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KEBUTUHAN TEKNOLOGI UNTUK PENGEMRANGAN PERTANIAN LAHAN KERING 
UNTUK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT1 

0/eli: 
Suwardji (B.Sc., Ir., M.App.Sc., Ph.O.f 

1. PENDAHULUAN 

Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar beriklim kering semiringkai tropika 
(tropical semi arid) memiliki tipe iklim yang sangat bervariasi dari tipe iklim agak basah (0), agak 
kering (03 dan 04), kering (E3) dan sangat kering (E4) (Oideman eta!., 1977). Disamping itu 
adanya variasi geologi yang menghasilkan keragaman jenls tanah (ada 6 ordo tanah, 17 great 
group} yang ada di Propinsi NTB menjadikan tempat yang memu:1gkinkan untuk pengembangkan 
variasi komoditas pertanian unggulan dan andalan daerah yang mempunyai prospek pemasaran 
yang sangat luas (Suwardji et a!. 2003). 

Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempunyai keunggulan komparatif berupa potensi 
wilayah lahan kering yang cukup luas dan berpeluang besar untuk dikembangkan guna 
meningkatkan kesejahteraan sebagian terbesar masyarakat tani. Data dari berbagai informasi 
menunjukkan bahwa dari wilayah Propinsi NTB seluas 2.015.314 hektar, sebagian besar berupa 
lahan kering (83,4 %) yang berpeluang untuk pengembangan pertanian yang produ!--tif dan 
pemanfaatan non pertanian. Dari luas tersebut tidak kurang dari 749.600 ha (Lamplran 1) 
me:-upakan lahan yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian dalam arti 
luas (Hidayat et al., 2000; Suwardji eta!., 2003). Namun baru sebagian kecil ( < 30 %) ynng telah 
dikembangkan menjadi lahan pertanian untuk berbagai peruntukan dan itupun belum dikelola 
secara optimal. Bagaimanapun juga pengembangon wilayah lahan kering (PWLK) menghCJdapi 
berbagai kendala baik kendala biofisik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya yar.g memerlukan 
dukungan ilmu pengetahuan yang tepat untuk merakit teknologi yang efisien serta rekayasa sosial 
ekonomi dan kelembagaan yang sesuai dengan kondlsi sosie31-ekonomi masy<Jrakat yang aaa 
(Goenadi, 2002). 

Makalah ringkas ini membahas kebutuhan teknologi untul< pengembangan pertanian lahan 
kering di Nusa Tenggara Barat yang meliputi: potret masyarakat petani lahan kering, arahan 
filosofis dalam memilih teknologi PWLK sepadan, kebutuhan teknologi PWLK sepadan yang 
tangguh vs kegagalan teknologi revolusi hijau dan pemberdayaan petani miskin di lahan kering 
melalui pengembang3n teknologi sepadan. 

2. MASYARAKAT PETANI DI LAHAN KERING 

Memahami sifat dan karakteristik petani di lahan kering mutlak diperlul<an untuk 
mengetahui kebutuhan teknologi sepadan yang diperlukan oleh mereka dalam menghadapi 
berbagai permasalahan dalam kehidupannya. Secara umum kegiatan petani di lahar. kering 
dicirikan oleh hal-hal berikut ini: (1) sebagian besar adalah petani kedl dengan usah2 tani 
subsisten, (2) miskin sumberdaya alam dalam arti faktor produksi tisik dan ekonomi yang 
tersediakan dalam usaha taninya, (3) tidak memperoleh layanan prasarana yang memadai 
berkenaan dengan permodalan, perhubungan, pengangkutan, komunikasi, bisnis dan kemudahan 
hldup lainnya, (4) termarginalkan dari jalur utama pembangunan ekonomi, (5) aras dan mutu 
pendidikan re!atif rendah dan umumnya dikatagorikan petani miskin, (6) tidak mempunyai posisi 
tawar dalam percaturan sosial, ekonomi dan politik. 

