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EKOTEKNOLOGI, SUATU PILIHAN ARIF UNTUK 
PEMBANGUNAN PERTANIAN INDONESIA1 

 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Ekoteknologi 

Menurut Carlstain (1982), ekoteknologi ialah suatu istilah yang menyatakan 

teknologi selaku faktor perantara antara ekologi dan ekonomi. Dengan istilah ini ekologi 

memperoleh wawasan ekonomi, dan ekonomi memperoleh wawasan ekologi. Kata ekologi 

dan ekonomi berasal dari kata Yunani yang sama, yaitu oikos, yang berarti rumah, rumah 

tangga, dan budidaya. Macam teknologi yan gdimiliki oleh suatu masarakat mempunyai 

implikasi, baik keadaan ekologinya maupun sistem ekonominya. 

Ekologi merangkum suatu falsafah pengelolaan sumberdaya, yang mengupayakan 

produktivitas lewat dukungan ekosistem. Ekologi memacu kecerdikan mengalihrupakan 

unsur-unsur suatu lingkungan tertentu menjadi sumberdaya ekonomi tanpa menggoyahkan 

neraca ekologi alam. Dalam kerangka ini maka ekologi memandang segala sistem 

produksi, usahatani, industri, kota, sebagai ekosistem (Sachs, 1984). Karena dikaitkan 

dengan ekonomi maka ekologi yang dibicarakan ialah ekologi manusia. Dalam ekologi 

manusia, saling nasabah (interrelationships) antara manusia dan lingkungannya, dan 

nasabah antar manusia, terselenggara menurut makna kehidupan dan nilai sosial yang 

dirancang manusia sendiri. 

Dalam masarakat yang menganut pandangan pamrih (masarakat sekarang pada 

umumnya demikian), perancangan makna kehidupan dan nilai sosial diilhami oleh sikap 

ekonomi. Secara hakiki sikap ekonomi mengandung pandangan emasipatif, dan pandangan 

inilah yang mengatur nasabah antar anggota masarakat, dan antara manusia dan 

lingkungannya. Pamrih yang kuat menumbuhkan materialisme, yaitu suatu determinisme 

ekonomi (McHarg, 1968). Pandangan emansipatif diperlukan oleh mereka yang ingin 

menyatakan hakekat dan identitas diri, bebas dari peraturan tradisi dan kaedah sosial. 

Habitat atau lingkungan hidup lebih diperlakukan selaku milik, modal, atau sarana 

produksi daripada selaku sumberdaya. 

Saling nasabah antara manusia dan lingkungannya terutama diarahkan ke 

penghasilan barang kebutuhan kebendaan, dan proses produksinya lebih banyak dibimbing 
                                                            
1 Disajikan dalam seminar mingguan, Fakultas Pertanian UGM. 8 Agustus 1987. 
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oleh persepsi nilai tukar daripada oleh persepsi nilai pakai. Persepsi nilai tukar makin 

menonjol karena pandangan emansipatif. Ekonomi menjadi identik dengan dagang. 

Dalam buku pelajaran ekonomi istilah modal pada umumnya merujuk kepada 

sumberdaya moneter, atau kepada gatra moneter sumberdaya yang lain. Maka 

pertumbuhan dijadikan sasaran pembangunan, yang seharusnya merupakan sarana. 

Pandangan ekonomi selalu cenderung menempelkan harga pada segala sesuatu, dan 

menganggap sesuatu sebagai suatu kegagalan apabila tidak dapat ditentukan harganya. 

Tidak ada kenyataan yang oleh ekonomi dinyatkan benar, kecuali apabila kenyataan itu 

dapat diberi harga (McHarg, 1968; Sachs, 1984; Soderbaum, 1982). 

 

Ekologi dan Pembangunan Pertanian 

Pembangunan berwawasan ekologi (ecodevelopment; Sachs, 1984) jelas tidak 

menganjurkan untuk kembali ke metode produksi yang digunakan oleh nenek moyang. 

