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ABSTRAK
Pangan merupakan salah satu masalah utama yang strategis bagi kehidupan bangsa khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok penduduk. Guna mencukupi kebutuhan pangan sekitar 323 juta orang pada tahun 2010 ini,  dibutuhkan lahan produktif untuk tanaman padi sekitar 13 juta ha, namun saat ini lahan produktif yang diolah 7,7 juta ha. Untuk itu dibutuhkan peranan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan produksi dan produktivitas pangan. Saat ini pertumbuhan pangan bagaikan deret hitung yang belum bisa mengikuti pertumbuhan penduduk selalu meningkat bagai deret ukur, hingga beberapa komoditi pangan harus diimport. Menghadapi persoalan pangan saat ini dan ke depan diperlukan pemikiran dan rencana aksi bersama melalui pendekatan institusi/keahlian untuk terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Salah satu teknologi yang dapat  digunakan dalam peningkatan produktivitas pangan adalah teknologi nuklir yang dikembangkan di Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi (PATIR) –Badan Tenaga Nuklir Nasional. Teknologi Nuklir di bidang pertanian khususnya pangan ditujukan untuk iradiasi pangan dan makanan, dan pemuliaan mutasi tanaman pangan. Beberapa komoditas pertanian dapat dipertahankan kualitas dan kesegarannya dengan iradiasi. Mutan tanaman pangan telah dilepas sebagai varietas unggul baru yang berkontribusi pada produksi pangan nasional diantaranya padi (Atomita 1, Atomita 2, Atomita 3, Atomita 4, Situgintung, Cilosari, Woyla, Meraoke, Kahayan, Winongo, Diah Suci, Yuwono dan Mayang, Gilirang, Cimelati, dan Mira-1), kedelai (Muria,  Tengger, Meratus, Rajabasa, Mitani, Mutiara), sedangkan untuk gandum masih dalam pengujian lapangan.
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APPLYING NUCLEAR TECHNOLOGY in FOOD SECTOR and PLANT BREEDING to ACTUALIZE FOOD SOVEREIGNTY


ABSTRACT


Food is one of the people problem in many countries especially problems of providing food. In order to fulfill food for 323 million people in 2010, needs 13 million ha of productive rice field. However at that time only 7,7 million ha which had been used. So that research, science and technology are needed for improving the productivity and production of food. Nowaday food grow like arithmetical progression yet following growth that several commodities afford to import from abroad. Facing problems of providing food  need serious thinking, plan, and institution approach to actualize food security and sovereignty. Technology which had been used for improving  food productivity in Indonesia is Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi (PATIR) Badan Tenaga Nuklir Nasional. Nuclear technology in agriculture especially food, is aimed for food irradiation and  plant mutation breeding. The quality and freshness of several agriculture commodities can be maintained by irradition. Plant mutant had been released as a new superior variety contribute to food production such as rice (Atomita 1, Atomita 2, Atomita 3, Atomita 3, Atomita 4, Situgintung, Cilosari, Woyla, Meraoke, Kahayan, Winongo, Diah Suci, Yuwono dan Mayang, Gilirang, Cimelati, dan Mira-1), soybeans (Muria,  Tengger, Meratus, Rajabasa, Mitani, Mutiara), while wheat is still being observed.


Pendahuluan
Krisis Pangan Global 
Cukup makan adalah hak dasar setiap orang. Kelaparan mengenaskan bagi yang merasakannya, aib bagi masyarakat sekitarnya, dan jika massal serta terjadi di tengah kemakmuran maka merupakan cacat peradaban. Namun ironisnya sampai saat ini masih sangat banyak penduduk yang menderita kelaparan. September 2009 ini sekitar 14.98 persen penduduk dunia kekurangan pangan (undernourishment). Dalam persen, angka kematian akibat kelaparan memang hanya sekitar 0.7; namun itu berarti lebih dari 7 169 800 orang karena jumlah penduduk dunia adalah sekitar 6.792 milyar. Jadi, per hari rata-rata lebih dari 13 350 orang mati akibat kelaparan (Sumaryanto, 2009).
