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Kedaulatan Pangan  

Pengertian pangan berdasarkan UU RI No.18 tahun 2012 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. 

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang 

menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan 

sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. 

Kedaulatan pangan dapat diposisikan sebagai strategi pokok untuk mencapai tujuan pembangunan pangan 

nasional yakni ketahanan pangan. Kedaulatan pangan tidak menggantikan, namun menjadi pelengkap atau 

pendukung bahkan menjadi basis untuk tercapainya ketahanan pangan yang sejati. Dengan 

mengimplementasikan spirit kedaulatan pangan, maka ketahanan pangan di Indonesia akan lebih mampu 

dicapai secara kokoh dan berkeadilan. 

Menko Perekonomian Hatta Rajasa awal tahun 2012 mengusulkan tiga pilar ketahanan pangan guna 

menyiasati dan membendung ancaman krisis pangan di Indonesia. Ketiga tiga pilar itu meliputi upaya 

menjaga produktivitas pangan, mempertahankan stabilitas harga pangan dan aksesbilitas masyarakat dalam 

mendapatkan pangan, serta melindungi masyarakat yang rentan terhadap krisis pangan. 

Budidaya Tanaman  

Keperluan akan bahan pangan senantiasa menjadi permasalahan yang tidak putus-putusnya. Kekurangan 

pangan seolah olah sudah menjadi persoalan akrab dengan manusia. Kegiatan pertanian yang meliputi 

budaya bercocok tanam merupakan kebudayaan manusia paling tua. 

Sejalan dengan peningkatan peradaban manusia, teknik budidaya tanaman juga berkembang menjadi 

berbagai sistem. Mulai dari sistem yang paling sederhana sampai sistem yang canggih. Berbagai teknologi 

budidaya dikembangkan guna mencapai produktivitas yang diinginkan. 

Dalam pertanian, budidaya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan 

pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat/hasil panennya. Kegiatan budidaya dapat dianggap sebagai inti 

dari usaha tani. 

Usaha budidaya tanaman mengandalkan pada penggunaan tanah atau media lainnya di suatu lahan untuk 

membesarkan tanaman dan lalu memanen bagiannya yang bernilai ekonomi. Bagian ini dapat berupa biji, 

buah/bulir, daun, bunga, batang, tunas, serta semua bagian lain yang bernilai ekonomi. Kegiatan budidaya 

tanaman yang dilakukan dengan media tanah dikenal pula sebagai bercocok tanam.   

Istilah teknik budidaya tanaman diturunkan dari pengertian kata-kata teknik, budidaya, dan tanaman. 

Teknik memiliki arti pengetahuan atau kepandaian membuat sesuatu, sedangkan budidaya bermakna usaha 
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yang memberikan hasil. Kata tanaman merujuk pada pengertian tumbuh-tumbuhan yang diusahakan 

manusia, yang biasanya telah melampaui proses domestikasi.  

Teknik budidaya tanaman adalah proses menghasilkan bahan pangan serta produk-produk agroindustri 

dengan memanfaatkan sumberdaya tumbuhan. Cakupan obyek budidaya tanaman meliputi tanaman pangan, 

hortikultura, dan perkebunan. Sebagaimana dapat dilihat, penggolongan ini dilakukan berdasarkan objek 

budidayanya.  Budidaya tanaman, dengan obyek tumbuhan dan diusahakan pada lahan yang diolah secara 

intensif. 

Budidaya tanaman memiliki dua ciri penting yaitu 1) selalu melibatkan barang dalam volume besar dan 2) 

proses produksinya memiliki risiko yang relatif tinggi.  Dua ciri khas ini muncul karena pertanian 

melibatkan makhluk hidup dalam satu atau beberapa tahapnya dan memerlukan ruang untuk kegiatan itu 

serta jangka waktu tertentu dalam proses produksi. 

Inovasi Teknologi 

Semangat untuk menjadi negara maju telah berhasil menjerumuskan banyak negara berkembang ke dalam 

krisis pangan atau ketergantungan pangan pada impor. Persoalan pokoknya adalah kemajuan suatu negara 

sering diukur berdasarkan kemajuan sektor industrinya, sehingga banyak negara berkembang yang semula 

menumpukan perekonomiannya pada sektor pertanian tergopoh-gopoh beralih prioritas pembangunannya 

untuk lebih mendorong sektor industri.  