Yang benar, menurut sachs, ialah bahwa sistem pembangunan itu memeperhatikan sejarah 

budaya berbagai masarakat tani, keterampilan yang telah membudaya di kalangan orang 

biasa, dan etnoteknologi  menyatakan bagaimana orang memaknakan dan menasabahkan 

diri dengan lingkungan alam mereka sendiri. Ketiga butir perhatian itu dijadikan titik tolak 

penelitian ilmiah dan verifikasi eksperimentasi dalam keadaan senyatanya. Hasil penelitian 

ilmiah dan percobaan yang secanggih apa pun hanya akan bernilai terapan terbatas, apabila 

tidak dapat melibatkan pelaku utama pembangunan  dalam peran yang seharusnya mereka 

jalankan. Pelibatan ini melewati proses magang sosial (Sachs, 1984). Dalam hal 

pembangunan pertanian, ini tentu berarti petani kecil. 

Tidak ada titik tolak penelahaan yang lebih mempan untuk membangun pertanian 

rakyat daripada etnoteknologi. Kemajemukan dan kekokohan pertanaman dan sistem 

usahatani setempat, serta kecakapannya menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan 

sosioekonomi yang khas selama masa ribuan tahun, merupakan bukti jelas tentang 

kemampuan kerja sistem LITBANG informal. Dalam kegilaan kita meniru metode barat 

menciptakan teknologi, kita telah mengabaikan sistem LITBANG aseli yang kuat ini 

(Ghildyal, 1984). 

Banyak penyuluh profesional membenarkan bahwa penyuluhan yang dipusatkan 

pada petani pemuka yang lebih progresif akan melancarkan penyuluhan. Proses difusi akan 

berlangsung dengan sendirinya ke petani-petani yang lain. Akan tetapi pengamatan lebih 

mendalam di berbagai wilayah membuktikan bahwa telah salah persepsi tentang faktor 
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yang melancarkan proses difusi. Faktor yang melancarkan adopsi bukanlah sosio-psikologi 

(pandangan progresif, berani mengambil risiko), melainkan ketersediaan kesempatan untuk 

ikut memperoleh manfaat dari inovasi yang ditawarkan. Kesempatan itu dapat ada karena 

memiliki pengetahuan dan sarana untuk mengikuti inovasi itu, atau karena memiliki jalan 

capai (access) kepada sumberdaya yang secara nisbi lebih mudah (Rolling, 1984). Jadi, 

orang yang lebih pandai dan berkemampuan menerapkan kepandaiannya secara nyata, 

serta orang yang mengusahakan lahan yang lebih subur, akan menjadi pengadopsi awal. 

Tidak ada kaitannya dengan kewiraswataan. Maka adopsi adalah akibat etnoteknologi, 

yang tidak lain daripada pernyataan ekologi manusia. Roling memberikan contoh bahwa 

adopsi kakao sebagai pertanaman komersial oleh ribuan petani kecil di Ghana dan Nigeria 

telah terjadi tanpa peranan seorang penyuluh pun. 

Ciri menonjol pertanian ialah kekhasannya dalam hal lingkungan. Landasan biologi 

dan sistem produksi yang sangat terdesentralisasi, dengan jumlah pelaku produksi yang 

banyak, menyebabkan pertanian berbeda sama sekali dengan industri. Setiap petani telah 

mengembangkan sistem pertaniannya sendiri, baik dilihat dari segi fisik maupun sosial. 

Dalam suatu industri setiap inovasi bersifat potensial. Tidak demikian halnya dalam 

pertanian. Inilah sebabnya mengapa alih teknologi dapat berlangsung mudah dalam  

industri, dan tidak mudah dalam pertanian (Ghildyal, 1984). Dengan menyadur ungkapan 

Röling (1984), ketersediaan teknologi sepadan (appropiate) tidak ada artinya kalau tidak 

ada kesempatan sepadan. Kesempatan semacam ini dibangkitkan dengan pemahaman 

ekologi manusia. 

