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1. PENDAHULUAN 
 

Provinsi NTB merupakan provinsi agraris, sehingga untuk pembangunan 
daerah kedepan sektor pertanian tetap akan menjadi sektor andalan dan unggulan 
dalam penerimaan pendapatan daerah. Mencrmati kondisi seperti ini, 
pemberdayaan sumberdaya lahan sebagai basis kegiatan pertanian seharusnya 
mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. 

Pembangunan pertanian selama dasawarsa 30 tahun terakhir lebih 
diprioritaskan pada pengembangan pertanian lahan sawah, dan 
mengesampingkan pengembangan potensi lahan kering yang sangat luas. 
Akibatnya terjadi ketimpangan perkembangan pembangunan pertanian antar 
wilayah dan ketimpangan kesejahteraan antar penguna lahan sawah dan lahan 
kering. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, maka pembangunan pertanian 
hendaknya dapat menyeimbangkan pengembangan pertanian lahan sawah dan 
lahan kering. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa  potensi  lahan kering dan 
lingkungannya (disebut wilayah lahan kering) yang sangat besar dan belum 
dimanfaatkan secara optimal, sedang di sisi lain kemampuan lahan sawah dalam 
menghasilkan produksi, pendapatan dan penyerapan tenaga kerja sudah semakin 
terbatas.  

Menurut definisi Soil Survey Staff (1998), lahan kering adalah hamparan 
lahan yang tidak pernah tergenang selama periode sebagian besar waktu dalam 
setahun. Tipologi lahan ini dijumpai baik di dataran rendah(< 700 m dpl) maupun 
di dataran tinggi (>700 m dpl). Selanjutnya Hidayat et al (2000) mengungkapkan 
lahan kering merupakan salah satu ekosistem lahan yang mempunyai potensi 
besar untuk penggunaan pertanian baik tanaman pangan, hortikultura maupun 
perkebunan termasuk peternakan.  Dengan kata lain lahan kering mempunyai nilai 
strategis dalam kerangka mendukung program pembangunan pertanian 
berkelanjutan, khususnya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. 

Seiring dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi 
Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2005, maka setiap 
Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara bersama-saama dikoordinasikan oleh 
Pemerintah Propinsi, dituntut untuk mampu  menganalisis keunggulan 
komparatif dan kompetitif (comparative and competitive adventages) wilayahnya, 
terutama potensi sumberdaya lahan dan lingkungannya sebagai basis  
pembangunan pertanian. Keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah tersebut 
untuk selanjutnya harus dapat direncanakan secara terarah dan terpadu, serta 
dikembangkan secara optimal, sehingga tercipta kegiatan-kegiatan pembangunan 
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yang mampu mempercepat pengembangan ekonomi wilayah, memperluas 
kesempatan kerja dan berusaha, serta sekaligus memberikan insentif ekonomi 
yang menguntungkan bagi berbagai kelompok pelaku ekonomi.  
 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 BPS Propinsi NTB (2002) menunjukkan bahwa dari wilayah 
Propinsi NTB seluas 2.015.314 hektar, sebagian besar berupa lahan kering (83,4 %) 
yang berpeluang untuk pengembangan pertanian yang produktif dan 
pemanfaatan non pertanian. Dari luas tersebut tidak kurang dari 749.600 ha 
merupakan lahan yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi lahan 
pertanian dalam arti luas yang produktif namum baru sebagaian kecil (< 30 %)  
yang telah dikembangkan menjadi lahan pertanian dan itupun belum dikelola 
secara optimal. Bagaimanapun juga pemanfaatan lahan ini menghadapi berbagai 
kenadala baik kendala biofisik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya yang 
memerlukan dukungan ilmu pengetahuan yang tepat untuk merakit teknologi 
yang efisien serta rekayasa sosial ekonomi dan kelembagaan yang sesuai dengan 
kondisi masyarakat yang ada (Goenadi, 2002). 
 Untuk wilayah Lombok Utara ada potensi pengembangan lahan kering > 
38.000 hektar yang masih digarap dengan teknologi seadanya sehingga belum 
memberikan kontribusi yang berarti terhadap pembanguan pertanian. Potensi 
sumberdaya lahan dan air yang bersar ini belum dikelola secara optimal. 

