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Abstract 

It should not be denied that most of results of researches and developed technologies have not been 

adopted by targeted users in Indonesia, including developed agricultural technologies.  They were not 

adopted primarily due to developed technologies were not matched with farmers’ needs; or they were 

substantially relevant but it was too expensive for farmers to acquire the technology and/or due to 

unaffordable operational costs; or application of the technology did not significantly increase farmer’s 

income; or technical reliability of developed technology was not better than available imported 

technologies at domestic market.  Consequently, it is suggested that a comprehensive knowledge on 

actual needs and absorptive capacity of targeted farmers, benefit/cost analysis, and availability of similar 

technology (as potential competitors) at domestic market should be acquired.  This knowledge will be 

best if collected based on principles of the grounded theory.  Then, based on this well-identified and 

comprehensive knowledge on actual farmers’ needs, a demand-driven technology development should 

be carried out.  A transdisciplinary approaches will be deployed by inviting eligible experts to share and 

blend their ecological, economic, and socio-cultural perspectives on identifying competitive, potentially 

profitable, and best-fit technology to the needs and absorptive capacity of targeted farmers.  

Consideration on the three main pillars (ecology, economy, socio-cultural) is also for the purpose of 

establishing sustainable agriculture production system which was characterized by substantially-relevant, 

economically-profitable, and socially-inclusive. 
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Abstrak 

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah banyaknya hasil riset dan pengembangan teknologi di 

Indonesia yang tidak atau belum dimanfaatkan oleh para pihak yang menjadi pengguna sasarannya, 

termasuk di bidang pertanian.  Hal ini sering disebabkan karena substansinya tidak relevan dengan realita 

kebutuhan petani; atau secara substansial sudah relevan tetapi terlalu mahal investasi awal atau biaya 

operasional untuk penggunaannya; atau penggunaan teknologi tersebut tidak memberikan keuntungan 

lebih baik dibandingkan dengan praktek yang selama ini telah digunakan petani; atau secara teknis kalah 

andal dibandingkan dengan teknologi serupa yang sudah ada di pasar.  Oleh sebab itu, selayaknya sebelum 

                                                           
  Makalah kunci disajikan pada Seminar Nasional Lahan Sunoptimal. Palembang, 8 Oktober 2015. 



Lakitan et al. | 2  
 

setiap riset direncanakan, perlu terlebih dahulu dipahami secara tepat dan komprehensif tentang realita 

kebutuhan dan kapasitas adopsi petani, analisis keekonomiannya, serta pembandingan keandalannya 

secara objektif dengan teknologi tersedia yang potensial menjadi kompetitornya.  Upaya menelusuri 

realita kebutuhan petani dapat dilakukan dengan berpedoman pada prinsip grounded theory.  

Selanjutnya, berbasis pada pemahaman yang tepat dan komprehensif tentang kebutuhan ini, kemudian 

dikembangkan teknologi berbasis kebutuhan (demand-driven) melalui pendekatan transdisciplinary 

dengan mengintegrasikan perspektif ekologi, ekonomi, dan sosiokultural sebagai tiga pilar utama untuk 

mewujudkan keberlanjutan (sustainability) sistem produksi pertanian.  Teknologi yang dihasilkan 

ditargetkan memenuhi kriteria: substantially-relevant, economically-profitable, dan socially-inclusive. 

Kata kunci: berbasis kebutuhan, relevansi teknologi, kesejahteraan petani, inklusif, kapasitas adopsi 

 

Pendahuluan 

Banyak kemungkinan penyebab belum optimalnya hasil riset dan pengembangan teknologi yang 

dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi dan sosial pada hampir semua sektor pembangunan di Indonesia, 

termasuk sektor pertanian.  Dugaan paling kuat adalah karena belum terjalin komunikasi dan interaksi 

yang intensif dan terbuka antara para pelaku riset dan pengembangan teknologi dengan para pihak yang 

diharapkan menjadi pengguna dari hasil riset dan pengembangan teknologi tersebut (Lakitan, 2013).  

