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PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM 
PEMANTAPAN AGRIBISNIS1 

 

Tejoyuwono Notohadiningrat 

 

1. Pertanian 

Suatu industri berlandaskan suatu proses produksi khas yang memperoleh energi dari 

matahari dan menggunakan energi tersebut lewat proses pertumbuhan biologi 

tumbuhan dan hewan untuk mengolah masukan mineral, air dan udara menjadi 

biomassa berguna. 

(Mosher, 1966) 

2. Pertanian modern 

A. Mempunyai empat komponen fongsional: 

a. Bisnis usahatani tempat produksi pertanian berlangsung, 

b. Kegiatan komersial pendukung pertanian (pembekal sarana produksi, kredit, jasa, 

pasar, pengolahan hasil pertanian), 

c. Kegiatan tankomersial pendukung pertanian (penelitian, pendidikan, penyuluhan), 

d. Lingkungan pertanian (peraturan perundangan, pelaksanaan hukum, pengaturan 

harga, pajak, kebijakan moneter, kebijakan pembangunan, nilai-nilai sosial). 

B. Mensyaratkan dua pengaturan 

a. Organisasi geografi pasti yang menyediakan lokalitas pengusahatanian yang 

berfungsi penuh, yang menempatkan setiap petani dalam jarak jangkau mudah bagi 

semua fasilitas yans dia perlukan, 

b. Kawasan pengusahatanian (farming districts) yang masing-masing memenuhi 

kebutuhan lokalitas-lokalitas pengusahatanian yang berada di dalamnya. 

(Mosher, 1971) 

                                                            
1  Sajian pendamping makalah Prof. Drs. Dawam Rahardjo dari Lembaga Pengembangan Agribisnis. 

Seminar Agribisnis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM. 30 Mei 1994. 
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3. Pertanian produksi pertanian 

Bersifat khas berkenaan dengan kelangsungannya di antarmuka (interface) ekologi 

dengan ekonomi yang menggunakan masukan dari 

a. Antarmuka berupa lahan  yang dipersyaratkan dan tenaga kerja manusia, 

b. Ekologi berupa model biofisik, 

c. Ekonomi berupa teknologi (pupuk, irigasi, pestisida, mesin, listrik, energi fosil). 

(Giampietro, dkk., 1992)  

4. Kemapanan sistem produksi pertanian  

Ditentukan oleh : 

a. Kompatibilitasnya dengan masarakat manusia yang tertaksirkan dengan parameter 

persyaratan lahan, persyaratan tenaga kerja manusia, dan aras kapitalisasi 

teknologi, 

b. Kompatibilitasnya dengan ekosistem yang tertaksirkan dengan parameter 

persyaratan lahan, persyaratan tenaga kerja manusia, dan dampak ekologi  

       (Giampietro, dkk., 1992)  

5. Pembangunan pertanian  

Perlu memperhatikan dan mempertimbangkan: 

a. Keanekaan geografi dalam kemungkinan produksi, 

b. Keanekaan geografi dalam kesiapan dan kemudahan bagi pertumbuhan pertanian, 

c. Pembangunan industri karena kesalinggantungan antara industri dan pertanian, 

d. Perbaikan kesejahteraan pedesaan, 

e. Peran bersama masarakat (negara) dan swasta. 

       (Mosher, 1971) 

6. Implikasi bagi pembangunan pertanian  

Berbagai implikasi penting bagi pembangunan pertanian muncul dari watak proses 

produksi hayati pertanian : 

a. Pertanian harus tetap terpencer luas (memanfaatkan energi matahari sebaik-

baiknya) maka 

- memerlukan jejaring transportasi luas, 

- petani tidak dapat dikeluarkan dari enapan (setting) keluarga dan desa untuk 

dikumpulkan dalam “lingkungan produksi” yang lebih terkendalikan 

(perbedaan pokok dengan industri tanpertanian yang buruh dapat dikumpulkan 

dalam pabrik perkotaan), 
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- perubahan yang perlu untuk meningkatkan produktivitas harus dilaksanakan di 

tengah-tengah pengaruh keluarga dan desa tradisional  

b. Pertanian harus berubah-ubah nyata dari satu tempat ke tempat lain (menyesuaikan 

dengan iklim dan tanah) maka 

- pengalaman dan pengetahuan setempat penting sekali (kearifan petani), 

- pertanian tidak dapat dikelola dengan sistem paket (setiap usahatani pada 

dasarnya merupakan satuan pengelolaan tersendiri). 

