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Pembelajaran dari Revolusi Hijau 

Pada Abad 20, investasi publik yang besar dalam penelitian pertanian telah menghasilkan 
terobosan produktivitas yang dramatis di negara maju.  Cerita tentang perkembangan 
produktivitas gandum di Inggris dapat dijadikan ilustrasi.  Sebelumnya, diperlukan 1000 
tahun untuk produktivitas usahatani gandum meningkat dari 0.5 ton  menjadi 2 ton per 
hektar.  Namun untuk meningkatkan hasil dari 2 ton menjadi 6 ton per hektar hanya 
diperlukan waktu selama 40 tahun.  Modern plant breeding, perbaikan budidaya, 
pengembangan pupuk sintetis, dan penemuan pestisida menjadi sumber penting kemajuan 
dan percepatan produktivitas.   

Kemajuan teknologi budidaya tersebut berjalan lambat untuk mencapai negara-negara 
berkembang.  Kekuasaan kolonial, memberikan sedikit perhatian pada investasi pertanian 
pangan.  Waktu itu, ancaman kelaparan dan kurang gizi adalah peristiwa biasa di negara-
negara Asia.  Sebagai respon dari keadaan tersebut Yayasan Rockefeller dan Yayasan Ford  
membantu mendirikan sistem penelitian pertanian internasional untuk mempercepat 
transfer dan adaptasi teknologi dari negara maju ke negara yang sedang berkembang.  
Investasi dimulai pada penelitian padi dan gandum, yang merupakan makanan pokok utama 
penduduk di negara-negara berkembang.  Pengembangan varietas padi dan gandum unggul 
yang disertai pemanfaatan pupuk, pestisida, dan air irigasi, secara nyata meningkatkan 
produktivitas dan total produksi padi dan gandum di Asia dan Amerika Latin pada tahun 
1960an.   

Pada tahun 1968, administrator dari USAID, William S.Gaud, menamakan ‘Green 
Revolution” untuk mendeskripsikan pertumbuhan pertanian yang begitu fenomenal.  
Meskipun istilah Green Revolution awalnya digunakan untuk menggambarkan 
perkembangan pertanian padi dan gandum, namun kemudian varietas unggul yang 
ditemukan untuk jagung, singkong, kedele, ataupun sorgum juga dianggap merupakan 
bagian dari Green Revolution. 

Untuk mencapai tingkat produktivitas padi yang tinggi, para ilmuwan memerlukan 
membangun tanaman yang responsif terhadap hara dan memiliki tangkai yang pendek dan 
kuat untuk mampu menopang biji padi yang semakin berat.  Para ilmuwan juga memerlukan 
varietas padi yang dapat tumbuh dan matang dengan cepat, agar petani dapat lebih sering 
menanam padi dalam satu tahun pada tanah yang sama.  Varietas padi yang baru juga perlu 
memiliki daya tahan yang besar terhadap hama dan penyakit, sehingga mampu tumbuh 
dengan baik pada pertanian yang intensif.  Hasil panen dari varietas padi baru ini juga 
diharapkan memiliki sifat atau karakteristik yang disukai konsumen saat dimasak atau 
dikonsumsi. 



Adopsi varietas padi baru tersebut berlangsung relatif cepat di negara-negara Asia, 
termasuk Indonesia.  Produktivitas usahatani padi meningkat cepat dan menjadi dua kali 
lipat dalam waktu singkat.  Produktivitas yang meningkat yang disertai keuntungan yang 
juga naik menyebabkan meningkatnya area tanam padi, yang tentunya menurunkan area 
tanaman pangan lain.  Dengan semakin tersebarnya varietas unggul dan semakin baiknya 
jaringan irigasi, maka area tanaman padi semakin luas lagi.  Perubahan tersebut 
menyebabkan produksi serealia, padi dan gandum, di Asia menjadi dua kali lipat dalam 
waktu 25 tahun, sementara populasi meningkat hanya 60 persen dalam kurun waktu yang 
sama. 

Revolusi hijau memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan lahan, yang berarti juga 
peningkatan pendapatan petani.  Dengan semakin naiknya pendapatan petani, maka 
permintaan terhadap input pertanian, seperti benih, pupuk,  pestisida  meningkat.  
Peningkatan produksi juga disertai dengan meningkatnya permintaan terhadap jasa 
penggilingan padi dan jasa pemasaran.  Revolusi hijau dengan demikian tidak saja 
meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga meningkatkan permintaan akan barang dan 
jasa yang berasal dari luar sektor pertanian. 

Peningkatan permintaan akan barang dan jasa, akibat dari meningkatnya pendapatan 
petani, memberi stimulus pada berkembangnya ekonomi non-pertanian dan pedesaan, 
yang pada gilirannya ikut mendorong sumber pendapatan serta kesempatan kerja yang 
lebih besar.  Revolusi hijau memiliki pengaruh besar terhadap perbaikan nutrisi penduduk.  
Peningkatan pendapatan yang disertai dengan penurunan harga pangan, mengakibatkan 
masyarakat mampu memperoleh lebih banyak kalori dan asupan pangan yang lebih 
terdiversifikasi.  Di Asia, peningkatan yang nyata terjadi pada konsumsi minyak makan, 
buah-buahan, sayuran, dan produk-produk peternakan.  Dengan kata lain, revolusi hijau di 
Asia dan juga di Indonesia mampu membawa perbaikan ketahanan pangan masyarakat. 