Sesungguhnya, tidaklah salah mendorong pertumbuhan sektor industri karena nilai tambah yang lebih 

besar akan dapat diperoleh dari sektor ini; tetapi menjadi kurang tepat jika industri yang didorong 

perkembangannya tidak sinergis dengan sektor pertanian. Apalagi jika pengembangan industri dilakukan 

dengan menelantarkan sektor pertanian. Harusnya, industri yang pertama didorong perkembangannya oleh 

negara agraris adalah agroindustri yang berbasis pada komoditas pangan dan pertanian yang dihasilkan di 

dalam negeri.  

Sekarang sektor pertanian kembali menarik perhatian berbagai pihak, baik pada tataran global maupun 

lokal, terutama karena harga pangan yang cenderung terus naik akibat peningkatan permintaan pangan; 

sementara upaya untuk meningkatkan produksi pangan menghadapi kendala multi-dimensi, tidak hanya 

aspek teknis-agronomis, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, hukum, politik. Keberlanjutan produksi 

pangan tidak lagi hanya dikaitkan dengan isu ekologis/lingkungan, tetapi juga dapat terancam oleh isu-isu 

ekonomi dan sosial kemanusiaan.  

Walaupun mulai semakin tumbuh pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menyikapi persoalan pangan 

ini secara komprehensif multi-dimensi, namun realita aksinya masih terlalu terfokus pada upaya teknis-

agronomis untuk menggenjot peningkatan produksi dan hanya mempertimbangkan faktor 

ekologis/lingkungan sebagai ancaman bagi keberlanjutan proses produksi pangan. Isu sosial-ekonomi 

seperti penyejahteraan atau pemberdayaan petani memang sering disebut dalam berbagai konsepsi 

pembangunan pertanian, tetapi sampai saat ini masih belum kentara terlihat dalam aksi nyata. Dimensi 

sosial-ekonomi tersurat pada tataran kebijakan pokok, masih terdeteksi dalam strategi implementasi 

kebijakannya, selanjutnya mulai tergerus dalam rumusan program, dan akhirnya terkikis (hampir) habis 

pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan.  

Teknologi memang merupakan kunci untuk menjawab berbagai persoalan teknis-agronomis dalam rangka 

meningkatkan produksi pangan. Teknologi juga mutlak dibutuhkan untuk mengelola dan mengolah 

komoditas pangan segar menjadi produk yang secara fisik lebih menarik, tahan simpan, mudah diangkut, 

lebih beragam jenisnya, kaya gizi, lebih aman, sesuai selera konsumen, dan lebih tinggi nilai ekonominya. 

Teknologi memang dibutuhkan agar kegiatan produksi pangan tidak berdampak negatif bagi lingkungan. 

Namun ada baiknya untuk dicamkan lagi amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat (5) 

yang secara tegas menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama 
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dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Maknanya, teknologi 

selain menjadi solusi bagi persoalan teknis, juga harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat. 

Pasal 16 ayat 1 UU 18/2012, menyebutkan pengembangan potensi produksi pangan dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.   

Teknologi Budidaya di Luar Musim 

Buah-buahan mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Pengembangan komoditas 

buah-buahan diharapkan mampu memberi nilai tambah bagi produsen dan industri pengguna, sedangkan 

bagi konsumen akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki perimbangan gizi dalam pola makannya.  

Perkebunan buah-buahan secara komersial talah banyak dibuka di Indonesia, tetapi terdapat beberapa 

kendala antara lain: 1) ketersediaan bibit unggul dengan mutu genetik yang baik, 2) keterbatasan paket 

tehnologi produksi buah-buahan, 3) investor enggan menanam modal dalam bidang agribisnis, 4) lahan yang 

mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi untuk budidaya daya buah buahan sulit ditemukan, dan 5) panen 

buah bersifat musiman sehingga ketersediaan melimpah dan harga turun pada saat panen raya.  

Permasalahan penting yang dihadapi para eksportir buah saat ini adalah ketidak mampuan untuk memenuhi 

kuantitas dan kontinuitas permintaan dari negara pengimpor. Sifat musiman menyebabkan ketersediaan 

buah melimpah pada musim panen dan tidak ada suplai saat tidak musim buah, sehingga kesinambungan 

pemasaran/ekspor menjadi tergantung. Sifat musiman dari segi agribisnis tentu tidak menguntungan, karena 

menyebabkan fluktuasi harga. Pada saat musim panen harganya merosot sangat tajam, sedangkan pada awal 

dan akhir musim panen harganya menjadi tinggi. Perentangan periode pembuahan dengan mempercepat 

awal musim buah dan atau memperlambat akhir musim buah akan memberikan keseimbangan penawaran-