Makalah ringkas yang disampaikan dalam pelatihan ini membahas 
komoditas dan teknologi yang cocok untuk lahan kering yang dapat dijadikan 
pertimbangan dalam pengembangan wilayah lahan kering di Wilayah Kecamatan 
Bayan Kabupaten Lombok Barat. 

 
 

2. POTENSI DAN KENDALA DALAM PENGEMBANGAN  
PERTANIAN LAHAN KERING 

  
 Propinsi NTB mempunyai keunggulan komparatif berupa potensi wilayah 
lahan kering yang cukup luas (Tabel 1 dan Tabel 2). Untuk dataran rendah luas 
lahan kering yang ada di Provinsi NTB tidak kurang 737.600 Ha yang sangat 
berpotensi untuk pengembangan pertanian lahan kering yang produktif dengan 
memperhatikan berbagai kendala dalam pengembangannya. Secara umum dari 
luas lahan kering dataran rendah yang ada dapat dikembangkan untuk produksi 
tanaman semusim, tanaman keras dan wilayah pengembangan peternakan. 
Sedangkan dari luas lahan kering di dataran tinggi yang sangat luas (> 1 juta 
hektar) hanya sekitar 12.000 ha yang berpotensi untuk pengembangan tanaman 
keras dan hortikultura sayuran sedangkan sebagian besar sisanya merupakan 
daerah yang sangat rentan mengalami kerusakan (fragile environment) yang 
seharusnya diarahkan menjadi hutan lindung dan wilayah konservasi sumberdaya 
alam lainnya. 
 Jika kita pandang lahan kering sebagai sumberdaya ekonomi, maka tidak 
dapat dihindari untuk memepertimbangkan kapasitas dalam menopang 
kehidupan manusia (carrying capacity) agar tidak terjadi keruskan yang tidak balik 
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(irreversible). Menurut Hardin (1977) kapasitas sangga atau daya dukung lahan 
merupakan gambaran tentang jumlah maksimum spesies yang dapat ditampung 
secara tanpa batas oleh habitat tertentu , yang memungkinkan perubahan 
musiman dan acak tanpa penurunan mutu lingkungan dan kapasitas daya dukung 
dimasa depan. Dapat dikatakan bahwa daya dukung lahan  merupakan 
kemampuan relatif satuan sumberdaya lahan untuk menghasilkan surplus 
pendapatan dan/atau kepuasan di atas biaya-biaya penggunaannya. Dalam 
penggunaan lahan kering sebagai sumberdaya ekonomi hendaklah berpedoman 
pada prinsip-prinsip pembangunan pertanian yang berkelanjutan  mengacu pada 
prinsip dasar pembangunan berkelanjutan deklarasi Rio, 1992 (FAO, 2000). 
 
Tabel 1.   Luas lahan kering pada dataran rendah (0-700 m dpl) 
       sekitar  737.600 ha (Hidayat et al, 2000). 
 

 Datar-
berombak (Ha) 

Berombak-
bergelombang (Ha) 

Berbukit 
(Ha) 

Dengan Regim 
Kelembaban Udik* 

70.400 - 62.800 

Dengan Regim 
Kelembaban Ustik** 

157.900 178.600 267.900 

Jumlah 228.300 178.600 330.700 

* Setara dengan kondisi iklim basah, ** Setara dengan kondisi iklim kering 
 
Tabel 2.   Luas lahan kering pada dataran tinggi (700-2500 m dpl)  
       sekitar 1.195.000 Ha (Kurnia et al, 2000) 
 

No Bentuk Wilayah Luas (Ha) 

