
 
 

 1

SUMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI PERTANIAN MENGHADAPI 
GLOBALISASI PERTANIAN1 

 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Globalisasi 

 Dalam tata kehidupan global, perikehidupan manusia di dunia berlangsung dalam 

satu wahana sosiobudaya. Kotak-kotak etnis, nilai tradisi, kiblat keyakinan, serta sistem 

eknomi, sosial, budaya dan politik makin pudar. Sesuatu yang terjadi di suatu bagian dunia 

langsung dan segera menyebar dan terasa akibatnya di bagian-bagian dunia yang lain. Laju 

globalisasi meningkat sejalan dengan kemajuan sistem komunikasi dan informasi, serta 

dipacu oleh peningkatan kecanggihan peranti pemantau dan pengolah data. 

 Dari satu sisi, globalisasi menguntungkan dalam hal melancarkan pertukaran infor-

masi, saling sumbang sumberdaya, dan memudahkan pemanfaatan rekayasa dan teknologi 

yang tersediakan di mana pun. Akan tetapi dari sisi lain, globalisasi dapat mematikan 

prakarsa negara-negara sedang berkembang dan memudarkan kepribadian mereka karena 

dirajai secara moral dan intelektual oleh negara-negara maju. Bangsa-bangsa miskin dan 

terbelakang digiring dalam segala gatra kehidupan oleh bangsa-bangsa kaya dan maju. 

Globalisasi mudah melahirkan suatu bentuk penjajahan paripurna yang belum pernah 

dikenal umat manusia sebelumnya. Bukan hanya penjajahan politik, ekonomi, atau militer, 

melainkan penjajahan menghilangkan identitas. 

 Kelangsungan kedaulatan suatu negara atau bangsa tidak lagi ditentukan di medan 

percaturan kuasa (power contest), akan tetapi diselesaikan dengan perimbangan 

kecendekiaan. Mengembangkan kecendekiaan perlu dilangsungkan dalam konteks 

meneguhkan kebanggaan atas ujud diri semacam ini hanya mungkin ditumbuhkan apabila 

urusan negara dan bangsa diselenggarakan atas dasar kejujuran, kesatriaan, dan keluhuran 

akhlak. 

 

Pendidikan 

 Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan, bagi peranannya pada masa yang akan datang 

                                                            
1 Sajian dalam Seminar Lustrum IX Fakultas Pertanian UGM. 28 September 1991. 
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(UU RI Nomor 2 Tahun 1989 pasal 1). Jelaslah baha pendidikan bertujuan mengadakan 

investasi dalam bentuk sumberdaya manusia yang cerdas, berpengetahuan dan 

berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan demikian berkepribadian mantap dan mandiri 

serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (jabaran UU RI 

Nomor 2 Tahun 1989 pasal 4). Dengan kata lain, pendidikan hari ini diperuntukkan bagi 

dunia pada hari esok (Hummel, 1977). Pendidikan menjadikan orang suatu kimah bangsa 

(sesuatu yang dimiliki bangsa yang berharga atau berguna karena mutu atau keteram-

pilannya; asset). 

 Pendidikan merupakan proses belajar-mengajar yang sinambung dan bertahap, 

yang memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada peserta didik secara kumulatif. Agar 

dapat memahami, menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, 

pendidikan mengembangkan akal dan nalar dalam diri peserta didik. Dengan bekal ilmu 

pengetahuan, akal, dan nalar, para alumna dan alumnus berkemahiran menjelaskan, 

meramalkan, dan mengendalikan keadaan. 

 Pendidikan formal atau pendidikan sekolah berlangsung melalui tahapan TK, SD, 

SLTP, SLTA, dan PT. Selepas pendidikan tinggi, proses pendidikan tetap berlangsung 

secara informal (luar sekolah). Hal ini berarti bahwa seorang sarjana harus mampu 

mendidik diri sendiri. Tanpa kelanjutan proses pendidikan tersebut ilmu pengetahuan yang 

telah diperoleh akan menjadi usang, dan harkat kesarjanaan yang telah dimiliki akan 

memudar. Kemajuan ilmu pengetahuan yang akhir-akhir ini melaju cepat akan segera 

mengusangkan bekal ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti pendidikan 

formal. Harkat kesarjanaan akan berangsur memudar oleh pengaruh buruk lingkungan 

kerja dan lingkungan pergaulan yang lebih menghargai kecerdikan daripada kecerdasan, 

lebih menyukai ketangkasan daripada ketangguhan, lebih mementingkan kesahihan 

daripada kebenaran, dan mendahulukan empirisisme daripada rasionalisme. 