Sampai dengan awal tahun 2000-an, sebelum pemanasan global menjadi suatu isu penting, dunia selalu optimis mengenai ketersediaan pangan. Bahkan waktu itu, FAO memprediksi bahwa untuk 30 tahun ke depan, peningkatan produksi pangan akan lebih besar daripada pertumbuhan penduduk dunia. Peningkatan produksi pangan yang tinggi itu akan terjadi di negara-negara maju. Selain kecukupan pangan, kualitas makanan juga akan membaik. Prediksi ini didasarkan pada data historis selama dekade 80-an hingga 90-an yang menunjukkan peningkatan produksi pangan di dunia rata-rata per tahun mencapai 2,1%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dunia hanya 1,6% per tahun. Memang, untuk periode 2000-2015 laju peningkatan produksi pangan diperkirakan akan menurun menjadi rata-rata 1,6% per tahun, namun ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk dunia yang diprediksi 1,2% per tahun. Untuk periode 2015-2030 laju pertumbuhan produksi pangan diprediksikan akan lebih rendah lagi yakni 1,3% per tahun tetapi juga masih lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk dunia sebesar 0,8% per tahun. FAO memprediksi waktu itu bahwa produksi biji-bijian dunia akan meningkat sebesar 1 miliar ton selama 30 tahun ke depan, dari 1,84 miliar ton di tahun 2000 menjadi 2,84 miliar ton di tahun 2030. Namun, dalam beberapa tahun belakangan ini, masalah kecukupan pangan dunia menjadi isu penting, dan banyak kalangan yakin bahwa dunia sedang menghadapi krisis pangan sejak 2007 karena laju pertumbuhan penduduk di dunia yang tetap tinggi setiap tahun, sementara  di sisi lain  lahan yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan pertanian terbatas, atau laju pertumbuhannya semakin kecil, atau bahkan secara absolut cenderung semakin sempit. Pandangan ini persis seperti teori Malthus yang memprediksi suatu saat dunia akan dilanda kelaparan karena defisit produksi/stok.
Inti dari masalah krisis pangan global saat ini memang karena terjadinya kelebihan permintaan, khususnya akibat peningkatan permintaan beras yang sangat pesat di Brasil, Rusia, China dan India, yang penduduknya secara total mencapai 2,9 miliar orang atau hampir setengah dari jumlah penduduk dunia. Sementara itu, pada waktu bersamaan suplai atau stok di pasar dunia sangat terbatas atau cenderung menurun terus, walaupun produksi tidak harus berkurang. Bahkan sejak 1998 stok biji-bijian dunia terus menurun, dan disparitas antara permintaan dan penawaran yang lebar terjadi pada periode 2003/2004 setidaknya terlihat dari produksi gandum dunia yang jauh di bawah konsumsi. Pada tahun 2006, stok biji-bijian dunia separuh dari stok tahun 2000 karena dampak terpaan El Nino tahun 1997/1998, yang belum sepenuhnya terpulihkan. Menurut Franciscus Welirang, Wakil Presiden Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dalam 30 tahun terakhir, stok gandum dunia berada pada titik terendah. Bahkan, stok gandum AS sebagai negara penghasil gandum terbesar, tidak bisa lagi jadi patokan dalam 60 tahun terakhir, karena 75% lahan gandum di negara adidaya tersebut tidak dapat ditanami lagi akibat serangan hama penyakit. Efek terhadap stok dunia dari kurangnya suplai gandum dari AS dan Australia diperburuk lagi oleh kebijakan yang melarang ekspor gandum di sejumlah negara, misalnya Kazakstan melarang ekspor gandum, dan Argentina memperpanjang larangan ekspor gandum sampai awal Mei 2008 (Tambunan, 2008).


Konsep  dan Pentingnya Ketahanan Pangan
 Keberhasilan pembangunan di sektor pertanian di suatu negara harus tercerminkan oleh kemampuan negara dalam swasembada pangan atau paling tidak ketahanan pangan. Di Indonesia, ketahanan pangan merupakan salah satu topik yang sangat penting, bukan saja dilihat dari nilai-nilai ekonomi dan sosial, tetapi masalah ini mengandung konsekuensi politik yang sangat besar. Bahkan di banyak negara, ketahanan pangan sering digunakan sebagai alat politik bagi seorang (calon) presiden untuk mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Ketahanan pangan bertambah penting lagi terutama karena saat ini Indonesia merupakan salah satu anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Di satu pihak, pemerintah harus memperhatikan kelangsungan produksi pangan di dalam negeri demi menjamin ketahanan pangan, namun, di pihak lain, Indonesia tidak bisa menghambat impor pangan dari luar. Dalam kata lain, apabila Indonesia tidak siap, keanggotaan Indonesia di dalam WTO bisa membuat Indonesia menjadi sangat tergantung pada impor pangan, dan ini dapat mengancam ketahanan pangan di dalam negeri (Tambunan, 2008). 