1 Datar sampai berombak (0-8% kemiringan lereng) 132.500 

2 Bergelombang (8-15 %) 67.200 

3 Berbukit (15-25%) 122.900 

4 Bergunung (> 25%) 872.400 

 Jumlah 1.195.000 

 
Dari luas lahan kering yang ada yang mencapai 83,4 % dari luas daratan NTB, 

paling tidak ada lebih dari 749.600 Ha yang sangat berpotensi untuk 
dikembangkan menjadi areal pengembangan pertanian lahan kering yang 
produktif (termasuk peternakan). Potensi pengembangan pertanian lahan kering 
di NTB yang cukup besar tersebut dibandingkan dengan pengembangan lahan 
sawah karena (1) sangat dimungkinkan pengembangan berbagai macam 
komoditas pertanian dalam arti luas dan dan kondisi agroekosistem yang cukup 
beragam dari kondisi agak basah sampai kering, (2) dimungkinkan 
pengembangan pertanian terpadu antara ternak dan taman 
perkebunan/kehutanan serta tanaman pangan, (3) membuka peluang kerja yang 
lebih besar dengan investasi yang relatif lebih kecil dibandingkan membangun 
fasilitas irigasi untuk lahan sawah, dan (4) mengentaskan kemiskinan dan 
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keterbelakangan yang sebagian besar penduduk yang saat ini tinggal di lahan 
kering (Suwardji, 20002). 

Kondisi iklim yang ada di Propinsi NTB sangat beragam dari yang beriklim 
tropika basah (C3) dengan ciri vegetasi hutan tropika basah, sampai ke kondisi 
iklim semi ringkai tropika (semi arid tropics) dengan tipe iklim C3, D3, D4, E3 dan 
E4 (Oldeman dkk., 1977) dengan vegetasi hutan iklim kering sampai stepa dan 
savana serta padang rumput merupakan penciri khas untuk iklim kering 
semiringkai tropika. 
 Secara umum tanah yang yang ada di Propinsi NTB termasuk ke dalam ordo 
Entisols (187.000 Ha) , Inceptisols (1.005.000 Ha), Mollisols (21.000 Ha), Vertisols 
(125.000 Ha), dan Alfisols (498.000 Ha). Rendahnya curah hujan rata-rata di setiap 
tahunnya menyebabkan tanah-tanah yang terbentuk sebagian besar mempunyai 
rejim kelembaban Ustic dengan rincian klasifikasi dalam tingkat subgrup sebagai 
berikut: 1. Entisols (Ustifluvents, Usthorthents dan Ustipsamments), 2. Inceptisols 
(Ustropepts, Humitropepts, Dystropepts dan Tropaquepts), 3. Mollisols 
(Haplustols dan Argiustols), 4. Vertisols (Haplusterts dan Chromusterts), 5. 
Alfisols (Haplustalfs, Rhodustalfs), dan 6. Ultisols (Haplustults, Hapludults) 
(Hikmatullah dan Suharta, 1999a).   
 Untuk wilayah Kecamatan Bayan ada tiga sub-ordo tanah utama Fluvent, 
Orthen, dan Ustept dengan beberapa sifat dan ciri sebagai berikut. 

Fluvent, tersusun atas beberapa lapisan hasil pengendapan bahan tanah 
dari lahan di bagian lereng atas yang terbawa oleh aliran permukaan, berselang-
seling tak teratur dalam hal sifat fisik (tekstur) dan kimianya. Lapisan tanah teratas 
(0 – 20 cm) umumnya bertekstur agak kasar (berpasir/sandy), struktur granular 
pada tingkat perkembangan lemah, berukuran halus (Ø < 5 mm).  Lapisan di 
bawahnya umumnya bertekstur pasir, berselang-seling antara pasir kasar dan 
halus sampai kedalaman > 1 m, dan porositas tanah tinggi - sangat tinggi. Sub 
ordo Fluvent berada pada lahan berlereng datar – bergelombang (2 – 8 %) 
mencakup luasan 76,7 ha atau 34 %. 

Orthent, merupakan tanah yang belum berkembang dengan kedalaman 
solum 10 – 20 cm langsung duduk di atas batuan induk atau kontak litik (lapisan 
yang keras/membatu atau batu), sehingga pergerakan air perkolasi maupun akar 
tanaman pada kedalaman > 10 cm terhambat. Tekstur tanah bagian atas umumnya 
agak kasar (sandy loam). Orthent terutama terdapat di bagian punggung dan lereng 
bukit yang telah tererosi berat (residu erosi) pada bentang lahan (lanform) berumur 
tua, berbahan induk batu apung, topografi beragam dari datar sampai berbukit. 
Orthent di daerah survai seluas 96 ha (43 %). 

