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MELEMBAGAKAN IPTEK DAN SADAR LINGKUNGAN 
PADA MASARAKAT TANI UNTUK MEMBANGUN 

USAHATANI YANG BERKELANJUTAN1 
 
 

Tejoyuwono Notohadiningrat 
 

 
Beberapa Pengertian  

Pengertian beberapa istilah yang akan sering dibicarakan dalam makalah ini perlu 

dipostulatkan agar diskusi mengenai pokok pembicaraan terhindar dari kerancuan cerapan 

(Perception) dan pangkal tolak pemikiran. 

 

Lembaga. 

Lembaga diberi arti “institution” yaitu perangkat kaedah perilaku yang menguasai 

suatu pola tindakan dan nasabah (relationship) tertentu. Lembaga adalah tindakan bersama 

mengendalikan, melonggarkan dan meluaskan tindakan perorangan anggota masarakat. 

Lembaga melibatkan nilai, kepercayaan dan perspektif sosial-psikologi-politik yang 

mempengaruhi perilaku orang (Taylor, 1980). 

Lembaga adalah pranata yang menandakan kemapanan hukum, kaedah, adat 

istiadat, kebiasaan, tradisi, dan sikap serta pandangan hidup yang berlaku dalam suatu 

masarakat tertentu. Melembagakan IPTEK dan eksadaran lingkungan berarti 

menjandikannya suatu pola hidup masarakat.  

Lembaga dapat juga diartikan “institute”, yaitu suatu badan, struktur atau organisasi 

yang menangani suatu urusan tertentu. Dalam konteks ini lembaga adalah satuan pembuat 

keputusan berkenaan dengan pelaksanaan pengendalian atas sumberdaya (Taylor, 1980). 

 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Ilmu Pengetahuan merupakan kata majemuk, terdiri atas kata “ilmu” dan 

“pengetahuan”. Kata majemuk ini biasa digunakan menegaskan arti. Pengetahuan ialah 

segala hal yang dikenali, difahami dan dialami yang membentuk suatu rentangan informasi 

                                                 
1 Disajikan pada diskusi Panel bertema Pengembangan Pertanian Berwawasan Lingkungan Ditinjau dari 
Aspek Ilmu Pengetahuan Dan Sosial ekonomi dalam Rangka Mneingkatkan Kesejahteraan Petani. Ikatan 
Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia Wilayah III Jawa Tengah-DIY. UNS, Surakarta. 20 Desember 1993. 
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yang dimiliki seseorang. Ilmu ialah pengetahuan yangn telah disistemkan dan dirumuskan, 

atau seperangkat pengetahuan yang telah diatur menjadi suatu sistem pemahaman. Secara 

ringkas, pengetahuan ialah komponen ilmu. Seorang petani sering berpengetahuan luas 

namun tidak menguasai ilmu yang bersangkutan. 

Teknologi ialah ilmu atau pengetahuan yang diterapkan pada penciptaan barang 

yang diperlukan atau diinginkan manusia. Dapat juga dikatakan teknologi ialah ilmu 

tentang seni keindustrian, yang industri diartikan upaya sungguh-sungguh dan ajek dalam 

produksi, perniagaan dan atau pembuatan (manufacture). Teknologi juga dapat berarti 

penerapan pengetahuan secara sistematis pada tugas praktis dalam idnustri (Flower, dkk., 

1970; Hornby, dkk., 1984). Jadi, teknologi adalah anak kandung ilmu pengetahuan. Tidak 

akan ada teknologi kalau tidak ada ilmu pengetahuan. Teknologi hanya dapat dimajukan 

kalau ada ilmu pengetahuan. Teknologi hanya dapat dimajukan dengan ilmu pengetahuan 

yangn maju. 

 

Lingkungan 

Lingkungan adalah keseluruhan keadaan luar yang merangkum dan mempengaruhi 

kemaujudan (existence) makhluk, masarakat atau obyek. Dapat juga dikatakan lingkungan 

adalah keseluruhan faktor atau kakas (force) yang berperan dalam hidup dan kehidupan 

makhluk. Secara ringkas lingkungan adalah habitat. 

Lingkungan terpilahkan menjadi tiga gatra (aspect), yaitu keadaan yang  diperlukan secara 

mutlak, keadaan yang membahayakan dan keadaan yangn menguntungkan. Keadaan yang 

diperlukan secara mutlak adalah yang harus ada karena menajdi penentu dasar kemaujudan 

kehidupan, seperti ketersediaan udara dan air. Keadaan yang membahayakan ialah yang 

harus tidak ada karena dapat memunahkan kehidupan, seperti keterdapatan bahan beracun. 

