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Kefahaman 

 Faham tentang sesuatu berarti mengenali secara baik ujud, watak, perilaku dan 

nilainya. Ujud adalah tampakan yang menyangkut rupa, struktur dan penampilan. Watak 

adalah pernyataan sifat-sifat asasi atau bawaan yang menentukan tindakan yang akan 

diambil. Perilaku adalah reaksi watak dalam menanggapi atau menghadapi keadaan 

lingkungan atau pengaruh luar dalam upaya mempertahankan kemaujudannya (existensce). 

Nilai adalah makna berkenaan dengan zat, mutu dan jumlah dalam matra ruang dan watak 

menurut pertimbangan keuntungan, kegunaan, faedah dan/atau keinginan. Maka 

memahami pertanian berarti mengenali secara baik ujud, watak, perilaku dan nilainya. 

 Pemahaman menggunakan penalaran mantiki (logical/correct reasoning) yang 

diterapkan pada seperangkat informasi tentang suatu kenyataan. Makin banyak i8nformasi 

yang tersediakan tentang kenyataan tersebut, pemahamannya akan makin lengkap. Dengan 

penalaran mantiki orang dapat membedakan yang benar dengan yang salah, yang patut 

dengan yang tidak patut, yang hakiki dengan yang tidak hakiki. Dengan menerapkan nalar 

mantik pada sejumlah informasi yang tersediakan orang memperoleh pengetahuan. Dengan 

menghimpun pengetahuan menjadi suatu sistem pengertian orang memperoleh ilmu. 

 Tanpa pengetahuan dan imu tidak ada kefahaman. Tanpa kefahaman tidak ada 

persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Tanpa penyelesaian persoalan tidak ada 

pembangunan. Tanpa pembangunan tidak ada kemajuan. Tanpa kemajuan tidak ada 

kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata dan meluas. Kemampuan memahami 

adalah bagian dari nilai adab manusia. Maka ada tidaknya kesejahteraan bergantung pada 

manusia sendiri. 

 Pertanian harus difahami secara baik terlebih dahulu sebelum dapat melaksanakan 

pembangunannya secara benar. Memahami pertanian selaku industri adalah memahami 

proses produksi yang berlangsung dalam pertanian. Memahami pertanian selaku bisnis 

adalah memahami perilaku sosial ekonomi usaha tani sebagai satuan pengelola produksi. 

                                                            
1 Seminar Pilmitanas VIII, 25 Januari 1995 di UGM. 
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Memahami pertanian selaku gaya hidup pedesaan adalah memahami pemikiran, pandangan 

dan sikap petani sebagai pribadi, kepala keluarga dan anggota masyarakat pedesaan, 

dengan kata lain ialah memahami bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat 

pedesaan memperngaruhi pengambilan keputusan seorang petani. Pembangunan yang 

sanpai sekarangberjalan sebagai mana mestinya disebabkan hakekat pertanian belum 

difahami secara baik. 

 Pembangunan pertanian tidak mungkin dipisahkan dari pembangunan kelurga dan 

masyarakat pedesaan. Pembangunan pertanian merupakan suatu keterpaduan dengan 

pembangunan ke wilayahan (regional development). Maka pembangunan pertanian tidak 

mungkin dirancang sebagai pembangunan sektoral. Terlalu banyak komponen lingkungan 

dan macam sumberdaya yang terlibat dalam kegiatan pertanian dan terlalu banyak gatra 

kehidupan manusia yang terpengaruh oleh kegiatan pertanian untuk dapat menangani 

pertanian sebagai suatu sektor menurut klasifikasi birikrasi. 

