai  55% dari rencana total sebesar 100 ribu hektar. Lahan pertanian di pulau Jawa dan Bali 
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justru cenderung terus menurun akibat alih fungsi/konversi dari lahan pertanian menjadi lahan non 

pertanian baik untuk industri, perumahan maupun jalan.  Sebagai contoh luas lahan sawah hingga 

tahun 1990 tercatat mengalami peningkatan, namun pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami 

penurunan. Besarnya konversi luas baku sawah mulai tahun 1990 hingga 2009 adalah sebesar  –  4,4 

persen (Koespramoedyo 2011).  

Dengan kondisi dan dengan berbagai pertimbangan yaitu: (i) impor pangan yang makin 

tinggi, (ii) laju peningkatan produksi pangan yang makin melambat (< 1%), (iii) lahan pertanian 

produktif (terutama sawah) yang terus berkurang (tingkat konversi –  4,4%), (iv) upaya ekstensifikasi 

yang kurang berhasil, dan (v) jumlah penduduk yang terus meningkat (> 1,5%); maka pemanfaatan 

lahan sub-optimal dirasakan sangat mendesak dan dipandang sebagai alternatif yang sangat 

strategis untuk peningkatan produksi pangan, dalam rangka mengurangi ketergantungan pada 

impor, sehingga memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.  

 

2. Daya Saing Produk Pangan Indonesia 

Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan 

kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan 

global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Untuk mencapai keberhasilan pengembangan dan 

pembangunan iptek, diperlukan arah kebijakan dan strategi nasional yang holistik dan komprehensif, 

mencakup seluruh aspek kehidupan yang menunjang kesejahteraan masyarakat.  Daya saing produk 

pertanian Indonesia secara umum dinilai masih rendah, kecuali untuk produk perkebunan yang 

dinilai mempunyai daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan produk pertanian lainnya. 

Hal ini terkait bahwa produk perkebunan pada umumnya merupakan produk ekspor. Meskipun  

demikian, daya saing tersebut akan sangat bervariasi dan tergantung pada masing-masing jenis 

komoditas (Gambar 2).  

 

Gambar 2.  Daya saing produk pangan nasional (Kemenristek, data belum terpublikasi) 
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Daya saing mayoritas produk pangan tidak tinggi (Gambar 2). Hanya produk confectionary 

(permen dll), lemak (CPO, kakao),  ikan dan produk ikan yang mempunyai daya saing tinggi. Data 

menunjukkan pula lemak, ikan dan produk ikan memberikan nilai tambah yang tinggi pula selain 

daya saing. Kita perlu mengembangkan produk yang bernilai tambah dan daya saing yang tinggi 

karena penting untuk ekspor maupun bersaing di dalam negeri, khususnya dalam era perdagangan 

global saat ini. 

 

3. Arah Kebijakan Riset dan Teknologi Pangan 

Dengan demikian, ada 2 persoalan pokok dalam pengembangan pangan, yaitu kemandirian 

pangan dan peningkatan daya saing produk pangan. Oleh karena itu, kebijakan riset dan teknologi 

diarahkan untuk peningkatan kemandirian dan daya saing produk pangan dengan menfokuskan riset 

dan teknologi untuk: (i) meningkatkan produktivitas, kualitas dan efisiensi produksi pertanian on-

farm secara berkelanjutan; (ii) meningkatkan nilai tambah produk pertanian (off-farm); (iii) 

meningkatkan keragaman bahan baku pangan berbasis sumberdaya lokal; dan (iv) meningkatkan 

keamanan pangan. 