Kedaan yang menguntungkan ialah yang memberi nilai tambah pada kehidupan, seperti 

keasrian pemandangan, ketenangan suasana, kesejukan raungan, dsb. 

Masarakat yang sadar lingkungan merasa bertanggungjanji (committed) selalu 

mengupayakan keadaan yang diperlukan mutlak ada, keadaan yang membahayakan tidak 

ada, dan keadaan yang menguntungkan sedapat-dapatnya ada.  
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Berkelanjutan 

Berkelanjutan (sustainable) ialah suatu konsep pola pertumbuhan ekonomi yang 

memenuhi kebutuhan kebendaan masa kini tanpa menimbulkan dampak negatif atas 

sumberdaya fisik yang ada, yang sering terbatas, sehingga kapasitas dan potensi masa 

depan bagi pembangunan untuk memuaskan aspirasi kebendaan dan lingkungan generasi 

masa depan tidak akan terbahayakan (Shindo, 1990). Berkelanjutan berkonteks 

kemaslahatan ekonomi dan sekaligus keselarasan dengan lingkungan hidup sepanjang 

masa. 

Berkelanjutan berkonotasi produksi dan sekaligus konservasi. Berkenaan dengan 

sumberdaya terbarukan, seperti tanah, konservasi bertujuan memelihara kelangsungan 

fungsi. Dalam hal sumberdaya takterbarukan, seprti cadangan bahan tambang, konservasi 

bertujuan menghemat penggunaan dalam arti memperpanjang masa guna atau umur 

ekonomi. 

 

Masarakat Tani 

Masarakat tani di negara sedang berkembang biasanya dicirikan oleh hal-hal 

berikut ini : (1) bagian terbesar adalah petani kecil dengan usahatani subsisten, (2) miskin 

sumberdaya dalam arti faktor produksi fisik dan ekonomi yang tersediakan dalam 

usahataninya, (3) tidak memperoleh layanan prasarana memadai berkenaan dengan 

perhubungan, pengangkutan, komunikasi, bisnis dan kemudahan hidup, (4) terlangkaui 

(bypassed) oleh jalur utama pembangunan ekonomi, (5) aras dan mutu pendidikan rendah, 

dan (6) tidak berkedudukan tawar (bargaining position) dalam percaturan sosial, ekonomi 

dan politik nasional. 

Kemiskinan sumberdaya terutama berkenaan dengan lahan usaha sempit, skala 

usaha kecil, ketersediaan tenaga kerja terbatas dan produktivitas rendah, ketersediaan 

modal tunai dan daya (power) kecil yang menyebabkan produktivitas waktu rendah, dan 

daya jangkau pasar terbatas terutama karena piranti koperasi tidak berfungsi semestinya. 

Kesempitan peluang petani memasarkan hasil produksinya secara lancar dan 

menguntungkan dengan jaminan sistem pasar yang terpercaya berakibat motivasinya 

menerapkan teknologi yang lebih maju menjadi lemah. Pendidikan minimum menambah 

kelemahan motivasi ini. Tanpa pilihan teknologi alternatif pola usahatani pada umumnya 
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bertujuan membatasi resiko kegagalan usaha, tidak mengarah ke pengingkatan 

produktivitas dan perbaikan efisiensi kerja. 

 

IPTEK Dalam Masarakat Tani 

Pengetahuan dan teknologi ketanian telah sejak lama melemnbaga dalam 

kehidupan masarakat tani Indonesia. Sistem LITBANG informal telah menciptakan 

berbagai teknologi yang ketangguhannya telah teruji selama ratusan bahkan mungkin 

ribuan tahun lewat proses alih teknologi turun temurun. Kita sekarang pun masih dapat 

menyaksikan ketangguhan kinerja (performance) sejumlah teknologi tradisional yang 

beberapa di antaranya disebutkan berikut ini. 

1. Sistem perladangan suku dayak pedalaman Kalilmantan yang sanggup 

memapankan pertanian berkelanjutan pada tanaha sangat  miskin dan berkadar Al 

meracun dalam kawasan iklim tropika basah tanpa menggunakan pupuk, bahan 

pembenah tanah dan pestisida kimiawi. 