1 Disampaikan dalam Lokakarya Pengembangan Teknologi Pertanian Spesifik Wilayall menJukung Progrcnn Pe71herdayaan 
Masyarakat NTB, Mataram, /8 Mei 2006 

2 
Ketua l'usat Peae/ilian dan Pengembangan Laha11 Kering Universitas Malarum, Jalali Pendidikan No. 3i Matarum Lombok 1 
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Kemiskinan sumberdya terutama berkenaan dengan lahan usaha sempit, skala usaha kecil, 
ketersediaan tenaga · kerja terbatas, produktivitas rendah, ketersediaan modal tunal dan daya 
(powel) kecil yang menyebabkan produktivitas waktu rendah, dan daya jangkau pasar rendah 
karena piranti usaha bersama (seperti koperasi) tidak berfungsi sebagaimana semestinya. 

Kesempitan peluang petani memasarkan hasil produksinya secara lancar dan menguntungkan 
dengan jaminan sistem pasar yang terpercaya berakibat motivasinya menerapkan teknologi yang 
lebih maju menjadi lemah. Pendidikan minimum menambah kelemahan motivasi ini. Tanpa 
penerapan teknologi sepadan (appropriate techno/og'/) pola usaha tan! pada umumnya bertujuan 
hanya sekedar membatasi resiko kegagalan usaha karena kondisi iklim kering yang eratik, tidak 
mengarah ke peningkatan produktivitas dan perbaikan efisiensi kerja. 

3. ARAHANAN FILOSOFIS DALAM MEMILIH TEKNOLOGI PWLK SEPADAN 

Menurut Soil Survey Staff (1998), lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah 
tergenang selama periode sebagian besar waktu dalam setahun. 1ipologi lahan ini dijumpai baik di 
data ran rendah ( < 'JOO m dpl) maupun di data ran tinggi (> 700 m dpl). Selanjutnya Hidayat eta!., 
{2000) mengungkapkan bahwa lahan kering merupakan salah satu ekosiS::em lahan yang 
mempunyai potensi besar untuk digunakan sebagai lahan pertanian baik tanaman pangan, 
hortikultura maupun perkebunan termasuk peternakan. Dengan kata lain lahan kering mempunyai 
nilai strategis Jalam kerangka mendukung program pembangunan pertanian berkelanjut.an, 
khususnya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dalam arti luas. 

Mengembangkan pertanian di Indonesia hendaknya memahami bahwa pertanian di 
Indonesia adalah sistem pertanian subsisten dengan berbaga! pennasalahan yang dihadapi oleh 
petani kecil. Usr~ha tani kecil menurut para ahli tidak lebih suatu upaya mencari penghasilan. 
Kegiatan petani kecil merupakan gaya hidup dan oleh karena itu haik hambatan sosial maupun 
hambatan biologi mempengaruhi perkembangannya. Para Pakar L.ahan Kering di Afrika 
memberikan contoh pembangunan pertanian lahan kering di pedesaan Afrika, yang rnemandang 
lahan sesuatu yang mendukung masyarakat dan bukan seked~r keuntungan. Usalia t::ni semacam 
ini ada sistem masukan dan imbalan (reward). Ini sangat berbeda dengan sistem per..anian 
komersial yang menganut prinsip masukan (Input) dan keluardn(outpu[J (Lowe,1982). 

Upaya beberapa dekade yt~ng kita lakukan untuk merakit teknologi yang selaras untuk 
diterapkan pada usaha tanl subsisten belum juga menampakan hasil yang nyata. Penerapan 
langsung teknologi yang ditawarkan di pasaran, yang pada awalnya dirakit untuk IJsaha tani di 
negara maju, sering berkesudahan dengan kegagalan dan kekecewaar. petani. Hal ini diseb2bkan 
karena teknologi yang dikembangkan untuk petani di negara maju dirancang untuk menjawab 
tantangan pokok yang dihadapi masyarakat tani negeri maju sepertl kellmpah&n /ah&:m, modal 
bersamaan, dan kelangkaan tenaga kerja. Ketiga tantangan ini justru berlawanan dengan 
permasalahan yang dihadapi petani di negara berkembang. Sehingga para ahli sependapat 
perlunya pengembangan etno-teknologi sebagai asfls teknologi selaras dengan usaha tani kecil. 
Dalam teknologi ini komponen ekologi dan sosial mendapat perhatian yang besar. 

