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WAWASAN PERTANIAN DALAM PEMBENTUKAN  
PERILAKU MANAJERIAL1 

 

 Tejoyuwono Notohadiprawiro  
 

Wawasan Pertanian 

 Wawasan pertanian ialah suatu faham berasaskan hakekat pertanian selaku suatu 

industri khas bercirikan suatu proses produksi yang menggunakan agroekosistem sebagai 

instrumen. Fakta ini mengembangkan penghayatan kaedah (1) matra ruang, (2) matra 

waktu, dan (3) 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 pemnfaatan 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 yang 

berunsurkan kementakan memunculkan kebutuhan akan pemantauan dan analisis risiko 

serta pengelolaan peringanannya. Berkenaan dengan penanganan risiko, penerapan 

desentralisasi, penganekaan dan pelenturan menjadi bertambah penting. 

 Kefahaman akan agroekosistem sebagai instrumen, 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 matra ruang-waktu dan proses stokastik di dalam kerangka ketiga 

sikap tadi menimbulkan keperluan akan penguasaan teknologi sepadan. Maka wawasan 

pertanian mengembangkan konsep konservasi dan menghidupkan prakarsa menciptakan 

atau mengembangkan teknologi.  

 Pertanian bekerja dengan satuan-satuan produksi yang terpencar luas. Maka 

pertanian pada dasarnya berstruktur geografi, yang menjadikannya suatu lembaga 

pelayanan masyarakat terbaik. Dengan demikian  wawasan pertanian menumbuhkan 

konsep pemerataan. 

 

                                                            
1 Disampaikan pada Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM. Yogyakarta, 
30 April 1994. 
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Paradigma Pembangunan Baru  

 Konsep pembangunan yang digunakan 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 masyarakat yang beragam diganti dengan lingkungan 

kelembagaan negara yang seragam. Pembangunan mengikuti faham mekanisme, yaitu 

suatu alur pemikiran yang percaya bahwa semua gejala di alam 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. 

 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 menerus dan meningkat oleh pabrik-pabrik tanpa 

dihentikan secara tuntas. 

2. Penggusuran lahan pertanian unggul atau lahan yang menjadi satu-satunya gantungan 

hidup petani subsisten oleh penggunaan tanaman pertanian, yang kadang-kadang 

sekedar memenuhi hobi, yang dibiarkan semakin tidak terkendali. 

3. Tata ruang yang semakin rancu meskipun sudah ada undang-undangnya (UURI 

24/1992) dan lembaga yang khusus menanganinya (Badan Pertanahan Nasional). 

4. Industrialisasi dirancang terutama untuk mengembangkan sumberdaya modal, tidak 

untuk mengembangkan sumberdaya alam dan manusia. Salah satu akibatnya ialah 

agroindustri yang menjadi pengembang andal sumberdaya alam dan dapat melayani 

seluruh rakyat, tidak berkembang. Yang dikembangkan justru industri yang tidak 

berurusan dengan sumberdaya alam (perumahan dan jasa) dan industri “titipan” negara 

lain untuk mengolah sumberdaya mereka dengan biaya murah. Bahkan banyak di 

antaranya yang sekadar mengerjakan perakitan (kimia, logam, elektronika, otomotif, 

barang pakaian dll. Industri manufaktur). 

5. Pendirian industri tidak direncanakan untuk sekaligus menjadi wahana penciptaan dan 

pengembangan teknologi, akan tetapi sekadar menjadi tempat menerapkan teknologi 

siap guna ciptaan negara lain yang dibeli atau diberi. Maka kemandirian teknologi yang 
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menjadi prasyarat pokok bagi pengembangan sumberdaya alam dan manusia milik 

sendiri tidak terurus. 

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

Bisnis rakyat dinilai tidak berkelayakan untuk ikut mengembangkan sumberdaya 

modal. Maka pengembangan sumberdaya manusia menjadi terbengkalai, dan 

pemerataan kesempatan kerja serta memperoleh kehidupan memadai tetap jauh dari 

kenyataan. 

Wawasan pertanian dapat membantuk paradigma baru bagi pengelolaan pemba-

ngunan. Ekosistem dan etnosistem dijadikan inti acuan pembangunan. Instrumen pemba-

ngunan berupa fakta biofisik dan sosiobudaya. Pengelolaan pembangunan menuruti 

kaedah biofisik dengan kaedah sosiobudaya sebagai wahana. Dengan demikian sumber-

daya alam terdudukkan sebagai kimah 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 dipadankan dengan watak dan perilaku lingkungan alam 

(ekoteknologi) serta terpadukan dengan lingkungan kelembagaan masarakat (etnotek-

nologi). 

Pembangunan mengikuti faham vitalisme, yaitu suatu alur pemikiran yang percaya 

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

tidak 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 berdasarkan vitalisme berbeda 

secara asasi dengan konsep pembangunan berdasarkan mekanisme yang berlaku sampai 

sekarang. 

Pembangunan yang bertumpu pada sumberdaya alam dan interaksinya dengan 

sumberdaya teknologi serta berinstrumen sistem biofisik dan sistem sosiobudaya yang 

berasosiasi dengannya, menuntut ketersediaan informasi dasar lengkap tentang harkat dan 

agihan berbagai sumberdaya alam dan macam sistem yang tergunakan sebagai instrumen. 