2. Sistem surjan suku Jawa yang sanggup memapankan berdampingan pertanaman 

padi sawah dan palawija pada lahan bertata air tidak mementu, kadang-kadang 

banjir dan kadang-kadang kekeringan, tanpa perlu mebuat bangunan pengendali air 

besar-besar and mahal. Sistem ini juga mampu mengendalikan kegaraman tanah 

dataran pantai sehingga tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Bahkan pada 

jaman kemajuan teknologi sekarang ini sistem surjan masih dinilai terbaik untuk 

mengembangkan pengaekaan pertanaman di lahan rawa pasang surut yang 

menggabungkan padi sawah, palawija, sayuran dan pertanaman tahunan.  

3. Sistem penggemukan sapi potionng peternak Wonosobo dab sekitarnya untuk 

menghasilkan daging lunak dalam waktu singkat. 

4. Sistem bertanam lada petani Lampung dan Sulawesi dengan mencampurkan tanah 

bakar pada tanah sekitar pokok batang untuk membenahi struktur dan konsistensi 

tanah. 

5. Sistem produksi ikan air tawar dalam usaha perikanan rumahtangga yang dikaitkan 

dengan sanitasi lingkungan rumah masarakat Sunda dengan asas daur hayati 

pendek. 

6. Sistem peramalan musim tanam suku batak, Jawa, Dayak, Bali, dsb. Pengujian 

ilmiah atas sistem yang dikembangkan masarakat Jawa, yang dikenal dengan 
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sebutan pranoto mongso, membuktikan bahwa sistem peramalan musim tanama 

tersebut memiliki nalar ilmiah yang andal. 

 

Dengan maksud memajukan dan memodernkan pertanian rakyat dan kehidupan 

desa, kemudian dimasukkan ke masarakat tani teknologi pertanian asing yang dianggap 

canggih. Dengan maksud mencerdaskan masarakat desa dimasukkan teknologi informasi 

sangat canggih dengan satelit komunikasi. Listrik masuk desa dengan maksud memberikan 

kemudahan hidup masarakat desa. Teknologi otomotif berupa sepeda motor merambah 

pedesaan. Teknologi yang dimasukkan memang andal dna maksudnya memang baik. Akan 

tetapi karena pemasukannya tidak dirancang menurut sistem alih teknologi yang benar, 

akhirnya berakibat kontar produktif. Tambahan pula ada teknologi yang muncul di 

hadapan masarakat desa bersama dengan  pengusikan kehidupan mereka berupa 

penggusuran lahan usaha, pemindahan pemukiman dan atau pencemaran lingkungan 

hidup. Teknologi yang tidak diundang itu a.l. yang berkaitan dengan pembuatan jalan tol, 

kawasan perumahan mewah, kawasan industri, hotel berbintang, dsb. 

Pelistrikan desa berciri konsumtif karena dirancang terutama untuk penerangan, 

tidak pernah pada awalnya dikaitkan dengan penumbuhan dan pengembangan kegiatan 

produktif. Boleh dihitung berapa persen daya listrik yang masuk ke desa terpakai untuk 

usaha produktif. Sepeda motor yang sangat meningkatkan mobilitas penduduk desa lebih 

banyak mendorong pola hidup konsumtif daripada berguna meningkatkan produktivitas 

usaha dan melancarkan pemasaran ahsil produksi. Paket siaran TV padat hiburan dan iklan 

barang konsumsi dan miskin sekali, bahkan dapat dikatakan langka, berita IPTEK dan 

penyuluhan teknik pertanian. Kehidupan desa makin ditarik ke pola konsumtif oleh 

teknologi informasi canggih. 

Untuk menggulirkan revolusi hijau padi untuk mencukupi kebutuhan beras dan 

kemudian dilanjutkan untuk mencukupi kebutuhan pangan, sejak tahun 1960an teknologi 

produksi pertanian berasal dari masarakat industrial ditumpahkan secara mendadak kepada 

masarakat tani Indonesia. Teknologi tersebut tidak dirakit untuk menangani fakta 

sebenarnya yang harus dihadapi setempat, yang bukan saja bersifat biofisik melainkan juga 

bersifat sosial, ekonomi dan budaya. Akibatnya, teknologi evolusi hijau padi memunculkan 

persoalan-persoalan baru yang  berat berupa hasma wereng dan penyakit virus tungro 

