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Tantangan-tantangan teknologi di sektor 
pertanian pada abad ke-21: 

1. Terjadinya kelangkaan tanah dan air. 

2. Hasil produktivitas yang menjadi sumber utama 
pertumbuhan dalam pertanian. 

3. Sarana terpenting untuk memenuhi permintaan 
pangan dan produk-produk pertanian yang terus 
meningkat. 



 

Para petani dan negara perlu terus menerus melakukan 
inovasi guna menjawab tuntutan pasar yang berubah 
dan agar tetap kompetitif. 

 

Teknologi yang berkelanjutan: 

Bukan hanya, meningkatkan produktivitas, stabilitas 
dan ketahanan sistem produksi. Tetapi juga, membantu 
dalam menghemat air dan energi, mengurangi resikiko, 
memperbaiki kualitas produk, memperbaiki kualitas 
produk, melindungi lingkungan dan menyelesaikan 
dengan perbedaan-perbedaan gender. 

Cont’d 



Faktanya: 

• Ilmu pengetahuan berkembang secara pesat 
(penemuan di bidang ilmu biologi dan informasi)  

• Situasi kelembagaan cepat berubah  

• Inovasi digerakan oleh pasar (sisi Permintaan) 

• Inovasi bagi pertanian memerlukan umpan balik dan 
aksi kolektif diantara pelaku—pelaku yang jumlahnya 
banyak 



Tiga prespektif perkembangan inovasi ilmu 
pengetahuan dan tekhnologi muktahir: 

• Dampak terbaru dan tantangan yang muncul bagi 
tekhnologi biologis dan manajemen 

• Investasi di dalam penelitian dan perkembangan 
(litbang) 

• Munculnya aturan-aturan kelembagaan yang 
membuat investasi dalam inovasi, termasuk ekstensi, 
lebih efisien dan efektif melalui aksi kolektif dan 
keterlibatan petani. 



Penemuan dan kemajuan ilmu biologi seperti penemuan benih dan bibit ternak yang unggul 
memberikan manfaat yang besar dan memiliki dampak yang menguntungkan kaum miskin. 
Namun penemuan (benih dan bibit ternak unggul) tersebut bersifat terbatas dalam 
penggunaannya pada satu wilayah tertentu dan umumnya tidak bisa dibawa  dari utara yang 
beriklim sendang ke selatan yang beriklim tropis. 



Perubahan lambat: penyebaran varietas-
varietas unggul yang terus berlangsung 

• Sumbangan varietas-varietas unggul meningkat pada 
tahun 1980 an dan 1990 an yang menyumbang 50 
persen bagi pertumbuhan hasi sebesar 21 persen 
dari dua dasawarasa sebelumnya (konsumen miskin 
menjadi pihak yang paling diuntungkan). 

• Harga padi-padian dunia menjadi lebih tinggi 18-21 
persen pada tahun 2000 . 

• Anak kekurangan gizi bertambah 13-15 juta anak. 

• Berhektar-hektar hutan dan ekosistem-ekosistem lain 
yang rapuh  akan dijadikan lahan pertanian. 



Karena adanya kompleksitas dan heterogenitas 
agroekologi di kawasan itu; buruknya infrastuktur, 
pasar, dan lembaga pendukung lainnya; perbedaan 
gender dan tanggung jawab ketenagakerjaan dan akses 
ke aset turut berkontribusi 

Mengapa revolusi hijau tidak terjadi di 
Afrika Sub-Sahara? 



Varietas-varietas di Afrika Sub-Sahara yang 
akhirnya memberikan dampak pada tanaman 
pokok pangan: 

• Jagung 

• Singkong 

• Beras 

• Kacang-kacangan 
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• Desentarlistis dan partisipatoris memengkinkan petani 
untuk memilih dan menyesuaikan tekhnologi dengan 
keadaan lahan dan pola hujan setempatdan dangan 
kondisi-kondisi sosial dan ekonomi 

• Pembibitan dan seleksi partisipatoris terhadap suatu 
varietas membantu dalam mempercepat pertumbuhan 
dan penyebarluasan dibandingkan denagn program 
pembibitan. 