 Konsep ketahanan pangan yang dianut Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1996 tentang pangan, Pasal 1 Ayat 17 yang menyebutkan bahwa "Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga (RT) yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau". UU ini sejalan dengan definisi ketahanan pangan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1992, yakni akses setiap RT atau individu untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat. Sementara pada World Food Summit tahun 1996, ketahanan pangan disebut sebagai akses setiap RT atau individu untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat dengan persyaratan penerimaan pangan sesuai dengan nilai atau budaya setempat (Tambunan, 2008).
 Ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan ketersediaan pangan yang cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat (UU No.7/1996 tentang Pangan), yang diutamakan berasal dari kemampuan sektor pertanian domestik dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat (PP No.68/2002 tentang Ketahanan Pangan) (Budiyanto, 2010 ).
Terwujudnya kemandirian pangan, antara lain ditandai oleh indikator:          (a) mantapnya ketersediaan pangan nasional, yang dicerminkan oleh impor pangan utama di bawah 10 persen dari kebutuhan pangan nasional,                 (b) menurunnya tingkat kerawanan pangan yang dicirikan oleh pengurangan jumlah penduduk setengahnya, yang mempunyai tingkat konsumsi pangan energi kurang dari 70 persen dari AKG (angka kecukupan gizi), (c) terpenuhinya kebutuhan pangan tingkat rumah tangga, yang direpresentasikan oleh konsumsi energi sebesar 2.000 kkal/kap/hari dan konsumsi protein 52 gram/kap/hari,       (d) meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan, dan menurunnya ketergantungan pada`satu jenis pangan tertentu pada`tingkat rumah tangga (Deptan RI, 2006). Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga subsistem, yaitu : (a) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, (b) distribusi pangan yang lancar dan merata, dan (c) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan (Deptan RI, 2006)

Masalah Pangan di Indonesia
Masalah dan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mencapai status ketahanan pangan mantap cukup berat. Rata-rata rasio cadangan pangan (beras) terhadap penggunaan baru mencapai 4.38, padahal yang diperlukan untuk mencapai status mantap adalah 20 persen ke atas. Di sisi lain, angka kemiskinan juga masih cukup tinggi. Sebagai gambaran, angka kemiskinan tahun 2008 adalah sekitar 15.1 persen, dan perkiraan sementara untuk tahun 2009 adalah sekitar 14.2 persen; dan jika tak ada terobosan khusus diperkirakan angka kemiskinan tahun 2015 masih akan mencapai sekitar 10.6 persen atau 26.3 juta orang dimana 18.1 juta diantaranya adalah penduduk pedesaan (Sumaryanto, 2009). Dengan tingkat kemiskinan seperti itu, jumlah penduduk yang kurang mampu mengakses pangan masih sangat banyak. Pada tahun 2008 yang lalu, jumlah penduduk yang masih termasuk kategori sangat rawan pangan masih sekitar 25.1 juta orang (11.1 persen).
Bagi Indonesia upaya yang harus ditempuh untuk memantapkan ketahanan pangan mencakup aspek kuantitatif maupun kualitatif. Pola konsumsi pangan penduduk negeri ini sangat terdominasi beras; padahal ketergantungan yang berlebihan terhadap satu jenis komoditas sangatlah rawan. Dari sisi konsumsi, mengakibatkan penyempitan spektrum pilihan komoditas yang mestinya dapat dimanfaatkan untuk pangan. Dari sisi produksi juga rawan karena: (i) pertumbuhan produksi padi sangat ditentukan oleh ketersediaan air irigasi yang cukup, sementara itu air irigasi semakin langka, (ii) laju konversi lahan sawah ke non sawah sangat sulit dikendalikan, dan (iii) kemampuan untuk melakukan perluasan lahan sawah (new construction) sangat terbatas karena biaya investasinya semakin mahal, anggaran sangat terbatas, dan lahan yang secara teknis-sosial-ekonomi layak dijadikan sawah semakin berkurang.