permintaan dalam rentang waktu yang lebih panjang. Cara tersebut dapat dilakukan dengan 

mengembangkan teknologi produksi buah di luar musim agar tidak semua pohon berbuah pada saat yang 

sama. Terkait dengan stabilas harga, umumnya tanaman musiman memiliki harga yang berfluktuatif. Harga 

tinggi pada saat tidak musimnya dan sebaliknya pada saat terjadinya musim raya.  Dalam kondisi seperti ini, 

maka akan terjadi ketidak mampuan masyarakat untuk menikmati produk dikala tidak musimnya dan petani 

sebagai prudusen akan merasa sangat rugi dikala produk berlimpah karena harga rendah.  Untuk 

menyiasati dua paradigma tersebut, para ahli pertanian mengupayakan teknologi produksi di luar musim (of 

season).  Perkembangan teknologi of season dirasakan dapat menstabilkan produksi komoditi musiman 

dapat tersedia sepanjang tahun.  Yang perlu dicermati, hingga saat ini belum semua jenis komodi dapat di-

of season, walaupun demikian teknologi of season terus mengalami perkembangan.  

Di Thailand, buah mangga segar dapat tersedia sepanjang tahun. Hal ini bisa terjadi karena penerapan 

metode atau teknologi modern produksi buah di luar musim melalui pengaturan waktu induksi bunga 

disertai dengan pengendalian hama penyakit, pembrongsongan buah, serta pemberian air dan pupuk secara 

seimbang. Sebelumnya musim panen mangga secara alami hanya terjadi pada bulan April sampai Mei. 

Dengan tehnologi produksi di luar musim, mangga dapat di produksi dari Januari sampai Desember.  

Teknologi memunculkan buah di luar musim, disebut teknologi off-season. Tujuan teknologi ini ada dua 

yaitu:  

1. pertama adalah murni motif ekonomi yang ditujukan untuk menaikkan harga komoditas buah-buahan 

jauh lebih tinggi dibandingkan ketika dalam musimnya on-season.  Tujuan aplikasi teknologi off-season 

pertama motif ekonomi- dilakukan berkaitan erat dengan karakteristik produk komoditas agobisnis 

yang berbeda dengan komoditas lainnya. Produk agrobisnis mudah sekali rusak, mempunyai bio-massa 

besar, memerlukan tempat luas untuk gudang dan transpor, hasil produknya beragam/multi grade. 

Dimana jika sedang panen raya on-season, buah-buah seperti tidak ada harganya, terjual dengan harga 

sangat murah. Sedang jika tidak sedang musim, buah dengan kualitas dan kuantitas yang sama dijual 

dengan harga berkali-kali lipat lebih mahal. Contoh konkretnya ada pada komoditas mangga, jeruk dan 

durian 
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2. kedua lebih idealis, pada aplikasi kebijakan pemenuhan pangan buah-buahan masyarakat agar tersedia 

sepanjang tahun. Komoditas buah-buahan yang sudah teruji berhasil dalam penerapan teknologi off-

season adalah: lengkeng, durian, mangga, apel, jeruk dan jambu air.  Fenomena menarik yang berhu-

bungan dengan Penjaminan Mutu Pangan (Food Safety), terjadi dalam bisnis buah-buahan, contohnya 

pada saat tidak musim Jeruk Lokam atau Ponkam dengan  mutu yang sangat buruk (off-grade) tetap 

habis diserbu pembeli. Dengan buah bisa dibuahkan sepanjang musim, maka ketersediaan buah akan 

merata sepanjang tahun dengan jumlah yang cukup. Sehingga konsumen tetap memperoleh buah ber-

mutu baik dengan harga wajar 

Menstimulir tanaman agar dapat berbuah sepanjang tahun merupakan salah satu teknik budidaya yang 

dapat mengatasi fluktuasi harga buah maupun ketersedian buah, namun perlu diingat bahwa membuahkan 

tanaman di luar musim merupakan pemaksaan yang pasti ada konsekuensinya, karena ada pengubahan daur 

metabolisme pada tanaman tersebut yaitu memaksa tanaman pada fase vegetatif untuk melakukan fase 

generatif. 

