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PERANAN PENDIDIKAN TINGGI PERTANIAN DALAM 
MEMBENTUK INSAN PEMBANGUNAN1 

 

Tejoyuwono Nohohadiprawiro 

 

Pendidikan Formal 

Pendidikan tinggi tidak berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian terakhir 

serangkaian pendidikan berjenjang. Pada lazimnya jenjang pendidikan formal terendah 

diselenggarakan di taman kanak-kanak (TK), jenjang berikutnya di sekolah dasar (SD), 

dilanjutkan di sekolah lanjutan yang terdiri atas dua jenjang, yaitu tingkat pertama (SLTP) 

dan tingkat atas (SLTA), dan berakhir di perguruan tinggi (PT) sebagai jenjang teratas. 

Pendidikan pada jenjang pendahulu mempersiapkan anak didik memasuki pendidikan pada 

jenjang berikut. Maka hasil pendidikan pada jenjang yang lebih rendah mempengaruhi 

hasil pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa keberhasilan pendidikan 

di PT tidak terlepas dan hasil rangkaian pendidikan mulai dan TK sampai dengan SLTA. 

Secara garis besar pendidikan pada jenjang masing-masing diarahkan kepada tujuan 

sebagai berikut: 

TK      :  1.   Mengenal lingkungan 

2. Menumbuhkan cerapan (perception), yaitu seni menghubungkan kenyataan yang 
teramati dengan pengalaman yang dimiliki 

3. Mengekspresikan diri dengan jalan menggambar, menulis, menyanyi, menari, 
bermain, dan berlomba 

SD        :   1. Membuat fakta dari fakta yang ada, misalnya dengan menghitung lebar dikalikan 
dengan panjang menjadi luas 

 2. Menghafal, yaitu menyimpan fakta dalam otak dan nantinya dapat dikeluarkan 
kembali untuk menjawab pentanyaan 

SL         :   1. Abstraksi fakta, berarti mengambil intisarinya, untuk mengenali hakekat gejala 
dengan pelatihan matematika 

2. Menumbuhkan pola berfikir analitik, penalaran mantik (logic), anggitan 
(conception) kausalitas, dan faham kias (analogy) 

PT         :   1. Membentuk kecerdasan, kecendekiaan, dan kemandirian 

  2. Membentuk pribadi pemikir dan pencipta 
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Untuk dapat mencapai tujuan, metode belajar-mengajar di PT berkiblat kepada 

perolehan ilmu, bukan sekadar memperoleh pengetahuan. Pengetahuan terbentuk oleh 

sekumpulan fakta, sedang ilmu adalah pengetahuan yang bersistem. Pengetahuan yang 

sudah berbentuk sistem pengertian akan dapat menghasilkan teori, hukum atau kaedah. 

Maka dikatakan bahwa ilmu tendiri atas fakta dan teori. Dengan demikian ilmu dapat 

berfungsi menjelaskan, meramalkan, dan dengan kedua fungsi tersebut dapat mengen-

dalikan keadaan. 

Agar pendidikan berhasil sebagaimana diharapkan, apa pun tujuannya, perlu 

diselenggarakan dengan proses belajar-mengajar yang mencakup tahapan: 

1. Membangkitkan motivasi umum 

2. Menumbuhkan perhatian pada subyek yang diajarkan 

3. Mengembangkan daya-terima dan daya-ingat bahan yang diajarkan 

4. Membentuk kemampuan reproduksi pengetahuan yang diperoleh, sehingga menjadi 

miliknya 

5. Membentuk kemampuan merampatkan (generalize) fakta yang merupakan evaluasi 

pengalaman guna memberikan makna kepada pengalaman tersebut 

6. Menumbuhkan kemahiran dan keberanian memberikan umpan balik kepada pengajar 

guna menghidupkan komunikasi ilmiah 

 