 Selepas pendidikan tinggi tanggung jawab mempertahankan harkat kesarjanaan 

berada di tangan orangnya sendiri. Seorang sarjana harus berkesanggupan dan 

berkemampuan mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pendidikan yang terselenggara sebagai proses belajar-mengajar sinambung merupakan 

jabaran konsep pendidikan sepanjang hayat (lifelong education). Mendidik diri sendiri 

memerlukan disiplin pribadi yang kuat dan tekad yang teguh. Kelemahan utama 

kebanyakan sarjana Indonesia ialah malas membaca, segan menulis, jarang mengikuti 
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diskusi berbobot, dan tidak jeli melihat kesempatan meneliti atau menganalisis persoalan. 

Padahal kegiatan-kegiatan itu perlu sekali dalam proses mendidik diri. Maka tidak 

mengherankan bahwa setelah beberapa tahun lepas dari pendidikan tinggi formal sudah 

sulit ditemukan lagi ciri-ciri kesarjanaan pada diri tidak sedikit sarjana Indonesia. 

 Otokritik ini harus diterima demi perubahan. Tanpa pembenahan segera, kita tidak 

akan sanggup mempertahankan diri terhadap gelombang globalisasi yang membawa 

dampak buruk, dan tidak akan sanggup memanfaatkan maslahat yang dibawa oleh 

globalisasi. Mengantarkan negara dan bangsa ini dengan selamat mengarungi lautan 

globalisasi menjadi tugas dan kewajiban bersama antara alamamater dan alumnae/alumni. 

 

Masalah Pertanian 

 Ramalan yang diajukan tentang pertanian pada abad ke-21 mengatakan bahwa 

tugas utama pertanian tetap dalam menyediakan pangan cukup. Sekarang hampir 1/4 

jumlah penduduk dunia mengalami kelaparan. Kira-kira satu milyar orang mengalami 

kelaparan terus, dan 455 juta di antaranya mengalami kekurangan pangan sangat gawat. Di 

pihak lain 1/8 jumlah penduduk dunia menguasai 4/5 jumlah kekayaan dunia (Tanco, 

1983). Sebetulnya secara dunia produksi pangan waktu ini 10 - 20% lebih tinggi daripada 

jumlah yang diperlu-kan seluruh penduduk dunia. Yang menjadi soal ialah pembagian 

pangan yang tidak mema-dai, sehingga banyak penduduk yang kekurangan pangan, sedang 

ada penduduk yang berlimpah pangan (Smith, 1983). 

 Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala utama memberantas kelaparan 

bukanlah teknologi dan dana, melainkan plitik, sosial dan organisasi (kelembagaan). Tidak 

ada bidang kegiatan lain yang lebih memerlukan penstrukturan ulang orde ekonomi inter-

nasional, dan tidak ada yang keberhasilannya lebih mendesak, daripada bidang pangan dan 

pertanian. Hak memperoleh pangan adalah hak asasi manusia (Tanco, 1983). Sebagaimana 

dikatakan Sen (1981), kelangkaan pangan gawat lebih merupakan gejala struktural dan 

ben-cana ekonomi daripada bencana alam dan krisis pangan. Kekurangan pangan yang 

dialami bagian besar penduduk dunia dan kelangkaan pangan di banyak negara sedang 

berkembang disebabkan karena ketimpangan kemampuan menguasai pangan antara 

berbagai golongan penduduk dan antar berbagai negara, yang berkaitan dengan faktor-

faktor hukum, ekonomi, politik dan sosial. Maka dari itu kelangkaan pangan gawat dapat 

terjadi pada waktu produksi pangan meningkat. 
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 Kebutuhan pangan di negara-negara sedang berkembang pada pertengahan abad 

ke-21 diduga akan dapat naik sebanyak 5 kali kebutuhan sekarang (Neushul, 1983). Secara 

dunia pada waktu ini dari luas lahan dinilai cocok untuk bercocok tanam (suaitani; arable) 

baru 41% yang sudah digunakan (smith, 1983). Akan tetapi oleh karena banyak 

kepentingan lain juga memerlukan lahan yang makin luas, baik pertanian bukan-pangan 