Untuk pembangunan sektor pertanian, pengguna paling penting dan strategis adalah petani.  Miskinnya 

komunikasi yang bersifat substantif, bukan sekedar komunikasi formal-seremonial, antara kedua pihak ini 

telah menyebabkan rendahnya relevansi antara substansi iptek yang dikembangkan dengan realita 

kebutuhan petani.  Para pengembang teknologi di institusi pendidikan tinggi dan lembaga riset perlu 

secara sungguh-sungguh mempertimbangkan isu ini dalam melaksanakan riset dan pengembangan 

teknologi. 

Pemahaman yang tepat, komprehensif, dan mendalam tentang realita kebutuhan (termasuk di dalamnya 

kebutuhan solusi teknologi untuk persoalan nyata yang dihadapi para petani) merupakan kunci utama 

untuk memperbesar peluang agar teknologi yang dikembangkan di dalam negeri (indigenous technology) 

dimanfaatkan oleh petani.  Selain itu, tentu perlu pula dipahami kapasitas adopsi (absorptive capacity) 

petani, baik secara teknis maupun finansial, agar keinginan petani untuk mengadopsi teknologi yang 

secara substansial sudah relevan tersebut dapat direalisasikan.  Setelahnya, akan lebih utuh jika dipahami 

juga preferensi teknologi dari para petani di berbagai wilayah nusantara.  Faktor sosio-kultural ikut 

menentukan dalam proses adopsi teknologi oleh petani. 

Teknologi yang relevan, sepadan dengan kapasitas adopsi, dan sesuai preferensi petani sering masih 

belum cukup untuk meningkatkan hasrat petani untuk mengadopsi teknologi baru.  Harus ada insentif 

untuk memotivasi petani agar menggunakan teknologi yang baru diperkenalkan.  Bentuk insentif yang 

paling ampuh adalah insentif finansial, yakni peluang nyata (dan realistis) untuk meningkatkan 

pendapatan dari kegiatan usaha taninya. 
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Pada akhirnya, satu hal yang tidak lagi dapat dihindari dalam aktivitas ekonomi saat ini adalah persaingan 

yang semakin terbuka dengan telah dirontokkannya berbagai peluang untuk memproteksi teknologi 

dalam negeri.  Konsekuensinya teknologi nasional harus mampu bersaing dengan teknologi impor.  

Keandalan teknis dan harga produk dan jasa teknologi nasional harus mampu bersaing dengan produk 

dan jasa teknologi serupa yang sudah tersedia di pasar. 

Tantangan pengembangan teknologi di masa sekarang dan yang akan datang tidak akan menjadi lebih 

mudah.  Para pengembang teknologi pertanian di Indonesia perlu segera mengejar ketertinggalannya 

(terbukti dengan dibanjirinya pasar domestik Indonesia oleh berbagai produk teknologi pertanian impor) 

dan perlu merasa lebih bertanggung jawab atas realita kondisi saat ini.  Sudah tidak sepatutnya para 

pelaku riset dan pengembang teknologi pertanian dalam negeri sibuk mengejar ‘gengsi akademik’ dan 

‘kebanggan semu’ sementara petani Indonesia masih terpuruk secara sosial-ekonomi dan pasar domestik 

Indonesia dibanjiri oleh produk teknologi pertanian hasil kerja cerdas pengembang teknologi dan pelaku 

usaha asing. 

 

Memahami Petani Indonesia Berbasis Grounded Theory. 

Langkah paling awal yang wajib dilakukan sebelum merencanakan riset dan pengembangan teknologi 

pertanian adalah memahami realita kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi petani secara tepat, 

komprehensif, dan mendalam.  Keragaman kondisi sosial-ekonomi-kultural petani di Indonesia 

dikombinasikan dengan keragaman kondisi agroklimat dimana petani melakukan aktivitas usaha taninya 

mengharuskan upaya memahami petani ini perlu dilakukan secara spesifik untuk masing-masing kasus.  

Sebagai contoh, kebutuhan, persoalan, preferensi, dan kapasitas adopsi petani lahan rawa lebak di 

Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan akan berbeda dengan kebutuhan, persoalan, preferensi, dan 

kapasitas adopsi petani di lahan basah sekitar Merauke, Papua.  Contoh ini mungkin terkesan ekstrim, 

tetapi ini untuk mengingatkan bahwa generalisasi profil petani Indonesia dapat menjadi langkah awal 

yang keliru dalam upaya pengembangan teknologi pertanian di Indonesia. 