Sebagai negara yang berada di wilayah tropika, Indonesia dianugerahi keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Di daratan maupun lautan tersedia berbagai macam spesies yang potensial untuk didayagunakan sebagai bahan pangan. Tidak dapat disangkal bahwa upaya pendayagunaan (diversifikasi pangan) telah dilakukan namun perkembangannya sangat lambat dan  jauh dari harapan. Dalam konteks penyediaan pasokan, diversifikasi adalah salah satu cara adaptasi yang efektif untuk mengurangi resiko produksi akibat perubahan iklim dan kondusif untuk mendukung perkembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal. Pada sisi konsumsi, diversifikasi pangan memperluas spektrum pilihan pangan dan kondusif untuk mendukung terwujudnya pola pangan harapan. Pendek kata, diversifikasi pangan dapat mendukung stabilitas ketahanan pangan sehingga dapat dipandang sebagai salah satu pilar pemantapan ketahanan pangan. Oleh karena itu, akselerasi diversifikasi pangan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 22 Tahun 2009 harus dapat diwujudkan.
Sistem Pangan dalam Kerangka Sustainable Livelihood
Pangan merupakan salah satu masalah utama yang strategis bagi kehidupan bangsa khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok penduduk. Guna mencukupi kebutuhan pangan sekitar 323 juta orang pada tahun 2010 ini,  dibutuhkan lahan produktif untuk tanaman padi sekitar 13 juta ha, namun saat ini lahan produktif yang diolah 7,7 juta ha. Untuk itu dibutuhkan peranan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan produksi dan produktivitas pangan. Saat ini pertumbuhan pangan bagaikan deret hitung yang belum bisa mengikuti pertumbuhan penduduk selalu meningkat bagai deret ukur, hingga beberapa komoditi pangan harus diimport. Menghadapi persoalan pangan saat ini dan ke depan diperlukan pemikiran dan rencana aksi bersama melalui pendekatan institusi/keahlian untuk terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. 
Masalah pangan dan pertanian disebabkan oleh berbagai aspek yang saling terkait dan mempengaruhi. Penyebab kurang pangan disebabkan antara lain karena penduduk tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber produksi pangan seperti tanah, air, input pertanian, modal, dan teknologi. Di negara-negara sedang berkembang, penyebab utama rawan pangan adalah lemahnya akses terhadap tanah untuk memproduksi pangan. Berbagai kasus lain menunjukkan bahwa kurang pangan dan kemiskinan juga disebabkan oleh kebijakan perdagangan internasional dan nasional serta berbagai bencana alam dan sosial seperti kekeringan, banjir, perang,atau krisis ekonomi (Witoro, 2003).
Menghadapi berbagai permasalahan pangan tersebut  diusulkan konsep Kedaulatan Pangan yang sesuai dengan situasi ekologis, sosial, dan budaya rakyat Indonesia. Konsep ini menjadi payung untuk menyusun aksi dan strategi berbasis gerakan rakyat yang diperlukan untuk mengakhiri kelaparan. Kedaulatan pangan adalah hak setiap orang, kelompok masyarakat dan negara untuk mengakses dan mengontrol berbagai sumberdaya produktif serta dalam menentukan sendiri kebijakan produksi, distribusi dan konsumsi pangannya sesuai dengan kondisi ekologs, sosial, ekonomi dan budaya khas masing-masing. Konsep ini berbeda dengan konsep ketahanan pangan yang tidak mempedulikan dari mana pangan diproduksi dan hak rakyat atas sumberdaya produktif. Dalam konsep kedaulatan pangan, hak rakyat tidak terbatas pada akses untuk memperoleh pangan tetapi juga hak untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan. Agar kedaulatan rakyat atas pangan dapat terwujud, maka harus dilakukan reformasi kebijakan global yang menjamin hak asasi atas pangan kepada seluruh manusia. Reformasi ini juga mencakup perwujudan perdagangan yang adil dan prorakyat serta menghentikan kebijakan dumping untuk menghindari penguasaan pangan satu negara atas negara yang lain. Kebijakan global harus memberikan proteksi terhadap pasar lokal dan melindungi kedaulatan semua orang, komunitas dan negara untuk menentukan sistem produksi, distribusi dan konsumsi pangannya sendiri yang sesuai dengan karakter ekonomi, sosial, budaya dan ekologi masing-masing (Witoro, 2003). 


