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PROLOG 

Judul diatas mungkin sedikit membingungkan. Waktu panitya meminta saya untuk berpartisipasi 

dalam diskusi ini, saya langsung berpikir apa yang dapat saya sumbangkan untuk komunitas ini, 

karena saya sudah hampir 4 tahun dapat dikatakan tidak pernah lagi bersinggungan dengan “praxis” 

berhortikultura. Saya juga tidak punya akses ke data perhortikulturaan dewasa ini.  

Namun kemudian saya berpikir, komunitas ini (baca: para mahasiswa), adalah para calon pemimpin 

masa depan yang sedang membangun thought language melalui obyek pembelajaran yang disebut 

hortikultura. Saya tidak memposisikan komunitas ini sebagai “calon pelaku bisnis hortikultura”,  

seperti digadang-gadang para pembuat kurikulum berbasis KBK. Ilmu berkembang sangat cepat, 

siapa yang bisa menjamin how to do a particular job (baca: hortikutura) yang diprediksi saat ini sama 

dengan 4-5  tahun yang akan datang.  

Dengan konstruksi berpikir seperti itu, sampailah saya pada bahan diskusi bertajuk Paradigma Sain 

Kontemporer, Kedaulatan Pangan dan Hortikultura.  

Jadi pertama saya ingin memposisikan komunitas ini untuk “engeuh”, aware, bahwa dewasa ini kita 

sedang berada di persimpangan jalan. Kiprah keilmuan dan berteknologi yang selama ini didominasi 

oleh paradigma mekanistik newtonian, sedang goyah, karena munculnya berbagai anomali yang 

mengancam keberlangsungan planet bumi yang kita tinggali ini. Diperlukan paradigma baru - yang 

saya sebut “paradigma sain kontemporer”,  untuk keluar dari kemelut ini.  

Sebagai penjabaran dari paradigma baru tersebut, bila diskusi ini kita fokuskan ke pembangunan 

pertanian pangan, kita harus mengubah konsep ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan. 

Dalam konsep kedaulatan pangan, diversifikasi pangan menjadi conditio sine qua non. Produk 

Hortikultura ditenggarai dapat menunjang suksesnya diversifikasi pangan ini. Oleh karena itu, 

diakhir, diskusi kita fokuskan ke bagaimana praksis berteknologi dalam pertanian hortikutura dewasa 

ini, kiat-kiat apa yang harus kita tempuh untuk mengoptimalkannya.  
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