Banyak metodologi dan prosedur yang dapat dipilih dalam upaya memahami petani, tetapi agak jarang 

yang melakukan upaya ini dengan pendekatan grounded theory.  Metodologi yang ‘membumi’ ini bukan 

merupakan pendekatan atau metodologi baru (Glaser and Strauss. 1967).  Berbeda dengan mayoritas 

metodologi yang digunakan pada ilmu-ilmu sosial lainnya yang lebih bersifat deskriptif atau untuk 

menjustifikasi kebenaran (atau sebaliknya membantah kebenaran) hipotesis yang diuji; grounded theory 

membuka peluang untuk secara sistematis membangun teori baru berdasarkan data dan informasi yang 

dikumpulkan dan ditelaah melalui tiga fase, yakni terbuka (open), selektif (selective), dan pengkodean 

aksial (axial coding) yang kemudian dielaborasi (Faggiolani, 2011). 

Grounded theory merupakan metodologi kualitatif yang bersifat generik, dapat digunakan untuk berbagai 

disiplin ilmu atau topik riset, termasuk untuk meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan, persoalan, 

preferensi, dan kapasitas adopsi teknologi oleh petani.  Pengumpulan data dan informasi pada fase awal 

dilakukan secara terbuka dan bebas, tanpa arahan atau pretensi tertentu, melalui dialog langsung dengan 

petani (satu lawan satu) tetapi sesuai dengan situasi di lapangan, dapat juga sekaligus dengan dua atau 
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lebih petani.  Data dan informasi verbal dilengkapi dengan catatan hasil obervasi langsung tentang kondisi 

di lapangan.  Di era teknologi informasi yang semakin canggih dan praktis saat ini, proses pengumpulan 

data dan informasi dianjurkan untuk dibantu dengan peralatan rekam audio (untuk dialog) dan rekam 

visual (foto dan/atau video, untuk observasi kondisi lapangan), selama hal ini dimungkinkan dan diyakini 

tidak menyebabkan potensi bias pada data dan informasi yang dikumpulkan. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap data dan informasi verbal dan visual pada fase awal/pertama (atau 

disebut juga ‘background research’), maka akan mulai terdeteksi alur-alur persoalan (problematic lines) 

dan teridentifikasi titik-titik kritis (critical areas) atau isu-isu pokok untuk masing-masing alur persoalan 

tersebut.  Untuk operasionalnya, berdasarkan titik kritis tersebut diterjemahkan menjadi pertanyaan-

pertanyaan riset (research questions).  Selanjutnya, berdasarkan hasil rajutan jaring keterkaitan isu-isu 

pokok akan ditetapkan topik riset yang akan didalami.  Pada fase kedua, pengumpulan data dan informasi 

mulai lebih spesifik, diarahkan pada isu-isu yang sesuai dengan topik riset agar diperoleh pemahaman 

yang lebih tepat, komprehensif, dan mendalam.  Walaupun demikian, perlu selalu dibuka ruang untuk 

menampung data dan informasi baru/tambahan.  Dialog dengan petani dilakukan secara setengah-

terarah (semi-structured interview). 

Riset dengan metodologi grounded theory jarang yang mengalir linier, lebih sering memerlukan telaah 

ulang dan penelusuran tambahan untuk isu-isu yang belum dipahami secara tepat (atau masih ambigu), 

komprehensif, dan/atau mendalam.  Riset berbasis grounded theory mengalir dengan alur seperti spiral 

(atau sirkular jika disajikan dalam gambar dua dimensi). 

Berdasarkan grounded theory, lahirnya teori baru dari riset yang dilakukan bukan berdasarkan deskripsi 

dari data dan informasi yang dikumpulkan mengenai suatu isu/topic tertentu, tetapi bersumber dari 

kontekstualisasi dari hasil analisis data dan informasi yang telah melalui beberapa fase secara berulang-

ulang.  Proses ini dalam terminology grounded theory dikenal sebagai ‘encoding’. Strauss and Corbin 

(1990) membedakan encoding atas tiga tahap, yakni: open coding, axial coding, dan selective coding. Open 

coding belum terstruktur, terdiri dari penggalan catatan berupa kalimat atau frasa yang mengandung 

makna sebagai satuan kodenya. Axial coding merupakan tahapan untuk pengkategorian, pengembangan 

konsep, melihat keterkaitan antara masing-masing kalimat/frasa; sekaligus verifikasinya, sehingga 

menghasilkan kode dengan dimensi yang lebih luas/umum. Selanjutnya, selective coding diarahkan untuk 

memilih kategori inti/sentral dimana kategori lainnya dapat dikaitkan.  Upaya decoding tahan akhir ini 

dilakukan sampai tercapai kondisi dimana tidak ditambahkan lagi kategori pendukung lainnya (theoretical 

saturation).  