maupun bukan-pertanian, tidak mungkin seluruh lahan suaitani yang masih menganggur 

digunakan semata-mata untuk produksi pangan. Dalam menghadapi keterbatasan lahan 

untuk perluasan pertanian pangan, dan bahkan penyusutan lahan pertanian karena 

digunakan untuk keperluan bukan-pertanian, upaya meningkatkan produksi pertanian, 

khususnya pangan, lewat meningkatkan hasilpanen per satuan luas lahan (intensifikasi) 

lebih utama daripada perluasan lahan produksi (ekstensifikasi). Dengan demikian pertanian 

masa depan akan bersifat lebih padat energi, yang dapat berarti tekanan pertanian atas 

lingkungan menjadi makin keras. Sehubungan dengan ini perlu dikaji bagaimana 

mengimbangkan kebutuhan akan mutu lingkungan yang baik dengan kebutuhan akan 

pengadaan barang dan jasa pertanian yang cukup. Mengimbangkan dua kepentingan yang 

sering bertentangan adalah soal pandangan dan sikap. Maka perlu lebih memperhatikan 

pengembangan kebijakan umum yang lebih bertaut (coherent) dan holistik mengenai 

pertanian, sumberdaya alam, dan lingkungan (Farrell, 1983; Walker, 1983; Harrison, 

1984). 

 Kelangsungan hidup (survival) manusia bergantung pada peningkatan produksi 

pertanian bersamaan dengan keterlanjutan lingkungan bumi. Peningkatan produksi 

pertanian dengan intensifikasi sistem usahatani kimiawi konvensional menjurus ke 

degradasi lingkungan bumi. Kedua kepentingan dapat diselaraskan dengan menerapkan 

sistem usahatani organik (Frey dkk., 1984; Elliott dkk., 1984). 

 Kemungkinan keberhasilan menyediakan pangan cukup masih dihadang oleh 

kenyataan kekurangan air atau kekeringan yang melanda banyak bagian dunia. Apabila 

persoalan air ini tidak dapat diselesaikan segera, dapat diramalkan bahwa abad ke-20 akan 

diakhiri dengan kekurangan pangan sedunia yang lebih gawat (Lewis, 1983; Wittwer, 

1983). Selain daripada itu sistem pengembangan pertanian tadah hujan di daerah-daerah 

cukup hujan juga belum memuaskan. Daya produksinya belum dapat menjajari sistem 

pertanian beririgasi. Di daerah-daerah dengan curah hujan tahunan purata di atas 1200 mm, 

daya produksi pertanaman pangan tadah hujan sebenarnya dapat tidak kalah dengan daya 
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produksi pertanaman pangan beririgasi, asal teknik konservasi lengas tanah diterapkan 

secara efektif. 

 Dari segi biaya mengadakan air untuk pertanaman, sistem pertanian tadah hujan 

lebih murah daripada sistem pertanian beririgasi. Selain itu  juga tidak perlu mengurangi 

luas lahan produksi untuk menempatkan waduk dan jaringan pembagi air. Juga menghemat 

penggunaan sumber air permukaan dan air tanah, yang selanjutnya mengurangi intensitas 

persaingan dalam penggunaan air antara pertanian dan pengguna-pengguna lain. 

 Petanian di bagian dunia sedang berkembang pada umumnya berskala kecil, dan 

diramalkan keadaan ini tidak akan berubah pada masa mendatang. Produksi berlangsung 

dengan usahatani-usahatani kecil dalam hal luas lahan garapan, jumlah penjualan tahunan, 

dan libatan kredit dan modal, akan tetapi secara nisbi besar dalam hal penggunaan tenaga 

kerja. Teknologi produksi yang berhasil diterapkan pada pertanian berskala menengah dan 

besar, tidak akan cocok untuk pertanian berskala kecil, termasuk teknik konservasi tanah 

dan air konvensional. Namun disamping mengandung berbagai kendala terhadap 

pengembangan dan penerapan teknologi maju, suatu usahatani kecil dapat merupakan 

suatu satuan kerja ekonomi yang tegar. Nyatanya dalam usahatani kecil, keluaran tiap 

satuan luas lahan garapan dan tiap satuan masukan modal sering lebih tinggi daripada yang 

menengah dan besar. Usahatani kecil biasanya juga lebih intensif dalam menggunakan 

tenaga kerja (Robbins, 1983; Wittwer; 1983). 