Pada tahun 1983 Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Departemen 

Pertanian, telah membentuk Kelompok Penelitian Agro-ekosistem (KEPAS). Kelompok 

ini bertugas memacu dokumentasi dan analisis agroekosistem Indonesia yang begitu 

beragam, dan mengajinya untuk menemukan jalan mengembangkan masing-masing 

pertimbangan ekologi. KEPAS telah menerbitkan tiga laporan, yaitu The Critical Uplands 

of Eastern Java (1985a), Tidal Swamp Agro-Ecosystem of Southern Kalimantan (1985b), 

dan Agro-ekosistem Daerah Kering di Nusa Tenggara Timur (1986). Kehadiran KEPAS 

menandai suatu tonggak pembaharuan konsep pembangunan pertanian Indonesia. Namun 

sangat sayang bahwa hasil kegiatan KEPAS belum mampu menghilangkan kelembaman 

(inertia) jalan berfikir kaum birokrat. 

Berkenaan dengan peringatan 40 tahun berdirinya FAO (didirikan pada tanggal 16 

Oktober 1945), beberapa tokoh politik dunia telah menegaskan pendirian mereka, baik 
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langsung ataupun tidak langsung, tentang keharusan memperhatikan ekosistem atau 

lingkungan dalam pembangunan pertanian. Rajiv Gandhi, perdana menteri India (1985), 

mengatakan bahwa pertumbuhan tidak dapat disebut perkembangan dalam arti sebenarnya, 

apabila pertumbuhan itu membawa serta kemunduran lingkungan. Perdana menteri RRC 

Zhao Ziyang (1985) menegaskan bahwa pengembangan pertanian Cina hanya dapat 

berjalan kalau berpijak pada kenyataan yang ada di Cina, berarti berintikan pengalaman 

sendiri. Namun demikian Cina ingin pula memanfaatkan pengalaman negeri lain.  

Presiden Kolombia Belisario Betancur (1985) berpendapat bahwa strategi yang 

bernama revolusi hijau mengandung kelemahan nyata, yaitu menekankan pada 

peningkatan hasilpanen fisik. Secara tersirat dianggap bahwa teknologi maju dapat 

diterapkan pada skala produksi apa pun. Hal ini menunjukkan bahwa orang tidak 

mengindahkan perbedaan struktural yang ada dalam sektor pedesaan. Akibatnya ialah 

revolusi hijau tidak selalu berhasil memberikan manfaat kepada sektor yang menghasilkan 

pangan secara lebih tradisional. Apabila keadaan ini berlangsung terus, ekonomi petani 

kecil tradisional akan ketinggalan makin jauh dari ekonomi secara keseluruhan. Keadaan 

ini menjadi sumber ketegangan sosial. Disamping itu penggunaan masukan secara 

berlebihan dalam ekosistem yang rawan menyebabkan lingkungan fisik rusak secara nyata. 

Strategi ini dapat diperbaiki dengan penyesuaian pada ciri usahatani. 

Di negeri sedang berkembang, seperti di Indonesia ini, ada satu fakta yang tidak 

mungkin diungkiri. Fakta itu ialah sebagian terbesar rakyatnya hidup dari mengusahakan 

lahan dengan sistem usahatani kecil tradisional, dan pertanian rakyat memegang peranan 

besar dalam pembangunan pertanian. Saham pertanian rakyat pada budidaya pertanian di 

Indonesia menurut Biro Pusat Statistik (1982) adalah sebagai berikut: 