 

Pengembangan Teknologi Berorientasi pada Kebutuhan Petani 

Pemahaman yang tepat, komprehensif, dan mendalam tentang kebutuhan petani harusnya menjadi 

landasan untuk pengembangan teknologi pertanian.  Pengembangan teknologi yang berorientasi pada 

kebutuhan (demand-driven) ini yang seharusnya menjadi mainstream kegiatan yang dilakukan di setiap 

institusi pendidikan tinggi dan lembaga riset, terutama yang dibiaya oleh pemerintah, karena konstitusi 

Undang-Undang Dasar tahun 1945 sudah secara tegas dan jelas memberikan arahan bahwa 
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pembangunan iptek ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan memajukan peradaban 

bangsa.  Umat yang paling perlu untuk disejahterakan terkait dengan sektor pertanian tentunya adalah 

aktor utama yang berperan langsung dalam proses produksi pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

pangan nasional.  Aktor utama yang dimaksud adalah para petani. 

Adalah sangat tepat dan sudah selayaknya jika akademisi, peneliti, dan perekayasa mengulurkan 

tangannya untuk membantu petani meningkatkan produktivitas lahan yang dikelolanya dan 

meningkatkan produksi pangan untuk mencapai kembali status swasembada pangan yang telah berulang-

ulang dicanangkan sebagai target nasional.  Bantuan dimaksud adalah dengan menyediakan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan substansi kebutuhan, terjangkau oleh petani untuk 

mengadopsinya, dan menguntungkan sehingga sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan petani.  

Beban yang sangat berat ini tentu tidak boleh ditanggung sendiri oleh para petani. 

Peradaban bangsa sebagaimana yang dimaksud oleh konstitusi akan terkait erat dengan tingkat 

kesejahteraan bangsa yang bersangkutan.  Kesejahteraan suatu bangsa terkait erat dengan kemampuan 

bangsa tersebut dalam mengembangkan teknologi yang relevan dan kompetitif sehingga dapat 

meningkatkan daya saingnya.  Oleh sebab itu, sudah menjadi keniscayaan bahwa iptek harus 

dikembangkan bergandengan dengan pembangunan ekonomi.  Pengembangan iptek yang terlepas dari 

kepentingan ekonomi tidak akan memberikan dampak terhadap kemajuan suatu bangsa dan juga tidak 

akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Sudah banyak konsep pembangunan iptek yang dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, termasuk 

knowledge-based economy (Foray dan Lundvall, 1998), ‘triple helix’ (Etzkowitz dan Leydesdorff, 1995; 

Leydesdorff dan Etzkowitz, 1996; 1998), kerjasama A-B-G (Dewan Riset Nasional, 2006), dan sistem inovasi 

nasional (Lundvall, 1992; Lakitan, 2013).  Hanya saja belum terlihat implementasinya secara konsisten dan 

nyata.  Lakitan (2013) mengidentifikasi paling tidak ada 10 tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan 

sistem inovasi nasional Indonesia yang efektif dan produktif.  Pada level inti sistem inovasi, diidentifikasi 

ada 4 tantangan yang dihadapi, yakni: [1] interaksi dan komunikasi antara pengembang dengan pengguna 

teknologi masih sangat terbatas; dimana kondisi ini paling tidak secara parsial merupakan akibat dari [2] 

masih kentalnya sindroma ‘menara gading’ di institusi pendidikan tinggi dan lembaga riset, tercermin dari 

pengabaian realita kebutuhan dan persoalan petani dalam pemilihan topik riset dan pengembangan 

teknologi.  Akibatnya [3] teknologi yang dikembangkan sering tidak relevan dengan kebutuhan.  Kondisi 

ini berujung pada rendahnya adopsi teknologi buatan dalam negeri yang digunakan. Di sisi lain, [4] 

kebutuhann teknologi dunia usaha di Indonesia juga rendah, karena jenis usaha yang dominan adalah 

perdagangan, bukan manufaktur.  