 Di Indonesia secara nasional kira-kira 49% rumah tangga pertanian mengusahakan 

lahan lebih sempit daripada 0,5 ha. Persentasi paling tinggi terdapat di Jawa, yaitu lebih 

daripada 63%, dan paling rendah di Kalimantan, yaitu sekitar 20% (Hadiwigeno, 1989). 

 Ada kecenderungan jumlah usahatani dan petani menurun tajam, akan tetapi tidak 

mengubah ciri pertanian sebagai perusahaan kompetitif yang bekerja dengan satuan-satuan 

produksi berjumlah banyak dan terdispersi, dengan pengaruh kecil atas harga pasar. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa pertanian sebagai sistem produksi, pengolahan dan 

pembagian bahan pangan tetap merupakan suatu industri besar dan terus bertumbuh 

(Robinson, 1983). 

 Kecenderungan lain yang makin besar ialah petani di mana-mana, baik dalam 

usahatani besar maupun kecil, baik di negara maju maupun sedang berkembang, 

mempunyai pekerjaan sampingan di luar usahataninya. Bahkan ada yang usahataninya 

justru menjadi pekerjaan sampingannya. Kalau kecenderungan ini tetap berlangsung maka 

pada masa mendatang akan makin banyak kegiatan bertani menjadi pekerjaan tidak penuh 
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(part-time). Di negara maju sudah bermunculan kegiatan bertani yang disebut "hobby 

farming" (Robbins, 1983; Wittwer, 1983). Di Indonesia pun sudah ada. Hobby farming 

yang dijalankan di daerah perkotaan tidak akan berdampak buruk atas produksi pertanian 

pada umumnya dan atas upaya mencukupi produksi pangan pada khususnya. Akan tetapi 

hobby farming yang merembet ke daerah pedesaan akan sangat mengganggu produksi 

pertanian, khususnya produksi pangan. Hobby faming di daerah pedesaan diadakan oleh 

orang-orang kota dari kelas menengah ke atas, yang tidak jarang menggunakan lahan luas. 

Hal ini terjadi, misalnya di Australia. 

 Pertanian pada abad ke-21 tetap akan diganggu oleh tingkah cuaca, permintaan 

hasil-hasil pangan dan yang berkaitan dengan pangan yang secara nisbi tidak elastik, 

ketidak-mantapan pasar, kapasitas menghasilkan melebihi permintaan pasar, pendapatan 

dari sumber-daya yang berubah-ubah, meminta modal besar, peranan politik menurun, 

biaya produksi tinggi, dan pendapatan yang berubah-ubah. Persoalan baru yang dihadapi 

pertanian mencakup ketergantungan pada pasar dunia, persaingan dengan sektor dan 

kelompok lain dalam meman-faatkan sumberdaya alam dan yang tak-terbarukan, tawar-

menawar dengan lingkungan, kaitan ekonomi makro yang meningkat, ketidak-pastian 

meningkat, peningkatan ketergantungan pada kinerja (performance), keadaan dan 

kebijakan yang mempengaruhi sektor-sektor yang berkaitan,dan keperdulian umum akan 

persoalan pertanian berkurang (Robinson, 1983). 

 Diramalkan pertanian akan memperoleh tugas baru yang penting sebagai penghasil 

biomassa untuk energi. Suberdaya energi terbarukan berupa biomassa akan menjadi 

komoditas baru, disamping komoditas tradisional untuk pangan, pakan dan sandang. 

Dengan demikian para petani memperoleh peluang lebih besar untuk menjadikan usahatani 

mereka lebih kompetitif lewat perluasan diversifikasi pertanaman. Dengan komoditas baru 

ini pertanian dapat berperan penting dalam mengurangi tekanan atas sumber energi fosil 

yang tak-terbarukan (Smith, 1983). 