 
Pertanian Sebagai Industri 

 Menurut pengertian umum industri ialah kekaryaan sehari-hari dalam kegiatan 

berguna (habitual employment in useful work). Industri merupakan bagian dari kegiatan 

perniagaan atau manufaktur (The Concise Oxford Dictionary, 1970). Dengan demikian 

pertanian suai diberi sebutan industri, hanya saja industri yang khas. Kekhasannya terletak 

pada fakta bahwa  : 

1. Pertanian bekerja dengan proses produksi yang memperoleh energi dari matahari dan 

menggunakannya lewat proses pertumbuhan hayati tumbuhan dan hewan untuk 

mengolah masukan mineral, air dan udara menjadi keluaran biomassa berguna,  

2. Sistem produksi pertanian  berada di antarmuka (interface) antara ekoogi dan ekonomi.  

Karena bekerja di antarmuka ekologi-ekonomi, pertanian dapat mengambil 

masukan dari tiga sumber, yaitu dari antarmuka sendiri, dari ekologi, dan dari ekonomi. 

Masukan dari antarmuka ekologi-ekonomi berupa lahan yang memenuhi persyaratan dan 

berupa tenaga kerja manusia. Masukan dari ekologi berupa modal biofisik yang terdiri atas 

sinar matahari, tanah, air, udara, tumbuhan dan hewan. Masukan dari ejkonomi berupa 

teknologi yang mencakup bibit, pupuk, air irigasi, pestisida, alat dan mesin, tenaga listrik 

dan energi fosil. 

Sistem produksi yang bekerja di antarmuka ekologi-ekonomi, pertanian dapat 

mengambil masukan dari tiga sumber, yaitu dari antarmuka sendiri, dari ekologi, dan dari 
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ekonomi. Masukan dari antarmuka ekologi-ekonomi berupa lahan yang memenuhi 

persyaratan dan berupa tenaga kerja manusia. Masukan dari ekologi berupa modal biofisik 

yang terdiri atas sinar matahari, tanah, air, udara, tumbuhan dan hewan. Masukan dari 

ekonomi berupa teknologi yang mencakup bibit, pupuk, air irigasi, pestisida, alat dan 

mesin, tenaga listrik dan energi fosil. 

Sistem produksi yang bekerja di antarmuka ekologi-ekonomi memunculkan 

hakekat dasar pertanian sebagai ekosistem binaan dengan sebutan agroekosistem. Pertanian 

bergantung pada lingkungan alam, namun dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi ketergantungan tersebut sampai batas tertentu dapat dikurangi, akan tetapi tidak 

dapat dihilangkan sama sekali. Secara teori ketergantungan pada alam dapat dihilangkan, 

misalnya dengan pertanian rumah kaca atau hidroponik murni. Akan tetapi dengan cara 

semacam ini pertanian menjadi suatu usaha yang sangat mahal sehingga dalam kenyataan 

tidak terlaksanakan. 

Untuk memenuhi kebutuhannya akan energi pertanian bergantung pada aliran 

energi yang bersumber pada matahari. Masukan mineral dikendalikan oleh daur pelapukan 

bahan litosfer dan perombakan bahan organik. Masukan air dikendalikan oleh daur 

hidrologi. Atmosfer merupakan sumber udara yang memasok CO2, O2 dan N2. Disamping 

bergantung pada irama alam fisik, kinerja juga bergantung pada hayati yang tampil berupa 

fase-fase pertumbuhan dan perkembangan makluk pelaku proses produksi.  

Proses produksi hayati dan agroekosistem memunculkan berbagai implikasi penting 

bagi pembangunan pertanian : 

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

biofisik sebaik-baiknya di tempat modal tersebut tersediakan. 

2. Pertanian harus diusahakan secara berbeda-beda antara lokalitas yang satu dan yang 

lain untuk penyesuaiannya dengan lingkungan fisik, khususnya iklim dan tanah. 

3. Tata waktu kegiatan harus mencocoki irama alam fisik, terutama keadaan cuaca dan 

musim, dan irama hayati berkenaan dengan masa serangan hama dan penyakit. 

4. Setiap perubahan dalam suatu tindakan memerlukan perubahan sepadan dalam 

tindakan-tindakan lain karena proses biofisik melibatkan reaksi-reaksi interaktif, 

komplementer atau kompensatif yang harus selalu dijaga keseimbangannya. 