Riset pangan mencakup penelitian pangan di hulu, selama budidaya, hingga hilir dalam 

beragam komoditas, terutama padi, jagung, kedelai, sorgum, umbi, gula, garam, daging sapi, susu, 

buah, sayuran, udang, tuna, kakao, sawit  yaitu : 

1. Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman-ternak-ikan (konvensional dan bioteknologi) 

2. Budidaya (produksi pangan) 

3. Panen dan pasca-panen 

4. Pengawetan dan Pengolahan Pangan 

5. Pengemasan dan Penyimpanan Pangan 

6. Transportasi dan Distribusi Pangan 

7. Keragaman/Diversifikasi Pangan  

8. Keamanan Pangan 

9. Pendukung (Sistem informasi, Sistem transportasi, Sosial ekonomi pangan) 

 

4. Kapasitas dan Produktivitas Riset Pangan 

Secara umum, riset dan teknologi di bidang pangan dan pertanian di Indonesia berkembang 

dengan baik. Hal ini diindikasikan dengan hasil-hasil yang dicapai pada 2005-2008, dimana telah 

berhasil dikembangkan dan dilepas varietas unggul (baik hibrida maupun inbrida), padi, jagung dan 

kedelai. Untuk mendukung diversifikasi pangan, telah dikumpulkan cadangan plasma nutfah untuk 

talas dan ubikayu, dan telah dikembangkan varietas unggul hasil pemuliaan kedelai, kacang hijau, 

pisang manggis, nenas dan pepaya. Disamping itu, telah dikembangkan teknik-teknik pemuliaan 

ternak untuk mendapatkan benih dan bibit sapi unggul dan vaksin ternak untuk mencegah penyakit 

cacing hati, serta kit untuk Radioimmunoassay untuk inseminasi buatan, dan suplemen pakan nutrisi 

(Bappenas 2010). 
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Di sisi lain, sektor pertanian mempunyai faktor pendukung lebih baik dibandingkan dengan 

sektor pembangunan lainnya. Tenaga kerja di bidang pertanian adalah 39,7% dari seluruh tenaga 

kerja Indonesia (BPS 2010).  Jumlah peneliti di bidang pertanian (sekitar 25%) adalah yang paling 

banyak.  Hal ini diindikasikan dengan jumlah jabatan fungsional peneliti yang berjumlah sekitar 2 000 

peneliti.  Jumlah ini belum termasuk akademisi dari perguruan tinggi, khususnya dari fakultas 

pertanian dan jumlah fungsional perekayasa yang berkiprah di bidang pertanian.  

Selain besar jumlahnya, peneliti di bidang pertanian juga tergolong aktif.  Hal ini tercermin 

dari jumlah proposal untuk riset insentif di Kementerian Riset dan Teknologi yang selalu dominan. 

Untuk program Riset Insentif, proposal bidang pangan pada tahun 2010 mencapai 38,4% (1248 

proposal), tahun 2011 adalah 38,0% (1578 proposal), dan tahun 2012 adalah 29,0% (1285 proposal).  

Kecenderungan ini terus berlanjut pada insentif SINAS tahun 2013. Riset pangan banyak dilakukan 

oleh Peneliti di koridor ekonomi Jawa, disusul Sumatera, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-

Papua.  Riset bidang tanaman pangan sudah bergeser dari budidaya ke pasca panen dan pengolahan, 

namun untuk bidang peternakan dan perikanan, riset masih berfokus pada  fase budidaya (Tabel 2).  

 

Tabel 2.  Sebaran riset insentif SINas, tahun 2013 

 

Sumber: Kemenristek (data belum terpublikasi) 

Berdasarkan beberapa indikator di atas, menunjukkan bahwa faktor pendukung di bidang 

pertanian dan khususnya pangan cukup memadai dimana cukup banyak melibatkan SDM baik 

sebagai pelaku maupun sebagai periset (peneliti dan perekayasa).  Dominasi para periset di bidang 

pertanian dan khususnya di bidang pangan telah banyak menghasilkan publikasi ilmiah dan teknologi 

yang siap pakai.  Namun demikian teknologi yang dapat diimplementasikan pada tingkat pelaku yaitu 

petani dan agroindustri masih sangat kecil, sehingga kemajuan yang dicapai belum proporsional 

dengan sumber daya sebagai inputnya.  
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Hal ini mengindikasikan bahwa proses transfer teknologi perlu terus didorong dan difasilitasi. 