Indonesia seharusnya mau belajar dari pengalaman r.egard maju, agar tidak mengulangi 
kesalahan mereka .. Pertanian di negara maju bersifat terindustri. Bentuk pertanian seperti ini tidak 
membangun produktivitasnya rnelalui sistem usaha tani yang mendaur, melainkan 
menggantungkan pada masukan kimia berupa pupuk dan pestis!da. Sistem pertanian semacam ini 
cenderung merupakan sistem pertanian yang goyah. Pengembcmgan pertanian semacam ini yang 
mementingkan gatra kuantitatif ini secara berangsur akan menyebab!<an segi kualitatif terlupakan. 
Akibat sampingan negatif terhadap lingkungan, yc:ng berkaitan dengan usaha tani terindustri, 
dianggap tidak perlu dirisaukan. Pencemaran nitrat di atas ambang yang diperbolehkan sudah 
mulai dilaporkan di beberapa tempat di NTB. Cmtoh tentang ketimpangan berat kebijakan 
pertanian di negara maju diajukan disini. Negeri Beli:lnda adalah pengguna pupuk kimia tertinggl di 
dunia, dan bersamaan dengan itu menjadi penghasil pupuk kandang terbesa•· di Eropa dengan 
bahan pakan import. Berdasarkan penggunaan total pupuk pabrik yang memasok nltrogen-fosfor 
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dan kaliaum (NPK) dapat dihitung bahwa jumlah pupuk kandang mencukupi untuk memberikan 
kepada pertanian negeri itu suatu surplus N,P, dan hanya 10% defisit K (Vogtmann, 1984). In! 
berarti bahwa pertanian negeri Belanda sebetulnya tidak perlu tergantung pada pupuk buatan, 
kecuali hanya tambahan pupuk K, seandainya kebijakan dan struktur pertanie:m mengacu pada 
konsep agroekosistem. 

4. KEBUTUHAN TEKNOLOGI PWLK SEPADAN YANG TANGGUH BEL((JAR DAfU 
KEGAGALAN TEKNOLOGI REVOLUSI HIJAUJ PADI SAWAH 

Pengetahuan dan teknologi pertanian dalam arti luas termasuk pertanian lahan kering 
sejak lama telah melembaga dalam kehidupan masyarakat tani Indonesia. Sistem LITBP.NG 
informal telah menciptakan teknologi dalam budidaya pertanian lokal lahan kering yang 
ketangguhannya telah teruji ratusan cian mungkin ribuan tahun. Beberapa cor.toh berikut ini 
adalah teknologi sepadan yang telah diakui kehandalannya oleh ma!>yarkat: 

• Sistem bertanam lada petani lahan kering di Lampung dan Sulawesi dengan 
mencampurkan tanah bakar pada tan<lh di sekitar pokok batang untuk membenahi 
struktur tanah dan konsistensl tanah yang menghasilkan kebun lada yang produktif. 

• Sistem perladangan suku dayak pedalaman Kalimantan yang sanggup 
mengembangkan pertanian berkelanjut;an pada kondisi hara yang sangat miskin dan 
berkadar alumunium meracun dalam iklim tropika basah tanpa penambahan pupuk 
dan bahan pembenah tanah (soil conditione() dan pestislda ~erbukti merupakan sistem 
pertanian ladang pda lahan kering yang berkelanjutan dan produktif. 

c Si~tem surjan di Jawa yang mampu memapankan secara berdampingan padi sawall 
dan tanaman lahan kering palawija pada !allan yang mempunyai kondisi air yang tid;;;k 
menentu, kadang-kadang banjir kadang-kadang kekeringan tanpa membuat bangunan 
pengendali banjir yang mahal. 

o Sistem pengemukan sapi potong peternak Wonosobo dan daerah sekitarnya untuk 
menghasilkan daging yang lunak dalam waktu sir,gkat tanpa pemberian ~~8rmon atau 
bahan kimia pertanian lainnya merupakan teknologi sepadan lokal yang telah teruji di 
masycl"akat. 