endemik, pencemaran sumber air oleh pestisida dan pupuk kimiawi, dan degradasi tanah 
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karena pemupukan tidak berimbang,  berat sebelah pada nitrogen dan penggenangan 

berkepanjangan. Pengejaran swasembada beras dengan insentif kredit dan subsidi sarana 

produksi mengubah pola pertanmaan semula yang polikultur menjadi monokultur ganda 

padi. Hal ini, selain menjadi sebab munculnya hama dan penyakit endemik, juga berakibat 

tergesernya pertanaman yang sudah mapan secara tradisionil seperti kedelai, kacang tanah 

dan ketela pohon. Tergesernya kedelai dan kacang tanah yang merupakan sumber protein 

utama dalam diit masarakat desa, menyebabkan kemunduruan gizi mereka. Berkurangnya 

pertanaman legum dalam pergiliran pertanaman juga menjadi salah satu sebab penting 

degradasi tanah. 

Petani dihimpit hutang karena pengambilan kredit menjadi bagian paket teknologi 

revolusi hijau padi. Memang tanpa kredit petani tidak akan sanggup mengadakan saran 

produksi karena keterbatasan daya beli tunai. Oleh karena sebetulnya tidak ada satu pun 

usahatani di Indonesia yang layak kredit maka akhirnya petani dikejar-kejar pengembalian 

kredit, tidak oleh tengkulak atau pengijo akan  tetapi oleh pemerintah. 

Keuangan negara pun terhimpit berat oleh keharusan membangun waduk dan 

jaringan irigasi yang mahal, keharusan menyediakan kredit yangn pengembaliannya tidak 

dapat diharapkan lancar, keharusan memberikan subsisi kepada sarana produksi, dan 

keharusan memberikan dukungan harga (price support) kepada ahsil produksi. Biaya sosisl 

muncul dari penggusuran penduduk desa yangn terkena proyek waduk. 

Intensifikasi padi sawah secara tidak tanggung-tanggung telah membebani berat 

sumberadya alam dan manusia. Teknologi revolusi hijau padi, dan kemudian disadur untuk 

memacu peningkatan produksi bahan pangan lain, berjalan lewat pemaksaan, tidak lewat 

adaptasi pada lingkungan biofisik, sosial, ekonomi dan budaya setempat. Teknologi yang 

dimasukkan secara itu dapat bertahan selama dukungan yang diperlukan ada, atau selama 

masih ada perangsang dalam rangka proyek atau program nasioal. Pemasukan teknologi 

tidak lewat proses adaptasi juga terjadi dalam TRI. Teknologi yang hidup dari perangsang 

ditemukan dalam program penghijauan, rehabilitasi lahan kritis, dan pengelolaan DAS 

terpadu. 

Pelanjutan teknologi revolusi hijau padi sangat memberati keuangan negara. Maka 

pemerintah secara berangsur menghapuskan subsidi pada sarana produksi, bahkan 

kemudian menaikkan harganya. Ditambah lagi petani juga ditarik iuran pelayanan irigasi. 

Yang masih diberikan ialah dukungan harga padi. Oleh karena teknologinya tidak 
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memasarakat dan keuntungan bertanam padi sebenarnya jauh kalah dibandingkan dengan 

keuntungan bertanam komoditas lain, apalagi setelah tidak ada dukungan pemerintah, 

timbulllah kesangnsian pada kemampuan petani melanjutkan revolusi hijau padi. 

Dalam menganggapi revolusi hijau, presiden Colombia Belisario Betancur (1985) 

berpendapat bahwa strategi revolusi hijau mengandung kelemahan nyata. Kelamahan itu 

ialah penekanan pada peningkatan hasilpanen fisik. Dalam strategi semacam itu tersirat 

anggapan bahwa teknologi maju dapat diterapkan pada skala produksi apa pun. Orang 

tidak mengindahkan perbedaan struktural yang ada dalam sektor pedesaan. Akibatnya, 

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. 

Teknologi yang tidak berwawasan ekosistem desa tidak dapat terserap ke dalam 

pola hidup masarakat desa dan hanya menjadi tempelan luar yang sewaktu-waktu dapat 

ditanggalkan. Dengan kata lain, teknologi yang tidak berakar dalam tradisi dan ekosistem 

desa serta tidak dibangun berdasarkan kemandirian pelakunya dan tidak bertumpu pada 

sumberdaya alam setempat, tidak bersifat terlanjutkan karena menyalahi asasnya sendiri. 