c. Pengaturan waktu kegiatan usahatani harus mencocoki keadaan cuaca dan masa 

serangan hama dan penyakit maka  

- penjadwalan kegiatan harus lentur, tidak dapat diatur secara seragam, 

- diversifikasi pertanaman menjadi dasar pengelolaan usahatani. 

d. Pengemudi dan pekerja usahatani harus berketrampilan lebih luas dan lebih 

beraneka daripada pekerja pabrik karena harus dapat merujuki faktor waktu (cuaca 

dan musim), menangani seluruh proses produksi (pekerja pabrik dapat bekerja 

secara estafet), dan menjalankan diversifikasi pertanaman. Spesialisasi ketrampilan 

tidak dapat diberlakukan. 

e. Setiap perubahan dalam suatu tindakan memerlukan perubahan yang sepadan 

dalam tindakan-tindakan lain, misal 

- penambahan pupuk untuk meningkatkan hasil panen memerlukan penggantian 

varietas yang lebih unggul, 

- irigasi harus disertai penggantian varietas atau macam tanaman yang terdaptasi 

pada regim lengas tanah yang berubah, memperbaiki kemampuan tanah 

menyimpan air, dan mengadakan pengatusan untuk peneracaan air, 

- melaksanakan tumpangsari harus disertai penggantian jenis-jenis tanaman yang 

saling kompatibel 

f. Suatu pertanian yang progresif selalu berubah karena 

- setiap langkah maju membuka peluang bagi melakukan langkah-langkah maju 

yang lain, 

- dengan model dan masukan biofisik yang sama (energi matahari, pupuk, air, 

tanah) dan dengan proses produksi yang sama (proses produksi hayati), dapat 

dihasilkan berbagai komoditas (hal ini tidak mungkin dilaksanakan dalam 

industri tanpertanian). 

(Mosher, 1966; 1971) 
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7. Sumberdaya manusia berkenaan dengan pemantapan agribisnis  

Dapat dibahas menurut kriteria pelaku yang dipersyaratkan keempat komponen 

fungsional masing-masing dengan didasari kefahaman tentang hakekat pertanian 

sebagai sutau industri primer hayati. 

a. Bisnis usaha tani 

Pelaku pada dasarnya sudah baik karena memiliki pengalaman mendalam dan 

pengetahuan teruji turun temurun. Hanya saja penerapan kemahirannya banyak 

dirancukan dan diganggu oleh pelaku kegiatan komersial pendukung pertanian dan 

pengatur lingkungan pertanian. Diperlukan pemantapan kenahiran dan pengkaderan 

terus-menerus lewat kegiatan tankomersial pendukung pertanian. Agar usaha ini 

berhasil efektif, diperlukan upaya penghilangan kendala yang dimunculkan oleh 

kegiatan komersial pendukung pertanian dan lingkungan pertanian. 

b. Kegiatan komersial pendukung pertanian 

Perlu dibenahi dengan pendidikan ulang para pelaku atau regenerasi pelaku. Salah 

satu jalan yang dapat ditempuh ialah memindahkan urusan industri pertanian hulu 

dan hilir dari Departemen Perindustrian ke Departemen Pertanian. 

c. Kegiatan tankomersial pendukung pertanian perlu digalakkan untuk 

mengembangkan bisnis usahatani agar menjadi dasar kokoh bagi pelancaran 

agribisnis. Bagaimanapun juga tanpa bisnis usahatani yang menjadi penghasil 

komoditas yang  terandalkan, agribisnis tidak mungkin dapat berjalan. Maka 

diperlukan tenaga peneliti, pendidik dan penyuluh yang mahir dan penyediaan dana 

yang mencukupi. 

d. Lingkungan pertanian harus dibenahi termasuk peraturan perundangan yang 

simpang siur, ketentuan-ketentuan yang merugikan petani, penggusuran lahan 

pertanian yang menghidupi banyak penduduk desa oleh pemodal besar untuk 

kepentingan tanpertanian dan hobi yang tidak terkendalikan, dan pengacauan 

tataniaga komoditas pertanian yang sudah mapan dengan mengatasnamakan 

agribisnis. 

8. Membahas keadaan, kriteria dan peningkatan sumberdaya manusia berkenaan dengan 

pemantapan agribisnis mencakup baik perorangannya sebagai pelaku maupun 

kelembagaannya sebagai wahana. 
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