Ekosistem inovasi di Indonesia masih belum kondusif.  Kebijakan dan peraturan pemerintah tidak selalu 

berasa pada jalur yang pas untuk mewujukan sistem inovasi yang produktif.  Sebagai contoh: [5] kebijakan 

pembangunan sumber daya manusia belum terkoordinasi dengan baik dengan kebijakan pengembangan 

teknologi.  Indonesia merupakan negara maritim, dengan total wilaya laut sekitar dua kali lipat dari luas 

wilayah daratannya, namun kebutuhan sumber daya manusia untuk pengembangan teknologi 

kemaritiman masih sangat terbatas.  Bisa jadi karena keterbatasan sumber daya manusia di bidang yang 

strategis, maka [6] prioritas pengembangan teknologi Indonesia sering tidak parallel dengan potensi 
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sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.  Baru beberapa tahun belakangan ini saja penelitian 

kemaritiman mendapat prioritas yang lebih patut dalam scenario besar pembangunan Indonesia. 

Kalaupun [7] beberapa kebijakan yang terkesan berpihak pada penguatan pembangunan iptek ada, 

namun sering kebijakan ini mandul dalam implementasinya, misalnya beberapa kebijakan terkait dengan 

pemberian insentif keringan pajak kepada dunia usaha yang berkontribusi dalam pembiayaan kegiatan 

riset dan pengembangan teknologi. 

Pada level anatomi kelompok pengembang, pengguna, dan institusi yang diberi mandate untuk 

melakukan intermediasi juga terdeteksi tiga tantangan, yakni [8] masih ada keengganan untuk 

berkolaborasi antara sesama institusi pengembang teknologi, misalnya antar-univesitas atau antar-

lembaga riset.  Tantangan internal dunia usaha Indonesia adalah [9] kapasitas adopsi teknologinya masih 

rendah.  Sementara itu, [10] lembaga-lembaga intermediasi yang dibentuk atau difasilitasi pemerintah 

belum menunjukkan kontribusi peran yang memadai.  

Untuk menjawab sepuluh tantangan tersebut membutuhkan peran aktif dan kontribusi nyata dari semua 

pihak terkait, tidak dapat dilakukan secara parsial.  Sebagaimana ‘Hukum Minimum Leibig’, keberhasilan 

mewujudkan sistem inovasi akan dibatasi oleh pihak terkait yang kinerjanya atau partisipasinya paling 

minimal.  Dalam konteks mewujudkan sistem inovasi pertanian, akan percuma saja para petani bekerja 

keras siang dan malam sepanjang hayatnya jika para akademisi, peneliti, dan perekayasa tidak 

meningkatkan kontribusinya berupa penyediaan teknologi yang relevan, terjangkau, dan menguntungkan 

bagi petani dalam usahanya meningkatkan produksi pertanian, serta jika para pembuat kebijakan tidak 

menghasilkan kebijakan dan regulasi yang kondusif. 

Menyadari bahwa kompleksitas persoalan yang dihadapi saat ini sudah semakin pelik, maka pendekatan 

yang digunakan dalam merancang riset dan pengembangan teknologi perlu disesuaikan agar pas, 

sehingga lebih berpeluang untuk memberikan solusi iptek yang komprehensif, tuntas, dan efisien dalam 

memanfaatkan sumber daya personel dan pembiayaan, serta waktu yang semakin berpacu akibat 

kompetisi yang semakin tajam. 

 

Pengembangan Teknologi dengan Pendekatan Transdisiplin  

Untuk mengeksekusi pengembangan teknologi berorientas kebutuhan petani pada kondisi ekosistem 

yang tinggi kompleksitasnya tentu membutuhkan tool yang sepadan.  Pendekatan transdisiplin 

(transdisciplinary approach) mulai banyak dianjurkan untuk digunakan pada kasus dengan kompleksitas 

tinggi yang membutuhkan banyak kepakaran (Wiek dan Walter, 2009; Fischer et al, 2005; Lomas, 2010; 

Ertas et al., 2003; Shaw et al., 2007). Pengembangan teknologi yang substantially-relevant, economically-

profitable, dan socially-inclusive membutuhkan tiga atau lebih bidang keahlian.   