 Kebutuhan kayu untuk berbagai keperluan, khususnya untuk bangunan, diramalkan 

akan tetap besar. Jenis pohon pemasok kayu terbanyak di dunia dewasa ini ialah 

Eucalyptus spp., Pinus spp., Pseudotsuga taxifolia (Douglas fir), Robinia pseudoacacia 

(Black locust), jati, dan Populus spp. (Wittwer, 1983). Eucalyptus, Pinus dan jati terdapat 

banyak di Indonesia. Maka pengetahuan dan teknik silvikultur mengenai ketiga jenis 

pohon tersebut perlu dikembangkan di Indonesia. 
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Pendidikan dan Penelitian Pertanian Antsipatif 

 Untuk dapat menghadapi dengan tegar globalisasi dan kedaaan pada abad ke-21, 

pendidikan dan penelitian menjadi sarana yang diperlukan secara mutlak. Pendidikan 

merupakan investasi otak yang merupakan suatu sistem informasi swa-atur (self organizing 

information system). Penelitian merupakan kegiatan menghasilkan dan menghimpun 

informasi sebagai masukan ke sistem informasi swa-atur (otak) yang telah disiapkan oleh 

pendidikan. Agar dapat mengakomodasikan berbagai kemungkinan pada masa mendatang, 

sistem informasi yang dikembangkan oleh pendidikan perlu bersifat lentur, berstruktur 

dinamis, sehinggga setiap saat siap menerima dan mengolah aliran informasi yang masuk, 

apa pun macam dan jumlahnya, bahkan yang sifatnya tidak terduga sebelumnya. Ini berarti 

pendidikan harus mampu mengembangkan dalam diri peserta didik pandangan holistik, 

daya tangkap serbacakup (comprehensive), cerapan (perception) metadisiplin, nalar 

integratif, dan faham kausalitas. Untuk mengisi sistem informasi demikian ini, penelitian 

harus dapat menghasilkan dan menghimpun informasi yang sepadan. Setiap penelitian 

harus dapat mengungkapkan peristiwa dasar yang telah menghadirkan suatu gejala yang 

teramati dan faktor-faktor yang telah menggerakkan peristiwa dasar. Sebagaimana halnya 

dalam biologi, perilaku tubuh (organisme) dijelaskan berdasarkan kinerja (performance) 

organ, kinerja organ dijelaskan berdasarkan proses sel, proses sel dijelaskan berdasarkan 

reaksi molekul, dan reaksi molekul dijelaskan berdasarkan faktor-faktor genetika dan 

lingkungan. 

 Peserta didik diajari melihat segala masalah sebagai suatu sistem, dan segala sistem 

dapat diabstraksikan menjadi suatu acuan (model). Acuan dirakit dengan menggunakan 

sejumlah komponen, yang setiap komponen adalah konsep yang dibuat menurut cerapan 

tentang hakekat sistem. Acuan dijalankan dengan mengimak (simulate) perilaku sistem. 

Dengan kata lain, suatu acuan adalah peranti untuk menjalankan percobaan mental (mental 

experimentation). Hanya dengan sistem pendidikan semacam ini peserta didik dapat diberi 

bekal kemampuan meramalkan apa yang bakal terjadi dan mengantisipasi kejadian pada 

masa mendatang. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, konsep pendidikan harus 

difikirkan ulang dan motivasi belajar dan mengajar harus diperbaharui. Diperlukan suatu 

kebijakan IPTEK nasional yang dapat menggairahkan penelitian eksploratif yang 

menjangkau jauh ke depan, sehingga pengembangan pengetahuan dasar dan pengetahuan 

terapan menjadi proporsional. Dampak buruk globalisasi hanya dapat ditanggulangi 
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dengan memiliki IPTEK yang diperlukan pada masa sekarang dan menyiapkan IPTEK 

yang kiranya akan diperlukan pada masa mendatang. 

 Khusus mengenai pengembangan pertanian di Indonesia dan penjagaannya 

terhadap tekanan globalisasi, diperlukan kemampuan untuk mengadaptasi IPTEK pada 

pola berfikir petani dan merakitnya menjadi seperangkat teknik yang dapat diterapkan 

petani secara swadaya di dalam belitan berbagai kendala hakiki usahatani kecil berupa luas 

lahan terbatas, dana nyaris tidak ada, kemungkinan investasi nihil, peranan dalam tata 

niaga komoditas yang dihasilkan sangat lemah, banyak yang menempati lahan piasan 

(marginal), dan kesempatan diversifikasi budidaya terbatas. Pengembangan IPTEK perlu 

diarahkan kepada pendorongan peningkatan produktivitas usaha pertanian berskala kecil, 

agarpara petani yang bekerja penuh (full-time) tetap berkedudukan kompetitif terhadap 

mereka yang bekerja tidak penuh (Robbins, 1983; Wittwer, 1983). Rancangan pendidikan 

dan penelitian perlu memperhatikan perubahan struktur pertanian yang terdiri atas petani 

penuh dan tidak penuh, usahatani sambilan, dan hobby farming. 