Konsekuensi impilikasi-implikasi tadi ialah bahwa :  
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1. Pertanian bekerja dengan satuan-satuan produksi banyak sekali, terpencar dimana-

mana, dan masing-masing pada dasarnya merupakan sistem-sistem tersendiri. Maka 

dalam pertanian keanekaan lebih merupakan kaidah dari pada kekecualian. 

2. Teknologi yang baik untuk suatu daerah tidak dengan sendirinya baik pula untuk 

daerah lain. Maka pertanian tidak dapat dimajukan semata-mata dengan alih teknologi, 

melainkan dengan mencipta, merancang atau merakit teknologi sendiri. 

3. Sebaik-baiknya pengelolaannya, pertanian selalu mengandung resiko dan efisiensinya 

tidak dapat menyamai efisiensi industri yang menggunakan proses produksi mesin. 

Maka pertanian memerlukan suatu bentuk proteksi tertentu bagi kelangsungannya. 

Suatu pertanian yang progresif selalu melibatkan perubahan struktur, tidak hanya 

perubahan kematraan. Hal ini perlu diperhatikan dalam upaya intensifikasi agar 

memperoleh kesudahan sebagaimana diharapkan. Maka penbangunan pertanian sebaiknya 

mengikuti falsafah pendidikan “jadilah lebih baik terlebih dahulu sebelum menjadi lebih 

besar” (get better before bigger) daripada mengikuti falsafah ekonomi “jadilah besar atau 

bubar” (get big or get out) [Seastrunk, 1985]. 

Umum mengartikan agroindustri kegiatan pascapanen atau hilir mengolah hasil 

produksi pertanian. Agroindustri mendukung pertanian dengan jalan memberikan nilai 

tambah kepada produksi pertanian sehingga menjadi komoditas yang terpasarkan lebih 

baik (better marketable). Sebetulnya agroindustri mencakup keseluruhan kegiatan 

pertanian mulai dari kegiatan prapanen atau hulu yang dikerjakan di pabrik-pabrik. Jadi, 

agroindustri bukan kegiatan yang mendukung pertanian, melainkan hakekat pertanian. 

Membangun agroindustri adalah membangun keseluruhan sistem pertanian sebagai suatu 

persinambungan (continuum). 

 
Pertanian Sebagai Bisnis 

 Dalam pertanian subsisten istilah “bertani” (farming) dan “pertanian” (agriculture) 

adalah searti. Tiap petani hanya menggunakan lahan, masukan dan tenaga kerja keluarga 

sendiri. Dia berproduksi dengan prakarsa dan sarananya sendiri, menurut rencananya 

sendiri, dan mengelola usahanya secara mandiri. Dalam pertanian modern, “bertani” dan 

“pertanian” tidak searti. Bertani tetap merupakan titik berat kegiatan, akan tetapi tiap usaha 

tani (farm) berubah menjadi suatu jalur perakitan yang memanfaatkan dan menggabungkan 

banyak ragam masukan yang diambil dari seluruh sektor ekonomi (Mosher, 1971). 
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 Pertanian modern berkinerja dengan tiga pangsa (compartment) fungsional, yaitu 

bertani, pendukung pertanian (agri-support) dan pelingkung pertanian (agri-milieu). Dalam 

pangsa bertani berlaku bisnis usahatani yang dikerjakan oleh para petani. Pangsa 

pendukung pertanian terdiri atas dua komponen, yaitu yang komersial dan yang tak 

komersial. Kegiatan komersial meliputi produksi dan penyebaran masukan usahatani 

(benih, pupuk, pestisida, alat, mesin), pemasaran, pengolahan dan penyebaran hasil 

usahatani, dan kredit produksi bagi petani. Kegiatan tak komersial mencakup penelitian, 

penyuluhan dan pelatihan teknisi pertanian. Pelingkung pertanian terdiri atas tiga 

komponen, yaitu politik (peran serta petani dalam proses politik, kebijakan mengenai hak 

guna lahan, harga, pajak dan pembangunan pertanian) ekonomi (pengangkutan, 

perdagangan luar negeri, industri dan jasa domestik) dan budaya (tradisi, nilai, struktur 

sosial, pendidikan umum) [Mosher, 1971]. 