Nilai diri yang sudah terbentuk dan ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki di 

jenjang pendidikan lebih bawah harus dipelihara karena menjadi dasar pendidikan di 

jenjang lebih atas. Pemeliharaan ini menjadi kewajiban anak didik sendiri, dan kalau perlu 

dapat dibantu oleh guru. Akan tetapi setelah lepas dari pendidikan formal, bantuan guru 

sudah tidak dapat diharapkan lagi, dan pemeliharaan nilai diri dan ilmu pengetahuan 

sepenuhnya menjadi tanggungan orang bersangkutan sendiri. Ini berarti bahwa selepas dari 

pendidikan formal, orang harus sanggup dan mampu mendidik diri sendiri. Mendidik diri 

sendiri juga diperlukan secara mutlak berkenaan dengan mengikuti ilmu pengetahuan yang 

terus berkembang. Kemajuan ilmu pengetahuan tidak terhenti setelah orang selesai 

menjalani pendidikan formal. Mengingat kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu cepat 

dewasa ini seseorang yang tidak dapat mendidik diri sendiri akan kehilangan keahlian atau 

kepakarannya dalam waktu tidak lebih daripada 5 tahun setelah menyelesaikan pendidikan 

formalnya. 
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Pendidikan formal dengan pendidikan mandiri membentuk suatu sistem 

pendidikan sepanjang hayat (life-long education). Hanya dengan mengembangkan sis-

tem pendidikan sepanjang hayat yang efektif, mutu sumberdaya manusia dapat di-

tingkatkan. Dengan kata lain mutu sumberdaya manusia tidak hanya ditentukan oleh 

sekolah, akan tetapi lebih dari itu ditentukan oleh manusia-manusianya sendiri. 

 

Pertanian 

Pertanian adalah 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 keluaran biomassa berguna (Mosher, 1966). Sistem produksi pertanian 

bersifat khas karena berlangsung di antarmuka (interface) ekologi dengan ekonomi. 

Dengan kedudukan yang khas ini pertanian dapat mengambil masukan dari tiga sumber, 

yaitu antarmuka ekologi-ekonomi, ekologi, dan ekonomi. Masukan dari antarmuka 

ekologi-ekonomi berupa lahan yang memenuhi persyaratan dan tenaga kerja manusia. 

Masukan dari ekologi berupa modal biofisik yang terdiri atas sinar matahari, tanah, air dan 

udara. Masukan dari ekonomi berupa teknologi yang mencakup bibit, pupuk, irigasi, 

pestisida, alat dan mesin, tenaga listrik dan energi fosil (Giampietro, dkk., 1992). 

Watak proses produksi hayati pertanian memunculkan berbagai implikasi penting 

bagi pembangunan pertanian (Mosher, 1966, 1971): 

1. Pertanian harus tetap diusahakan secara terpencar luas agar dapat memanfaatkan modal 

biofisik sebaik-baiknya. Konsekuensinya ialah 

1.1. Memerlukan jejaring (network) transportasi luas untuk memasukkan sarana 

produksi dan mengeluarkan hasil 

1.2. Petani tidak mungkin dikeluarkan dari enapan (setting) keluarga dan desa untuk 

dikumpulkan dalam "lingkungan produksi" yang lebih terkendalikan untuk 

mencapai efisiensi kerja lebih baik (perbedaan pokok dengan industri 

tanpertanian yang buruh dapat dikumpulkan dalam pabrik perkotaan) 

1.3. Perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas harus dilak-

sanakan di tengah-tengah pengaruh keluarga dan desa tradisional, sehingga 

memerlukan kearifan dan kelenturan tindak 

2. Pertanian harus diusahakan secara berbeda-beda nyata antara satu tempat dan tempat 

yang lain untuk penyesuaiannya dengan iklim dan tanah. Maka 
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2.1. Pengalaman dan pengetahuan setempat penting sekali diperhatikan (kearifan 

petani tidak boleh diabaikan) 

2.2. Pertanian tidak mungkin dikelola dengan sistem paket (setiap usahatani pada 

dasarnya merupakan satuan pengelolaan tersendiri) 

3. Pengaturan waktu kegiatan usahatani (tata waktu) harus mencocoki keadaan cuaca dan 

masa serangan hama dan penyakit. Dengan demikian 

3.1. Penjadwalan kegiatan harus lentur, tidak mungkin diatur secara seragam 

3.2. Penganekaan pertanaman menjadi dasar pengelolaan usahatani  

4. Pengemudi dan pekerja usahatani harus berketerampilan lebih luas dan lebih beraneka 

daripada pengemudi dan pekerja pabrik, karena harus dapat mencermati faktor waktu 

(cuaca dan musim), menangani dan memahami seluruh proses produksi (pekerja 

pabrik dapat bekerja secara estafet), dan menjalankan penganekaan pertanaman. 