 Kebelum-siapan teknologi pertanian tadah hujan di negara-negara sedang 

berkembang perlu diprihatinkan. Mengenai hal ini Ghildyal (1984), dalam mengulas sistem 

penelitian pertanian di negaranya India, berpendapat bahwa kegagalan mengembangkan 

sistem pertanian tadah hujan disebabkan karena penelitian dirancang berdasarkan konsep 

agroekosistem menurut pemikiran barat dan pengertian pengelolaan serta teknologi yang 

berkembang dari konsep tersebut. Para peneliti India berasumsi bahwa semua 

agroekosistem berperilaku sama dan teknologi yang berhasil diterapkan di agroekosistem 

yang satu dapat dialihkan langsung ke agroekosistem yang lain. Argroekosistem adalah 

suatu ekosistem yang sebagian dimodifikasi oleh manusia untuk menghasilkan pangan, 

serat dan hasil-hasil pertanian lain. Maka tiap agroekosistem berfungsi menurut latar 

belakang faktor sejarah dan manusia, bagaimana produk setempat menanggapi 

lingkungannya dan menghayati hubungan mereka dengan lingkungan alamiah. Untuk 

dapat mengembangkan teknologi pertanian tadah hujan yang sepadan diperlukan lebih dulu 

pemahaman tentang kinerja agroekosistem tadah hujan yang telah menjadi bagian tradisi 

penduduk setempat. 

 Faktor pengendali pokok kinerja agroekosistem tadah hujan ialah ketersediaan air 

menurut ruang dan waktu yang tidak teramalkan. Masukan yang diperoleh sistem berupa 

hujan yang datang dengan denyut-denyut stokastik. Untuk dapat berlangsung hidup di 
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antara denyut-denyut tersebut diperlukan suatu strategi cadangan, baik lewat rekayasa 

genetik maupun lewat teknologi konservasi lengas tanah (Ghildyal, 1984). 

 Berbagai teknik konservasi lengas tanah sudah tersediakan. Yang menjadi soal 

ialah belum ditemukan kombinasi optimum pola dan pergiliran pertanaman dengan teknik 

konservasi lengas tanah, baik menurut ukuran hasilpanen dan produksi maupun menurut 

ukuran penyimpanan dan pencadangan lengas tanah. Juga perlu difikirkan penyempitan 

lahan efektif untuk produksi karena sebagian digunakan untuk konservasi lengas tanah. 

Persoalan ini menjadi berat sehubungan dengan sudah sempitnya lahan garapan usahatani 

pada umumnya. 

 Kelambanan rekayasa sistem pertanian yang dapat mengubah citra pertanian 

sebagai pengguna air terbanyak menjadi suatu sistem produksi hemat air, menjadi bukti 

bahwa di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, penelitian terpadu rupa-

rupanya belum menjadi suatu kebiasaaan. Pakar pemuliaan tanaman, agronomi, 

meteorologi pertanian, tanah dan sosial-ekonomi pertanian bekerja sendiri-sendiri. 

Pertanian tadah hujan (lahan kering) memerlukan kultivar-kultivar yang tenggang 

(tolerant) terhadap koncahan (fluctuation) tegangan lengas tanah yang lebar, atau 

berjangka umur masak pendek sehingga masih berada di dalam batas-batas kelas regim 

lengas tanah tertentu dan terhindar dari cekaman (stress) lengas tanah. Untuk ini pakar 

pemuliaan tanaman memerlukan masukan informasi dari pakar tanah dan iklim. 

Mengoptimumkan kinerja pertanaman dan usahatani di tiap sistem lahan berdasarkan 

variabel-variabel macam dan pola pertanaman, lengas tanah, cuaca, dan sumberdaya 

tersediakan dalam rumah tangga pertanian, merupakan hasil kerjasama pakar agronomi, 

tanah, iklim dan sosial-ekonomi pertanian. 

 Sistem usahatani terpadu akan makin menonjol. Di Taiwan, Jepang dan Cina, 

budidaya ikan akan tetap dipadukan dengan peternakan. Dewasa ini suatu peternakan yang 

menghasilkan 250 ekor babi atau 2500 ekor itik per ha dapat menghasilkan limbah cukup 

untuk menghasilkan ikan semacam karper Cina dan mujaher (Tilapia) sebanyak 6 ton per 

ha per tahun (Wittwer, 1983). Di Indonesia kita mengenal budidaya minapadi. 