  

Sadar Lingkungan Pada Masarakat Tani 

Pertanian semaju apa pun tetap bergantung pada perilaku alam sekitar. Dengan 

teknologi yang tepat ketergantungan ini dapat dikurangi, akan tetapi tidak dapat 

dihilangkan. Fakta ini yang membedakan pertanian dengan industri lain. Karena 

bergantung pada lingkungan alam, suatu ekmunduran atau kerusakan lingkungan alam 

karena penggunaan salah akan langsung berbalik mendampak merugikan pada pertanian. 

Maka pada asasnya masarakat tani sangat memperhatikan lingkungan. Perhatian semacam 

ini tidak dengan sendirinya ada pada pengusaha pabrik. Pencemaran yang ditimbulkan 

pabrik atas tanah, air dan atau udara tidak mengganggu kerjanya. 

Kalau kita perhatikan berbagai teknologi tradisional, semuanya meramukan 

kearifan lingkungan. Maka masalah pokok bukanlah bagaimana membuat masarakat tani 

sadar lingkungan, melainkan bagaimana memelihara dan memapankannya lebih kokoh. 
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Kebutuhan akan produksi pertanian yang meingkat dalam jumlah, mutu dan macam sejalan 

dengan penigkatan jumlah penduduk dan aspirasi kehidupannya, memerlukan teknologi 

maju yang dapat emnggunakan tenaga kerja dan waktu secara lebih produktif. Teknologi 

maju biasa memberikan tekanan lebih besar kepada sumberdaya alam. Maka kesadaran 

lingkungan perlu diperkokoh agar tekanan yang bertambah besar pada lingkungan tersebut 

tidak menjurus ke penurunan harkat sumberdaya alam. Teknologi yangn dapat 

menjembatani keadaan ekologi dengan sistem ekonomi masarakat bersangkutan disebut 

ekoteknologi (Carlstein, 1982). 

Ciri menonjol pertanian ialah kekhasannya dalam nasabahnya dnegan lingkungan. 

Landasan biologi dan sistem produksi yang sangat terdesentrasilasi dengan jumlah pelaku 

produksi yang banyak menyebabkan pertanian berbeda  sama sekali dengan industri lain. 

Setiap petani mengembangkan sistem pertaniannya sendiri, baik dilihat daris egi fisik 

maupun segi sosial. Dalam idnustri lain setiap inovasi bersifat potensial. Tidak demikian 

halnya dalam pertanian. Inilah sebabnya mengapa tidak alih teknologi dapat berlangsung 

mudah dalam industri lain dan tidak mudah dalam pertanian (Ghildyal, 1984). 

Ketersediaan teknologi sepadan (appropriate) tidak ada artinya kalau tidak ada kesempatan 

sepadan. Kesempatan sepadan dibangkitkan dengan pemahaman ekologi manusia (Roling, 

1984). 

Ekologi merangkum suatu falsafah pengelolaan sumberdaya yang mengupayakan 

produktivitas lewat dukungan ekosistem. Ekologi memacu kecerdikan mengalihrupakan 

unsur-unsur lingkungan tertentu menjadi sumberdaya ekonomi tanpa menggoyahkan 

neraca ekologi alam. Dalam konteks ini ekologi memandang segala sistem produksi, 

usahatani, industri, kota, dsb. Sebagai ekosistem (Sachs, 1984). Dalam ekologi manusia, 

saling nasabah (interrelationship) 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 (seperti umumnya sekarang) 

perancangan makna kehidupan dan nilai sosial diilhami oleh sikap ekonomi. Secara hakiki 

sikap ekonomi mengandung pandangan emansipatif, dan pandangan inilah yang mengatur 

nasabah antar anggota masarakat dan antar manusia dan lingkungannya. Pamrih yang kuat 

menumbuhkan materialisme, yaitu suatu determinisme ekonomi (McHarg, 1968). 

Pandangan emansipatif diperlukan oleh mereka yang ingin mengaktualisasikan diri, bebas 
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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 oleh cerapan nilai tukar 

daripada oleh cerapan nilai guna. Cerapan nilai tukar makin menonjol karena pandangan 

emansipatif. Ekonomi menjadi jumbuh (identical) dengan dagang. 

Menurut pandangan ekonomi, 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 dinyatakan benar, kecuali 

apabila kenyataan itu dapat diberi harga (MgHarg, 1968; Soderbaum, 1982), Sachs, 1984). 