 Dalam pertanian modern petani tidak lagi dapat mengelola usahataninya secara 

mandiri. Dalam mengusahakan dan mengelola usahataninya dia beruntung pada dan 

dipengaruhi oleh kegiatan dan suasana di luar usahatani. Namun demikian usahatani 

sebagai usaha pertanian rakyat tetap merupakan bisnis keluarga, sebagaimana halnya 

bertani subsistem. Perkecualian terdapat di negara-negara komunis yang pertanian 

dijalankan oleh negara. Di Indonesia seluruh pertanian pangan berada di tangan rakyat dan 

dijalankan sebagai bisnis keluarga. Sebagian perkebunan dijalankan oleh perusahaan 

negara dan dalam perkembangan selanjutnya perusahaan besar swasta ikut menjalankan 

usaha perkebunan. Perusahaan besar swasta pun mulai merambah usaha peternakan serta 

perikanan darat dan laut yang semula seluruhnya merupakan usaha rakyat. Hutan dimiliki 

dan dikuasai oleh negara dan diusahakan oleh perusahaan negara bersama dengan 

perusahaan besar swasta. Memang ada yang disebut hutan rakyat, akan tetapi luasannya 

sangat sempit sehingga peranannya dalam bisnis dapat diabaikan. 

 Menurut ASEAN ADPC (1984) Bagian penduduk Indonesia yang aktif secara 

ekonomi (umur 10 tahun ke atas) yang bekerja di bidang pertanian, termasuk kehutanan, 

perikanan dan perburuan, ialah 58,1%. Di kalangan negara-negara ASEAN angka ini 

hanya lebif rendah dibandingkan dengan Thailand yang 62,8%. Dibandingkan dengan 

Malaysia yang 33,6% dan Filipina yang 49,7% angka Indonesia jelas lebih tinggi terutama 

dibandingkan dengan Malaysia. Biro Pusat Statistik (1982) mencatat pangsa pertanian 

rakyat pada budidaya pertanian di Indonesia sebagai berikut : 
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Pertanaman      Pangsa, % 

        Luas  Produksi 
 Pangan       100  100 
Perkebunan : a. Cengkeh, kapok,kelapa, pala,  
     lada dan panili, masing-masing 100  100 

b. Tembakau      97    92 
         c. Kopi       94    92 

            d. Karet       83    71 
            e. Tebu       59    40 

                                  f. Teh       37    20 
           g.  Kakao      36      8 

h.  Kelapa sawit        1 
     minyak        0,1 
     biji         0,1 
 
 Implikasi keadaan ini ialah bahwa pembanguna bisnis pertanian harus lewat 

usahatani kecil. Strategi pembangunan harus didasarkan pada fakta ini. Strategi ini 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 (Arulpragasam, 1985). Sumberdaya menurut peristilahan 

sistem usahatani ialah faktor produksi fisik (lahan, waktu) dan ekonomi (tenaga kerja, uang 

tunai, daya, pasar) yang tersediakan pada usahatani bersangkutan (Harwood,1979). 

 Di Amerika Serikat falsafah yang digunakan bagi bagian utama kebijakan usahatani 

nasional ialah melindungi dan menyemangati konsep usahatani keluarga (family farm 

concept). Karena kebijakan ini, yang telah diterapkan lama, Amerika Serikat mampu 

melangkah jauh untuk menjadi yang paling efisien di dunia dalam menjalankan usaha 

pertanian (Seastrunk, 1985). Indonesia menjalankan kebijakan bisnis pertanian dengan 

konsep yang belum jelas. Di satu pihak memberikan sejumlah kemudahan kepada 

perusahaan-perusahaan pertanian besar, baik negara maupun swasta, dan di pihak lain 

menyemangati usaha pertanian rakyat yang merupakan usaha keluarga untuk maju. 

