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PENDAHULUAN 

Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 252 juta jiwa disertai dinamikanya 
memerlukan perhatian, terutama yang terkait di bidang pangan. Dinamika tersebut 
termasuk adanya urbanisasi, meningkatnya angkatan kerja termasuk tenaga wanita, proporsi 
penduduk miskin yag tidak sedikit serta ketergantungan pangan akan beras ditambah 
konsumsi perkapita dan masalah gizi  Kondisi ligkungan strategis dalam negeri yang sangat 
dinamis ini memerlukan pencermatan yang sangat serius, terutama terkait adanya 
peningkatan permintaan pangan, baik jumlah, mutu, keragaman maupun keamanannya.  

Tantangan besar yang terakit dengan pemyediaan pangan tersebut antara lain 
pengendalian mengenai terus terjadinya konversi lahan yang diperkirakan 100 ribu 
ha/tauan, akses terhadap sumber pembiayaan pertanian, tekbologi, informasi termasuk 
pasar. Selain itu juga sebaran produksi pangan ya g tidak merata,  baik atar daerah maupun 
antar waktu. Kondisi ini ditambah lagi dengan adanya dampak negatif perubahan iklim.  

Oleh karena itu diperlukan kebijakan terobosan dalam penigkatan pangan. Terobosan 
tersebut antara lain dengan mempercepat peingkatan produksi pertanian berbasis teknologi 
dari hasil-hasil penelitian dan pengkajian pertanian, lebih fokus lagi adalah untuk 
pengembangan akwaan pertanian yang spesifik lokasi. Hal ini memerlukan output atau hasil-
hasil penelitian yang benar-benar diperlukan secara mendesak untuk diterapkan.  

PENELITIAN DAN PENGKAJIAN BERBASIS OUTPUT 

Dalam menghasilkan teknologi, Badan Litbang Pertanian merupakan penggerak 
inovasi pembangunan pertanian bersama-sama dengan sumber iptek lainnya seperti 
Perguruan Tinggi maupun lembaga Penelitian lainnya. Oleh karena diperlukan keterpadan 
pemenfaatan sumberdaya penelitian dan pengkajian (litkaji) dalam menghasilkan invesnsi-
invensi iovatif yang memang diperlukan. Hal ini berpeluang besar terjadi jika ada kemitraan 
atau nerworking dengan sumberdaya litkaji lainnya. Catatan yang harus disertakan dalam 
litkaji maupun kemitraan tersebut adalah adanya output yang jelas diperlukan masyarakat 
atau yang segera dapat memecahkan masalah di lapangan. 

 Beberapa upaya strategis Badan Litbang Pertanian telah dilakukan yaitu dengan 
menyediakan berbagai kebijakan yang mendukung tersedianya dana maupun faasilitasi 
lainnya, baik untuk kegiatan litkaji inhouse dan non-inhouse serta untuk kemitraan dengan 
jumlah dana yang tidak sedikit. Hanya satu yang dituntut dari skema kegiatan tersebut, yaitu 
output yang jelas, riil dan segera dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah di 
lapangan, terutama dalam emigkatkan produksi pertanian terutama pangan.  
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Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan  

Teknologi  Pertanian 

Oleh karena itu strategi Badan Litbang Pertanian telah digariskan, bahwa topik litkaji 
lebih banyak ditentukan secara top-down ditambah sebagian kecil kegiatan bottom-up yang 
berasal dari ide para penelti maupun perekayasa. Angka proporsi 70 % dan 30 % dapat 
menjadi acuan besarnya kegiatan top-down dan bottom-up tersebut. Kebijakan ini 
diperlukan karena kegiatan litkaji harus benar-benar mampu mendukung langsung 
pencapaian target-2 Kementan, mengingat bahwa Badan Litbang Pertaian adalah lembaga 
Litkaji yang berada di Kementan.  

Kebijakan dan strategi sudah ditetapkan, oelh karena itu tantangan yang perlu 
diselesaikan adalah kemampuan Balit maupun BPTP dalam menentukan kebutuhan 
teknologi spesifik lokasi secara lebih akurat, peningkatan sinergi antara Balit dengan tandem 
nya yaitu BPTP maupun sumber teknologi lainnya, kerjasama dengan pamangku kepentingan 
serta tanpa mengesampingkan marwahnya dalam ikut mengembangkan iptek nasional. 

PENUTUP 

Tantangan dalam peningkatan produksi pertanian terutama pangan adalah 
pemanfaatan teknologi dari hasil penelitian dan pengkajian dalam pembangunan pertanian. 
Oleh karena itu, paradigma litkaji harus berubah dan diarahkan menjadi orientasi kepada 
secara cepat menghasilkan output yang benar-2 diperlukan secara mendesak untuk 
menyelesaikan masalah pertanian di lapangan, terutama dalam mendukung pencapaian 
target-2 Kementerian Pertanian. Balit bersama tandem nya BPTP hendaknya secara padu 
padan menjadikan hal tersebut menjadi panduan kemitraan, baik secara in-house maupun 
dengan sumber litkaji lainnya termasuak dengan perguruan maupun lembaga litkaji lainnya. 

  