Teknik budidaya memunculkan buah di luar musim disebut teknologi off-season, yang teknik intinya adalah 

merekayasa beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yaitu 

mengatur faktor air, faktor pupuk dan hormon serta perlakuan pasca aplikasi. Tujuan teknologi ini ada dua 

yaitu, pertama adalah murni motif ekonomi yang ditujukan untuk menaikkan harga komoditas buah-buahan 

jauh lebih tinggi dibandingkan ketika dalam musimnya on-season. Tujuan kedua lebih idealis, pada aplikasi 

kebijakan pemenuhan pangan buah-buahan masyarakat agar tersedia sepanjang tahun. Komoditas buah-

buahan yang sudah teruji berhasil dalam penerapan teknologi off-season adalah: lengkeng, durian, mangga, 

apel, jeruk, rambutan dan jambu air. 

Sangat banyak orang yang sangat ingin mengetahui teknologi ini, termasuk kita. Dari sedikit orang yang 

tahu rahasia tersebut, hanya sebagian kecil yang mengerti persis teknologi ini dan menerapkannya dengan 

tepat. Banyak kejadian setelah pohon berhasil dibuahkan dengan lebat, tapi kemudian pertumbuhannya 

merana bahkan mati. Rahasia ini akan bagikan agar pohon buah dan pekebun yang menjadi “korban” dapat 

dikurangi (Pratomo, 2012)  

Bagi orang yang sudah mengetahui teknologi off-season, hal ini merupakan peluang bisnis yang sangat 

menarik. Namun seringkali untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya teknologi ini tidak 

diterapkan dengan bijak, apalagi jika yang menerapkan adalah klan pedagang -pengijon, tengkulak dan pem-

borong. Satu contoh penerapan teknologi yang tidak bijak banyak terjadi pada perkebunan mangga rakyat 

di Rembang, Ngawi, Situbondo, Probolinggo dan Pasuruan. Dimana jauh sebelum musim mangga mulai 

para pengijon sudah mendatangi petani/pekebun mangga, mereka mengontrak -mengijon mangga lebih 

tinggi dari harga pasaran biasa, petani senang bukan kepalang, keuntungan besar dalam benaknya. 

 

Metode Produksi Buah di Luar Musim  

Sebenarnya sejak dahulu teknologi off-season ini sudah diterapkan, antara lain dengan cara mekanis seperti: 

1) kerat- mengerat pembuluh floem (kulit pohon) melingkar sepanjang lingkaran pohon sampai kelihatan 

pembuluh xylem (kayu pohon), 2) pruning- memangkas daun, cabang dan ranting, hingga pohon gundul atau 

tersisa sedikit daun, 3)  pelukaan - melukai pembuluh floem dengan benda tajam dalam bentuk mengerok, 

mencacah, memaku atau mengiris kulit kayu, 4) pengikatan - mengikat erat pohon dengan kawat hingga 

transpor hasil fotosintesa pembuluh floem terhambat, dan 5) stressing air - tidak menyiram tanaman hingga 

mencapai titik layu permanen, kemudian dengan tiba-tiba melakukan penggenangan perakaran dan pangkal 

batang hingga jenuh air dalam waktu tertentu. 

Kelima teknologi off-season konvensional ini, pada prinsipnya adalah merubah perbandingan unsur carbon 

(C) dan nitrogen (N) -C/N ratio- dalam tubuh tanaman. Cara konvensional ini mempunyai kelemahan yaitu 

tak terukur. Kalau aplikasinya kebetulan pas, ya berhasil tapi kalau tidak pas ya gagal. Dalam berbudidaya 
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cara konvensional tersebut tidak direkomendasikan, karena selain tidak bisa memberikan kepastian, juga 

dapat mengakibatkan kerusakan pohon secara fisik dan fisiologis. 

Cara terkini yang terukur dan paling banyak dipilih adalah dengan menggunakan agro-chemical, berupa 

bahan aktif zat pengatur tumbuh (ZPT). Pada prinsipnya teknologi agro-chemical ini merubah fisiologis 

tanaman dengan cara menghambat fase pertumbuhan vegetatif dengan peran hormon atau senyawa kimia 

tertentu, agar muncul fase generatif-bunga dan buah.  

Tanaman yang ingin dibuahkan di luar musim harus memenuhi tiga prasyarat penting, yaitu: 1) tanaman 

sehat, dengan ditandai percabangan merata, daun berwarna hijau tua mengkilat dan tidak sedang terserang 

hama atau penyakit dan 2) tanaman sudah cukup umur atau sudah pernah berbunga. Pembungaan di bawah 

umur dapat mengakibatkan terganggunya pertumbuhan vegetatif tanaman yang mengakibatkan postur 

tanaman menjadi kerdil dan tidak sehat. 