1. Pangan  .......................................................................................................................  100 % 
2. Perkebunan 
 a. Cengkeh, kapok, kelapa, pala, lada, dan panili, masing-masing ...........................  100 % 
 b. Karet...................................... luas 83% ....................................................  produksi 71% 
 c. Teh ...............................................  73% ...................................................................  20% 
 d. Kopi .............................................  94% ...................................................................  92% 
 e. Kelapa sawit ..................................  1% .........minyak ............................................  0,1%   
 biji ..................................................  0,1% 
 f. Tembakau ....................................  97% ...................................................................  92% 
 g. Tebu ............................................  59% ...................................................................  40% 
 h. Kakao  .........................................  36% .....................................................................  8% 
 

Tenaga kerja Indonesia yang terlibat langsung dalam pertanian (termasuk kehutanan, 

perikanan, dan perburuan) ialah 55% (berumur 10 tahun ke atas). 
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Implikasi keadaan ini ialah bahwa suka atau tidak pembangunan pertanian nasional 

harus lewat usahatani kecil. Strategi pembangunan harus disesuaikan dengan kenyataan ini. 

Strategi ini harus dimulai dari kebutuhan, sumberdaya, dan kemampuan aktual petani kecil, 

berdasarkan pengenalan sistem usahatani dan pola pertanaman mereka, yang biasanya 

mencerminkan kebutuhan dan keadaan setempat (Arulpragasam, 1985). Sumberdaya 

menurut terminologi sistem usahatani ialah faktor produksi fisik (lahan, waktu) dan 

ekonomi (tenaga kerja, uang tunai, daya, pasar), yang tersediakan pada usahatani 

bersangkutan (Harwood, 1979). 

 

Kebijakan Memilih Teknologi 

Usahatani kecil atau subsisten, menurut Lowe (1982), adalah lebih daripada sekadar 

suatu upaya mencari penghasilan. Kegiatan itu merupakan suatu gaya hidup, dan karena 

itu, baik hambatan sosial maupun hambatan biologi, mempengaruhi perkembangannya. 

Lowe memberikan misal dari pedesaan tradisional di Afrika, yang lahan dipandang sebagai 

sesuatu yang mendukung suatu masarakat, dan bukan sekadar suatu sumber keuntungan. 

Dalam usahatani semacam itu ada sistem masukan dan imbalan (reward). Ini berbeda 

dengan usahatani komersial, yang menganut sistem masukan dan keluaran. 

Upaya bertahun-tahun untuk merakit teknologi yang selaras untuk diterapkan pada 

usahatani subsisten belum juga berhasil. Penerapan langsung teknologi yang ditawarkan di 

pasaran, yang dirakit untuk usahatani maju di negeri maju, sering berkesudahan terpiuh 

(distorted) dan sial. Hal ini disebabkan karena teknologi yang muncul dari negeri maju 

dirancang untuk menjawab tantangan pokok yang dihadapi masarakat negeri maju, yaitu 

kelimpahan lahan dan modal bersamaan dengan kelangkaan tenaga kerja. Ketiga tantangan 

ini justru berlawanan dengan yang ada di negeri sedang berkembang (Arulpragasam, 

1985). Maka Ghildyal (1984), sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, memunculkan 

istilah etnoteknologi sebagai asas teknologi yang selaras dengan usahatani kecil. Dalam 

teknologi ini gatra ekologi dan sosial menonjol. 

Pemahaman kita mengenai persoalan lingkungan memang meningkat. Namun alat 

yang telah kita miliki untuk menangani persoalan itu masih tidak jitu. Kebanyakan metode 

dan hampiran yang kita pakai untuk perencanaan dan membuat kebijakan berasal dari masa 

prasadar lingkungan dan ekologi (Söderbaum, 1982). Farrell (1985) berpendapat bahwa 

kebijakan yang digariskan oleh pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah negara-negara 

lain merupakan rangsangan bagi produsen untuk menggunakan teknologi yang kadang-
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kadang berakibat buruk pada lingkungan. Farrell menggunakan istilah determinisme 

teknologi untuk melukiskan kecenderungan penelitian pertanian menekankan sangat kuat, 

bahkan mungkin menekankan semata-mata, pada meninggikan produktivitas dan keluaran 

sektor pertanian. Meninggikan produktivitas dan keluaran memang perlu, akan tetapi itu 

bukan tujuan satu-satunya. Tiap teknologi, disamping memiliki matra produktivitas, harus 

pula memiliki matra sumberdaya dan lingkungan. 

