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PROSPEK MEMAJUKAN PERTANIAN PADA MASA 
PEMBANGUNAN  JANGKA PANJANG TAHAP II1 

 
 

Tejoyuwono Notohaprawiro 
 
 
Makna Memajukan 

Memajukan mencakup dua kegiatan berturutan. Kegiatan pengawal disebut 

membangun,yaitu kegiatan mengadakan sesuatu yang tadinya belum ada. Kegiatan 

berikutnya disebut mengembangkan, yaitu kegiatan membuat sesuatu yang telah 

diadakan menjadi lebih memekar, lebih baik atau lebih berguna. Pembangunan menjadi 

prasarat pengembangan. Prasyarat yang dimaksudkan berwajah dua. Wajah yang satu 

berupa ujud. Pembangunan  menghasilkan sesuatu yang berujud yang dapat dijadikan 

pangkal tolak pengembangan. Wajah yang lain berupa keadaan. Sesuatu hasil 

pembangunan dapat dikembangkan apabila memiliki ciri atau memperlihatkan gatra yang 

membuka peluang bagi pengembangannya. Ini berarti bahwa hasil pembangunan perlu 

dibekali dengan unsur-unsur yang menjadi persyaratan pengembangannya. 

Pembangunan dan pengembangan merupakan suatu  persinambung (continuum). 

Dalam merenacanakan pembangunan harus sudah mempertimbangkan berbagai gatra 

pokok pengembangan. Istilah membangun dan mengembangkan berkonotasi nisbi. Suatu 

kegiatan disebut mengembangkan apabila dipandang dari segi kegiatan sebelumnya. 

Kegiatan yang sama boleh disebut membangun kalau dipandang dari segi kegiatan yang  

akan dilakukan kemudian. 

Prospek memajukan pertama-tama ditentukan oleh prospek membangun. Tanpa 

prospek tidak akan ada prospek pengembangan. Akan tetapi prospek membangun tidak 

dengan sendirinya memunculkan prospek mengembangkan. Prospek mengembangkan 

ditentukan oleh  bagaimana pembangunan dikonsepkan dan dilaksanakan. Misalnya, 

orang dapat membangun sarana irigasi hebat menurut konsep dan rancangbangun 

kerekayasaan (enginering). Namun prospek pengembangannya tidak ada   atau sangat 

terbatas karena dalam merencanakannya tidak memperhitungkan faktor persinambung 

                                                           
1 Kuliah perdana pada pembukaan Penataran Alih Tahun 1993 Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu  
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tanah-tanaman-atmosfer (soil-plant-atmosphere continuum; SPAC) yang menjadi inti 

penggunaan air konsimtif pertanaman, sistem dan pola pertanaman beralternatif selain 

yang berintikan padi sawah (rice-based cropping system) yang menjadi dasar efisiensi  

penggunaan air, sistem usahatani beralternatif yang mendasari perimbangan unsur 

komersial dengan unsur subsiaten, dan kebutuhan, keinginan, kearifan tradisional serta 

keterampilan petani mengelola air. Sarana irigasi yang semata-mata merupakan buah 

rekayasa teknik hanya berguna meningkatkan produksi sistem pertanian menjadi lebih 

produktif dan efisisen dalam menggunakan sumberdaya lahan dan menjadi usaha yang 

lebih kompetitif  secara berkelanjutan. 

 

Keadaan Pertanian Menjelang Masa PJPT II 

Berkenaan dengan keadaan pertanian yang terbentuk selama masa PJPT I, dapat 

dikemukakan beberapa  pertanyaan pokok: 

1. Seberapa sispkah pertanian kita sekarang menghadapi tantangan sosial, ekonomi dan 

lingkungan yang dapat diperkirakan akan makin berat pada masa PJPT II ? 

2. Apabila kesiapannya kita nilai sudah memadai, ke arah manakah pertanian kan kita 

kembangkan pada masa PJPT II dan bagaimana cara mengembangkannya? 