Ustept, adalah Inceptisol yang mempunyai/berkembang pada regim 
kelembaban tanah ustik (biasanya kering selama 3 bulan atau lebih berturut-turut 
dalam satu tahun). Ustept di daerah survai berada di bagian ujung selatan dengan 
topografi bergelombang – berbukit (kemiringan lereng 4 – 15 %) dengan luas 
sekitar 44 ha (23 %). Ustept dicirikan oleh kedalaman solum 50 - 100 cm, terdiri 
atas horizon A dan 1 – 2 horison B yang belum mengalami pelindihan intensif, 
bahan induk batu apung/dan bercampur dengan batuan beku breksi. Tekstur 
tanah pada horizon A dan B umumnya agak halus (silt – silty loam), struktur 
granular halus, lemah; dan  konsistensi remah/gembur. Drainase baik dan 
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permeabilitas tanah sedang – agak cepat. Di bawah horizon B umumnya bahan 
induk yang telah mengalami sebagian pelapukan (horizon C). 
 Kondisi iklim di wilayah Bayan dan sekitarnya adalah memiliki tipe iklim E4 
dengan bulan basah 2-3 bulan dan selebihnya dalan bulan kering dengan kondisi 
hujan yang eratik. Dengan kondisi semacam ini air merupakan kendala utama 
dalam pengembangan pertanian lahan kering di wilayah ini. Dengan kondisi tanah 
dan tipe iklim seperti ini kemampuan kita untuk mengelola tanah dan tanaman 
utamannya sumberdaya air hujan merupakan kunci keberhasilan dalam 
pengembangan lahan kering di wilayah ini. Usulan pengembangan hendaknya 
didasarkan pada kondisi lahan dan perpaduan mengembangkan keaneka ragaman 
tanaman tahunan, tanaman hortikultura, tanaman pangan  dan tanaman pakan 
ternak serta tentunya ternak ruminan baik kecil maupun besar. 

Dari berbagai hasil penelitian diketahui bahwa pemanfaatan dan 
pengembangan wilayah lahan kering di Propinsi NTB dari tahun ke tahun belum 
memberikan hasil yang memuakan karena adanya berbagai kendala/masalah, baik 
fisik, ekonomi maupun sosial-kelembagaan. Berbagai kendala tersebut 
diantaranya: (1) biofisik dan tofografi lahan kering tidak sebaik lahan sawah, (2) 
infrastruktur ekonomi di wilayah lahan kering sangat terbatas, (3) teknologi 
usahatani lahan kering relatif mahal bagi petani, (4) kualitas lahan dan penerapan 
teknologi yang terbatas, (4) kemampunan Pemerintah Daerah dan masyakarat 
dalam perencanaan, pelaksanaaan dan pembiayaan pengembangan wilayah lahan 
kering sangat terbatas, dan (5) partisipasi pengusaha swasta dalam pengembangan 
lahan kering relatif terbatas. Akibatnya pengembangan ekonomi wilayah dan 
kesejahteraan hidup masyarakat di wilayah tersebut masih relatif terbatas 
(Suwardji dkk., 2002). 

Kondisi tersebut di atas memberikan gambaran bahwa untuk pemanfaatan 
dan pengembangan potensi wilayah lahan kering di Propinsi NTB, diperlukan 
fokus pengembangan komoditas terpilih, komitment pemerintah dan stakeholder 
lainnya dalam pengembangan LK, serta terobosan investasi maupun peningkatan 
partisipasi masyarakat dalam mengembangkan wilayah lahan kering, sehingga 
wilayah lahan kering bukan lagi menjadi hambatan tetapi merupakan harapan 
masa depan Provinsi NTB. Agar keunggulan komparatif wilayah lahan kering di 
propinsi NTB dapat dikelola secara efisien, efektif dan optimal serta dapat 
memberikan manfaat yang maksimal bagi pengembangan ekonomi wilayah dan 
peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, maka diperlukan strategi besar 
(grand strategy) baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang yang 
terencana, terarah dan terprogram dalam payung besar pengembangan wilayah 
lahan kering Provinsi NTB. (Suwardji dkk., 2003). 