Pandangan ekonomi semacam ini akan melemahkan kesadaran lingkungan. 

 

Melembagakan IPTEK dan sadar Lingkungan Pada Masarakat Tani 

Teknologi yang dimasukkan tanpa memahami ekologi manusia, teknologi yang 

muncul sambil mengganggu perikehidupan desa, dan pemasukan yang disertai pandangan 

ekonomi murni menumbuhkan kendala-kendala berat bagi pemasarakatan IPTEK dan 

sadar lingkungan pada masarakat desa. Kesalahan penyaluran teknologi ke masarakat 

desa/tani yang kita alami dewasa ini ditandai oleh (1) lebih mendorong pola hidup 

konsumtif daripada pola hidup produktif, dan (2) pemasukan teknologi produksi pertanian 

baru ke dalam sistem produksi pertanian yang sudah mapan tanpa penyesuaian yang 

memebrikan kesan kuat mengabaikan nilai teknologi tradisional dan wawasan lingkungan 

yang terkandung di dalamnya. 

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

Oktober 1945) beberapa tokoh politik dunia telah menegaskan pendirian mereka tentang 

keharusan memperhatikan ekosistem atau lingkungan dalam pembangunan pertanian. 

Rajiv Gandhi (1985), perdana menteri India waktu itu, mengatakan bahwa pertumbuhan 

tidak dapat disebut perkembangan dalam arti sebenarnya apabila pertumbuhan itu 

membawa serta kemunduran lingkungan. Perdana menteri RRC waktu itu Zhao Ziyang 

(1985) menegaskan bahwa pengembangan pertanian Cina hanya dapat berajalan kalau 

berpijak pada kenyataan yang ada di Cina, berarti berintikan pengalaman sendiri. Namun 

demikian Cina ingin memanfaatkan pengalaman negeri lain. 
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Pembangunan kawasan ekologi (ecodevelopment; Sach, 1984) jelas tidak 

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

benar menurut Sachs ialah bahwa sistem pembangunan memperhatikan sejarah budaya 

masarakat tani, ketrampilan yang telah membudaya di kalangan orang awam, dan 

etnoteknologi. Istilah etnoteknologi menyatakan bagaimana orang memaknakan dan 

menasabahkan diri dengan lingkungan alamnya sendir (Ghildyal, 1984). Menurut Ghildyal 

tidak ada titik tolak penelaahan yang lebih efektif untuk membangun pertanian rakyat 

daripada etnoteknologi. Kemajemukan dan kekokohan pola pertanaman dan sistem 

usahatani setempat serta kecakapan menyesuaikannya dengan lingkungan fisik dan 

sosioekonomi yang khas selama masa ribuan tahun merupakan bukti jelas akan 

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

menciptakan teknologi, kita telah mengabaikan sistem LITBANG aseli yang kuat itu. 

Banyak penyuluh profesional membenarkan bahwa penyuluhan yang dipusatkan 

pada petani pemuka yang lebih progresif akan dapat dengan sendirinya melancarkan proses 

difusi ke petani-petani lain. Menurut Roling (1984) pengamatan lebih mendalam di 

berbagai wilayah membuktikan bahwa yang melancarkan proses difusi bukanlah faktor 

sosio-psikologi (pemuka, pandangan progresif, berani mengambil resiko). Faktor yang 

melancarkan adopsi adalah ketersediaan kesempatan untuk ikut memperoleh manfaat dari 

inovasi yang ditawarkan. Ksempatan ini dapat ada karena yang bersangkutan memiliki 

pengetahuan dan sarana untuk mengikuti inoveasi, atau karena memiliki jalan capai 

(access) kepada sumberdaya yang secara nisbi lebih mudah. Jadi, orang yang lebih pandai 

dan berkemampuan menerapkannya secara nyata, serta orang yang mengusahakan lahan 

yang lebih subur, akan menjadi pengadopsi awal. Tidak ada kaitannya dengan 

kewiraswastaan. Maka adopsi adalah konsekuensi etnoteknologi, yang tidak lain daripada 

pernyataan ekologi manusia. Roling memberikan contoh adopsi kakao sebagai pertanaman 

komersial oleh ribuan petani kecil di Ghana dan Nigeria yang terjadi tanpa peranan 

seorang penyuluh pun. 