3. Apabila kesiapannya kita nilai belum memadai, apa saja yang masih perlu kita adakan 

atau benahi, apakah prasarananya ataukah komponennya, bagaimana caranya dan 

berapa lama waktu yang diperlukan untuk itu ? 

Semua soal tadi pada dasarnta mempertanyakan prospek memajukan pertanian pada masa 

PJPT II. 

Mempertanyakan prospek memajukan sama saja dengan mempertanyakan 

kesiapan tinggal landas. Semua orang tentu setuju dengan pendapat bahwa selama masa 

PJPT I kita mencari kebanggaan lewat prestasi fisik. Misalnya, membangan jalan raya, 

mendirikan pabrik-pabrik besar dan gedung-gedung pencakar langit, memacu bisnis “real 

estate” mewah, membangun hotel-hotel dan tempat-tempat rekreasi mewah, membangun 

sarana irigasi besar-besar, meningkatkan produksi pertanian, perikanana dan perhutanan, 

dsb. prestasi fisik memang sangat perlu, akan tetapi tidak boleh sampai melupakan 

prestasi bukan fisik. 
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Kita membelakangkan pembangunan bukan-fisik karena hasilnya tidak dapat 

dipamerkan secara kasat mata. Moral kita terlindas oleh keributan mengejar kekayaan 

kebendaan. Sistem hukum yang seharusnya membentengi moralitas melawan arus 

dekadensi justru jauh tertinggal dalam pembangunan dan pengembangannya. Pelecehan 

hukum dan sopan santun menjadi pengalaman kita sehari-hari. 

Keadaan kisruh (kacau, ruwet; chaotik) juga melanda pertanian. Puluhan ribu 

hektar lahan petanian bersama dengan petaninya tergusur setiap tahun oleh perusahaqan-

perusahaan besar untuk penggunaan bukan- pertanian. Beberapa ratus ribu hektar alahan 

pertanian rakyat, termasuk lahan perladangan tradisional, diambil alih oleh perusahaan 

pertanian dan peternakan swasta besar. Hutan alam yang dirambah perusahaan HPH jauh 

lebih luas dan perambahannya jauh lebih intensif daripada yang dilakukan oleh rakyat. 

Rakyat merambah hutan untuk menyambung hidup, sedang perusahaan HPH merambah 

hutan untuk menambang kekayaan. Bahkan ada kecenderungan bahwa perusahaan 

pemegang HPH menguasai hutan sebagai hak milik, bukan sebagai hak guna usaha. 

Maka Menteri Kehutanan baru-baru ini merasa perlu memberi peringatan kepada 

perusahaan HPH yang akan “go publik” agar hutan yang diusahakan jangan 

diperhitungkan sebagai kimah (aset) perusahaan. 

Ada sumber menyebutkan bahwa pembangunan HTI direncanakan melaju dengan 

kecepatan 400.000 ha th-1. Sumber lain menyebutkan angka 230.000 – 250.000 ha th-1. 

Sasaran pencapaian luas sampai Pelita VI ialah 4,4 juta ha dan pada tahun 2000 mencapai 

luas 6,2 juta ha. Menurut ketentuan HTI dikembangkan di lahan hutan alami yang kurang 

produktif, di lahan bekas perladangan, dan di padang alang-alang. Dua butir ketentuan 

terakhir dapat menimbilkan ketegangandengan penduduk setempat. Pengertian lahan 

bekas perladangan tergantung pada siapa yang mengatakan. Sebutan padang alang-alang 

secara tersirat menganggap bahwa lahan semacam itu sudah tidak dimaui penduduk maka 

ditingggalkan dan dibiarkan menganggur (idle). Padahal dengan menerapakan teknologi 

yang sesuai padang alang-alang masih dapat dibuat produktif untuk pertanian rakyat. 