 
3. PEMILIHAN KOMODITAS DAN TEKNOLOGI YANG COCOK  

UNTUK LAHAN KERING DI PROVINSI NTB 
 

 Pemilihan komoditas yang cocok untuk dikembangkan pada lahan marginal 
di Provinsi NTB hendaknya didasarkan pada analisis potensi dan kesesuaian lahan 
yang ada agar sistem pertanian lahan kering yang dikembangkan merupakan 
sistem pertanian yang berkelanjutan. Mengacu pada kendala pengembangan yang 
telah didiskusikan di atas, sekenario pengembangan pertanian lahan kering yang 
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berkesinambungan hendaknya menjadi arahan praktek yang perlu dilakukan 
petani dengan semaksimal mungkin memanfaatkan potensi sumberdaya lokal 
(Suwardji, 2004). Pada saat ini telah tersedia berbagai informasi untuk arahan 
pengembangan berbagai komoditas lahan berdasarkan Zone Agro Ekologi (ZAE) 
(BPTP-NTB, 2004). Kesalahan dalam arahan pemilihan komoditas menyebabkan 
kegagalan dan kesengsaraan petani. Pengalaman menunjukkan bahwa kita telah 
melakukan berbagai kesalahan dalam mengarahkan pemilihan komoditas yang 
sesuai dengan potensi lahan yang ada. Pemilihan lokasi yang  tidak 
memperhatikan aspek sifat dan karakteristik lahan  secara rinci membuat beberapa 
areal pengembangan jambu mente di beberapa lokasi tidak membuahkan hasil 
seperti apa yang diharapkan dan hal ini menimbulkan banyak frustasi di kalangan 
petani. 
 Pengembangan lahan kering untuk pertanian hendaknya diarahkan pada 
pengembangan model pertanian konservasi terpadu (Nataatmadja et al., 2003; 
Sutrisno dan Sudirman, 1999) yang memasukkan tanaman tahunan, tanaman 
pangan, tanaman pakan ternak dan ternak. Selama ini ternak menjadi usaha 
sampingan yang sebenarnya, pada kondisi-kondisi tertentu ternak dapat menjadi 
usaha tani utama.  Model pengembangan pagar hidup berlapis berbasis ternak dan 
tanaman pada kondisi iklim yang sangat kering sangat cocok dikembangkan untuk 
lahan kering NTB. Model yang telah banyak dipraktekkan dalam pengembangan 
pertanian terpadu lahan kering adalah budidaya lorong yang mengkombinasikan 
tanaman tahunan, tanaman pangan dan ternak telah dikaji dan telah dicoba di 
Labangka Sumbawa. Sistem usaha tani yang dikembangkan yang berbasis 
agroforestri, tanaman semusim dan hijauan makanan ternak (agrosilvopastural), 
tanaman tahunan dan hijauan tanaman ternak sebagai pagar (hedge row) yang 
berfungsi untuk konservasi tanah dan air dapat secara nyata meningkatkan hasil 
petani di lahan kering (Yohanes dkk, 2000). 
 Beberapa potensi pengembangan lahan kering untuk komoditas tanaman 
pangan dan tanaman perkebunan serta hortikultura yang cocok di lahan kering 
Provinsi NTB dibahas secara mendalam dalam bahasan selanjutnya. 
  