 Akuakultur, baik air tawar maupun air payau dan asin, akan menjadi salah satu 

industri pengembangan pangan masa depan, terutama di daerah tropika dan subtropika. 

Dibandingkan dengan ternak yang lebih besar, ikan cukup dengan pakan lebih sedikit dan 

lebih cepat masak panen. Nisbah pakan ikan juga lebih menguntungkan, yaitu kira-kira 

1:1, berarti satu kg pakan menghasilkan satu kg ikan (Wittwer, 1983). 
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 Bahan pangan penting lain dan yang akan bertambah penting pada masa mendatang 

berasal dari ternak, ialah daging, susu dan telur. Ternak di dunia sekarang menghasilkan 

protein yang setara dengan lebih daripada 50% protein yang dihasilkan tanaman serealia. 

Di sebagian kawasan dunia kotoran ternak dimanfaatkan sebagai bahan bakar padat untuk 

rumah tangga dan untuk membuat biogas. Di berbagai kawasan dunia ternak berfungsi 

sebagai pembangkit modal, jaminan terhadap resiko, dan alat tukar (Wittwer, 1983). 

Disamping itu ternak dengan kotorannya memasok pupuk organik bernilai tinggi, berarti 

mendukung budidaya pertanian organik. 

 Untuk mengantisipasi ledakan kebutuhan pangan pada pertengahan abad ke-21, 

perlu dicari dan dikembangkan sumberdaya lain, disamping lahan, untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Sumberdaya potensial untuk itu ialah laut. Negara-negara maju 

sekarang pun sudah mulai menjalankan usahatani laut (marine farming). Ekosistem laut 

terbuka dimodifikasi untuk menghasilkan bahan pangan hewani pelagik (ikan) dan bahan 

pangan nabati serta hewani bentonik (tumbuhan dan hewan yang hidup di dasar laut). 

Untuk dapat menjamin kelangsungan usahatani laut, dan tentu pula kelangsungan 

penambangan sumber mineral, banyak negara maritim telah menerapkan konsep zona 

ekonomi eksklusif (ZEE) selebar 200 mil laut menjajari garis pantai (Neushul, 1983). 

Sebagai negara kepulauan, Indonesia bekesempatan luas mengembangkan budidaya laut. 

 Di antara 20 macam tanaman pangan utama di dunia yang disenaraikan Wittwer 

(1983), terdapat banyak macam yang sudah biasa dibudidayakan di Indonesia, yaitu padi, 

jagung, kentang, ubijalar, ubikayu, kedelai, sorgum, tebu, kacang tanah, buncis, kacang 

polong, gude, pisang dan kelapa. Dengan program penelitian yang mantap dapat 

diharapkan Indonesia dapat mengembangkan produksi komoditas-komoditas tersebut dan 

berperan dalam pasar dunia. Apabila globalisasi disertai dengan penstrukturan ulang orde 

ekonomi internasional, lontaran (issue) swasembada pangan tidak lagi berlaku pada aras 

nasional, akan tetapi hanya diperlukan pada aras dunia (Stewart, 1984). 

 

Kebijakan IPTEK Nasional 

 Sampai sekarang Indonesia belum menggariskan kebijakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) nasional yang dapat menjamin kelangsungan hidup (survival) bangsa 

Indonesia dengan jatidiri utuh dalam jaman globalisasi. Kita juga belum memiliki sistem 

informasi geografi (SIG) untuk inventarisasi dan evaluasi macam dan potensi sumberdaya 

alam yang dipunyai Indonesia, dan untuk menghitung neracanya, yaitu imbangan antara 
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yang tersediakan atau cadangan dan yang sudah digunakan, efektivitas dan efisiensi 

penggunaan, dan berapa yang masih tersisa. Kita juga memerlukan informasi tentang 

neraca kependudukan dan lingkungan hidup (NKLH). Neraca sumberdaya alam (NSDA) 

dan NKLH diperlukan secara mutlak untuk mengetahui kimah (asset) nasional dan agihan 

wilayahnya (distribution by region). Tanpa pengetahuan yang terandalkan tentang kimah 

yang dimiliki, kita tidak  mungkin menyusun rencana pembangunan jangka panjang, tidak 

dapat melihat persoalan-persoalan yang kita hadapi dan meramalkan persoalan-persoalan 

yang memungkinkan akan muncul di kemudian hari, sehingga kita dapat mempersiapkan 

diri secara dini dengan jalan-jalan alternatif, tidak dapat menyusun urutan prioritas 

tindakan atau kegiatan untuk menetapkan tindakan/kegiatan yang diperlukan sebagai 

prasyarat bagi tindakan/kegiatan berikutnya, dan tidak dapat mengadakan pembetulan atau 

pembenahan pada waktunya selagi proses sedang berjalan. 