Kebijakan mendua semacam ini terbukti tidak membawa hasil yang diharapkan. Efisiensi 

perusahaan pertanian besar dan pertanian rakyat tetap tidak mengalami perbaikan. 

Perusahaan besar padi sawah (rice estate) Pertamina di Sumatra Selatan telah mengalami 

kegagalan total. Perkebunan besar tebu swasta di Lampung bekerja dengan efisien rendah. 

Efisien kerja perusahaan perkebunan negara pada umumnya tidak memadai. Upaya 

memadukan perusahaan pertanian besar dengan usahatani rakyat berupa sistem inti – 

plasma atau bapak – anak angkat tidak menolong banyak, bahkan dapat merugikan petani 

yang menjadi plasma atau anak angkat. Sistem tersebut ialah perkebunan inti rakyat (PIR), 
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tambak inti rakyat (TIR) dan tebu rakyat intensifikasi (TRI), baik di lahan sawah maupun 

di lahan kering. Persoalannya terletak pada ketidak-siapan perusahaan besar berlaku 

sebagai inti, ketidak-pastian kedudukan petani sebagai plasma dalam sistem dan/atau 

ketidak-terbukaan pengelolaan sistem oleh inti terhadap plasma. 

 Menopang usaha pertanian rakyat dengan agroindustri untuk menjamin 

kelangsungan hidupnya (viadility) dalam lingkungan persaingan ketat, dapat justru 

berakibat kontraproduktif selama istilah agroindustri belum dimaknakan secara benar. 

Apabila agroindustri dinyatakan secara sempit sebagai kegiatan pascapanen atau hilir yang 

nasabahnya dengan kegiatan bertani (prapanen, hulu) bersifat sebagai antara pembeli dan 

penjual hasil panen lewat mekanisme pasar beba, pengembangan agribisnis hanya akan 

menguntungkan agroindustri yang dimiliki pemodal besar dan justru menekan para petani 

sebagai pemodal kecil. Pengembangan agribisnis hanya akan menguntungkan kedua belah 

pihak apabila keseluruhan kegiatan pertanian dari hulu sampai hilir dinyatakan sebagai 

agroindustri. Dengan demikian kegiatan hulu dan hilir dikelola secara terpadu dalam suatu 

kesatuan proses, tidak dipisahkan oleh pasar. Hanya dengan sistem ini kegiatan hilir 

(agroindustri dalam pengertian sempit) benar-benar dapat menjamin kelangsungan hidup 

kegiatan hulu (usahatani keluarga). Pasar komoditas dihadapi bersama oleh para petani 

dengan para pengusaha pabrik pengolah hasilpanen. Akan lebih baik lagi apabila 

pengusahaan pabrik pengolah hasilpanen dijalankan oleh koperasi pertanian . boleh juga 

diatur dengan sistem inti – plasma. Petani menjadi plasma dan pabrik pengolah hasil 

menjadi inti. 

 
Pertanian Sebagai Gaya Hidup Perdesaan 

Sistem berproduksi pertanian adalah khas, yang harus melibatkan satuan-satuan 

produksi dalam jumlah besar yang terpencar luas. Berkenaan dengan itu petani tidak 

mungkin dikeluarkan dari enapan (setting ) keluarga dan desa untuk dikumpulkan dalam 

“lingkungan produksi “ yang lebih terkendalikan seperti yang terjadi dalam industri 

tanpertanian yang pekerja atau buruh dapat dikumpulkan dalam pabrik yang berciri 

kekotaan. Maka pembangunan pertanian harus dilaksanakan di tengah-tengah keluarga dan 

desa tradisional. 