 
Potensi Untuk Pengembangan Tanaman Pangan 
 
Jagung 
 Jagung merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang sangat 
penting dan biasanya ditanam pada musim penghujan di lahan kering. Jika kita 
lihat permintaan jagung dunia yang mencapai 588 juta ton (1995) akan terus 
meningkat mencapai 837 juta ton (2010). Untuk Indonesia tahun 2000 mengimport 
1,2 juta ton dan diperkirakan meningkat 2,2 juta ton tahun 2010 (Kasryno, 2002).   
 Potensi pengembangan jagung untuk NTB cukup besar. Namun 
produktivitasnya masih sangat rendah 2,003 ton/ha dengan luas panen 31.459 ha 
(BPS, 2002). Produksi jagung masih di bawah produksi rata-rata nasional 2,81 
ton/ha (Deptan, 2002). Hasil penelitian Balai Penelitian Serealia Maros 
menghasilkan beberapa varietas jagung bersari bebas ataupun hibrida yang 
mempunyai potensi produksi sangat tinggi 6-8 ton/ha. 
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 Hasil pengkajian dan penelitian dengan petani kooperator untuk beberapa 
varietas unggul yang dikembangkan Balitsereal Maros mampu menghasilkan 7 
ton/ha jagung kering giling di Sambelia Lombok Timur. Ditingkat petani dapat 
mencapai hasil  5-6 ton/ha. Hasil pengkajian dan penelitian jagung hibrida di 
Labangka, Kecamatan Labangka, Sumbawa dengan teknologi tanpa olah tanah 
dengan jagung hibrida C7 selama 2 tahun 2000/2001 dapat menghasilkan 6-7 
ton/ha sedang ditingkat petani sekitar 5,5 ton/ha (Suwardji 2002). 
 Secara umum tanah-tanah di lahan kering NTB mempunyai potensi yang 
besar untuk pengembangan jagung. Tanah-tanah alfisol, entisol, inceptisol dan 
vertisol merupakan tanah-tanah yang berpotensi besar untuk pengembangan 
jagung. Namum demikian beberapa kendala seperti kondisi curah hujan yang 
tidak menentu, kekurangan beberapa unsur hara seperti N dan P serta beberapa 
unsur mikro perlu mendapat perhatian. Di samping itu permasalahan lain seperti 
hama dan penyakit, gulma dan tidak kalah pentingnya. Permasalahan pemasaran 
menjadi permasalahan yang sangat fundamental dalam  pengembangan jagung di 
lahan kering. 
 Beberapa teknologi pengelolaan lahan kering berbasis jagung yang 
berkembang diantaranya: (1) penggunaan varietas unggul berdaya hasil tinggi dan 
stabil, (2) benih berdaya tumbuh tinggi > 90 %, (3) teknologi tanpa olah tanah 
dengan herbisida ramah lingkungan, (4) populasi tanaman optimum, (5) 
rationalisasi penggunaan pupuk berdasarkan analisis tanah dan jaringan tanaman, 
(6) penggunaan pupuk organik saat tanam, (7) pengendalian gulma secara tepat, 
(8) pengendalian hama dan penyakit berdasarkan konsep PHT, (9)pengelolaan air 
yang tepat, (10) penanganan paska panen, (11) penanaman tumpang gilir dengan 
kacang hijau dan kacang tunggak (Mashur, 2004). 
  
Kacang Tanah 
 Kacang tanah cocok untuk tanah-tanah yang bertekstur sedang sampai agak 
kasar dengan kadungan kapur dan magnesium yang memadai untuk keberhasilan 
pembentukan polong.  Terdapat areal lahan kering yang cukup luas untuk 
pengembangan kacang baik yang ada di Pulau Lombok maupun Sumbawa 
terutama untuk jenis tanah entisol, inceptisol dan alfisol. Beberapa jenis tanah 
tersebut mempunyai kadar kalsium yang rendah yang memerlukan tambahan 
untuk peningkatan produksi kacang. Hasil pengkajian dan penelitian di Bayan 
Lombok Utara terhadap kacang tanah yang toleran terhadap klorosis dari 9 galur 
dan 2 varietas diperloleh hasil tertinggi galur K/P1 (3,10 ton/ha) varietas lokal 2,17 
ton/ha.] 
 