Perkembangan kelembagaan komplementer di 
kawasan-kawasan rendah tadah hujan dengan 

potensi produksi marginal 



Cont’d 

Varietas unggul saja tidak akan memberikan revolusi 
hijau ajan tetapi tingkat kesuburan tanah yang rendah 
san buruknya kontrol air merupakan penghalang utama 
sulit untuk diatasi dengan perkembangan genetik, 
dimana fungsi Revolusi Hijau dalah: 

G x L 
G: Genotipe 
L: Lingkungan dan pengelolaan tanaman 



• Stabilitas hasil sangat penting bagi petani, terutama 
petani subsisten yang ketahanan pangan dan mata 
pencahariannya sangat rentan terhadap serangan 
hama dan penyakit, kekeringan, dan tekanan- 
tekanan lain. 

• Stabilitas hasil varietas- varietas unggul merupakan 
cermin dari upaya panjang pembibitan dalam rangka 
menghasilkan bibit yang tahan penyakit dan hama.  

• Kurangnya investasi dalam riset pemeliharaan  bisa 
mengancam persediaan pangan lokal dan kadang- 
kadang memiliki dampak global yang berarti. 

Risiko Hasil dan Ratu Merah 



• Para  petani yang menggunakan varietas- varietas 
tradisional pun rentan pada serangan acak 
penyakit. 

• Kemajuan dalam pengembangan varietas yang 
bisa tumbuh baik pada situasi kekeringan, panas, 
banjir, dan kadar garam tinggi umumnya berjalan 
lebih lambat daripada pengembangan varietas 
yang tahan penyakit dan hama. 

• Varietas unggul yang ditanam di sebagian besar 
lahan pertanian tanaman pangan per tahun 
relatif sedikit. 

Cont’d 



 Kemajuan ilmu genetika hewan dan ikan ditambah 
dengan kondisi kesehatan dan makanan ternak yang 
semakin baik merupakan basis revolusi peternakan di 
negara- negara berkembang. 

 Perkawinan silang sapi perah dengan keturunan 
eksotis telah meningkatkan taraf hidup para petani 
gurem di kawasan berpotensi tinggi di daerah tropis, 
hal serupa terjadi pada perikanan. 

   

Di Luar Tanaman Pangan: Perbaikan 
Genetik pada Ternak dan Ikan 



• Bioteknologi pertanian memiliki potensi yang besar 
bagi banyak aspek dalam sektor pertanian. 

• Bioteknologi generasi pertama mencakup kultur 
jaringan tanaman bagi pengembangbiakan mikro dan 
produksi materi tanaman bebas virus. 

• Bioteknologi generasi kedua didasarkan pada biologi 
molekuler memakai genomik. 

• Bioteknologi terbaru yang paling kontroversial adalah 
transgenik, atau organisme yang dimodifikasi secara 
genetik. 

Menuju revolusi bioteknologi? 



Teknologi Pengelolaan dan Sistem 
Perlu Melengkapi Perbaikan Genetik 



• Salah satu revolusi paling dramatis dalam 
manajemen tanaman pangan adalah budi daya 
konservasi, yang meminimalkan atau mengeliminasi 
budi daya dan membiarkan bekas- bekas tanaman 
sebagai penutup lahan. 

• Di Amerika Latin, pengolahan nol diterapkan di lebih 
dari 40 juta hektar lahan. 

Pengolahan Nol 



• Pengenalan atau perbaikan polong- polongan dalam 
dalam sistem pertanian dapat memberikan 
keuntungan yang berlipat, dan pengikat nitrogen 
secara biologis, yang mengurangi perlunya 
pemakaian pupuk kimiawi.  

Polong- Polongan dan Kesuburan Tanah 



• Manajemen hama yang terintegrasi menggunakan 
berbagai beragam praktik yang saling mendukung, 
khususnya informasi yang lebih baik mengenai 
populasi hama dan predator. 