Di Indonesia ada dua fakta yang harus duperjatikan benar-benar berkenaan dengan 

pembangunan pertanian. Yang pertama yang harus diperhatikan ialah bagian terbesar 

rakyat hidup dari mengusahakan lahan dengan sistem usahatani kecil tradisional. Yang 

kedua ialah pertanian rakyat memegang peranan besar dalam produksi komoditas. Menurut 

BPS (1982) tenaga kerja Indonesia (berumur 10 tahun ke atas) yang terlibat langsung 
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dalam pertanian (termasuk kehutanan, perikanan, peternakan) ialah 55% dari jumlah 

penduduk. Pangsa pertanian rakyat pada produksi komoditas nasional ialah pangan 100%, 

cengkeh, kelapa, pala, lada dan panili masing-masing 100%, kopi dan tembakau masing-

masing 92%, karet 71%, tebu 40%, the 20% dan kakao 8%. Implikasi keadaan ini ialah 

pembangunan pertanian nasional harus lewat pembangunan usahatani kecil. Menurut 

Arulpragasam (1985) strategi pembangunannya 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. 

Sumberdaya menurut terminologi sistem usatani mencakup faktor produksi fisik (lahan, 

waktu) dan faktor produksi ekonomi (tenaga kerja, uang tunai, daya, pasar) yang 

tersediakan pada usahatani bersangkutan (Harwood, 1979). Dengan strategi yang 

mendahulukan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masarakat tani, dan berkonsep 

ekoteknologi dan etnoteknologi, kelembagaan IPTEK dan sadar lingkungan pada 

masarakat tanai akan dapat termapankan secara berkelanjutan. Dengan konsep eko- dan 

etnoteknologi kesadaran lingkungan sudah dengan sendirinya teramukan dalam IPTEK. 

Untuk menumbuhkan sikap menghargai teknologi baru dan menerima 

kehadirannya, khususnya teknologi produktif, lima jalan perlu ditempuh bersama-sama. 

1. Mengembalikan pada masarakat desa sikap menghargai pengetahuan empiris dan 

kebanggaan pada teknologi tradisioanl mereka sendiri sebagai landasan pemajuan 

dan pembaharuan IPTEK 

2. Membimbing masarakat desa menjadi mandiri dalam arti kata dapat menentukan 

hal yang terbaik bagi diri mereka, percaya diri akan kemampuan dan kesanggupan 

mereka, dan meyakini bahwa sumberdaya alam yang dikaruniakan kepada mereka 

adalah kimah (asset) yang dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya kepada 

mereka. 

3. Membetulkan sistem pengalihan teknologi ke masarakat desa dengan 

mendahulukan teknologi produktif yang paut dengan lingkungan biofisik, sosial, 

ekonomi dan budaya sehingga menyambung dengan teknologi tradisional mereka. 

4. Mengembalikan teknologi pada konsep eko- dan etnoteknologi 

5. Menghindarkan pameran teknologi sebagai alat kesewenang-wenangan atas 

masarakat desa. 
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Dua jalan pertama adalah upaya membenahi faktor-faktor dakhil (internal), sedang tiga 

jalan terakhir membenahi faktor-faktor luar. 

Eswaran (komunikasi pribadi) mengajukan enam syarat bagi alih agroteknologi : 

(1) mungkin secara teknis, (2) layak secara ekonomi, (3) terhasratkan secara sosial, (4) 

benar secara lingkungan, (5) terkelolakan secara administrasi, dan (6) dapat diterima secara 

politik. Untuk pelembagaan IPTEK perlu digunakan asas yang diambil dari kotak hitam 

teknologi yang berisi kombinasi dan interaksi empat komponen: (1) fasilitas (perangkat 

keras: peranti), (2) kemahiran (perangkat lunak; keterampilan), (3) fakta (perangkat lunak: 

informasi), dan (4) kerangka kerja (perangkat lunak: organisasi). 

 

Kebijakan Memilih Teknologi Sepadan 

Asas alih agroteknologi ialah memadukan pertanaman, hasil produksi dan tatakerja 

baru dengan sistem usahatani yang ada untuk membuatanya lebih produktif (Anon., 1985). 

Dengan kata lain, kemajuan atau pembaharuan teknologi dikerjakan dengan memasukkan 

unsur-unsur baru atau yang diperbaharui ke dalam teknologi yang ada (tradisional). Jadi, 

tidak membuang teknologi yang ada dan menggantikan sama sekali dengan teknologi baru 

(asing). 