Peran Teknologi Nuklir dalam Ketersediaan Pangan
Salah satu teknologi yang dapat  digunakan dalam peningkatan produktivitas pangan adalah teknologi nuklir yang dikembangkan di Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi (PATIR) –Badan Tenaga Nuklir Nasional. Teknologi Nuklir di bidang pertanian khususnya pangan ditujukan untuk iradiasi pangan dan makanan, dan pemuliaan mutasi tanaman pangan. Beberapa komoditas pertanian dapat dipertahankan kualitas dan kesegarannya dengan iradiasi.
Teknik nuklir adalah teknik yang berhubungan dengan penggunaan sinar radiasi yang dihasilkan unsur radioaktif, antara lain sinar alfa, beta, dan gamma. Sinar-sinar tersebut dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, pertanian, peternakan, pengawetan makanan, hidrologi, industri, dan kedokteran. Pada akhirnya, pemanfaatan teknologi nuklir akan dapat meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.  Khusus dalam bidang pertanian, manfaat sinar radioaktif sangat besar, yaitu sebagai berikut (Rachmawati, 2012 serial online):
a. Mutasi tanaman (untuk menemukan varietas unggul). 
Salah satu cara untuk mendapatkan rangkaian sifat yang baik yaitu dengan mengubah faktor pembawa sifat (gen). Perubahan gen yang dapat menyebabkan perubahan sifat makhluk hidup dan diwariskan disebut mutasi. Sinar radioaktif yang biasanya digunakan untuk mutasi adalah sinar gamma yang dipancarkan dari radioaktif Cobalt-60. Mutan tanaman pangan telah dilepas sebagai varietas unggul baru yang berkontribusi pada produksi pangan nasional diantaranya padi (Atomita 1, Atomita 2, Atomita 3, Atomita 4, Situgintung, Cilosari, Woyla, Meraoke, Kahayan, Winongo, Diah Suci, Yuwono dan Mayang, Gilirang, Cimelati, dan Mira-1), kedelai (Muria,  Tengger, Meratus, Rajabasa, Mitani, Mutiara), sedangkan untuk gandum masih dalam pengujian lapangan.

b. Pemberantasan hama tanaman. 
    		Penggunaan sinar radioaktif untuk pemberantasan hama tidak untuk mematikan hama tetapi untuk memandulkan hama (male sterile). Sejumlah serangga jantan diradiasi dengan sinar gamma dalam dosis tertentu sehingga mengalami kemandulan (steril). Sperma yang dihasilkan tidak dapat membuahi sel telur. Cara ini dikenal dengan istilah teknik jantan mandul. Dengan penggunaan teknik ini, maka populasi hama akan menurun secara lambat dan bertahap tanpa mengganggu ekosistem. Contoh pemanfaatan teknologi nuklir sebagai salah satu alternatif pengendalian Oryctes rhinoceros (Coleoptera: Scarabaeidae) 
c. Pengawetan makanan. 
    Dilakukan agar bahan makanan yang disimpan tidak mudah rusak. Pengawetan makanan secara tradisional seperti pengeringan, pemanasan, dan pengasapan masih memiliki kekurangan karena pada jenis makanan tertentu sifat makanan dapat berubah, ditumbuhi jamur, dan dapat diserang serangga. Penemuan cara pengawetan dengan teknik iradiasi dapat meminimalkan kerusakan yang terjadi pada makanan.