 Pelibatan IPTEK dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sangat 

terbatas. Akibatnya, tatapan pembangunan ke masa depan berjangkauan pendek. Kita 

menyaksikan pembetulan/pembenahan baru diadakan setelah proses mendekati atau tiba di 

titik rawan, sehingga terasa mendadak dan alur pembangunan terasa melonjak-lonjak. Oleh 

karena IPTEK tidak dilibatkan secara wajar, alur pembangunan dibuat dari pemikiran 

jangka pendek yang disambung-sambung. Tanpa IPTEK orang tidak akan mampu 

menangkap refleksi masa depan yang jauh. Dalam jaman globalisasi setiap negara dipaksa 

berlomba untuk berada di depan. Negara-negara yang tidak menguasai IPTEK dan tidak 

mampu membangkitkannya (generate) akan segera tersisih. 

 Apabila kita tetap ingin menganut konsep swasembada pangan maka kita harus 

sanggup menghasilkan pangan secara lebih efisien daripada negara-negara pengekspor 

pangan utama. Kalau tidak maka upaya mempertahankan swasembada pangan menjadi 

kehilangan nalar, karena pangan yang kita hasilkan lebih mahal daripada yang ditawarkan 

di pasar dunia. Dengan melongggarkan asas swasembada, kita dapat memperoleh suatu 

maslahat (advantage). Dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangan dengan impor, kita 

dapat merasionalkan penggunaan sumberdaya ruang, tanah dan air. Dengan rasionalisasi 

penggunaan lahan, Indonesia dapat mengkonsentrasikan upaya produksi hayati pada 

sektor-sektor yang lebih kompetitif terhadap hasil-hasil negara lain karena keunggulan 

komparatif sumberdaya yang dimiliki Indonesia. Efisiensi produksi dan keunggulan 

komparatif sumberdaya dapat ditingkatkan dengan IPTEK dan pengelolaan yang lebih 

baik. IPTEK adalah sarana bersaing utama dalam jaman globalisasi. 
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 Percaturan politik internasional tiak lagi diselesaikan dalam kancah ideologi, 

ekonomi dan militer, akan tetapi dalam kancah IPTEK. IPTEKlah yang menentukan 

apakah suatu ideologi itu unggul atau tidak, apakah sistem ekonomi itu unggul atau tidak, 

atau apakah strategi militer itu unggul atau tidak. 

 Teknologi produksi pangan yang mulai menonjol ialah berlandaskan biologi dan 

berkiblat ilmiah yang hemat lahan, energi dan air. Teknologi ini secara berangsur 

menggantikan teknologi produksi pangan yang telah mencetuskan revolusi hijau, yang 

padat alat dan mesin serta menggunakan lahan, energi dan air secara intensif (Wittwer, 

1983). Sehubungan dengan ini bidang-bidang IPTEK yang perlu dicermati ialah rekayasa 

genetik (biologi sel dan molekul, kultur jaringan, diagnosisi dan pengendalian penyakit 

tanaman dan ternak), bioteknologi tanah (penyematan N secara hayati, mikorisa, 

penyehatan risosfer, inokulasi kompos, nitrifikasi dan denitrifikasi, sifat-sifat alelopati 

pertanaman dan sisanya sebagai herbisida), fisiologi tanaman (pengatur tumbuh, 

pemacauan fotosintesis, pemupukan daun), pemuliaan dan domestikasi tanaman (adaptasi 

pada lingkungan tumbuh khusus, pertanaman baru), akuakultur, efisiensi reproduksi 

ternak, perbaikan metabolisme dan gizi ternak, teknologi pasca panen (penanganan, 

pengolahan), dan sistem produksi dan pemasaran (memaksimumkan kemantapan produksi 

selama masa pemasaran yang panjang, efisiensi dalam menggunakan sumberdaya). 

Komunikasi elektronik dan sistem informasi terkomputer serta penginderaan jauh menjadi 

prasarana utama pengembangan pertanian (Wittwer, 1983). 
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