Kacang hijau 

 Hasil analisis keseuaian lahan kering untuk pengembangan kacang hijau 
dapat dilihat pada Tabel 3. Hasil analisis kesesuaian lahan menunjukkan bahwa 

sebagian besar daerah yang 75% sesuai (S) atau 50-75% sesuai bersyarat (S/N) 
untuk tanaman kacang hijau di Pulau Lombok dan Sumbawa 317.183 ha (15,8%). 
Daerah penyebaran- nya di dataran yang terbentang dari Mataram sampai 
kepantai timur Pulau Lombok, sedang dipulau Sumbawa dijumpai dataran rendah 

Sumbawa Besar sampai ke daerah Plampang dan Bima. Lahan yang 75% sesuai 
bersyarat (CS) dan 50-75% sesuai bersyarat (CS/N) tergolong sempit (3,0%) yaitu 
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61.742 ha. Daerah ini dijumpai di bagian utara kaki Gunung Rinjani dan terpencar-
pencar di daerah pegunungan atau perbukitan di Pulau Sumbawa. Daerah lainnya 
sebagian besar (81,1%) tergolong tidak sesuai (N) seluas 1.638.775 ha, berupa 
daerah pegunungan berlereng terjal, berbatu-batu, dan bertanah dangkal.  
 Komoditas ini sudah banyak diusahakan di lahan kering, karena harganya 
yang relatif stabil dan umurnya relatif pendek dan dapat beradaptasi baik pada 
kondisi kering. Kebiasaan petani baik di Lombok maupun di Pulau Sumbawa 
biasanya menanam kacang  hijau dan kacang tunggak setelah panen jagung 
sehingga sering mengalami kegagalan karena tidak cukup tersedianya hujan 
setelah panen jagung. Produksi kacang hijau daerah ini masih rendah rata=-rata 
400-600 kg/Ha. Awaludin Hippi et al (2001) melaporkan dengan penerapan 
teknologi pola tanam tumpang gilir, dengan perbaikan teknik budidya dengan 
penggunaan bibit unggul, pemeliharaan dan waktu panen yang tepat produksi 
kacang hijau dapat ditingkatkan dari 420 kg/Ha menjadi 1235 kg/Ha (Mashur, 
2004).  
 Uji coba teknologi budidaya kacang hijau toleran penyakit daun tahun 
199/2000 beberapa lokasi di Sumbawa menghasilkan 1,9-2,21 ton/ha. Hasil 
varietas lokal mencapai  1,2 ton/ha. Permasalahan hama dan penyakit menjadi 
permasalahan utama yang dihadapi dalam budidaya kacang hijau. Disamping itu 
kita belum melakukan pengelolaan tanah dan tanaman yang memadai utamanya 
pengelolaan drainase pada musim penghujan. 
 
Cabai 
 Tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik di lahan kering baik pada musim 
penghujan. Pada kondisi musim hujan dimana pada lahan lain tidak 
memungkinan untun tanam cabai, biasanya harga cabai meningkat dan mencapi 
puncak harga tertinggi. Pada kondisi supply terbatas seperti ini harga cabai di 
pasaran lokal dapat mencapai Rp.15.000/ Kg. Lahan kering di Pulau Lombok dan 
Sumbawa sangat potensial untuk pengembangan cabai.  Rata-rata produksi cabai 
di NTB masih sangat rendah < 3,5 ton/ha padalah potensi hasilnya dapat 
mencapai 12 ton/ha. Kesenjangan hasil yang tinggi ini terutama penggunaan 
varietas, dan teknologi budidaya dan kondisi lingkungan yang kurang 
menguntungkan (Mashur, 2004).  
 
Kendala Dalam Pengembangan Tanaman Pangan 

Secara umum faktor pembatas/kendala yang dijumpai untuk pengembangan 
komoditas tanaman pangan (jagung, kedelai, dan kacang hijau) berupa kondisi 
perakaran (tekstur berpasir, tanah dangkal, drainase tanah agak terhambat-
terhambat, kesuburan tanah rendah) dan iklim kering. 
 Potensi pengembangan untuk tanaman yang lain perlu mendapat 
pengkajian yang lebih mendalam berdasarkan potensi biofisik dan lingkungan 
serta kondisi sosial ekonomi masyarakat 
 Walaupun potensi lahan kering NTB yang cukup besar, lahan kering yang 
ada memiliki ekosistem yang rapuh (fragile) dan mudah terdegradasi apabila 
pengelolaannya tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik, topografi 
umumnya berbukit dan bergunung, ketersediaan lengas tanah yang terbatas, 
lapisan olah tanah dangkal, mudah tererosi, teknologi diadopsi dari teknologi 
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lahan basah yang tidak sesuai, infrastruktur tidak memadai, sumberdaya manusia 
rendah, kelembagaan sosial ekonomi lemah, perhatian pemerintah sangat kurang 
dan partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan lahan kering terutama pihak 
swasta sangat kurang (Suwardji, 2003). 
 