Penggunaan pupuk di negeri sedang berkembang pada tahun 1980an meningkat kira-

kira 2,5 kali daripada penggunaannya pada tahun 1970an. Di negeri maju dalam jangka 

waktu yang sama peningkatan penggunaannya hanya sedikit di atas 40%. Memang benar 

bahwa aras takaran pupuk di negeri sedang berkembang masih jauh di bawah aras takaran 

rerata dunia, yaitu hara makro primer N + P2O5 + K2O 44 kg ha-1 lawan 77 kg ha-1. Apalagi 

dibandingkan dengan aras takarannya di negeri maju yang setinggi 116 kg ha-1. Laju 

peningkatan penggunaan pupuk pabrik yang begitu besar di negeri sedang berkembang 

diduga tetap akan berlangsung selama masa akhir abad ini. Di 90 negeri sedang 

berkembang FAO memproyeksikan laju pertumbuhan penggunaan pupuk menjelang tahun 

2000 sebesar 7,5 - 8,5% setahun. Pemupukan berat sebelah dengan NPK, dan 

ketergantungan yang makin kuat pada pupuk komersial, menimbulkan rasa khawatir dan 

prihatin pada para pakar tanah mengenai dampaknya atas neraca hara menyeluruh dalam 

tanah. Akan tetapi perhatian utama perusahaan pembuat dan pemasok pupuk buatan, badan 

penyuluhan pertanian pemerintah yang menjadi penganjur dan pensubsidi penggunaan 

pupuk pabrik, dan petani yang harus membuat putusan akhir tentang laba dan risiko 

potensial, tetap saja tertuju kepada apa yang dinamakan ekonomi hara makro. 

Kecenderungan sikap semacam ini harus kita bayar mahal, a.l. berupa kekahatan hara 

mikro gawat di mana-mana. Kekahatan B muncul di Nepal dan Pilipina, Cu dan Mo 

muncul di banyak negeri Afrika dan Meksiko, Mn muncul di Pakistan, India, dan Suriah, 

Zn muncul di Irak dan Turki (Cerescope, 1982). 

Penggunaan pupuk pabrik yang meningkat juga dapat meningkatkan penyerapan hara 

aseli tanah, berarti meningkatkan pengurasannya. Dalam pustaka Inggris gejala ini dikenal 

dengan istilah "priming effect" (Garbuchev, 1968; Westerman & Kurtz, 1973). 

Kita seharusnya mau belajar dari pengalaman negeri maju, agar tidak mengulangi 

kesalahan mereka. Pertanian di negeri maju bersifat terindustri. Bentuk pertanian semacam 

ini tidak membangun produktivitasnya menurut suatu sistem usahatani yang mendaur, 

melainkan lebih menggantungkannya pada masukan banyak dari industri berupa pupuk dan 
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pestisida. Sistem usahatani terindustri cenderung menjadi ekosistem yang goyah. 

Potensinya untuk mencapai hasilpanen maksimum tidak dapat dilepaskan dari 

gandengannya dengan risiko yang menjadi konsekuensi ketidak-mantapan ekosistem. 

Pengembangan pertanian mementingkan segi kuantitatif, dan ini secara berangsur akan 

menyebabkan segi kualitatif terlupakan.  