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

usaha mencari pengahsilan. Usaha itu merupakan suatu gaya hidup dan karena itu, baik 

hambatan sosial maupun hambatan biologi, mempengaruhi perkembangannya. Dalam 

usahatni semacam itu lahan dipandang sebagai sesuatu yang mendukung suatu masarakat 

dan bukan sekadar suatu sumber keuntungan. Di dalamnya berlaku sistem masukan dan 

imbalan (reward). Ini berbeda dengan usahatani besar komersial yang menganut sistem 

masukan dan keluaran. 

Menerapkan langsung teknologi yang diperoleh di pasaran, yang dirakit untuk 

usahatani komersial di negara maju,s ering berkesudahan terpiuh (distorted) dan sial. Hal 

ini disamping disebabkan karena perbedaan sistem yang berjalan di dalam usahatani 

(masukan-imbalan lawan masukan-keluaran), juga disebabkan karena perbedaan tantangan 

pokok yang harus dijawab oleh teknologi. Teknologi dari negara maju dirancang untuk 

menjawab tantangan berupa kelimpahan lahan dan modal bersamaan dengan kelangkaan 

tenaga kerja. Ketiga tantangan ini justru berlawanan dengan yang ada di negara sedang 

berkembang (Arlpragasam, 1985). Farrell (1985) menggunakan istilah determinisme 
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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. 

Pertanian di negeri maju bersifat terindustri, artinya membangun produktivitasnya 

dengan menggantungkannya pada masukan banyak dari industri berupa pupuk dan 

pestisida. Sistem usahatani terindustri cenderung menjadi ekosistem goyah. Potensinya 

dengan resiko yang menjadi konsekuensi ketidak-mantapan ekosistem. Pengembangan 

pertanian mementingkan segi kuantitaif dan ini secara berangsur akan menyebabkan segi 

kualitatif terlupakan. 

Untuk merakit teknologi poduksi berwawasan ekonomi, sosiologi dan ekologi, 

budidaya pertanian harus dicerapi sebagai agroekosistem, yaitu ekosistem yang diubah 

sebagian oleh orang untuk menghasilkan bahan keperluannya, seperti 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 beelangsung 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 modal ini kita rusak maka teknologi 

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

bergantung padanya akan runtuh (Soderbaun, 1982). 

Konsep agroekosistem Sachs (1984) mengajukan suatu startegi 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 alami bagi produksi biomassa. 

4. Pengelolaan limbah secara lebih rasional, bertujuan produktif. 
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Meskipun Sachs tidak menggunakan istilah modal biologi, akan tetapi hakekatnya 

muncul jelas dalam strategi pembangunannya. Asas pertama menekankan adaptasi dan 

bersama dengan asas ketiga menekankan perlunya mengalihkan landasan pembangunan 

pertanian dari sumberdaya takterbarukan (energi fosil) ke sumberdaya terbarukan. Asas 

kedua merupakan lawan kecenderungan ekonomi modern yang membuta pengotakan dan 

spesialisasi terinci secara vertikal. Asas keempat menjadikan pengelolaan limbah suatu 

usaha produktif mandiri, menajdi pelengkap proses produksi pokok, dan melancarkan daur 

ulang unsur membuat sistem mandiri. Sachs mengutip semboyan yang memasarakat di 

Cina sekarang, yaitu “mengubah limbah menjadi kekayaan”. 

Negara-negara maju telah sadar akan kesalahan yang mereka perbuat selama ini 

dan sekarang sedang giat mengubah sistem pertanian terindustri mereka menjadi sistem 

yang berkonsep agroekosistem. Sistem yang berpangkal pada daur ulang dalam 

membangun dan memelihara produktivitas energi fosil atau komersial, dikenal dengan 

sebutan :integrated plant nutrition system”. Berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia, 

sedang giat pula mengembangkan IPNS. Teknologi IPNS belum dapat menjangkau 

peluang untuk itu. Dalam pengembangnya yang ekstrem, IPNS menjadi “organic 

farming”. Sistem ini tidak lagi menggunakan pupuk dan pestisida buatan. Pengelolaan 

pertanaman dilaksakana dengan daur ulang bahan organik, pupuk hayati, penyehatan 

ekosistem tanah, polikultur, dan adaptasi pertanaman pada lingkungan alami. 
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