Khususnya dalam pembangunan pertanian, faktor-faktor sosial sama pentingnya 

dengan kebijakan pemerintah. Secara umum faktor-faktor sosial adalah segala 

macamikatan yang mengaitkan orang-orang dalam suatu masyarakat (Schurmann, 1994). 
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Segala macam ikatan tersebut dapat dibayangkan menurut ujud lembaga yang oleh 

Commons ditakrifkan (defined) sebagai “tindakan bersama dalam pengekangan, 

pembebasan,dan pemekaran tindakan perorangan” atau yang oleh Ruttan ditakrifkan 

sebagai “perangkat kaidah perilaku yang mengatur suatu pola tindakan dan nasabah 

tertentu” (Taylor, 1980). Faktor-faktor sosial atau lembaga adalah “ modal sosial” yang 

muncul dari bawah, yang terbukti menjadi bahan bakar pembangunan sosial dan ekonomi 

yang paling dinamis di dunia dewasa ini sebagaimana terlihat terutama di Asia Timur 

(Schurmann,1994). 

Menurut pengamatan di Cina, banyak sekali faktor yang mendorong  pembentukan 

modal sosial, antara lain yang menonjol ialah (1) ikatan tradisional lewat keluarga, garis 

keturunan dan tempat tinggal (desa), (2) kesediaan bekerja keras berdasarkan pengakuan 

bersama bahwa ”yang tidak bekerja tidak makan”, dan (3) suatu konteks berupa kedamaian 

politik, kesempatan ekonomi dan keuangan, serta janji jujur tentang kepastian masa depan 

(Schurmann,1994). Salah satu lembaga perdesaan kunci yang menurut Taylor (1980) 

berpengaruh penting atas aras produksi dan persebaran faedah produksi ialah tindakan 

gotong-royong oleh kelompok setempat. Gatra kelembagaan lain yang perlu diperhatikan 

ialah nilai dan kepercayaan setempat, yang membentuk cerapan (perception) setempat. 

Maka lembaga gotong-royong dapat ditunjuk sebagai faktor pembentuk modal sosial, dan 

cerapan setempat adalah faktor yang berpengaruh atas  

pembentukan modal sosial. 
Oleh karena pembangunan pertanian bergatra sosial dan budaya, tidak hanya bergatra 

biofisik dan ekonomi, maka perlu dilaksanakan secara arif dan lentur. Kadang-kadang 

diperlukan reformasi atau tranformasi kelembagaan agar modal sosial dapat lebih 

mendukung arah pembangunan yang direncanakan. Pertanian yang progresif selalu 

melibatkan perubahan struktur. 

 
Usahatani  Berskala  Kecil 

Bagian besar usaha tani Indonesia berskala kecil, baik usahanya maupun luas lahan 

garapannya. Menurut Falcon (Brady, 1985) 45% usaha tani Indonesia berlahan garapan 

kurang  daripada 0,4 ha dan 26% berlahan garapan 0,4-1 ha. Jadi 71% berlahan garapan 

kurang dari 1 ha. Karena keterbatasan sumberdaya , daya menanggung rendah, maka 

usahatani berskala kecil memerlukan pengelolaan yang lebih cermat, termasuk pemilihan 

teknologi produksi yang benar–benar sepadan. Disamping dengan cara–cara  yang berlaku 
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pada pertanian rakyat pada umumnya, penanganan pembangunan usahatani berskala kecil 

memerlukan cara–cara khusus. 

 Sebagai pertanian rakyat yang manunggalkan ciri-ciri industri, bisnis dan gaya 

hidup perdesaan, setiap teknologi yang akan diterapkan pada usahatani berskala kecil harus 

memenuhi sekurang-kurangnya tiga syarat (harwood, 1985; Fernandez, 1985) : 

1. Harus efektif dalam lingkungan fisik dan hayati usahatani. Dengan kata lain uanggul 

secara hayati dalam peningkatan hasilpanen potensial tinggi dan mantap selama kurun 

weaktu memadai sebelum ada teknologi pengganti yang lebih baik. 