Akibat sampingan negatif terhadap lingkungan, yang berkaitan dengan usahatani 

terindustri, dianggap tidak perlu dirisaukan. Intensifikasi pemupukan juga menimbulkan 

persoalan gawat mengenai kesuburan tanah, padahal kesuburan tanah merupakan salah 

satu gatra mutu tanah. Suatu contoh tentang suatu ketimpangan berat dalam kebijakan dan 

struktur pertanian di suatu negeri maju dapat diajukan di sini. Negeri Belanda adalah 

pengguna pupuk kimia tertinggi di dunia, dan bersamaan dengan itu menjadi penghasil 

pupuk kandang tertinggi dengan bahan pakan impor. Berdasarkan penggunaan total pupuk 

pabrik yang memasok NPK dapat dihitung bahwa jumlah pupuk kandang mencukupi untuk 

memberikan kepad pertanian negeri itu suatu surplus N dan P, dan hanya 10% defisit K 

(Vogtmann, 1984). Ini menunjukkan bahwa pertanian negeri Belanda sebetulnya tidak 

perlu tergantung pada pupuk pabrik, kecuali hanya tambahan sedikit pupuk K, seandainya 

kebijakan dan struktur pertanian mengacu kepada konsep agroekosistem. 

 

Teknologi Produksi Berwawasan Ekonomi, Sosiologi, Dan Ekologi 

Untuk merakit teknologi produksi berwawasan ekonomi, sosiologi, dan ekologi, 

budidaya pertanian harus dipersepsikan sebagai agroekosistem. Secara ringkas 

agroekosistem  ialah ekosistem yang diubah sebagian oleh orang untuk menghasilkan 

pangan, serat, dan hasil pertanian lain (Ghildyal, 1984). Pandangan ini menempatkan 

modal biologi pada kedudukan penting, disamping modal yang biasa dikenal dalam 

ekonomi, yaitu modal uang dan modal barang. Modal biologi ialah proses biologi yang 

berlangsung dalam tanah selama ribuan tahun, yang menjadikan tanah berkemampuan 

menumbuhkan dan mengembangkan pertanaman. Modal biologi menjadi sarana dasar bagi 

keseluruhan produktivitas budidaya kita. Modal ini tidak merujuk kepada gatra moneter 

apa pun dari biosfer, atau kepada harga ekosistem. Namun kalau kita rusak maka teknologi 

paling maju pun menjadi tidak berguna, dan sistem ekonomi dan politik apa pun yang 

bergantung padanya akan runtuh (Söderbaum, 1982). 
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Meskipun Sachs (1984) tidak memakai istilah modal biologi, akan tetapi hakekatnya 

muncul jelas dalam uraiannya tentang agroekosistem. Konsep agroekosistem Sachs 

mengajukan suatu strategi pembangunan yang terdiri atas empat asas: 

1. Menyelesaikan persoalan universal dengan cara yang selaras dengan keadaan setempat, 
dengan memanfaatkan secara maksimum potensi tiap ekosistem dan sumberdayanya 
yang khas, serta mendayagunakan pengalaman tiap kebudayaan. 

2. Hampiran menyistem (systemic approach) berarah menyamping yang memadukan 
perkembangan setempat dengan perkembangan wilayah. 

3. Tanah, air, dan hutan merupakan sumber hidup alamiah bagi produksi biomassa. 

4. Pengelolaan limbah secara lebih rasional, bertujuan produktif. 

Asas kedua merupakan lawan kecenderungan ekonomi modern, yang membuat 

pengotakan dan spesialisasi terinci secara vertikal. Asas keempat menjadikan pengelolaan 

limbah suatu usaha produkstif mandiri, menjadi pelengkap proses produksi pokok, dan 

melancarkan daur ulang unsur untuk membuat sistem mandiri. Sachs mengutip semboyan 

yang memasarakat di Cina sekarang, yaitu "ubahlah limbah menjadi kekayaan". Asas 

ketiga memberi tekanan kepada sumberdaya terbarukan untuk landasan pembangunan 

pertanian. Secara tersirat asas ini menganjurkan pengurangan ketergantungan pertanian 

pada sumberdaya takterbarukan (fosil), atau sumberdaya komersial. Siratan ini lebih jelas 

dalam asas pertama. Gatra sosial tercermin tegas pada asas pertama. 