• Kontrol biologis hama terkadang dapat memiliki 
dampak yang luar biasa, dan tak jarang tidak 
memerlukan tindakan tertentu dari pihak petani. 

Manajemen Hama 



• Dampak terbesar atas produktivitas  diperoleh 
melalui cara- cara ekologi produksi yang 
menggabungkan varietas unggul dan teknologi 
manajemen. 

Kombinasi 



Dibutuhkan teknologi yang sesuai untuk mongonversi 
dan secara efisien: 

• Memanfaatkan air yang langka, 

• Mengendalikan erosi, dan 

• Mengembalikan kesuburan tanah bagi para petani 
gurem di wilayah-wilayah yang kurang 
menguntungkan. 

 

Kebutuhan akan teknologi tepat guna 



 Teknologi yang kompleks semacam itu sering kali 
padat karya dan padat lahan dan karenanya menjadi 
kurang menarik bagi para petani yang menghadapi 
biaya tenaga kerja tinggi, lahan yang langka, atau 
tingkat potongan atas keuntungan yang sangat 
tinggi atau belum tentu bisa dicapai. Sehingga 
manajemen dan sistem-sistem teknologi 
memerlukan dukungan kelembagaan, seperti 
tindakan kolektif, dan sifat integratif. Serta 
dibutuhkan kemajuan dalam sistem informasi 
geografis dan pencitraan jarak jauh. 

Kebutuhan akan teknologi tepat guna 



 Tingginya hasil relatif terhadap biaya modal mengindikasikan bahwa ilmu 
pertanian kurang di danai. Figur. 7.2  menggambarkan perkiraan 
keuntungan investasi dalam litbang pertanian tinggi di semua kawasan. 
Rata-rata 43 persen.  
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Sumber: Alston dkk. 2000 

Lebih berinvestasi pada litbang 



Tabel 7.1. Total pengeluaran litbang pertanian publik berdasarkan kawasa, 1981 dan 2000 

  

Belanja litbang 
pertanian publik 

Belanja litbang sebagai % dari PDB 
pertanian 

1981 2000 1981 2000 

$ internasional tahun 2000, juta     

Afrika Sub-Sahara 1.196 1.461 0,84 0,72 

Asha & Pasifik 3.047 7.523 0,36 0,41 

Cina 1.049 3.150 0,41 0,4 

India 533 1.858 0,18 0,34 

Asia Barat & Afrika Utara 764 1.382 0,61 0,66 

Amerika Latin & Karibia 1.897 2.454 0,88 1,15 

Brasil 690 1.020 1,15 1,81 

Negara-negara berkembang 6.904 12.819 0,52 0,53 

Jepang 1.832 1.658 1,45 3,62 

Amerika Serikat 2.533 3.828 1,31 2,65 

Negara-negara maju 8.293 10.191 1,41 2,36 

Mengapa litbang pertanian kurang 
memperoleh suntikan dana? 



• Pertama, politik ekonomi dari keputusan pengeluaran publik 
cenderung memberi tekanan pada hasil dan subsidi-subsidi 
jangka pendek yang “secara politik menguntungkan”. 

• Kedua, distorsi perdagangan dan kebijakan-kebijakan nasional 
yang mengurangi insentif bagi petani di negara berkembang 
merupakan disinsentif bagi investasi publik dan swasta dalam 
litbang. 

• Ketiga, karena keuntungan atau manfaat dari banyak litbang 
publik “meluber” ke negara-negara lain karena banyaknya 
negara yang  menjadi free rider. 

Mengapa litbang pertanian kurang 
memperoleh suntikan dana? 