2. Harus mencocoki lingkungan ekonomi secara wajar, berarti bermaslahat secara 

ekonomi. Peningkatan pendapatan petani mencukupi bagi menutup tambahan biaya 

masukan, tenaga kerja dan pengelolaan. 

3. Harus terpadukan ke dalam sistem usahatani yang ada atau yang telah dibenahi untuk 

menghasilkan perubahan positif.  Dapat diterima secara sosial dalam arti memenuhi 

kesukaan konsumen dalam hal mutu, dan tidak condong (biased) ke penguntungan 

petani yang menguasai sumberdaya yang lebih baik agar tidak menggoncangkan 

keseimbangan sosial.       

Teknologi yang sepadan bagi uasahatani berskala kecil ialah yang bermasukan 

rendah dan yang dapat memperkuat kedudukan defensif keluarga tani menghadapi 

pengijon, tengkulak dan kakas (force) pasar nasional. Teknologi masukan rendah 

diciptakan dengan konsep meramukan berbagai teknologi dalam varietas tanaman yang 

ditanam. Dengan jalan ini petani dimudahkan dalam menerapkan teknologi, tidak perlu 

menerapkannya satu per satu. Teknologi yang diramu dalam varietas mencakup (1) sifat 

tahan hama dan penyakit, berarti meminimumkan kebutuhan pestisida, (2) daya adaptasi 

pada keadaan tanah yang buruk dengan kemampuan bertahan terhadap kejenuhan Al tinggi 

atau meningkatkan efisiensi penyerapan hara asli tanah pada tanah miskin hara berarti 

meminimumkan kebutuhan bahan amandemen tanah atau menghemat penggunaan pupuk 

kimia,dan (3) arsitektur tanaman yang efisien dalam menggunakan sinar matahari dan 

air,serta penaungan tanah untuk menekan pertumbuhan gulma,berarti meningkatkan daya 

hasil fotosintesis,menghemat penggunaan air,dan meminimumkan kebutuhan energi untuk 

menyiang atau kebutuhan herbisida (Fernandes,1985). 

Kesejahteraan petani kecil tidak dapat dipandang semata-mata sebagai fungsi 

produksi total, akan tetapi ditentukan pula oleh seberapa besar kebebasannya memilih dan 

kendalinya atas penggunaan hasil keluaran yang meningkat, apakah dijual, disimpan ,untuk 
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pakan ternak, ataukah untuk pangan keluarganya sendiri. Maka diperlukan teknologi yang 

dapat mempertahankan dan meningkatkan keanekaan hasil produksi. Peningkatan 

spesialisasi komoditas yang dihasilkan dan peranserta dalam pasar, serta terlalu 

mengandalkan pada pasar, dapat melemahkan kedudukkan defensif petani kecil (Bradfield 

1985). Praktek-praktek agronomi yang kiranya baik untuk memperkuat kedudukkan 

defensif petani kecil ialah (1) pengusahaan pekarangan (2) tumpangsari, termasuk dengan 

tanaman pohon (Wanatami), (3) pendauran hara, (4) usaha campuran pertanaman dengan 

ternak atau ikan, dan (5) penggunaan daya hewan untuk mengolah tanah, berarti 

meningkatkan daya kerja dalam keadaan keterbatasan modal (Harwood, 1985). 

 
Rangkuman 

Pembangunan pertanian Indonesia memerlukan landasan sebagai berikut : 

1. Didasarkan dan dimulai daripertanian masyarakat. 

2. Desentralisasi dengan sistem dan pola beraneka. 

3. Agroekosisitem dengan piranti ekoteknologi ( teknologi sepadan dengan lingkungan 

biofisik) dan etnoteknoligi ( teknologi sepadan dengan lingkungan sosial –budaya). 

4. Kegiatan hulu dan hilir membentuk kesatuan agroindustri dan agribisnis. 
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