Lebih utama tanaman tidak dalam fase akselerasi pertumbuhan vegetatif yang ditandai dengan tidak adanya 

pertumbuhan tunas tanaman dan daun baru (pupus). 

 

Sarana/prasarana Teknologi Produksi di Luar Musim 

Infrastruktur menjadi faktor yang sangat menunjang bagi pemanfaatan lahan pertanian itu sendiri.  

Berbicara mengenai infrastruktur pertanian tentu tak lepas dari sarana dan prasarana yang menunjang 

produksi tanaman, termasuk produksi di luar musim. Sarana segala sesuatu yg dapat dipakai sebagai alat 

dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yg merupakan 

penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Latar belakang permasalahan di Indonesia mengenai 

pertanian bermula dari adanya fakta bahwa organisasi pangan dunia, FAO (Food and Agriculture 

Organization) melihat Indonesia sebenarnya sangat potensial dalam bidang pertanian tetapi pada tahun 2012 

Indonesia malah berada di bawah peringkat Amerika. Salah satu faktor yang menjadi permasalahan yaitu 

infrastruktur itu sendiri. Masalah infrastruktur pertanian yang terkait  dengan instalasi/jaringan irigasi, tentu 

menyangkut permasalahan tentang pembangunan dan pengembangan waduk. 

Beberapa tanaman hias dan bunga potong seperti krisan, gysophila dan poinsettia adalah tanaman yang 

berhari pendek, artinya tanaman akan berbunga apabila menerima rangsangan hari pendek. Untuk 

pertumbuhan vegetatif yang baik dibutuhkan cahaya lebih kurang 14 jam lamanya. Pemasangan jaringan 

atau instalasi listrik di dalam rumah naungan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah cahaya yang diperlukan 

oleh tanaman.  

Peran koperasi bagi petani sangat penting, seharusnya koperasi dapat menjadi mitra bagi petani tetapi 

nyatanya hari ini koperasi belum maksimal dalam hal menyejahterakan petani itu sendiri malah cenderung 

menjadi lembaga pencari profit.  

Sarana praproduksi yang terkait dengan teknologi produksi di luar musim, diawali dengan pemilihan 

jenis/varietas tanaman yang sesuai dengan lingkungan setempat.  Penyesuaian varietas yang kurang sesuai 

dengan lingkungan, dapat diupayakan dengan pembuatan green house untuk mengkondisikan tanaman.  

Bangunan penunjang produksi dapat berupa bangunan gudang yang digunakan untuk menyimpan pupuk, 

pestisida, gunting, sarung tangan dan ember.  

Aplikasi teknologi produksi tanaman di luar musim khususnya buah-buahan dengan cara moderen , akan 

lebih mengutamakan penggunaan zat pengatur tumbuh (ZPT).  Disamping itu, sarana tidak tetap seperti 

pupuk, pestisida dan media tanam haruslah mudah terjangkau saat diperlukan. Ruang pasca panen 

dilengkapi dengan ruang berpendingin (cool storage) dan meja sortasi, dan pengangkutan hasil panen 

menggunakan mobil berpendingin. 

Namun semua sarana dan prasana yang tersedia tidak akan bermanfaat secara maksimal, kalau tidak 

ditopang oleh sumberdaya manusia yang ada.  Karena penerapan teknologi produksi di luar musim 
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membutuhkan keterampilan, khususnya saat dan cara aplikasi teknologi dan pemeliharaan tanaman hingga 

panen. 

Persoalan Teknis-Agronomis  

Persoalan teknis-agronomis yang paling fundamental dihadapi saat ini dan diprediksi akan terus menjadi 

persoalan dalam upaya menyediakan pangan, yakni: Pertama, populasi penduduk yang masih terus 

meningkat dan secara langsung paralel dengan peningkatan kuantitas kebutuhan pangan. Peningkatan status 

sosial-ekonomi masyarakat akan pula dibarengi dengan kecenderungan peningkatan permintaan pangan 

dengan mutu pangan yang baik dengan komposisi gizi sepadan kebutuhan, serta terjamin aman bagi 

kesehatan manusia. Kedua, upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan akan menghadapi tiga kendala 

utama, yakni penyusutan luas lahan pertanian akibat konversi untuk kepentingan lainnya, penurunan 

ketersediaan dan kualitas air untuk mendukung proses produksi pangan, dan dinamika perubahan iklim 

yang semakin sulit diprediksi (Lakitan, 2012).  

