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REFORMASI PERTANIAN DAN PENJABARANNYA 
DALAM KURIKULUM FAKULTAS PERTANIAN 

 
Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 
Reformasi Pertanian 

 Reformasi secara umum bermakna membuat sesuatu (orang, lembaga, badan atau 

aturan) menjadi lebih baik dengan jalan menghilangkan atau menanggalkan segi-segi yang 

tidak sempurna, salah atau cacat. Dapat juga diartikan pengubahan radikal bagi perbaikan 

atau penyembuhan (Fowler, dkk., 1970). Berdasarkan pengertian itu timbul pertanyaan apa 

yang salah atau cacat pada pertanian kita sehingga perlu direformasi? 

 Ada dua ciri pertanian kita yang menonjol, yang barangkali dapat dijadikan titik 

tolak reformasi. Ciri pertama ialah pembangunan pertanian mengutamakan peningkatan 

produksi dengan arah utama ke pencapaian swasembada pangan, khususnya beras. 

Penekanan pada swasembada pangan memberikan kesan bahwa pembangunan pertanian 

menggunakan konsep subsistensi. Ciri kedua ialah peningkatan produksi tanpa kecuali 

diupayakan lewat intensifikasi dan perluasan lahan budidaya dimana pun lahan yang 

dianggap kososng ditemukan. Upaya tersebut selalu dikerjakan dengan asas mengubah 

tanah secara mekanik, fisik, dan/atau kimia, seringkali secara besar-besaran, menjadi 

medium tumbuh yang menjadi persyaratan yang dituntut macam pertanaman yang ingin 

dibudidayakan agar mampu berproduksi tinggi. Penekanan pada pengubahan tanah secara 

buatan memberikan kesan bahawa pembangunan pertanian menggunakan konsep 

"memeras" (exploitation). 

 Subsistensi merupakan ciri pertanian tradisional (prapasar). Dalam hal ini reformasi 

bertujuan mengganti konsep subsistensi menjadi konsep niagawi (pasar) yang merupakan 

ciri pertanian maju/modern. Penggantian konsep ini membawa dua konsekuensi: (1) 

indikator kinerja pertanian tidak hanya produktivitas kuantitatif, akan tetapi harus pula 

mencakup produktivitas kualitatif, dan (2) tekanan pembangunan pertanian harus lebih 

digeser ke pertanaman niagawi (hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan 

kehutanan). 

 Konsep pertanian memeras adalah peninggalan jaman revolusi hijau dan sudah 

harus ditinggalkan karena bertentangan dengan konsep agroekosistem yang berasas 

adaptasi pertanaman pada keadaan lingkungan tanah setempat. Konsep pertanian memeras 

juga tidak sejalan dengan Strategi Nasional untuk Pembangunan berkelanjutan yang 
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menjadi agenda 21 Indonesia (1997). Dalam hal ini reformasi bertujuan mengganti sistem 

pertanian ekstraktif menjadi sistem pertanian adaptif. Penggantian sistem pertanian 

membawa 5 konsekuensi: (1) mengujudkan struktur geografi pertanian, berarti usahatani 

harus dipencarkan luas ke seluruh negeri agar dapat memanfaatkan sebaik-baiknya segala 

faktor tumbuh yang tersedia dimana pun (dalam perencanaan tataguna lahan, pertanian 

memperoleh prioritas utama), (2) pertanian dibangun dengan variasi regional berdasarkan 

kesesuaian macam pertanaman pada lingkungan setempat, (3) meningkatkan efisiensi 

penggunaan masukan produksi (biaya produksi terhematkan), (4) lebih menjamin 

konservasi sumberdaya lahan, dan (5) membatasi pencemaran sumber lacak (nonpoint 

source pollution). 

 Sebelum reformasi dapat membuahkan hasil berupa kinerja yang lebih baik, 

diperlukan lebih dulu pembenahan sistem pembangunan pada umumnya dan sistem 

pembangunan pertanian pada khususnya sebagai wahana kegiatan reformasi. Pada 

gilirannya, pembenahan sistem pembangunan memprasyaratkan pembaruan konsep. 

Pembaruan konsep merupakan masalah politik. Pembenahan sistem pembangunan 

merupakan masalah kebijakan dan birokrasi. Reformasi berkaitan dengan sumberdaya 

manusia, baik pelaku produksi (petani), pengelola jasa, penyuluh, maupun pencipta 

teknologi. 

 Komersialisasi pertanian dengan sendirinya memerlukan penyambungan asosiatif 

kegiatan hulu (pembudidayaan tanaman, ternak, dan ikan) dengan kegiatan hilir produksi 

pascapanen (agroindustri). Sambungan asosiatif  berarti membuat kegiatan hulu dan hilir 

menjadi suatu sistem utuh, tidak lewat perantara pasar. 

 

Penjabaran Dalam Kurikulum 

 Struktur dan susunan kurikulum dibuat dalam konteks komersialisasi pertanian, 

industrialisasi pascapanen, dan agroekosistem. Ketiga konteks tersebut sekaligus menjadi 

gambaran perspektif pertanian. Tiap perspektif dijadikan simpul konvergensi sejumlah 

mata-ajaran tertentu yang di dalam program studi masing-masing berbeda. 

Pengkonvergensian dapat dibuat bertahap dan tiga tahap menjadi suatu kategori. Ketiga 

perspektif akhirnya juga berkonvergensi membentuk simpul besar yang menggambarkan 

hakikat pendidikan pertanian. Simpul besar tiap program studi berbeda dalam hal gatra 

yang ditonjolkan, namun ciri pertaniannya tetap tampak. 
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 Dengan struktur demikian kurikulum berbangun piramidal. Dalam bangun seperti 

itu mata-ajaran disusun berurut menurut fungsi. Mata-ajaran yang berada di kategori lebih 

rendah (dalam semester lebih awal) berfungsi sebagai prasyarat (prerequisite) bagi mata-

ajaran yang berada di kategori lebih tinggi (dalam semester lebih belakang). Dengan 

demikian kurikulum terbentuk oleh jalur-jalur pengetahuan yang menjadi sistem-sistem 

pemahaman dan pemikiran. 

 Untuk membenahi kurikulum yang berlaku sekarang agar sesuai dengan konsep 

reformasi pertanian yang dianut, kehadiran kurikulum nasional perlu dikaji ulang. Kajian 

ulang diadakan untuk menetapkan perlu-tidaknya kurikulum lokal berkenaan dengan 

pembagian fungsi, dan seberapa nyata kurikulum nasional dapat memberikan sidik 

keindonesiaan pada para lulusan Fakultas Pertanian? Sudah barang tentu pembenahannya 

akan jauh lebih mudah apabila pembedaan kurikulum nasional dan lokal dihapuskan. 

 

Kerangka penjabaran kurikulum dapat dibuat seperti berikut. 

Jabaran mata-ajaran program studi Konsep Pengukur 
kinerja Budidaya H & P Perikanan Sosek Tanah 

Pertanian 
niagawi 

Produksi 
- kuantitas 
- kualitas 

     

Agroindustri Produktivitas 
Efisiensi 
Pemajuan 
usahatani 

     

Pertanian 
adaptif 

Produktivitas 
Efisiensi 
Konservasi 
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