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ABSTRAK 

 

 Tuntutan terhadap pendidikan tinggi pertanian, khususnya agroteknologi, dari tahun ke tahun terus 

meningkat.  Untuk memenuhi konsumsi pangan yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, 

perguruan tinggi yang mewadahi ilmu pertanian dapat berkontribusi untuk peningkatan produksi pertanian melalui 

inovasi teknologi tepat guna.  Kesenjangan antara teori dan praktek perlu dijembatani oleh penelitian, yang hasilnya 

dapat membantu aplikasi teknologi di tingkat petani.  Beberapa inovasi terkini seperti Precision Farming, bioteknologi, 

pemindaian non-destruktif menggunakan NIR (near-infra red) spectroscopy, perlu diteliti dan dikembangkan lebih 

lanjut untuk mencapai taraf implementatif di tingkat petani.  Untuk memastikan bahwa teknologi canggih tersebut 

dapat diteliti dan dikembangkan lebih lanjut, berbagai langkah perlu dilakukan, di mana pendanaan serta pengadaan 

alat-alat yang memadai perlu diprioritaskan. 

 

ABSTRACT 

 

 The expectation for higher education of agriculture, especially agro technology, has been increasing recently.  

To meet the growing food consumption in line with population growth, agricultural universities can contribute to 

increase agricultural production through innovation of appropriate technology.  The gap between theory and practice 

needs to be bridged by the research, the results of which can help the application of the technology at the farming 

level.  Some recent innovations such as Precision Farming, biotechnology, non-destructive scanning using NIR (near-

infra red) spectroscopy, need to be researched and developed further in order to achieve the implementable level by 

the farmers.  To ensure that those sophisticated technology can be researched and developed, various activities need 

to be done, where adequate funding and procurement of proper tools need to be prioritized. 

 

PENDAHULUAN 

 

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, 

kebutuhan pangan terus meningkat.  Di sisi lain, 

desakan kebutuhan tanah untuk keperluan ruang hidup 

bagi penduduk juga terus meningkat; selain itu, 

pertumbuhan sektor non-pertanian dan menurunnya 

nilai tukar sektor pertanian mendorong terjadinya 

konversi tanah pertanian di mana-mana.  Melemahnya 

sektor pertanian juga mengakibatkan berkurangnya 

angkatan kerja yang menggantungkan hidupnya dari 

sektor pertanian.  Sektor pertanian juga sangat 

bergantung pada iklim dan ketersediaan air, yang dari 

ke hari tantangannya semakin berat.  Budidaya di 

lingkungan yang terkontrol, seperti hidroponik atau 

aeroponik di rumah kaca, masih belum maksimal. 

 

Sistem budidaya tanaman yang miskin 

implementasi teknologi juga masih menjadi salah satu 

kendala belum optimalnya hasil panen.  Beberapa 

introduksi teknologi juga belum digunakan secara 

tepat, misalnya pemupukan dan pestisida yang belum 

tepat dosis maupun waktu pemberiannya.  Di satu sisi, 

implementasi pupuk dan pestisida yang telah terbukti 

manfaatnya sejak lama, malah menjadi 

ketergantungan, bahkan cenderung diberikan 

berlebihan karena kekuatiran petani yang awam 

tentang teknologi pertanian. 

 

Kompleksitas permasalahan sektor pertanian perlu 

tersebut ditangani dengan pendekatan komprehensif.  

Berkurangnya luas tanah pertanian, yang juga diiringi 

dengan berkurangnya tenaga kerja, perlu dijawab 

dengan pengembangan teknologi tepat guna.   

 

METODE 

 

Pembahasan dalam makalah ini menggunakan 

metode deskriptif, di mana fenomena umum dalam 

perkembangan sektor pertanian dan penyelenggaraan 

pendidikan tinggi pertanian di tanah air – khususnya 

dalam rangka penelitian sebagai bagian dari Tridharma 

Perguruan Tinggi – dibahas dengan mengedepankan 

pendekatan teknologi. 