Teknologi  nuklir merupakan salah satu teknologi modern yang berkembang pesat dalam bidang pertanian. Pemanfaatan teknik nuklir pada tanaman dapat digunakan  untuk perbaikan varietas melalui mutasi dengan radiasi. Di Indonesia, kegiatan aplikasi teknik nuklir dalam bidang pertanian khususnya untuk pemuliaan tanaman telah dilakukan Badan Tenaga Nuklir Nasional. Tujuan pengembangan penelitian teknik nuklir untuk pemuliaan tanaman adalah untuk memberi kontribusi kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional. Selama ini  istilah nuklir sering dikaitkan oleh sebagian masyarakat dengan bom nuklir atau bom atom karena efek negatifnya yang berpotensi dapat merusak kehidupan manusia di muka bumi. Penggunaan teknologi nuklir untuk maksud damai yang telah lama dikembangkan ialah dalam bidang teknologi pangan yang lazim dikenal dengan proses iradiasi. Radiasi adalah istilah umum yang digunakan untuk semua jenis energi yang dipancarkan tanpa media, sedangkan iradiasi adalah penggunaan energi untuk penyinaran bahan pangan dengan menggunakan sumber radiasi buatan. Iradiasi merupakan teknologi yang relatif baru yang saat ini mulai dikembangkan dalam proses pengawetan bahan pangan secara komersial maupun untuk kegiatan pemuliaan tanaman di Indonesia. Tujuan pengembangan penelitian teknik nuklir untuk pemuliaan tanaman adalah untuk memberi kontribusi kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Berbagai hasil penelitian, teknologi iradiasi ternyata memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan teknologi pengawetan pangan yang sudah lazim dikenal. Berbagai kontroversi tentang teknologi iradiasi masih bermunculan, dengan adanya anggapan masyarakat yang keliru dan informasi yang kurang benar. Karena itu perlu diupayakan secara terus menerus informasi yang benar tentang manfaat teknologi iradiasi dalam berbagai bidang serta aspek resiko kesehatan, khususnya dalam pengawetan bahan pangan. Induksi mutasi merupakan salah satu cara teknologi pemanfaatan teknologi nuklir di bidang pemuliaan tanaman untuk memperoleh varietas unggul dengan sifat khusus yang dikehendaki. Mutasi induksi pada tanaman dapat menimbulkan abnormalitas. Hal ini telah menandakan telah terjadi perubahan pada tingkat genom, kromosom, dan DNA sehingga proses fisiologis pada tanaman menjadi tidak normal dan menghasilkan variasi-variasi genetik baru. Mutasi yang diharapkan adalah mutasi yang dapat menimbulkan keragaman pada sifat yang akan diseleksi sehingga sifat yang lebih baik dapat diseleksi, dan di sisi lain sifat baik pada tanaman asal tetap dipertahankan (BB Biogen, 2011). 
Pemuliaan dengan teknik mutasi dengan iradiasi sinar gamma pada tingkat in vitro telah dilaksanakan pada tanaman pangan (padi dan kedelai toleran kekeringan, kedelai toleran keracunan Al, dan gandum toleran suhu panas), tanaman buah-buahan (jeruk untuk kualitas hasil dan pisan untuk tahan Fusarium), tanaman obat (purwoceng), tanaman industri (nilam untuk kualitas hasil minyak), dan tanaman hias (krisan, mawar, melati, gladiol, anthurium, dan artimisia terutama untuk kualitas bentuk dan warna bunga). Saat ini , mutan-mutan padi generasi lanjut yang tahan penyakit blas  dan toleran kekeringan telah siap untuk diuji daya hasilnya di lapangan. Mutan kedelai M6 yang toleran kekeringan dan berdaya hasil tinggi telah diuji daya hasilnya di lima lokasi. Pada akhir tahun 2010 diperoleh sekitar 300 mutan M6 padi dan kedelai berumur genjah untuk diuji daya hasilnya di beberapa lokasi. Induksi mutasi dapat pula diterapkan dalam membuat tetua jantan steril pada perakitan varietas hibrida. Di samping dengan persilangan berulang, tanaman jantan steril juga dapat dibuat dengan  cara mutasi spontan yaitu dengan cara iradiasi atau dikenal dengan nuclear cytoplasmic male sterile (NCMS). 
Penutup
Dari hasil program pemuliaan mutasi tanaman telah dilepas secara nasional beberapa varietas unggul, antara lain 15 varietas kedelai, satu varietas kacang hijau dan satu varietas kapas. Selain itu, banyak galur mutan harapan dari beberapa jenis tanaman yang masih dalam proses untuk dikembangkan menjadi varietas antara lain, padi, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, sorgum, gandum, bawang, artemisia atau tanaman obat, kapas, jarak pagar, dan tanaman hias. Hal ini menunjukkan, teknik nuklir terbukti memberi sumbangan nyata dalam pembangunan pertanian yang akan berdampak langsung pada program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan industri serta mewujudkan kedaulatan pangan.
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