Revolusi hijau telah memungkinkan peningkatan produksi atau ketersediaan pangan tanpa 
melalui ekstensifikasi lahan besar-besaran.  Revolusi hijau memberikan kontribusi penting 
bagi preservasi lingkungan hidup dengan terhindarinya konversi lahan besar-besaran untuk 
pertanian.  Pertanian yang kurang produktif juga cenderung menguras hara tanah.  
Pemanfaatan hara tanah ini dalam jangka pendek, saat hara tanah masih tinggi, memang 
menampakkan hasil memuaskan.  Namun dalam jangka panjang saat hara tanah mulai 
turun ketersediaannya, produksi per satuan luas lahan menunjukkan penurunan nyata.  
Petani yang berada pada kondisi ini akan terjebak pada lingkaran  kemiskinan yang kronis 
dan lingkungan yang terdegradasi. 

Akan tetapi, dampak negatif Revolusi Hijau muncul dalam jangka panjang.  Untuk 
memenuhi persyaratan budidaya usahatani yang dianjurkan, petani mengikuti program 
berbentuk paket-paket, seperti “Bimas”, “Inmas”, “Insus”, dan “Opsus”.  Paket-paket itu 
pada praktiknya tidak jarang berbentuk in natura.  Dengan paket yang ada, misalnya dalam 
Bimas dan Inmas, petani harus mengikuti pola produksi yang ditetapkan, mulai dari pupuk 
kimia dengan merk tertentu, pestisida merk tertentu, keseragaman pola tanam, bibit, dan 
sebagainya. Sehingga dampaknya menjadi jelas, bahwa ada alokasi faktor produksi yang 



tidak dibutuhkan oleh petani namun harus dibayar. Dengan kata lain, petani harus 
membayar seluruh input produksi meskipun belum tentu dibutuhkan. 

Masalah kemudian muncul apabila hasil panen gagal memberikan keuntungan seperti yang 
diharapkan, dan petani kesulitan membayar paket yang telah dipakainya.  Petani menjadi 
memiliki hutang, yang lama-lama hutang tersebut semakin menumpuk karena programnya 
intensif. Pada periode berikutnya, petani terpaksa melakukan hal serupa yang membuat 
semakin terjebak oleh hutang yang membesar. 

Masalah lain yang tidak kalah penting dalam dampak Revolusi Hijau adalah terjadinya 
disparitas pendapatan yang bisa semakin melebar. Revolusi Hijau lebih mampu 
dimanfaatkan oleh para petani berlahan luas dan elit pedesaan.  Fakta ini muncul karena 
selain masalah akses yang lebih mudah dilakukan oleh petani besar, juga surplus produksi 
menyebabkan marjin yang diterima semakin kecil.  Bagi petani lahan luas, dengan marjin 
yang kecil masih bisa menutup biaya produksi karena volume pertanian mereka yang besar.  

Dampak lain yang tidak kalah besar dari Revolusi Hijau adalah ketergantungan pada 
industri—khususnya di aspek penyediaan input pertanian.  Beberapa petani, akhirnya mau 
tidak mau harus mengikuti mekanisme yang dibuat sistem industri, seperti ketepatan waktu 
produksi, modus pembayaran, dan sebagainya. Petani memiliki ketergantungan yang tinggi 
kepada input produksi seperti pupuk, mesin-mesin pertanian, obat-obatan dan pestisida. 
Sehingga ketiadaan berbagai faktor produksi itu akan mempengaruhi produktifitas 
usahatani mereka. Dampak lebih jauh dari ketergantungan pada industri ini adalah 
melemahnya kearifan lokal. Tanah-tanah menjadi rusak, dan membutuhkan pupuk yang 
semakin lama semakin besar dosisnya.  Di sini petani mengalami dilemma, 
mempertahankan produksi berbasis zat kimia yang semakin mahal; atau tidak berproduksi 
yang itu berarti memperkecil peluang menjadi lebih sejahtera.  

Isu Sosial-Ekonomi Bioteknologi Pertanian 

Berbagai manfaat dapat diperoleh dari pertanian yang efisien yang menggunakan teknologi 
modern: (i) mengurangi biaya bahan pangan, sehingga mampu memperbaiki ketahanan 
pangan dan kualitas asupan nutrisi. (ii) meningkatkan keuntungan pertanian. (iii) 
membebaskan sumberdaya manusia pertanian untuk dapat digunakan pada sektor lain, 
sehingga memunculkan diversifikasi kerja dan sumber pendapatan.  (iv) meningkatkan 
penerimaan pajak pemerintah, yang dapat diinvestasikan pada infrastruktur pertanian dan 
pedesaan.  (v) menciptakan lingkungan yang lebih baik melalui pencegahan erosi ataupun 
pengurangan deforestasi. 