Spesialisasi keterampilan tidak dapat diberlakukan dalam pertanian. 

5. Setiap perubahan dalam suatu tindakan memerlukan perubahan yang sepadan dalam 

tindakan-tindakan lain. Misalnya, 

5.1. Penambahan pupuk untuk meningkatkan hasilpanen memerlukan penggantian 

varietas yang lebih unggul 

5.2. Irigasi harus disertai penggantian varietas atau macam tanaman yang teradaptasi 

pada regim lengas tanah yang berubah, memperbaiki kemampuan tanah menyim-

pan air, dan menyiapkan sarana pengatusan untuk peneracaan air 

5.3. Melaksanakan tumpangsari harus disertai penggantian jenis-jenis tanaman yang 

saling kompatibel 

6. Suatu pertanian yang progresif selalu berubah karena 

6.1. Setiap langkah maju membuka peluang bagi melakukan langkah-langkah maju 

yang lain 

6.2. Dengan modal dan masukan biofisik yang sama (energi matahari, tanah, air, 

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

dihasilkan berbagai komoditas (hal semacam ini tidak mungkin dilaksanakan 

dalam industri tanpertanian) 
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Wawasan Pertanian 

Penghayatan hakekat pertanian menumbuhkan wawasan pertanian, yaitu suatu 

faham yang menempatkan agroekosistem sebagai instrumen kunci proses produksi. 

Faham ini mengembangkan kaedah matra ruang, matra waktu, dan proses stokastik 

dalam berproduksi. Matra ruang-waktu menimbulkan pengakuan akan ketergantungan 

kinerja berproduksi pada faktor ruang dan waktu sebagai peubah. Pengakuan ini 

terjabarkan menjadi kebutuhan akan peningkatan kesempatan menguntungkan bagi 

pemanfaatan proses produksi khas di tiap perangkat keadaan setempat pada tiap waktu. 

Kebutuhan ini terpenuhi dengan menerapkan desentralisasi perencanaan, penganekaan 

usaha dengan satuan-satuan produksi yang terdispersi luas, dan pelenturan beradaptasi 

pada perubahan keadaan teknologi dan ekonomi. Proses stokastik memunculkan kebutuhan 

akan pemantauan dan analisis risiko serta pengelolaan peringanan risiko. Berkenaan 

dengan usaha peringanan risiko, penerapan asas desentralisasi, penganekaan dan 

pelenturan menjadi bertambah penting. 

Kefahaman akan agroekosistem sebagai instrumen proses produksi, menumbuhkan 

kepedulian pada lingkungan, sikap menjauhi eksploitasi sumberdaya, dan tatapan 

masa depan yang jauh. Kemapanan ketiga sikap tersebut menjadi jaminan bagi 

keterlanjutan sistem produksi. Penghayatan kaedah ruang-waktu-stokastik di dalam 

konteks ketiga sikap tadi menimbulkan keperluan akan penguasaan teknologi sepadan 

(appropriate technology). Maka wawasan pertanian menghidupkan prakarsa menciptakan 

atau mengembangkan teknologi berkonsep konservasi. Pertanian bekerja dengan satuan-

satuan produksi yang terpencar luas, berpangkalan daerah pedesaan. Dengan demikian 

wawasan pertanian menumbuhkan konsep pemerataan kesempatan kerja lewat 

pelayanan masarakat langsung. 

Wawasan pertanian dapat membentuk paradigma baru bagi pembangunan nasional. 

Ekosistem dan etnosistem di jadikan inti rujukan pembangunan. Instrumen pembangunan 

berupa fakta biofisik dan sosiobudaya. Pengelolaan pembangunan menuruti kaedah 

biofisik dengan kaedah sosiobudaya sebagai wahana. Dengan demikian sumberdaya alam 

terdudukkan sebagai kimah (asset) utama dan pelayanan kepada masarakat terjadikan 

tujuan utama yang membuka peluang besar bagi pengembangan sumberdaya manusia. 