Kegiatan inventarisasi kimah dan penyusunan sistem informasi geografi menjadi perlu 

secara mutlak. Selama kita membangun hal ini tidak memperoleh perhatian selayaknya, 

karena memang pembangunan selama ini tidak direncanakan untuk mengembangkan 

sumberdaya alam, manusia dan teknologi. 
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Paradigma pembangunan baru harus menyiratkan kepercayaan diri dan 

kemandirian yang kuat, berpijak pada kimah sendiri yang tersediakan. Pembangunan 

sumberdaya teknologi merupakan sarana dasar bagi aktuaisasi paadigma pembangunan 

baru. 

 

Regenerasi Manusia Pembangunan 

Sumberdaya manusia perlu disiapkan dalam rangka regenerasi manusia pemba-

ngunan. Regenerasi ini dimaksudkan agar paradigma pembangunan baru serta konsekuensi 

jangka pendek dan jangka panjang benar-benar terhayati. Pembaharuan manusia pemba-

ngunan mencakup semua warga masarakat, baik yang menjadi subyek maupun yang men-

jadi pengelola pembangunan. Upaya ini perlu menempuh segala jalan yang tersediakan 

secara serentak karena kita harus berpacu dengan waktu, yang telah hilang selama 50 tahun 

sejak negara kita merdeka. 

Jalan pertama yang dapat ditempuh ialah lewat pendidikan formal sejak jenjang 

taman kanak-kanak sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Jalan ini memerlukan waktu 

panjang namun akan memberikan hasil andal. Jalan kedua yang memerlukan waktu lebih 

pendek ialah pendidikan tanformal (nonformal; kursus, pelatihan). Jalan ketiga yang 

berlangsung ”sambil lalu” namun dapat efektif ialah pendidikan takformal (informal; 

penyuluhan, dakwah, dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan organisasi kemasara-

katan/kepemudaan). Jalan cepat yang berlangsung secara sinambung pada setiap saat ialah 

keteladanan. Karena mengenai nilai moral, barangkali jalan keempat ini justru yang 

paling penting dan paling pendek dalam memasarakatkan hakekat manusia pembangunan. 

Keteladanan juga dapat berfungsi sebagai “lambaran” bagi keberhasilan jalan-jalan yang 

lain. 

Dalam hal pendidikan formal, kurikulum harus dapat mengembangkan sejak dini 

pola fikir berikut ini: 

1. Menyamping (lateral) untuk menumbuhkan pandangan serbacakup (comprehensive) 

bahwa segala kenyataan bersisi ganda atau bersifat majemuk. 

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

integratif bahwa segala kenyataan teruraikan menjadi sejumlah komponen yang 

berinteraksi mengujudkan satu kesatuan perilaku. 

3. Deduktif untuk menumbuhkan pandangan formal-konsepsional bahwa segala 

kenyataan dapat dijelaskan menurut suatu hukum atau kaedah tertentu. 
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4. Induktif untuk menumbuhkan pandangan faktual - generatif bahwa segala kenyataan 

dapat diramalkan dengan perampatan (generalization) sejumlah kejadian yang muncul 

sebelumnya. Pola fikir ini selanjutnya menumbuhkan pan-dangan antisipatif bahwa 

segala kenyataan bersifat stokastik karena mengandung unsur-unsur kementakan 

(probability) yang terbawa dari perampatan, sehingga dapat dinantikan kemunculan 

berbagai resiko dalam menghadapi kenyataan . 

5. Berkategori ruang dan waktu untuk menumbuhkan pandangan kenistaan bahwa 

segala kenyataan bermatra ruang dan waktu, berarti maknanya ditentukan oleh di mana 

dan kapan kenyataan itu ditemukan. Tidak ada kenyataan yang bermakna mutlak . 

6. Kodrati untuk menumbuhkan pandangan keterbatasan bahwa segala kenyataan pada 

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

menandingi semua faktor pengujudnya. Teknologi secanggih dan organisasi sekuat apa 

pun tidak akan mampu mengubah atau mengganti kenyataan sama sekali atau 

mengendalikannya secara mutlak menurut keinginan siapapun. Yang dapat dikerjakan 

hanyalah sebatas memodifikasinya sampai tidak mengganggu keterlanjutan kehidupan 

manusia. Pandangan ini berkaitan dengan pandangan kenisbian dan antisipatif . 

Pola fikir tersebut perlu dimiliki oleh generasi baru pengelola pembangunan untuk 

meluruskan jalan pembangunan dengan landasan yang wajar. Sudah barang tentu akan 

banyak tantangan yang harus dihadapi. Tantangan terbesar datang dari kelembamam 

(inertia) generasi pengelola pembangunan lama, suatu hal yang tidak aneh. Orang pada 

umumnya cenderung mempertahankan pandangan dan sikapnya karena menganggapnya 

yang terbaik. Tantangan lain yang barangkali tidak kalah berat ialah kesiapan lembaga 

pendidikan formal untuk mengembangkan pola fikir semacam itu dalam diri anak didik. 

Kesangsian ini terutama tertuju kepada para guru. Tantangan lain lagi ialah soal 

keteladanan. Keteladanan yang negatif akan mudah menghapuskan hasil pendidikan. 

 

 

«» 
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