Masih banyak lagi teknologi-teknoiogi lokal lain yang handal yang saat ini mulai dilupakan 
karena masuknya teknologi asing yang masih belum teruji kehandalannya. Dengan maksud 
memajukan dan memodernkan pertanian rakyat dan kehidupan desa, kemudian dimasukkan ke 
masyrakat tani teknologi pertanian asing yang dianggap r.anggih (sophisticated) dan mangkus 
(efficient). 

Untuk menggulirkan revolusi hijau padi untuk mencukupi kebutuhan beras dan kemudian 
dilanjutkan untuk mencukupi kebutuhan pangan, sejak tahun 1960-an teknologi produksi pertanian 
yang berasal dari masyarakat industrial ditumpahkan secara mandadak kepada masyarakat tani di 
Indonesia. Teknologi tersebut tidak dirakit untuk menangani fakta sebenamya yang harus dihadapi 
setempat, yang bukan saja bersifat blofisik malainkan juga bersifat sosial, ekonomi dan budaya. 
Akibatnya teknologi revolusi hijau padi memunculkan persoalan-persoalan baru yang berat berupa 
hama wereng dan penyakit virus tungro endemik, pencernaran sumberdaya tanah dan air oleh 
pestisida dan pupuk kimiawi, degradasi tanah karena pemupukan yang tidak seimbang dan 
penggenangan yang berkepanjangan. Pengejaran swasembada beras dengan insentif kredit dan 
subsidi sarana produksi mengubah pertanaman yang semula polikultur menjadi monokultur ganda 
tanamnn padi. Hal ini selain menjadi penyebab munculnyiJ pernasalahan hama dan penyakit 
endCilllk, juga bemklbal tcrgc~Jernylt p~rtlmi'l 11<1fl y11ng mrtli1ll 11111pan ~!p~rll kl~tll)lnl, knUIIIO 
tannh, dan ketela pohon. Berkurangnya perglliran tanaman legum dalam pergiliran tanaman juga 
menjadi salah satu penyebab penting degradasi lahan. 
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Petani dihimpit hutang karena pengambilan kredit menjadi bagian paket teknologi revolusi 
hijau padi. Mema11g tanpa kredit petani tidak akan S?nggup mengadak<:m sarana produksi karena 
keterbatasan daya beli tunal. Oleh karenanya sebetulnya tidak ada satu pun usaha tani di 
Indonesia yang layak kredit, akhlrnya petani dikejar-kejar pcr.gembalian kredit bukan oleh 
tengkulak dan pengljon tetapi oleh pemerintah. 

Fakta juga menunjukkan keuangan negara semakln terhimpit utang dalam membangun 
waduk dan jarlngan irigasi yang mahal, keharusan menyediakan kredit yang p~ngernbaliannya 

tidak lanrar, keharusan memberikan subsidi pada penyediaan sarr.~na produksi, dan keha1usan 
untuk memberikan du!<ungan harga hasil produksi padi. Selain itu muncul socfai c:Jst yang mahal 
dari penggusuran oenduduk yang terkena proyek sebageti contoh kasus Kedung Ombo mempunyai 
dampak sosial yang sangat mahal. 