Pengembangan sumberdaya alam menggunakan eko-etno-teknologi, suatu rancangan 

campurtangan manusia yang diselaraskan dengan watak dan perilaku lingkungan alam 
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(ekoteknologi) serta tersatukan dengan lingkungan kelembagaan masarakat (etno-

teknologi). 

Paradigma pembangunan baru menyiratkan kepercayaan diri dan kemandirian yang 

kuat, berpijak pada kimah sendiri. Pengembangan sumberdaya teknologi menjadi sarana 

dasar bagi aktualisasi paradigma pembangunan baru. 

 

Pengalaman Pembangunan Indonesia 

Konsep pembangunan yang diterapkan sampai sekarang dikembangkan dari 

wawasan industrial murni dengan acuan (model) pabrik berinstrumen mesin, dan dengan 

demikian menganut kaedah proses deterministik. Teknologi yang diterapkan 

dimaksudkan untuk mengganti proses dan lingkungan alam menjadi proses dan lingkungan 

buatan, dan lingkungan kelembagaan masarakat yang beragam diganti dengan lingkungan 

kelembagaan negara yang seragam. Pembangunan mengikuti faham mekanisme, suatu alur 

pemikiran yang percaya bahwa segala gejala dalam lingkungan kehidupan dapat dijelaskan 

dengan hukum-hukum mekanika, fisika dan kimia. Dengan doktrin ini maka yang 

dijadikan kimah utama pembangunan ialah sumberdaya modal dan sumberdaya teknologi, 

dan yang dijadikan tujuan utama pembangunan ialah pertumbuhan ekonomi nasional. 

Sebagai akibat menganut faham mekanisme sejak kita menjalankan program 

pembangunan bertahap lima tahunan, timbul berbagai kesulitan atau persoalan berat 

sebagaimana kita alami dewasa ini : 

1. Pencemaran lingkungan yang terus meluas dan meningkat oleh pabrik-pabrik tanpa 

dapat dihentikan secara tuntas 

2. Penggusuran lahan pertanian unggul atau lahan budidaya pertanian yang menjadi satu-

satunya gantungan hidup para petani subsisten oleh penggunaan tanpertanian, yang 

kadang-kadang sekadar memenuhi hobi, yang dibiarkan semakin tidak terkendali 

3. Tata ruang yang semakin rancu meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya 

(UURI 24/1992) dan sudah ada lembaga yang khusus menanganinya (Badan 

Pertanahan Nasional) 

4. Industrialisasi dirancang terutama untuk mengembangkan sumberdaya modal, tidak 

untuk mengembangkan sumberdaya alam dan manusia, yang salah satu akibatnya ialah 

agroindustri tidak berkembang, padahal industri ini menjadi pengembang andal 

sumberdaya alam dan manusia serta dapat melayani masarakat secara luas 
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5. Pendirian industri tidak dirancang untuk sekaligus menjadi wahana penciptaan dan 

pengembangan teknologi, akan tetapi sekadar menjadi tempat menerapkan teknologi 

siap-guna ciptaan negara lain yang dapat dibeli atau diberi, sehingga kemandirian 

teknologi yang menjadi prasyarat pokok bagi pengembangan sumberdaya alam dan 

manusia milik sendiri menjadi tidak terurus 

6. Bisnis rakyat tidak terbina untuk mampu hidup bermitraan dengan bisnis elit raksasa, 

karena bisnis rakyat dinilai tidak berkelayakan ikut mengembangkan sumberdaya 

modal, sehingga berakibat pengembangan sumberdaya manusia menjadi terbengkalai 

dan pemerataan kesempatan kerja untuk memperoleh kehidupan memadai tetap jauh 

dari kenyataan 

7. Pertanian rakyat dikembangkan secara padat modal dan teknologi tanpa wawasan 

konservasi sumberdaya alam dan wawasan sosiobudaya, sehingga sumberdaya tanah 

dan air berangsur mengalami degradasi dan nilai tukar petani terus merosot 

 

Regenerasi Manusia Pembangunan 

Regenerasi manusia pembangunan dimaksudkan agar paradigma pembangunan 

baru serta konsekuensi jangka pendek dan panjang terhayati benar-benar. Dengan wawasan 

pertanian pembangunan mengikuti faham vitalisme, suatu alur pemikiran yang percaya 

bahwa hidup dan kehidupan digerakkan oleh suatu asas atau kakas hidup (vital force) dan 

bukan sekadar kesudahan proses fisik dan kimia. Ini berarti bahwa pembangunan yang 

bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kehidupan masarakat manusia harus berawal 

dari asas-asas kehidupan itu sendiri. Konsep pembangunan vitalistik berbeda secara asasi 

dengan konsep pembangunan mekanistik yang berlaku sampai sekarang. 