Demikian pula sistem manajemen dalam rangka meningkatkan produktivitas pangan perlu diperbaiki 

dan dimanfaatkan secara sinergi dengan teknologi yang telah dihasilkan dan terbukti bermanfaat. 

Selanjutnya untuk mengatisipasi kondisi lingkungan yang makin tidak menentu oleh akibat 

pemanasan global, maka riset dan teknologi perlu terus dikembangkan. Riset dan teknologi 

perakitan varietas yang adaptif terhadap lingkungan yang ekstrem perlu terus dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga produksi pertanian terus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.  

 

5. Model Implementasi Teknologi untuk Peningkatan Produksi Pangan 

Riset dan teknologi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendukung 

peningkatan dan keberlanjutan produksi pangan. Dalam arti yang luas, peningkatan produk pangan 

tidak saja berperan pada kegiatan budidaya (on farm), tetapi juga mencakup untuk kegiatan 

pengelolaan dan pengolahan produk pangan yang dihasilkan (off farm), dalam upaya untuk 

peningkatan nilai tambah dan daya saing produk.  

Relevansi teknologi selama ini masih dirasakan belum optimal.  Banyak hasil riset belum 

diimplementasikan oleh petani atau industri sebagai penggunanya.  Sebagai contoh, untuk tanaman 

kedelai sudah ada benih ‘Kedelai Plus’, namun tidak dimanfaatkan karena sulit didapat oleh petani. 

Jumlah varietas unggul kedelai yang sudah dilepas lebih dari 50 varietas, akan tetapi yang digunakan 

oleh petani tidak lebih dari 5-6 varietas.  Demikian juga dengan varietas padi.  Faktor lain yang 

menyebabkan rendahnya varietas unggul yang diimplementasikan oleh petani adalah tidak 

berkembangnya industri penangkar, sehingga jumlah ketersediaan benih sangat terbatas. 

Implementasi teknologi yang pada hakekatnya adalah proses alih teknologi dari 

pengembang/penghasil teknologi ke pengguna teknologi tidak begitu saja terjadi.  Proses alih 

teknologi perlu difasilitasi dan diintegrasikan dengan pola managemen pertanian.  Proses alih 

teknologi tersebut harus menjadi kegiatan yang berkesinambungan. Pengalaman selama ini 

menunjukkan bahwa teknologi adalah tool yang tidak dapat berdiri sendiri.  Berbagai fasilitasi dan 

integrasi tersebut dapat dilakukan antara lain melalui: (i) sosialisasi dan diseminasi teknologi, (ii) 

implementasi SINas/SIDa, (iii) penguatan lembaga intermediasi dengan dukungan teknologi 

informasi untuk database dan jejaring, (iv) pengintegrasian program kegiatan pertanian hulu-hilir,  

dan (v) penerapan Praktek Pertanian yang Baik (Good Agriculture Practice/GAP).  

Sosialisasi dan disseminasi.  Kegiatan ini pada umunya belum dilakukan secara efektif dan 

intensif. Sosialisasi belum terencana secara sistematis, baik metode, media sosialisasi, target sasaran 

dan pencapaiannya. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui seminar yang dihadiri oleh para 

peneliti/perekayasa sebagai penghasil teknologi tanpa dihadiri oleh pengguna teknologi atau 

industri.  Oleh karena itu sosialisasi perlu dirancang dalam bentuk temu bisnis (business gathering) 

dimana para penghasil teknologi dipertemukan dengan para pengguna teknologi yang berpotensi 

untuk memanfaatkan teknologi dan sekaligus dapat berperan sebagai investor yang mampu untuk 

membiayai proses  pengembangan teknologi.  