Intensifikasi padi sawah secara tidak tanggung-i:angguny telah membebani berat 
sumberdaya alam dan manusia. Teknologi revolusi hijau padi, dan kemudian dlsadur untuk 
memacu peningkatan baha·n pangan yang lain, berjalan lewat pemaksaan, tidak lewat adaptasi 
pada lingkungan biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya seternpat. Teknologi yang dimasukkan 
secara paksa · itu dapat bertahan selama dukungan yang diperlukan ada, atau selama ada 
perangsang dalam rangka proyek atau program nasivnal. Pemasukan teknologi tidc:k !ewat proses 
adaptasi juga terjadi dalam tebu rakyat intenslfikasi (TRI). Teknologi yang hidup dari perangsang 
dltemukan dalam program penghijaun, rehabilitasi lahan kritis, dan pengelolaan DAS terpadu. 

Teknologl yang tidak be,wawasan ekosistem desa tidak dapat diserap ke dalam pola hidup 
masyarakat desa dan hanya menjadi tempelan luar yang sewaktu-waktu dapat ditanggalkan. 
Dengan kata lain, teknologi yang tidak berakar dalam tradisi dan ekosistem desa serta tidak 
dibangun berdasarkan kemandirian pelakunya dan tidak be:tumpu pada sumberdaya alam 
setempat, tidak bersifat berkelanjutan karena menyalahi asasnya !;endlri. 

Indonesia sebagai negara agraris harus mampu mendorong sektor pertaniannya menjadi 
motor penggerak ekonomi yang tangguh (Suwardji, 2004). Selama ini kebijakan pemerintah dalam 
pembangunan pertanian terlalu memfokuskan · pada pegembangan lahan sawah dan 
mengesampingkan pengembangan wilayah lahan kering. 

Agar sektor pertanian menjadi tangguh dan mempunyai daya saing yang tinggi, diperlukan 
re-orientasi paradigma pertanlan kita yang diantarunya (1) skenario pengP.mbangan pertanian 
haruslah back to basic, yang maknanya mengutamakan l<ekuatan riil sektor lni dengan tidak 
langsung ke industry broad, apalagi high technology (2) dilakukan secara berkelanjutan dan 
menempatkan petani sebagi fokus pemberdayaan (3) agar dapat menjadi motor penggerak. 
perekonomian, pert.anian tidak hanya terfokus sektor pangan, tetapi juga seki:or hortikultura, 
petemakan, perikanan dengan pola pemberdayaan masyarakat petani meo1jadi sasaran sehingga 
kesejahteraan mereka serta perbaikan lingkungan secara seimbang dapat diwujudkan dan (4) 
untuk mewujudkan ketiga paradigrna tersebut, paradigma lahan sawah sebagai tulang punggung 
pertanian pemasok pangan harus ditinggalkan dengan mencari altematif yang mempunyai peluang 
lebih besar (Utomo, 2001). Disini potensi lahan kering menjadi alternatif yang tepat. 

Untuk propinsi NTB potensi dan unggulan yang diharapkan menjadi andalan propinsi 
agraris ini adalah pei1gembangan pertanian lahan kering datarn arti luas. Fakta-fakta lapangan dan 
sejarah telah membuktikan ketika krisis ekonomi berkepanjangan yang terjadi pertengahan tahun 
1997, petani lahan kering merupakan kelompok tani yang paling tmgguh dan justru meraup doiar 
yang sangat menguntungkan serta mempunyal ketahanan yang tinggi terhadap gejolak sosial, 
ekonomi dan politik dunia. 