Pelaksanaan HTI juga mengandung persoalan konservasi tanah dan air, yang 

berkenaan dengan sistem pengelolaan yang dianutnya. HTI menggunakan sistem 

pertanaman monokultur dan panen kayu dilakukan secara tebang habis. Ada tiga jenis 

HTI menurut tujuan penggunaan hasil kayunya, yaitu HTI kayu energi (kayu bakar), HTI 
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kayu bubur (pulp), dan HTI kayu pertukangan. Dalam HTI kayu energi lahan yang 

terbuka setiap tahun karena pemungutan dengan tebang habis ialah 16,7 %, dalam HTI  

kayu   bubur  8,3 % dan HTI kayu pertukangan 4 %. Dengan asumsi bahwa pada akhir 

Pelita VI luas lahan HTI benar mencapai 4,4 juta ha maka sejak waktu itu luas lahan HTI 

yang terbuka setiap tahun berkisar antara 176.000 ha (kalau semua HTI kayu 

pertukangan) dan 733.333 ha (kalau semua HTI kayu energi). Keadaan seperti ini tentu 

tidak boleh diabaikan berkenaan dengan konservasi sumberdaya lahan. Dalam hal ini HTI 

jelas tidak dapat disejajarkan dengan hutan alam, bahkan tidak pula dapat disejajarkan 

dengan perkebunan yang lazim kita kenal (karet, the, kopi, kakao, kelapa sawit). 

Barangkali dibandingkan dengan HPH pun HTI masih kalah. 

Agroindustri yang menyertakan petani masih sangat langka. Kalaupun ada 

hubungan antara petani/peternak, hubungan tersebut masih sekadar hubungan antara 

penjual dan pembeli, bukan hubungan yang melibatkan petani/peternak dalam proses 

sebagai produsen bahan dasar. Pabrik minuman sari buah kemas masih mendatangkan 

bahan dasar berupa cairan konsentrat dari luar negri. Belum ada tanda-tanda bahwa 

mereka berniat menggunakan buah panenan dalam negeri untuk bahan dasar. Ada buah 

panenan dalam negeri yang sebagai hidangan segar tidak mungkin bersaing dengan yang 

didatangkan dari luar negeri (misalnya buah anggur, apel) berpotensi sangat besar untuk 

diolah menjadi minuman sari buah kemas. Perusahaan penggemukan sapi potong masih 

mendatangkan sapi bakalan dari luar negeri (Australia). Agroindustri yang dikelola 

dengan konsep segera untung dan tidak bersedia berbagi resiko dengan petani/peternak 

dalam rangka membangun agroindustri di Indonesia, tidak saja tidak berguna akan tetapi 

justru memojokkan petani/peternak dan mematikan peluang mereka untuk maju. 

Tataniaga beberapa komoditas pertanian rakyat dikuasai oleh perusahaan besar, 

misalnya jeruk Kalimantan Barat dan cengkeh. Bisnis besar sudah merambah kehidupan 

rakyat kecil. Memang tepat peringatan yang dikemukakan secara lantang oleh seorang 

anggota MPR/DPR bahwa persekongkolan (collution) antara konglomerat dan birokrat 

sudah menjurus ke subversi. 

Sistem hukum dan penegakannya tidak berdaya sama sekali melindungi pertanian 

dan petaninya dari malapetaka ini. Para penanggung jawab dan pemikir pembangunan 

dan pengembangan pertanian juga kecolongan. Memajukan sumberdaya manusia, 
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khususnya berkenaan dengan pertanian, belum juga difikirkan secara sunguh-sunguh. 

Mengingat segala fakta ini orang akan cenderung menarik kesimpulan bahwa prospek 

memajukan pertanian pada masa PJPT II tidaklah cerah. Masih banyak prasarana yang 

harus diadakan dan dibenahi, terutama menghilangkan kendala-kendala kelembagaan dan 

memberikan kepada petani sepenuhnya hak asasi mereka sebagai manusia. 

