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MENGONSEPKAN ULANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI PERTANIAN1 

 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Sistem Pendidikan 

Suatu sistem dapat ditakrifkan sebagai suatu perangkat anasir benda atau niskala 

(immaterial) yang saling berkaitan, membentuk suatu badan terorganisasi yang bekerja 

atau berfungsi selaku suatu kesatuan. Anasir benda sistem pendidikan terdiri atas sivitas 

akademika dan perlengkapan serta kelengkapan pendidikan berupa ruang kuliah, 

laboratoria, perpustakaan, kebun percobaan, dsb. Anasir niskalanya adalah peraturan 

perundang-undangan yang mengatur pendidikan, statuta perguruan tinggi, dan kurikula. 

Agar sistem dapat berkinerja dengan baik, segala anasir baik yang benda maupun 

yang niskala, harus dapat bersalingtindak dalam lingkungan yang sinergistik. Maka 

rnembenahi sistem pendidikan tidak mungkin dikerjakan atas perguruan tinggi secara 

sendiri-sendiri, akan tetapi harus secara nasional. Dalam keadaan yang mendunia sekarang 

ini, pembenahan sistem pendidikan bahkan perlu memperhatikan kecenderungan yang 

terjadi di berbagai bagian dunia. 

 

Konsep 

Konsep adalah gagasan tentang segolongan obyek yang muncul dari abstraksi 

cerapan (perception) mengenai hakikat segolongan obyek tersebut. Oleh karena orang per 

orang dapat berbeda dalam cerapan dan abstraksi mengenai suatu obyek yang sama, 

konsep bersifat subyektif. Untuk menyatukan konsep dapat di tempuh berbagai jalan: 

mufakat dengan musyawarah, kompromi, pemungutan suara, jajak pendapat, atau instruksi 

dari atasan. 

Apa konsep tentang sistem pendidikan tinggi pada umumnya dan sistem pendidikan 

tinggi pertanian pada khususnya yang kita anut selama ini? Apa konsep yang kita 

inginkan? 

Untuk memperoleh gambaran tentang konsep sistem pendidikan tinggi pentanian 

yang kita anut selama ini dapat kita gunakan beberapa peraturan perundang-undangan 

sebagai sumber inferensi. 

                                                            
1 Makalah kunci Lokakarya Pendidikan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM. 12-13 
Oktober 1998. 
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UU RI 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Bab I pasal 1/3        : Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari 

semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya 
untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. 

Bab I pasal 1/2        : Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebu-dayaan 
bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. 

Bab II pasal 4          : Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang 
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 
luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 
rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab 
kemasyarakatan dan kebangsaan. 

 
PP RI 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi 
Bab II pasal 2/1      :  Tujuan pendidikan tinggi adalah 

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 
kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, 
mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi 
dan/atau kesenian. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, tek-nologi 
dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk 
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memper-kaya 
kebudayaan nasional. 

Bab II pasal2/2     : Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimak-sud 
dalam ayat 1 berpedoman pada 

1. Tujuan pendidikan nasional. 
2. Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan. 
3. Kepentingan masyarakat serta memperhatikan minat, kemam- puan 

dan prakarsa pribadi. 
 

Statuta Universitas Gadjah Mada 1992 
Pokok-pokok mukadimah  : Universitas Gadjah mada menyatukan diri dengan kepen-tingan 

masyarakat Indonesia pada khususnya dan kemanu-siaan pada 
umumnya serta bersatu dasar dan bertunggal corak dengan 
masyarakat Indonesia. 
Pengemhangan ilmu pengetahuan bertujuan untuh memper- oleh 
kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan obyektif. 
... sudah seharusnya Universitas Gadjah Mada mempunyai 
kebebasan di dalam melaksanakan bawaan kodrat akal ma- nusia 
untuk mencapai kenyataan dan kebenaran... 