Riset transdisiplin merupakan riset yang dilakukan para peneliti dengan basis ilmu yang berbeda-beda 

untuk memahami dan/atau mencari solusi atas persoalan yang kompleks.  Hasil dari riset ini bisa berupa 

konsepsi, teori, atau metodologi baru yang inovatif dan hampir tidak mungkin dapat dicapai hanya dengan 

satu sudut pandang keilmuan.  Riset transdisiplin dilakukan untuk mendapatkan pemahaman atau solusi 
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secara utuh dan menyatu, merupakan ‘leburan’ dari semua kontribusi berbagai bidang ilmu yang relevan; 

bukan hanya merupakan ‘kumpulan’ pemahaman dari berbagai perspektif keilmuan atau solusi yang 

ditawarkan menurut versi masing-masing bidang kepakaran.   

Solusi parsial atas persoalan kompleks hampir selalu berbuah kemubaziran.  Sebagai contoh, program 

diversifikasi pangan yang hanya fokus pada upaya menyediakan alternatif pangan pokok sumber 

karbohidrat selain beras, hanya berakhir pada penguasaan teknologi pembuatan tepung dari berbagai 

bahan tanaman yang kaya kandungan patinya.  Masyarakat Indonesia sampai saat ini tetap bergantung 

dan tergantung pada beras sebagai bahan pangan pokok.  Belum berhasilnya program diversifikasi pangan 

ini merupakan salah satu contoh kegagalan akibat pengabaian dimensi sosiokultural dan terlalu fokus 

pada aspek teknis/teknologis dalam mengurangi ketergantungan masyarakat pada beras.   

Bahan pangan alternatif yang ditawarkan memang mempunyai komposisi gizi dan/atau kualitas yang 

setara atau lebih baik dari beras, tetapi melupakan bahwa keputusan masyarakat dalam memilih bahan 

pangan lebih dipengaruhi oleh ‘status sosial’ pangan dan kebiasaan pola konsumsi.  Dalam persepsi 

masyarakat Indonesia, status sosial singkong, sagu, jangung, ubi jalar, dan berbagai jenis umbi-umbian 

lokal lainnya adalah lebih rendah dibandingkan dengan beras.  Sebaliknya, status sosial gandum dan 

kentang dipersepsikan lebih tinggi status sosialnya dibanding beras.  Oleh sebab itu, pergeseran preferensi 

pangan masyarakat Indonesia dari beras ke singkong (termasuk tepung dan pangan olahan berbahan baku 

singkong) sulit terjadi; sebaliknya pergeseran preferensi konsumsi pangan dari beras ke produk olahan 

gandum (misalnya mie dan roti) terjadi dengan sendirinya walaupun tanpa upaya kampanye atau promosi.  

Gandum dan kentang diasosiasikan dengan makanan modern dan masyarakat kelas menengah ke atas.  

Singkong dan bahan pangan ‘tradisional’ lainnya diasosiasikan dengan kemiskinan dan masyarakat kelas 

bawah.  Program diversifikasi pangan hanya akan berhasil jika dimensi sosiokultural diposisikan sebagai 

elemen penting dalam skenario besar program ini. 

Contoh lain adalah banyaknya peralatan dan mesin pertanian (alsintan) bantuan berbagai pihak yang tidak 

digunakan secara optimal oleh masyarakat tani di Indonesia.  Peralatan dan mesin pertanian jelas 

dibutuhkan oleh petani.  Akan tetapi argument ini saja tidaklah cukup, karena dalam konteks ini (dimana 

petani adalah penerimanya) kebutuhan teknis tersebut harus dilihat secara satu paket yang tak dapat 

dipisahkan dari kendala sosial ekonomi petani.  Bagi petani, mengubah kebiasaan kerja bukanlah proses 

yang mudah, apalagi jika terkait dengan penambahan ongkos produksi atau biaya usaha tani.  Peningkatan 

produktivitas tanaman bukan merupakan insentif bagi petani jika tidak secara langsung berdampak nyata 

terhadap pendapatan bersih dari kegiatan usaha tani tersebut.   