Walaupun potensi lahan kerlng NTB yang cukup besar, lahan kering yang ada memiliki 
ekosistem yang rapuh (fragile) dan mudah terdegradasi apabila pengelolaannya tidak dilaku!<an 
dengan perencanaan yang baik, topografi umumnya berbukit dan bergunung, ketersediaan lengas 
tanah yang terbatas, lapisan olah tanah dangkal, mudah tererosi, teknologi diadopsi dari teknologi 
lahan basah yang tidak sesuai, infrastruktur tidak memadai, sumberdaya manusia masih relatif 
rendah, kelembagaan sosial eko'nomi masih lemah, perhatian pemerintah sangat kurang dan 
partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan lahan kering terutama pihak swasta sangat 
kurang (Suwardji et al. 2003). 
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Hasil berbagai pengkajian lapangan yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia lain 
seperti di NlT, Lampung, dan NTB Iahan kering di Indonesia mempunyai potensi pengembangan 
untuk pertanian yang berkelanjutan dan dapat mendukung program (1) ketahanan pangan, (2) 
mendukung program pengentasan kemiskinan, (3) menciptakan peluang kerja l:lagi masyarakat 
lokal yang berarti mengatasl pengangguran dan (4) memperbaiki kualltas sumberdaya lingkungan 
lokal, regional dan global (Utomo, 2006 komunikasi pribadi). Sehingga bisa dikatakan bahwa jika 
lahan kering ini dikembangkan secara sungguh-sungguh akan dapat mengatasi permasalahan 
besar Indonesia dan dunia seperti yang telah disebutkan di atas. 

2. PEMBERDAYAAN PETANI MISKIN DI LAHAN KERING MElALUI PENGEMBANGAN 
TEKNOLOGISEPADAN 

Sebagian besar kemiskinan ada pada ekosistem lahan kering dan lahan pantai dengan 
mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) penguasaan teknologi budidaya pertanian umumnya 
masih rendah, (2) kurang berf-ungsinya lembaga penyedia samna produki, (3) kurang berfungsinya 
lembaga pemasaran sehingga orientasi bersifat suhsisten, (4) kurangnya sarana dan prasarana 
transportasi dan komunikasi (Taryoto, 1995). Oleh karena itu berbagai ~paya yang dilakukan untuk 
pengembangan teknologi pertanian di lahan kering dapat dipandang sebagai suatu langkah 
strategis dalam penanggulangan kemiskinan, mengingat pada lahan kering terkonsentrasi 
kemiskinan. Namun perlu dipahami bahwa teknologi yang dikembangkan adalah teknologi yang 

. tepat dan berguna yang berbasis pada ekosistem desa, berakar pada tradisi masyarakat, 
berdasarkan kemandirian pelakunya dan bertumpu pada sumberdaya lokal (Sach, 1984). 

Sistem usaha tani terpadu dengan pemilihan komoditas yang sesuai kemc:mpuan ICJhan, 
disertai pengelolaan tanah, air dan unsur hara yang tepat berasaskan konservasi, merupakan 
pendekatan yang baik untuk melestarikan bahkan untuk meningkatkan produktivitas lahan kering. 
Faktor sosial ekonomi dan budaya, penyediaan sarana dan prasarana dan penanganan paska 
panen yang kondusif serta pembenahan tataniga komoditi pertanian melalui pemasaran yang baik 
sangat menentukan keberhasilan prograam tersebut. Beberapa pengembangan teknologi yang 
sangat diper!ukan dalam pemanfaatan lahan kering adalah (1) <:!valuasi kesesuaian !allan kering 
untuk berbagai komoditas tanaman (2) analisis biaya untuk pengembangan lahan kering, (3) 
berbagai teknologi untuk mengatasi berbagai kendala biofisik dan !ingkungan (4) rekayasa sosial 
ekonomi dan kelembagaan untuk mempercepat adopsi teknologi (.Ardiningsih, 1994). 

Salah satu upaya pengembangan teknologi pertcnian lahan kering di wilayal1 Nusa 
Tenggara telah dirintis oleh Badan Litbang Pertanian melalul program penelitian NTASP. Upaya 
pengembangan teknologi PWLK diarahkan untuk m ~menuhi pe~syeratan rekayasa teknologi yang 
menjamin kelestarian sumberdyaya dan lingkungan, layak sccara teknis, menguntungkan secara 
ekonornis dan diterima oleh masyaratkat. Sasarab a~mir yang ingin dicapai adalah (1) menentukan 
paket teknologi usaha tani lahan kering yang berbasis agmekosistem, dan (2) meningkatkan 
produktivitas pertanian, pendapatan petani, konservasi lahan, dan kelestarian lingkungan 
hidup(Pasandaran et al. 1995). Beberapa teknologi sepadan yang diper!ukan dalam PWLK dapat 
dilihat pada Lampiran 2 dan 3 . 
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LAMPIRAN 1. 
AREALLAHAN KERING YANG MEMPUNYAI POTENSI UNTUK DIKEMBANGKAN MENJADI SISTEM 
PERTANIAN YANG PRODUKTIF 