Untuk mengubah faham pembangunan, sumberdaya manusia perlu dipersiapkan. 

Pembaharuan manusia pembangunan mencakup semua warga masarakat, baik yang men-

jadi subyek pembangunan maupun yang menjadi pengelola pembangunan. Upaya ini perlu 

menempuh segala jalan yang tersediakan secara serentak, karena kita harus berpacu dengan 

waktu yang telah kita sia-siakan selama 50 tahun sejak negara kita merdeka. 

Jalan yang dapat ditempuh ialah pendidikan formal, pendidikan tanformal 

(nonformal; kursus, pelatihan), pendidikan takformal (informal; penyuluhan, dakwah, 

pendidikan dalam lingkungan keluarga, organisasi kemasarakatan/kepemudaan), dan 

keteladanan. Karena mengenai nilai moral, barangkali jalan keteladanan adalah yang 
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paling penting dan paling pendek dalam memasarakatkan hakekat manusia pembangunan. 

Keteladanan juga dapat berfungsi sebagai prasyarat bagi keberhasilan jalan-jalan yang lain. 

Seorang manusia pembangunan dicirikan oleh kebiasaan menerapkan pola berfikir: 

1. Menyamping (lateral thinking) yang menumbuhkan pandangan serbacakup (compre-

hensive) bahwa segala kenyataan bersisi ganda atau bersifat majemuk 

2. Analitik dan bersistem yang menumbuhkan pandangan mengupas (critical) dan 

terpadu bahwa segala kenyataan teruraikan menjadi sejumlah komponen yang 

berinteraksi dan saling berkompensasi mengujudkan satu kesatuan perilaku 

3. Deduktif yang menumbuhkan pandangan formalistik-konsepsional bahwa segala 

kenyataan dapat dijelaskan menurut suatu hukum atau kaedah tertentu 

4. Induktif yang menumbuhkan pandangan: 

4.1. faktual-generatif bahwa segala kenyataan dapat diramalkan dengan perampatan 

(generalization) sejumlah kejadian yang muncul sebelumnya 

4.2. antisipatif bahwa segala kenyataan bersifat stokastik karena mengandung unsur-

unsur kementakan (probability) sehingga dapat dinantikan kemunculan berbagai 

risiko dalam menghadapi kenyataan 

5. Berkategori ruang dan waktu yang menumbuhkan pandangan kenisbian bahwa 

segala kenyataan bermatra ruang dan waktu, berarti makna kenyataan ditentukan oleh 

di mana dan kapan kenyataan itu dijumpai 

6. Kodrati yang menumbuhkan pandangan keterbatasan bahwa segala kenyataan pada 

dasarnya diujudkan oleh alam dan maka dari itu tidak mungkin mengenali dan 

menandingi segala faktor pengujud kenyataan, sehingga teknologi secanggih dan 

organisasi sekuat apa pun tidak akan mampu mengganti kenyataan sama sekali atau 

mengendalikannya secara mutlak; pandangan kodrati berkaitan dengan pandangan 

kenisbian dan antisipatif 

Pola berfikir tersebut tadi perlu dimiliki generasi baru pengelola pembangunan 

nasional untuk meluruskan jalan pembangunan dengan landasan yang lebih wajar. 

Pelurusan ini akan menghadapi banyak tantangan. Tantangan terbesar datang dari 

kelembaman (inertia) pandangan generasi pengelola pembangunan lama, suatu hal yang 

tidak aneh. Tantangan lain yang barangkali tidak kalah berat datang dari kekurangsiapan 

lembaga pendidikan dan keteladanan untuk mengembangkan pola berfikir semacam itu 

dalam masarakat. Keteladanan yang negatif akan mudah menghapuskan hasil pendidikan, 

apalagi kalau hasil pendidikannya tidak mapan benar. 
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