Bantuan alsintan harus memperhatikan kapasitas adopsi petani dan memberikan peluang yang realistis 

untuk meningkatkan pendapatan petani.  Asumsi bahwa jika produktivitas meningkat maka ‘pada 

gilirannya’ akan pula meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani perlu dicermati ulang, karena 

realitanya hal ini tidak selalu benar.  Apalagi jika azas ekonomi yang paling mendasar: “jika pasokan 

meningkat maka harga produk akan menurun” masih selalu benar untuk komoditas pertanian yang 

dihasilkan oleh petani. 
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Upaya pencapaian swasembada beberapa jenis komoditas pangan yang telah dicanangkan pemerintah 

sejak beberapa tahun yang lalu merupakan contoh lain dari pentingnya pendekatan transdisiplin. 

Kepentingan untuk meningkatkan produksi pangan nasional agar Indonesia mampu kembali menggapai 

status swasembada pangan kelihatannya akan sulit untuk berhasil secara berkelanjutan, jika tidak 

dibarengi dengan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan petani.  Petani bukan 

mesin produksi.  Petani adalah aktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya Indonesia untuk 

mencapai swasembada pangan.   

Oleh sebab itu, strategi merealisasikan cita-cita untuk mencapai swasembada pangan tidak dapat 

dilakukan semata dengan memberikan bantuan sarana produksi, seperti halnya mesin diberi bahan bakar.  

Petani perlu motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya untuk ikut menyukseskan pencapaian target 

swasembada pangan.  Sebagai manusia, motivasi itu akan tumbuh jika petani merasa diapresiasi atas jerih 

payahnya.  Bentuk apresiasi yang paling mampu menyentuh pemicu motivasi bagi kelompok masyarakat 

yang kurang beruntung secara ekonomi adalah insentif finansial, yang dalam bahasa terangnya adalah 

peningkatan pendapatan.  Sebetulnya realita ini sudah sangat jelas.  Upaya pencapaian hanya dari dimensi 

teknis-agronomis tidak berbuah perubahan positif yang bermakna, selain hanya sebagai kosmetik untuk 

pencitraan. 

Pada saat persoalan sudah disadari sangat kompleks dan kegagalan yang dialami dari pendekatan mono-

dimensi sudah bertubi-tubi membuahkan hasil yang tidak sesuai harapan, maka pendekatan transdisiplin 

sudah waktunya untuk digunakan dalam upaya memahami realita kebutuhan dan persoalan nyata yang 

dihadapi petani, melakukan berbagai riset terkait lainnya yang bersifat kompleks, dan mengembangkan 

teknologi yang relevan secara substansi, menguntungkan secara ekonomi, dan bersifat inklusif secara 

sosiokultural.  Aplikasi grounded theory dapat dianjurkan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat, 

komprehensif, dan mendalam.  Akhirnya, para pakar ilmu-ilmu alamiah (natural sciences) perlu bermitra 

sejajar dengan para pakar ilmu-ilmu sosial (social sciences) dalam menghadap tantangan iptek yang 

semakin kompleks pada saat ini dan di masa yang akan datang. 

 

Rekomendasi 

Berdasarkan ulasan kritis (critical review) yang sudah dilakukan ini, maka ada beberapa rekomendasi yang 

dapat disampaikan, yakni:  

[1] Untuk memahami persoalan secara tepat, komprehensif, dan mendalam yang lebih dibutuhkan 

adalah informasi yang benar dan bukan data pseudo-empiris yang banyak; sehingga metodologi 

yang berbasis pada prinsip-prinsip grounded theory diyakini lebih patut untuk digunakan;  

[2] Menghadapi persoalan yang kompleks, pendekatan mono-disiplin tak mungkin dapat diharapkan 

mampu memberikan penjelasan atau solusi yang tepat, komprehensif, dan mendalam; sehingga 

perlu pendekatan transdisiplin dengan melibatkan bidang-bidang keahlian yang relevan dengan 

kompleksitas persoalan; dan  

[3] Untuk meningkatkan kebermanfaatan teknologi, maka pengembangannya perlu diawali dengan 

pemahaman yang tepat, komprehensif, dan mendalam tentang  realita kebutuhan dan kendala 
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nyata yang dihadapi, selanjutnya dilakukan riset dan pengembangan teknologi berbasis 

kebutuhan untuk menghasilkan teknologi yang relevan secara substansial, menguntungkan 

secara ekonomi, dan bersifat inklusif secara sosiokultural. 
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