Peningkatan permintaan pangan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk akan hanya punya satu 

alternatif solusi, yakni meningkatkan ketersediaan pangan. Upaya peningkatan ketersediaan pangan 

tersebut dapat dilakukan dengan [1] meningkatkan produksi pangan dan/atau [2] menurunkan kehilangan 

pangan, baik selama fase budidaya maupun pada fase pascapanen.  

Memahami realita persoalan penyusutan luas lahan pertanian dan kondisi kesuburan lahan yang tersedia, 

maka sudah sepatutnya kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang perlu mendapat prioritas adalah 

teknologi yang dibutuhkan untuk optimalisasi proses produksi pangan. 

Pada dasarnya teknologi produksi di luar musim memberikan peluang yang luas terhadap keberlanjutan 

ketersediaan pangan sepanjang tahun, karena teknologi ini merupakan upaya intensifikasi yang identik 

dengan mengupayakan peningkatan  indeks pemanfaatan lahan. Namun yang perlu disadari adalah kondisi 

lingkungan setempat : “kemauan dan kemampuan SDM untuk mengadopsi teknologi ini”. 

 

Kontribusi dan Opsi Pilihan Teknologi Produksi di Luar Musim 

Sebuah teknologi hanya akan memberikan kontribusi jika digunakan dalam proses produksi, termasuk 

dalam upaya penyediaan pangan yang cukup, bergizi, aman, dan sesuai selera konsumen serta terjangkau 

secara fisik dan ekonomi. Untuk dapat digunakan, teknologi harus dikembangkan dengan mengenali 

terlebih dahulu realita kebutuhan dan/atau persoalan nyata yang dihadapi oleh (calon) pengguna 

potensialnya. Dalam konteks upaya pencapaian ketahanan pangan, maka pengguna teknologi tersebut 

adalah petani. Kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi oleh para pengguna perlu dipahami secara 

komprehensif terlebih dahulu, agar opsi teknologi yang ditawarkan diminati oleh para pengguna.  

Kapasitas adopsi para pengguna teknologi pertanian/pangan harus sepadan dengan teknologi yang 

dikembangkan agar proses adopsi dapat berlangsung. Kapasitas adopsi pengguna tersebut perlu dilihat dari 

kemampuan teknis, manajerial, finansial, dan sosiokultural. Banyak teknologi pertanian/pangan di masa lalu 

yang diintroduksikan kepada para petani, tetapi tidak digunakan dalam proses produksi pangan sebagai 

akibat dari tidak padunya antara teknologi yang diintroduksikan dengan kebutuhan dan/atau kapasitas 

adopsi pihak pengguna.  

Perbedaan preferensi antara pengembang dan pengguna teknologi merupakan penyebab kegagalan dalam 

proses difusi teknologi. Banyak pengembang teknologi lebih menyukai dan merasa lebih bergengsi jika 

bergelut dengan teknologi maju dibandingkan dengan menyediakan teknologi sederhana yang menjadi 

solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi publik. Teknologi sesuai kebutuhan pengguna tidak selalu 

identik dengan teknologi sederhana, tetapi dapat pula berupa teknologi ultra maju. Akan tetapi, jika 

persoalan yang dihadapi merupakan persoalan sederhana (sebagaimana yang umum dibutuhkan untuk 
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budidaya pertanian saat ini, maka teknologi yang perlu dikembangkan/diintroduksikan tidak perlu 

merupakan teknologi maju yang berujung pada nilai investasi dan/atau biaya operasional yang tinggi, 

sehingga tidak mungkin diadopsi oleh petani.  

Teknologi sesuai-pengguna bersifat dinamis, mengikuti dinamika perkembangan kapasitas adopsi 

penggunanya. Jika saat ini yang dibutuhkan adalah teknologi sederhana, maka mungkin saja dalam waktu 

mendatang berubah menjadi teknologi yang lebih maju. Krisis pangan global yang dapat menyebabkan 

lonjakan harga pangan dan persoalan produksi pangan yang semakin kompleks, sangat memungkinkan ikut 

bergesernya jenis teknologi pertanian/pangan yang dibutuhkan. Edgerton (2006) mengingatkan bahwa: 

“History is changed when we put into it the technology that counts: not only the famous spectacular technologies 

but also the low and ubiquitous ones”. 

Teknologi produksi di luar musim secara garis besarnya dapat diaplikasikan melalui dua cara yakni 

teknologi konvensional/sederhana dan teknologi aplikasi intervensi bahan kimia. Terkait dengan prospek 

pengembangannya dimasa mendatang, maka para pengguna disediakan opsi pilihan sesuai dengan kemauan 

dan kemampuan yang dimiliki. 
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