Implementasi Sistem Inovasi.  Dalam upaya implementasi teknologi oleh pihak 

pengguna/industri, sebaiknya pihak pengembang/penghasil teknologi juga dapat berperan aktif pada 

proses alih teknologi agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu 
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dengan menerapkan konsep Sistem Inovasi.  Sistem Inovasi Nasional/Daerah (SINas/SIDa) 

merupakan sebuah sistem yang kompleks dan banyak pihak yang ikut berperan untuk 

mewujudkannya agar efektif dan produktif untuk menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang 

dibutuhkan konsumen, sehingga secara nyata dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 

nasional.  Semua pihak yang ikut berperan hendaknya dapat bekerja dalam suatu kesamaan tujuan 

dan langkah-langkah yang sinergis.  Hubungan berbagai pihak dalam implementasi sistem inovasi 

terangkum pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3.  Hubungan pengembang dan pengguna teknologi dalam sistem Inovasi (Lakitan 2010). 

 

Pada Gambar 3 terlihat bahwa hubungan antara pengembang teknologi dan pengguna 

teknologi tidak begitu saja terjadi, namun perlu difasilitasi.  Oleh karena itu, SINas dapat diwujudkan 

melalui: [i] Kelembagaan iptek yang efektif, [ii] Sumberdaya iptek yang kuat, [iii] Jaringan antar-

kelembagaan iptek yang saling memperkuat (mutualistik), [iv] Relevansi dan produktivitas iptek yang 

tinggi, dan [v] Pendayagunaan iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Penguatan Lembaga Intermediasi.  Dalam upaya alih teknologi dari penghasil/pengembang 

teknologi ke pengguna teknologi/industri, lembaga intermediasi mempunyai peran yang strategis 

(Gambar 3). Di Indonesia, beberapa lembaga intermediasi teknologi sudah terbentuk, misalnya BTC 

(Business Technology Center) dan BIC (Business Innovation Center).  

Untuk mengoptimalkan peran lembaga intermediasi tersebut, maka perlu ditunjang dengan 

teknologi informasi, khususnya untuk membangun sistem database dan jaringan antar berbagai 

pihak yang terkait, misalnya antar-peneliti, antara peneliti dan industri, atau dengan pihak-pihak 

lainnya.  Melalui sistem teknologi informasi ini maka dapat diidentifikasi aktivitas, hasil riset, 

teknologi, kompetensi SDM dan sebagainya.  Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas komunikasi ini 

akan mengintensifkan interaksi antara pihak periset dan industri/pengguna teknologi. 
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Integrasi Program Kegiatan Hulu-Hilir.  Untuk mendukung kegiatan produksi pangan 

berkelanjutan maka rangkaian kegiatan hulu-hilir perlu diintegrasikan dalam satu kegiatan ekonomi, 

dimana kegiatan yang satu akan menjadi rangkaian kegiatan yang lain yang saling terkait dan 

menunjang.  Di sisi hulu, kegiatan budidaya (on farm) mendapat dukungan sarana produksi (saprodi) 

yang terdiri atas mesin dan peralatan pengelolaan lahan, pupuk, pestisida dan bibit. Dukungan 

saprodi ini sangat bervariasi dan tergantung dari jenis komoditasnya (pertanian, perikanan atau 

peternakan).   Untuk menunjang keberlangsungan, maka pada kegiatan hulu ini perlu dikembangkan 

industri sebagai penunjang, misalnya industri benih, pupuk, pertisida dan lain-lain. 

Di sisi hilir adalah kegiatan-kegiatan kegiatan pengolahan (off-farm) hasil panen pada 

kegiatan budidaya, sehingga merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan budidaya.  Melalui proses 

pengolahan ini maka dapat dikembangkan berbagai jenis industri.  Tergantung dari produk dan 

prosesnya, maka industri tersebut dapat dibedakan sebagai industri primer, industri sekunder, 

industri tersier dan sebagainya.  Di ujung dari kegiatan hilir ini adalah pasar dan konsumen yang akan 

menentukan lajunya pergerakan di setiap kegiatan baik di hulu maupun di hilir. Contoh beras 

sebagai industri primer dapat digiling menjadi tepung sebagai industri sekunder dan kemudian 

diproses menjadi mihun sebagai industri tersier yang siap untuk dipasarkan dan dikonsumsi. 