Afrika Sub-
Sahara 

India Amerika 
Serikat 

Lahan garapan dan laan tetap (hektar, juta) 147 160 175 

Jumlah agen riset pertanian publik 390 120 51 

Jumlah ilmuan ekuivalen purnawaktu 12.224 8.100 9.368 

Persentase ilmuwan bergelar PhD 25 63 100 

Anggaran publik tahunan pada pertanian ($ internasional tahun 1999, juta) 1.085 1860 3.465 

Anggaran per ilmuwan ($ internasional tahun 1999, ribu) 69 230 370 

Perbandingan sistem-sistem riset di Afrika Sub-Sahara, India, dan Amerika Serikat pada tahun 2000 

Tantangan litbang pertanian di Afrika Sub-
Sahara 



Dukungan politik. 

Membangun koalisi produsen dan agribisnis. 

 Reformasi birokrasi. 

Menyingkirkan hambatan-hambatan investasi 
swasta di Litbang; 

1. Lemahnya iklim investasi. 

2. Lemahnya permintaan para petani gurem akan 
teknologi-teknologi yang lebih baik karena (resiko, 
hambatan kredit, akses informasi yang buruk). 

3. Sulitnya pelaksanaan HAKI. 

4. Larangan impor dan Hambaran regulatif. 

 

 

Cara untuk meningkatkan investasi pada 
litbang 



• Pertanyaan terkait Litbang masih dalam ruang lingkup 
keefektifan dan keefisienan. Dalam Laporan 
Pembangunan Tahun 2002 diterbitkan reformasi yang 
meliputi badan otonom dan korporasi. Misalnya 
EMBRAPA ( Litbang) di Brazil. 

 

• EMBRAPA fokus pada menilai dan menjawab kebutuhan 
petani serta pendanaan yang kompetitif yang disertai 
oleh komitmen jangka panjang ( Brazil, China, India, dan 
Ghana) 
 

 

 

Upaya-Upaya Kelembagaan untuk 
Meningkatkan Keefisienan dan 

Keefektifan Sistem Litbang 



Namun, ada masalah di negara bagian Afrika; 
mempertahankan para peneliti di pasar global 
khususnya para peneliti wanita. 
 
Pentingnya peran Universitas dalam Litbang perlu 
didukung oleh sektor publik. Karena baik sebagai 
lembaga yang mempersiapkan ilmuan baru maupun 
sebagai solusi kebijakan ilmu pertanian yang 
komprehensif. 

Cont’d 



• Namun, di Afrika pendekatan ini tidak efisien karena area 
heterogen (tadah hujan) untuk itu perlu pendekatan yang lebih 
komprehensif pembangunan dan inovasi teknologi. 

• Untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas Litbang perlu: 
tindakan kolektif dan kemitraan yang meliputi semua pihak dam 
sebuah framework. 

 

 

 

Upaya-Upaya Kelembagaan … 



• Kerangka kerja ini mengakui keragaman sumber 
inovasi dan keberagaman pelaku sebagai 
pengembang dan pengguna terknologi dalam dua 
arah (nonlinear). 

• Keuntungan: menyatukan aset komplementer (HAKI), 
sumber genetik, peralatan penelitian, mencapai skala 
ekonomi, transfer teknologi, yang mendorong rantai 
nilai yang terintegrasi, dan mencerminkan kebutuhan 
konsumen dan petani akan teknologi dan produk. 
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• Tingginya biaya tetap dari banyak riset dewasa ini memerlukan skala 
ekonomis dalam Litbang. 

• Hal ini menimbulkan bias di antara organisasi riset penelitian kecil dan 
menengah terhadap organisasi riset yang lebih besar (negara maju). 

• CGIAR didirikan untuk menfasilitasi penyaluran manfaat tak langsung 
dengan cara memproduksi barang publik yang mengutungkan kaum 
miskin. 

• CGIAR menguntungkan untuk negara kecil yang berbasis pertanian dan 
negara industri. 

• FONTAGRO didirikan tahun 1988 di Amerika Latin yang beranggotakan 13 
negara yang berfokus pada riset perbaikan pertanian padi regional. 

• Namun, negara yang sudah mapan sistem Litbang-nya seperti Brazil, 
China, dan India masih minim kerja sama. 