Bab II pasal 4 :      Universitas diselenggarakan atas dasar 
a. Sifat universal dan obyektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan 

dan kebenaran. 
b. Kebebasan akademik Universitas dan kebebasan mimbar akademik 

dalam lapangan ilmu pengetahuan, masing-masing dilaksanakan dengan 
hikmah dan bertanggung jawab. 

c. Sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna ke-adaban, 
kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan. 
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Kepmen Dikbud 0411/U/1994 tentang Kurikulum yang Berlaku Secara Nasional Program Sarjana 
1lmu Pertanian 
Pasal 1:   (1) Program Sarjana Ilmu Pertanian diselenggarakan sesuai dengan tataan Pohon  

Ilmu, yang terdiri atas Pohon Ilmu, Batang Ilmu dan Cabang Ilmu.  
Pasal 4: (1) Kurikulum yang berlaku secara Nasional Program Sarjana Ilmu Pertanian, 

kecuali Ilmu Kedokteran Hewan, paling sedikit 85 sks…  
(2) Kurikulum lokal untuk Sarjana Ilmu Pertanian … paling banyak 75 sks...  
(3) Muatan praktikum program studi ... berkisar antana 20-30 persen  dari 

jumlah sks beban studi perguruan tinggi 
 

UU RI 2/1989, PP RI 30/1990, dan Statuta UGM 1992 memberikan muatan 

filsafati kepada konsep sistem pendidikan tinggi pertanian. Ini baik, tidak perlu ditinjau 

kembali, bahkan perlu dlipertahankan. Statuta UGM 1992 memberikan tekanan khusus 

pada kepribadian, kemandirian, swakarsa, dan kebebasan mengutarakan pendapat yang 

semuanya diabdikan bagi kesejahtenaan masyarakat Indonesia pada khususnya dan 

kemanusiaan pada umumnya. Hanya saja yang masih perlu dipertanyakan ialah seberapa 

nyata rona filsafat tersebut sudah tersirat dalam sistem pendidikan tinggi pertanian kita? 

Yang perlu difikirkan ulang sebagai sumber konsep sistem pendidikan tinggi 

pertanian ialah Kepmen Dikbud 0411/U/1994. Satu hal yang perlu dipertanyakan ialah 

ketentuan komposisi kurikulum yang terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum lokal. 

Kurikulum nasional dipatok pada jumlah sks minimum 85 dan kurikulum lokal dipatok 

pada jumlah sks maksimum 75, sehingga imbangannya menjadi timpang dan mengekang 

otonomi perguruan tinggi. Imbangan sks seperti ini dapat memunculkan implikasi bahwa 

perguruan tinggi di daerah di buat tidak berdaya untuk berperan sebagai eksponen 

pembangunan di daerahnya. Kalau begitu tidak ada gunanya mendirikan perguruan-

perguruan tinggi di tiap provinsi. Pendiriannya menjadi dapat ditafsirkan sebagai suatu 

sikap politik daripada bagi kepentingan pembangunan daerah. 

Tidak jelas pula tujuan adanya kurikulum nasional. Apakah untuk menyeragamkan 

corak dan mutu pendidikan, apakah untuk memberikan ciri khas keindonesian kepada para 

lulusan, ataukah untuk menyediakan landasan pengetahuan dan ilmu seragam bagi 

kemudahan peserta didik beralih antarperguruan tinggi? 

 

Sumber Konsep Lain 

Ada peraturan perundang-undangan lain yang bagus untuk dijadikan sumber pe-

rumusan konsep sistem pendidikan tinggi pertanian yang belum dimanfaatkan. 
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UU RI 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya  
Bab I pasal 3 : Konservasi sumber-daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan meng-usahakan 

terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan 
ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan mutu kehidupan manusia. 

Bab II pasal 7: Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses 
ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. 

 

UU RI 24/1992 tentang Penataan Ruang 
Bab II pasal 3:  Penataan ruang bertujuan 

a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan … 
b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan 

kawasan budidaya. 
c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas... 

Bab IV pasal 10c : Mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan 
mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan alam, 
lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. 