Kegiatan hulu-hilir ini hendaknya merupakan kegiatan berantai dalam bentuk siklus, masing-

masing  kegiatan merupakan mata rantai yang berkelanjutan.  Kegiatan hulu-hilir ini pada prinsipnya 

adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung ketahanan pangan dimana dimulai dari produksi, 

distribusi dan konsumsi (Welirang  2010).  Pengintegrasian hulu-hilir terhadap suatu komoditas ini 

perlu didukung riset dan pengembangan teknologi secara kontinyu agar daya saing produk terus 

dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan konsumen yang cenderung berubah dari waktu ke waktu. 

Praktek Pertanian dan Manufakturing yang Baik.  Pada era globalisasi, perdagangan 

komoditas pangan akan menghadapi persaingan yang semakin ketat.  Oleh karena, itu praktek 

pertanian yang baik (GAP) menjadi alternatif untuk memproduksi komoditas pangan yang bermutu 

tinggi, terjamin, aman, efisien, berwawasan lingkungan dan dapat dirunut kembali asal-usul 

(traceable) dari proses yang dilalui sebelum diperdagangkan (Sudiarto 2012). Pedoman GAP 

merupakan seperangkat prinsip dan prosedur yang digali dari tradisi pertanian yang ada dan adopsi 

gagasan dan inovasi teknologi untuk pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

Selanjutnya seluruh tahapan GAP disusun berbagai standar prosedur operasional (standard 

operating procedure/SOP) secara rinci baik dalam pelaksanaan budidaya maupun lokasi budidaya 

dimana dilakukan.  

Seiring dengan penerapan GAP, maka produk pangan setelah dipanen juga harus diproses 

sesuai dengan praktek manufakturing yang baik (GMP). Dengan demikian semua produk dapat 

diketahui, asal-usulnya, cara budidayanya, proses pengolahannya (proses dan peralatan) dan 

memenuhi kriteria persyaratan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) sehingga 

memenuhi standar kualitas yang baik dan dapat diterima di pasar baik lokal maupun internasional. 

Badan Standarisasi Nasional (BSN) sudah mengeluarkan 1.348 SNI untuk produk pertanian dan 

teknologi pangan dari total 7.118 SNI. Produk pertanian dan pangan yang mengikuti standar tentu 

akan meningkatkan daya saingnya.  Di Indonesia GAP dan GMP sudah diterapkan untuk beberapa 

jenis komoditas pangan, khususnya untuk komoditas ekspor.   
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5. Penutup 

Untuk memenuhi kebutuhan pangan ini, Indonesia dinilai masih belum berorientasikan pada 

produksi untuk mendukung ketersediaan pangan, sehingga banyak komoditas pangan yang masih 

diimpor untuk mencukupi kebutuhannya.   Kondisi ini untuk jangka panjang tidak bisa diandalkan 

lagi.  Oleh karena itu, Indonesia perlu mengatur strategi untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan 

dari produksi lokal. Potensi untuk peningkatan produksi pangan sangat terbuka baik dari sisi 

infrastruktur, sumber daya manusia, dan lahan yang masih belum dimanfaatkan.  

Riset dan teknologi merupakan bagian penting untuk mendukung keberhasilan peningkatan 

produksi pangan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hasil riset dan teknologi di bidang 

pangan sudah banyak, namun ternyata belum banyak yang diadopsi oleh petani dan industri 

pertanian.  Oleh sebab itu, perlu dikawal agar teknologi yang dikembangkan tidak hanya handal dan 

berkualitas, tetapi yang lebih penting adalah sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas adopsi 

pengguna. 

Riset dan teknologi perlu terus dikembangkan baik untuk mendukung kegiatan budidaya (on 

farm), maupun untuk mendukung kegiatan pra-tanam dan pasca-panen (off farm).  Dengan demikian 

maka riset dan teknologi diharapkan tidak saja untuk meningkatkan produktivitas pangan yang 

berkelanjutan, tetapi juga untuk meningkatkan nilai tambah produk pangan yang berstandar dan 

berdaya-saing. 
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