Saat ini peran teknologi modern semakin tidak bisa dipisahkan dari pembangunan 
pertanian.  Salah satu teknologi yang semakin menonjol perannya dalam meningkatkan 
produktivitas usahatani dan kualitas produk pertanian adalah bioteknologi.  Aplikasi 
bioteknologi di bidang pertanian tentunya juga membawa manfaat dan risiko, sebagaimana 
halnya Revolusi Hijau.  Risiko bisa muncul tidak hanya dalam aspek lingkungan, tetapi juga 
aspek sosial-ekonomi.  Sebagaimana pengalaman di masa Revolusi Hijau aspek sosial-
ekonomi perlu memperoleh perhatian yang besar sejak dini, agar syarat-syarat keharusan 



yang dibutuhkan bioteknologi untuk dapat menjadi bagian dari pembangunan pertanian 
yang berkelanjutan dapat terpenuhi.  Untuk itu, dampak positif dan negatif bioteknologi 
terhadap komunitas, institusi sosial ekonomi, stakeholders, dan masyarakat secara umum 
perlu dikenali. 

Isu-isu yang terkait dengan bioteknologi di bidang pertanian bisa diperkirakan lebih 
beragam dibanding yang terdapat saat Revolusi Hijau mulai dikenalkan dan semakin banyak 
diadopsi oleh petani.  Jika perdebatan awal tentang manfaat dan risiko Revolusi Hijau lebih 
banyak pada aspek produksi dan budidaya pertanian, maka perdebatan awal bioteknologi 
dalam pertanian sudah langsung menyangkut isu sosial-ekonomi, seperti: (a) isu sistem 
pangan, (b) isu kelembagaan, (c) isu bisnis, (d) isu konsumen dan pasar, dan (e) isu sosial.   

Isu sistem pangan menyangkut dampak bioteknologi terhadap organisasi, struktur dan 
perilaku industri pertanian; keterkaitan pertanian organik, pertanian konvensional, dengan 
pertanian berbasis bioteknologi; kapasitas sistem pangan untuk memisahkan antara 
komoditas yang genetically modified dengan yang bukan GMO; peranan perdagangan 
internasional; dan peranan lembaga standard, pengawasan, regulasi, dan kebijakan publik 
terhadap bioteknologi pertanian. 

Isu-isu kelembagaan termasuk di dalamnya adalah dampak bioteknologi di pertanian 
terhadap lembaga riset, universitas, asosiasi bisnis, dan lembaga pengambil kebijakan 
publik; dampaknya terhadap intellectual property protection; dampaknya terhadap peranan 
lembaga penelitian publik, pendidikan, dan penyuluhan; dampaknya terhadap mekanisme 
pendanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; dan dampaknya terhadapp peranan 
pemerintah pusat, daerah, lembaga internasional Institutional issues include the impact of 
biotechnology on universities, trade and professional associations, and policy-making 
bodies; the impact of intellectual property protection on academic research; the wider roles 
of public research, education, and extension; mechanisms for funding research and 
disseminating results; and the roles of local, state, federal, and international governments 
and organizations. 

Isu bisnis yang perlu dikenali antara lain adalah dampak bioteknologi terhadap kehidupan 
dan kesejahteraan petani serta terhadap industri, proses pengambilan keputusan beli 
ataupun jual produk bioteknologi, praktek-praktek bisnis yang terjadi, dan pasar domestik 
dan pasar internasional produk bioteknologi. 

Isu konsumen dan pasar perlu dikenali tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen 
dalam menentukan pilihannya antara produk bioteknologi pertanian dengan produk yang 
bukan bioteknologi; keinginan dan kebutuhan konsumen di pasar domestik maupun 
internasional; peranan budaya, informasi ilmiah, advertising ataupun product labeling 
terhadap keputusan konsumen untuk mengkonsumsi produk bioteknologi; dan metode-
metode yang efektif untuk meningkatkan pengertian dan kesadaran publik terhadap 
produk-produk bioteknologi. 

Sedangkan isu-isu sosial yang penting dikenali antara lain adalah pentingnya berbagai 
kelompok kepentingan untuk memperoleh akses terhadap informasi untuk dapat ikut 



berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan publik yang menyangkut bioteknologi; peranan 
masyarakat sipil di berbagai tingkatan; risiko dan manfaat yang ditimbulkan bioteknologi 
terhadap konsumen, stakeholders, ataupun masyarakat umum; dan isu yang terkait dengan 
agro-terrorism dan environmental protection. 

Bioteknologi sebagaimana teknologi-teknologi yang lainnya memiliki dampak positif dan 
negatif bagi kesejahteraan produsen, konsumen, dan keberlanjutan lingkungannya  Oleh 
sebab itu adalah langkah yang tepat jika PERHEPI memberikan perhatian terhadap aspek-
aspek sosial-ekonomi dari bioteknologi di bidang pertanian ini. 