 

UU RI 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Bab II pasal 4:    Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah 

a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manu-sia dan 
lingkungan hidup. 

b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang 
memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup. 

c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. 
d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. 
e. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana. 
f. ... 

Bab III pasal 6:  (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup 
serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan 
hidup. 

 

Buku Pedoman Supra Insus. 1987. 
- Pelaksanaan Supra Insus bertujuan untuk melestarikan budidaya padi dalam arti meningkatkan 

pendapatan petani sawah dan sekaligus melestarikan swasembada beras... 
- … tingkat pendapatan petani pembudidaya padi sawah secara bertahap dan berencana harus 

ditingkatkan, sehingga paling lama pada tahun 2000 pendapatan bersih petani pembudidaya 
padi sawah sudah dapat mencapai rata-rata US$ 1500 per ha per tahun. 

 

Pengonsepan Ulang 

Suatu sistem pendidikan yang baik adalah yang dapat berkinerja paut (relevant) 

dengan kebutuhan masyarakat masa kini (fungsi melayani) dan sekaligus paut dengan 

taksiran kebutuhan masyarakat masa depan (fungsi memandu). Ini berarti sistem 

pendidikan perlu dibuat lentur sedemikian rupa sehingga dapat tetap mengikuti kecen-

derungan perubahan kebutuhan masyarakat. 
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Untuk membuat sistem pendidikan lentur (daya adaptasi besar), dipilih konsep-

konsep pokok yang kebenarannya tetap berlaku dalam keadaan jaman apa pun. Konsep 

seperti itu ialah yang menjabarkan kenyataan-kenyataan berupa 

1. mutu dan kesejahteraan kehidupan, 

2. kemanusiaan yang beradab, 

3. keselamatan lingkungan hidup, 

4. konservasi sumberdaya, 

5. keterlanjutan perikehidupan. 

Ini dapat dijabarkan dengan merujuk pada UURl 2/1989, PPRI 30/1990, Statuta UGM 

1992, UURl 5/1990, UURl 24/1992, dan UURl 23/1997. 

Pada aras (level) berikutnya digunakan konsep yang sifat kemantapannya kurang 

(berjangka laku lebih pendek), yaitu yang menjabarkan perilaku dan kebutuhan sosial dan 

budaya. Pada aras terbawah digunakan konsep yang menjabarkan kepentingan ekonomi 

karena merupakan faktor yang paling mudah berubah. Sebagai sumber rujukan dapat 

digunakan Buku Pedoman Supra Insus 1987. 

Aras konsop menentukan keeratan dan keluasan inkorporasinya dalam kurikulum 

dan silabus. Konsep beraras tinggi (konsep pokok) diramu dalam semua atau bagian 

terbesar mata-ajaran. Konsep beraras rendah diramu dalam kurikulum sebagai mata-ajaran 

tersendiri. Dengan struktur berhirarki maka kalau diperlukan penyesuaian sistem 

pendidikan dengan keadaan atau kebutuhan masyarakat yang berubah, pengubahan sistem 

pendidikan dapat dimulai dari konsep yang inkorporasinya ke dalam sistem paling dangkal 

sehingga tidak akan mengusik kurikulum terlalu banyak 

Pada dasarnya tidak ada sistem pendidikan yang dapat berlaku abadi. Dari waktu ke 

waktu mesti harus diperiksa ulang. Berkaitan dengan ini kinerja sistem pendidikan perlu 

dipantau terus-menerus. Perkembangan pesat komputerisasi analisis data, sistem informasi 

geografi (SIG) bersama dengan penyimpanan dan penyajian data digital, teknik pemodelan 

proses, penginderaan jauh, dan kultur sel, telah mengubah wajah pertanian secara besar-

besaran. Hal ini harus kita tanggapi kalau kita tidak ingin pertanian dan petani Indonesia 

ketinggalan, apalagi dalam jaman serba mendunia ini. 

 

«» 
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