Asas perakitan teknologi produksi yang memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan 

ekologi, dapat digambarkan dengan bagan yang tertera pada Gb. 1. Bagan ini dibuat 

sebagai suatu acuan konsep kecukupan. 
   
   

   

   

   

   

   

   

   

Gb. 1. Acuan konsep kecukupan. 1 = asas ekologi, menurunkan persyaratan, 2 = asas ekonomi, 
menaikkan kemampuan, 3 = asas ekoteknologi 
 

kemampuan 
lahan 
meningkat 

*A 

3 

1 

2

daerah di atas ambang 
kecukupan, aman, akan 
tetapi manfaat kurang 

persyaratan penggunaan 
lahan meningkat 

daerah di bawah ambang 
kecukupan, tidak aman, 
penggunaan lewat batas 

garis ambang 
kecukupan 
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 Menurut konsep kecukupan (sufficiency concept) yang diusulkan Melitz (1986), 

harkat lahan ditetapkan dengan membandingkan persyaratan yang diminta oleh bentuk 

penggunaan lahan dengan pemasokan yang dapat ditawarkan oleh kemampuan aktual 

lahan. Kecukupan adalah tingkat pemenuhan persyaratan (permintaan) oleh pemasokan 

(penawaran), berarti tingkat kesesuaian penggunaan lahan dengan kemampuan lahan. Titik 

A pada Gb. 1 menggambarkan kedudukan suatu bentuk penggunaan lahan dalam ordinasi 

kemampuan lahan dan persyaratan penggunaan lahan. Titik ini berada di bawah garis 

ambang kecukupan. Maka asas ekologi mengatakan bahwa persyaratan penggunaan harus 

dikurangi dengan jalan mengganti bentuk penggunaan dengan yang bersyarat lebih ringan. 

A digeser mendatar ke kiri hingga garis ambang kecukupan. Kalau kita memakai asas 

ekonomi, kemampuan lahan harus dinaikkan dengan masukan teknologi. A digeser vertikal 

ke atas hingga ambang garis kecukupan. Oleh karena keberadaan A pada garis ambang 

kecukupan menurut asas ekonomi hanya dimungkinkan dengan topangan teknologi penuh, 

A sebagai sistem berada dalam keadaan metastabil. Penggeseran A  di dalam ruang antara 

garis geser ekologi dan ekonomi mengikuti asas ekoteknologi. 

Suatu ekoteknologi yang barangkali oleh banyak orang dianggap terlalu berani, telah 

dirakit oleh Fukuoka (1985). Teknologi ini menjadi inti suatu sistem usahatani yang 

dikembangkan oleh Fukuoka di Jepang, yang dinamakannya usahatani alamiah. Usahatani 

ini berjalan atas empat asas: 

1. Tidak mengolah tanah. Biarkan tanah mengolah sendiri dengan penembusan oleh akar 

tanaman, dan dengan kegiatan mikroorganisme, binatang kecil penghuni tanah dan 

cacing tanah. 

2. Tidak memakai pupuk kimia atau kompos yang dibuat. Biarkan tanah memulihkan dan 

memelihara kesuburan sendiri dengan mendaurkan bahan nabati dan hewani beserta 

hara yang dikandungnya. 

3. Tidak menyiang, baik secara mekanik maupun dengan  herbisida. Gulma memang 

perlu dikendalikan, akan tetapi jangan diberantas, karena gulma ikut berperan dalam 

membangun kesuburan tanah dan mengimbangkan masarakat biologi. Pengendaliannya 

dikerjakan dengan mulsa, penutup tanah legum yang ditumpangsarikan dengan 

tanaman pokok, atau dengan penggenangan sementara. 

4. Jangan bergantung pada bahan kimia. Untuk mengendalikan hama dan penyakit, 

tanamlah pertanaman yang tegap dalam lingkungan yang sehat. 
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