Potensi Pengembangan Lahan Kering NTB di Dataran Rendah < 700 m (Hidayat et al., 2000) 

Regim Kelembaban Datar-Berombak Berombak- Berbukit 

Regim kelembaban udik* 

Regim kelembaban ustik** 

* Setara dengan iklim basah 
** Setara dengan lklim kering 

(Ha) 

70.400 

157.900 

(I) 

b~rgelombang (Ha) 
(Ha) 

- 62.800 

178.600 (II) 267.900 

(III) 

Potensi Pengembangan Lahan Kering NTB di Dataran Tinggi > 700 m (Hidayat et al., 2000) 

Datar-Berombak Berombak-bergelombang Berbukit Bergunung 
0-8% (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 

132.500 67.200 122.900 872.400 

(IV) 

Areal yang mempunyai potensi untuk pengembangan pertanian lahan kering di provinsi 
Nusa Tenggara Barat I + II + III + N 

LAMPIRAN 2. 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6eberapa Jenis Teknologi Yang Diperulan Dalam Pengembangan 
Pertanian Lahan Kering di Provinsi NTB 

Jenis Penelitlan Yang Paket Teknologi Rekomendasi/Komer.tar 
Diperlukan --
lnventarisasi dan evaluasl Penggunaan teknologi zona Belum tersed:a peta arahan 
sumberdaya lahan untuk agroekosistem (ZAE) untuk perwilayahan komoditas lahan kering 
perwilayahan komoditas perwilayahan kornoditas untuk berbagai peJllanfaatan 
lrigasi di lahan kering dari l.Efisiensi penggunaan air untuk Pemanfaat sumberdaya air tanah 
sumber air permukaan dan berbagai sistem usaha tanl di lahan dalam belum efisien dengan sistem 
air tanaah dalam kering dengan teknologi iri:;~asi irigasi konvensionai (sistem leb), 

sepadan perlu pengembangan teknologi 
2. Penge:mbangan paket teknologi hemat air seperti lrigasi sprinkle dan 
lrigasi hemat air irigasi tetes. 

Peramalan ikllm untuk awal Teknologi peramalan iklim untuk 
awal tanam menentukan saat tanam atau 

menghindari kekeringan 
Peningkatan produktivitas 1. Penggunaan cover crop legum dan Pemugaran lahan yang 
lah3n dengan penir.gkatan pupuk hijau produkti\ itasnya rendah perlu 
kadar bahan organik tanah 2.Penggunaan tumbuhan liar dan dilakukan dengan peni:1gkatan 

limbah pertanian kandungan kadar b2han organik 
3.Pergiliran tanaman dengan legum 

Meningkatkan produktivitas 1. Teknologi mesin untuk tanpa olah Diperlukan pengembangan teknologi 
dengan mengurangi tanah dan olah tanah terbatas I mesin untuk penerapan t3npa olah 
tingkat kerusakan tanah 2.Teknologi pengelolaan gulma tanaha dan pengolahana tanah 
teknoiogi tanpa olah tanah dengan herbisida ramah lingkungan terbatas (minimum th'lage) serta 

3.Teknologi pengelolaan gulma pengembangan teknologi alieloj)ati 
dengan allelopati dalam pengelolaan gulma 

Pemuliaan tanaman dan 1. Teknologi tanaman tahan keril1g Di~rlukal'l rekayasa t:anaman dan 
tanaman rumput-rumputan kering rump!.Jt tahan kering 
tahan kering 2.Teknologi tanaman rumput tahan 

kering 