Kemitraan Global dan Regional untuk 
Mencapai Skala Ekonomis 



• Mengingat dominasi sistem-sistem publik dalam 

Litbang di negara berkembang, dan peran global 

sektor swasta dalam Litbang dan pengembangan 

rantai nilai, kemitraan publik-swasta (KPS) memiliki 

potensi yang besar dan saat ini sedang tumbuh. 

Kemitraan Publik-Swasta 



• Menyediakan bioteknologi bagi petani gurem merupakan 
jenis KPS. 

• Dalam tabel 7.2 menunjukkan kemitraan bioteknologi yang 
kompleks. 

• Beberapa kemitraan juga memunculkan kalangan filantropis 
seperti Gates Foundation dan lain-lain seperti Syngenta 
Foundation dimana menyediakan sumber pendanaan, 
perlengkapan, dan teknologi riset. 

• Namun, jenis KPS ini lambat memberikan manfaat kepada 
lapisan bawah karena: biaya transaksi tinggi terkait HAKI 
(kotak 7.6) tidak berimbang dengan informasi mengenai posisi 
aset dan penawaran; pertentangan publik dan swasta; sikap 
saling pengertian lemah buruknya koordinasi antar pelaku. 

Menyediakan Bioteknologi bagi Petani 
Gurem 





• Jenis kemitraan yang kedua di dorong oleh pasar baru bagi produk-produk 
bernilai tinggi dan rantai pasokan. 

• Dalam rantai ini, inovasi tidak terikat pada Litbang lokal karena produk 
bernilai tinggi tidak location-specific bila dibandingkan dengan teknologi 
makanan pokok tradisional (holtikultura rumah kaca dan sapi perah). 

• Sebuah sistem inovasi yang dinamis terdiri: bisnis swasta, petani, 
pengolahan, badan regulator, dan Litbang (kemitraan, jaringan, dan 
konsorsium). 

• Kebijakan meliputi: memfasilitasi KPS dengan dana kompetitif, membiayai 
Litbang, dan uji inovasi di mana pelakunya: petani, penggarap, dan sektor 
agribisnis lain. 

• Di India terdapat 15 rantai nilai bergerak pada bahan bakar hayati dan 
peternakan ( @ $5 juta). 

 

Inovasi dalam Rantai Nilai 



Membuat Litbang Lebih Responsif terhadap Petani 
dan Pasar 

• Tujuan utama kemtraan Litbang dan organisasi petani adalah mendorong 
permintaan inovasi dengan memperkuat suara petani dalam proses 
pengambilan keputusan. 

• Keuntungan: identifikasi hambatan, pengumpulan pengetahuan lokal, dan 
transfert teknologi, mengembangkan riset adaptif, uji, dan 
penyebarluasan, dan akses mudah (input, pasar, dan keuangan 
teknologi baru). 

• Umumnya cara ini akan berhasil jika sistemnya terdesentralisasi dan 
petani memiliki kepentingan pengendalian dalam alokasi sumber daya 
(Meksiko: kotak 7.7) 

• Aplikasi pendekatan ini di negara Tanzania (teh) dan Kolombia (kopi) 
dengan penarikan retribusi di mana digunakan untuk menyelesaikan 
masalah investasi rendah (negara industri). 

 



Membuat Litbang Lebih Responsif … 

• Tantangan besar dalam integrasi petani ke dalam inovasi teknologi; 
rendahnya modal pendidikan dan modal sosial dibandingkan dengan para 
peneliti dan teknisi; lebih parah lagi terkait kaum miskin, kelompok 
marginal, dan perempuan. 

 

• Pembangunan kapasitas dan pendanaan berguna untuk memberdayakan 
anggota-anggota yang lebih lemah dan menjamin para pemimpin sepenuh 
hati memperjuangkan kepentingan mereka. 



Memanfaatkan Teknologi Yang Ada 
Dengan Lebih Baik: Ekstensi dan Inovasi 



• Saat ini terjadi jurang pemisah antara produktivitas 
dengan profitabilitas di dalam sistem pertanian.  

