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Persoalan Simptomatik 
Penelitian Pertanian (dan sektor lainnya juga ) 

 Banyak SDM peneliti* yang sudah berpendidikan lanjut, tetapi 
produktivitas ilmiahnya rendah setelah selesai pendidikan 
formal tersebut; 

 Banyak penelitian yang sudah dilaksanakan, tetapi masih 
sedikit publikasi yang dihasilkan dan kebanyakan publikasi 
tersebut terbatas sirkulasinya atau sulit diakses; dan 

 Banyak teknologi yang sudah dikembangkan, tetapi hanya 
sedikit yang dimanfaatkan pengguna atau memberikan 
kemanfaatan bagi masyarakat. 

* Semua pelaku kegiatan penelitian, termasuk akademisi 



Solusi Pragmatis 
atas Persoalan Simptomatik 

 Tingkatkan alokasi dana penelitian dan tingkatkan 
kesejahteraan peneliti agar aktivitas penelitian dan dedikasi 
peneliti meningkat; 

 Tingkatkan kemampuan bahasa Inggris peneliti, frekuensi 
pelatihan penulisan artikel, dan insentif untuk artikel ilmiah 
yang berhasil dipublikasikan; serta 

 Berlakukan regulasi dan kebijakan agar industri dalam negeri 
menggunakan teknologi domestik dan lakukan pengawalan 
dengan ketat. 



Ada yang berani jamin 
bahwa persoalan iptek pertanian akan terselesaikan 

dengan solusi pragmatis tersebut? 



Tentang Alokasi Anggaran R&D 

Di negara-negara maju, anggaran R&D dari pemerintah hanya 
sekitar 1/3 total anggaran, selebihnya dari dunia usaha 

… 
Karena dunia usaha merasa hasil penelitian sesuai dengan 
kebutuhan atau dapat menjadi solusi atas persoalan yang 

dihadapinya 



Tentang Rendahnya Produktivitas Akademik 

Di negara-negara maju, mempublikasikan hasil penelitian sudah 
menjadi bagian dari budaya akademik dan merupakan bentuk 

tanggung jawab kepada publik 
… 

Di Indonesia (mungkin lho ya ), hasil penelitian tidak 
dipublikasikan karena kualitas akademiknya rendah sehingga 
sulit lolos pada peer-reviewed journal.  Akan lebih parah jika 

tidak dipublikasi karena (kemungkinan) ada etika akademik yang 
dilanggar saat melakukan penelitiannya 



Tentang Efektivitas Regulasi & Kebijakan 

Bukankah sudah terlalu banyak regulasi yang tidak jalan dan 
kebijakan yang tidak efektif? 

… 
Amanah konstitusi UUD 1945 pun tak banyak yang mengacu: 

“Pembangunan iptek adalah untuk memajukan peradaban dan 
menyejahterakan umat” (Pasal 31 ayat 5) 



Lalu apa? 
… 

Bukan persoalan simptomatik yang harusnya jadi fokus, 
tapi persoalan fundamentalnya atau akar 

permasalahannya! 



Persoalan Fundamental 1 

 Kegiatan penelitian direduksi pemahaman dan prakteknya 
hanya menjadi kegiatan yang dilakukan dengan mematuhi 
metodologi penelitian (Ini lebih pas disebut ‘academic 
exercise’ dari pada riset), tanpa diniatkan untuk memberikan 
kontribusi nyata (apalagi signifikan) terhadap pemajuan ilmu 
pengetahuan dan/atau untuk menghasilkan teknologi yang 
relevan dengan kebutuhan pengguna atau bermanfaat bagi 
masyarakat. 



Persoalan Fundamental 2 

 Peneliti memang tidak wajib melaksanakan semua tahapan 
inovasi, tetapi ikut bertanggungjawab atas penggunaan dana 
APBN (baca: dana masyarakat) jika hasil penelitiannya 
mubazir.  Oleh sebab itu, peneliti perlu paham realita 
kebutuhan teknologi, kapasitas absorpsi (calon) pengguna 
potensialnya, teknologi yang sudah tersedia sebagai 
kompetitornya, dan proyeksi keuntungan dari penggunaan 
teknologi yang akan dikembangkan.  



Persoalan Fundamental 3 

 Pengguna teknologi dan masyarakat Indonesia belum percaya 
(apalagi bangga) dengan teknologi dalam negeri, tetapi rasa 
percaya dan bangga adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksa 
dengan regulasi.  Oleh sebab itu, tidak ada pilihan lain kecuali 
pengembang teknologi domestik mampu mengembangkan 
teknologi yang relevan kebutuhan, handal secara teknis, 
terjangkau secara finansial, akan meningkatkan keuntungan 
jika digunakan, dan kompetitif terhadap teknologi asing. 



Persoalan Fundamental 4 

 Khusus untuk pertanian, persoalannya menjadi lebih berat, 
terutama untuk tanaman pangan.  Karena harga komoditas 
pangan (dijaga agar) murah, maka teknologi yang layak 
digunakan petani pangan adalah teknologi yang ‘super murah’ 
tetapi tetap handal, kompetitif, dan menguntungkan!  
Murah bukan cuma investasi awalnya, tetapi terlebih lagi 
murah biaya operasionalnya. 



Lalu solusinya apa? 
… 

Solusi komprehensifnya adalah sistem inovasi perlu 
dipahami secara utuh dan diterapkan secara konsisten 
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Sistem Inovasi 



Tantangan Terberat 

 Mengubah mindset peneliti dari memposisikan penelitian 
sebagai kegiatan individual atau kelompok menjadi bagian 
dari upaya kolektif memenuhi kebutuhan teknologi nasional; 

 Menata posisi dan fungsi lembaga pengembang, intermediasi, 
dan pengguna teknologi agar serasi, searah, dan 
komplementer untuk mewujudkan sistem inovasi yang efektif 
dan produktif; 

 Mewujudkan ekosistem yang kondusif melalui regulasi, 
kebijakan publik, dan perubahan budaya kerja. 



Bagaimana dengan aplikasi nuklir? 
… 

Aplikasi nuklir di sektor pertanian dapat menjadi pilihan 
jika, sebagai contoh, mampu menghasilkan varietas 
unggul dengan biaya lebih murah, digunakan untuk 

pengawetan pangan dengan biaya murah … 
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