 

Apa yang Dapat Kita Perbuat 

Sebagai pakar kita dibekali pengetahuan dan ilmu. Kita dibiasakan mengambil 

keputusan dengan nalar berdasarkan mantik (logic). Kita dilatih menggunakan 

matematika sebagai alat menjernihkan nalar. Dengan asas matematika kita 

mengabstraksikan persoalan menjadi sejumlah konsep yang kita jadikan kerangka analisa 

persoalan. Dengan nalar, mantik dan konsep, pribadi kita terbangun menjadi pribadi yang 

taat kepada kebenaran yang pada gilirannya mewujudkan sikap jujur, berani bertanggung 

jawab, dan penggah (consistent) dalam ucapan dan tindakan. 

Sebagai pakar pertanian kita harus merasa bertanggungjanji (to feel commited) 

kepada pertanian untuk menjadikannya suatu lapangan kerja yang kompetitif dengan 

lapangan kerja yang lain, dan kepada masarakat tani untuk menjadikannya sederajat 

dengan masarakat lain. Kita harus berupaya sekeras-kerasnya agar apa yang dialami 

Vietnam sekarang ini jangan sampai menimpa Indonesia, yaitu anak-anak muda lebih 

suka bekerja di pabrik daripada di usahatani (farm) karena mereka menganggap bekerja 

di pabrik lebih terhormat. Mudah-mudahan kita belum terlambat. Apa pun bidang 

kepakaran kita, agronomi, pemuliaan tanaman, tanah, hama dan penyakit tumbuhan, 

ekonomi, atau yang lain, kita dapat menyumbang besar kepada upaya tersebut. 

Ada dua unsur hak asasi manusia yang paut (relevant) dengan upya memajukan 

pertanian, yaitu (1) hak untuk didengar dan dihargai menyuarakan pendapat alternatif, 

dan (2) hak untuk memperoleh informasi yang benar. Kita dapat berbuat banyak untuk 

menghidupkan kedua unsur HAM ini. Tularkan pola berfikir, pribadi sikap pakar kepada 

para petani, sehingga mereka mampu dan mau mengajukan pendapat alternatif. 

Sampaikan informasi sebaik-baiknya kepada para petani lewat penelaahan dan penelitian 

terus menerus. Salah satu kendala dalam menjadikan pertanian suatu bisnis berkelanjutan 

ialah perlakuan atas petani bukan sebagai pengelolaan usahatani, melainkan sebagai 
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sasaran program. Mewujudkan kedua unsur HAM tadi dapat menjadi jalan 

menyingkirkan kendala tersebut. Kalau petani menjadi peserta program maka 

kesertaannya merupakan keputusannya selaku pengelola usahatani. 

Selama keputusan pemerintah mengenai atau yang bersangkut denganpertanian 

masih belum terbebaskan dari pengaruh keinginan pengusaha besar, selama itu pula 

pembangunan dan pengembangan pertanian masih akan tersendat-sendat. Kemajuan yang 

tercapai pada suatu segi akan sering terganggu oleh kemunduran yang terjadi pada suatu 

segi yang lain. Pertanian tidak akan pernah maju secara utuh. Seorang wanita aborigin 

dari Australia mengatakan “Apabila engkau datang hanya untuk menolong saya, engkau 

boleh pulang saja. Akan tetapi apabila engkau menganggap bahwa perjuangan saya 

merupakan bagian dari bertahan-hidupmu sendiri, maka barangkali kita dapat bekerja 

sama” (Choeces 2 (2) : 16, 1993). Ini merupakan ucapan yang kena sekali disampaikan 

oleh petani kepada pemerintah atau bapak angkat atau inti PIR. 

Untuk mencerahkan prospek memajukan pertanian pada masa PJPT II para pakar 

pertanian hendaknya bersatu membentuk kakas moral (moral force) untuk mendatangkan 

pembaharuan niat. Kendala yang dihadapi pemajuan pertanian bukan terutama 

keterbatasan ilmu atau kelangkaan teknologi dan teknik, melainkan kelemahan 

kelembagaan. Sebelum pembaharuan niat dan penguatan kelembagaan terlaksanakan, 

segala ilmu dan ketrampilan kita tidak berguna.      

 

«» 
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