• Penyebab jurang pemisah dalam sistem pertanian 
adalah:  

     1. Buruknya akses input dan kredit.  

     2. Minimnya informasi dan ketrampilan yang   
 berakibat pada kurang efektifnya penerapan  
 teknologi dan praktek manajemen.  

Pengantar 



• Oleh karena itu, maka diperlukan ekstensi yang 
diarahkan oelh permintaan dan pada penerapan 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK).  

• Ekstensi pertanian membantu para petani belajar 
meningkatkan produkivitas, menaikkan pendapatan, 
dan bekerja sama satu sama lain dan dengan 
kalangan agribisnis serta pusat-pusat penelitian.  
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• Model pengorganisasian pelatihan dan 
kunjungan (P&K) yang dipromosikan oleh Bank 
Dunia menjadi salah satu contoh memperbaiki 
ekstensi publik. Namun tidak dapat bertahan 
lama karena kurangnya komitmen fiskal dan 
akuntabilitas yang riil. 

• Jasa ekstensi pertanian mulai masuk ke dalam 
agenda pembangunan sebagai akibat 
muculnya inovasi kelembagaan.  
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• Para pengusung ekstensi harus mendapatkan 
pelatihan lebih daripada sekedar hal-hal yang 
menyangkut pertanian teknis sehingga dapat 
membangun ketrampilan memobilisasi petani, 
membuka kecerdasan pasar, dan mengelola 
bisnis.  

• Jasa publik mendominasi ekstensi. Namun hal 
ini justru menjadi titik lemah karena faktor 
pendanaan dan komitmen politik.   

Cont’d 



• Pada tahun 1990-an, banyak pemerintah beralih dari 
sistem sentralistis dan menyerahkan tanggung jawab 
pelaksanaan ekstensi kepada pemerintah daerah.  

• Manfaat yang diharapkan adalah membaiknya akses 
ke informasi lokal, mobilisasi modal sosial bagi 
tindakan kolektif, dan memperbaiki akuntabilitas.   

 

Sentralistis menjadi Desentralistis 



• Sistem ini merupakan penggabungan antara swasta 
yang melibatkan organisasi petani, LSM dengan agen 
publik yang menyediakan jasa ekstensi.  

• Contoh: Kesepakatan pendanaan suatu perusahaan 
swasta dan sistem ekstensi negara untuk 
memberikan jasa advisori khususnya untuk input 
agrokimia seperti di Madya Pradesh, India.    

Menggabungkan Publik dengan Swasta 



• Metode ekstensi dari petani ke petani 
merupakan salah satu inovasi metode ekstensi 
yang diharapkan dapat mengoptimalkan 
ekstensi melalui tukar menukar informasi 
secara informal antar petani.  

 

Petani ke Petani 



• Harga TIK yang turun, membuat para petani dan 
masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang 
memiliki akses yang lebih besar ke informasi.  

• Faktor TIK, mendorong partisipasi pasar dengan cara 
menurunkan biaya transaksi dalam pemasaran 
produk pertanian terutama produk-produk yang 
cepat rusak.  

Peralatan TIK baru di tingkat petani 



• Kebijakan memperbaiki akses ke TIK harus 
diimbangi dengan peningkatan pendidikan 
dan juga infrastruktur.  Kemudian pada tahap 
selanjutnya dilengkapi dengan inovasi 
kelembagaan.   
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1.Ditataran global, ilmu pengetahuan akan    
 memainkan peran yang semakin penting untuk   
 memenuhi permintaan yang terus  meningkat guna 
 menghadapi keterbatasan sumber daya yang 
 semakin kentara serta  tingginya biaya energi.  

Mengapa Harus Inovasi TIK? 



2.  Untuk mempertahankan daya saing pasar.  

3.  Merupakan salah satu solusi masalah      
 kemiskinan.  

4.  Sebagai salah satu usaha adaptasi dan mengurangi 
perubahan iklim serta menangani persoalan-
persoalan lingkungan secara umum.  

 

Cont’d 



Terima Kasih..... 