Potensi Pengembangan Tanaman Perkebunan 
 
 
Tanaman kopi, coklat, kelapa dan mangga 
 
 Hasil penilaian kesesuaian lahan gabungan dengan cara tumpang-tepat 
untuk komoditas perkebunan: kopi, coklat, kelapa dan mangga di sajikan pada 
Tabel 4. 
 
Tabel 4.   Hasil penelitian potensi lahan untuk pengembangan komoditas kopi,   
                 coklat, kelapa, dan mangga di Propinsi NTB (Puslitanak, 1991).  

Uraian  Luas  
 Ha % 

Areal berpotensi untuk dikembangkan:  

Berpotensi untuk 4 komoditas: EFGI 
Berpotensi untuk 3 komoditas: EFG, EFI, 
EGI, FGI  
Berpotensi untuk 2 komoditas: EG, EI, FG, 
FI, GI 
Berpotensi untuk 1 komoditas: E, F, G, I 

 
 

17. 300 
17. 700 

193. 800 
204. 400 

 
 

0,87 
0,90 
9,81 

10,35 
 

Subtotal 433. 200 21,93 
Areal tidak untuk dikembangkan:   

Tidak berpotensi : (Td)  
Hutan tidak dapat dikonversi dan 
penggunaan lainnya : H, Sw, X   

 
6.46000 

 
895. 800 

 

 
32,71 

 
45,36 

Subtotal  1.541.800 78,07 
   
                                                                   

Total 
1.975.000 100,00 

*E = kopi, F= coklat, G= kelapa, I = mangga, H = hutan (hutang lindung, hutan 
suaka alam, hutan produksi terbatas), Sw = sawah, X = danau/rawa.  

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa lahan yang berpotensi untuk 
dikembangkan seluas 433. 200 Ha atau 21,93% dari luas total. Lahan yang tidak 
berpotensi seluas 646.000 Ha atau 32,71%. Sisanya seluas 895.300 Ha atau 45,36% 
merupakan hutan yang tidak dapat dikonversi dan penggunaan lahan lainnya. 
Hutan tersebut terdiri tas hutan lindung, hutan suaka alam, dan hutan produksai 
terbatas. Penggunaan lahan lain terdiri atas sawah dan danau atau rawa.  

Tanaman kopi menghendaki dataran tinggi dengan ketinggian tempat 

antara 1000-1700 m dengan suhu rata-rata 10-16 C. Tanaman ini menghendaki 
tanah yang dalam, gembur dan kaya akan bahan organik, tanah abu vulkan 
(letusan gunung berapi) sangat cocok untuk tanaman kopi.  Curah hujan yang 
diperlukan sekitar 2000 – 3000 mm/tahun dengan bulan kering pada saat kopi 
berbunga dan saat-saat pemetikan buah. Untuk provinsi NTB lokasi yang cocok 
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adalah wilayah yang mempunyai iklim agak basah dan basah yang masuk dalam 
katagori tipe iklim D3 dan C3 menurut Oldement et al (1977).   

Untuk Pulau Lombok daerah sekitar pegunungan Rinjani dan untuk Pulau 
Sumbawa mungkin sekitar daerah puncak Ngengas dan Selalu Legini dengan tipe 
iklim C3 yang mempunyai potensi untuk pengembangan kopi secara komersial. 
Biasanya memerlukan bibit unggul dengan klon-klon baru yang komersial seperti 
kopi arabika dengan hasil yang tinggi dan mulai berbuah sekitar 4-5 tahun setelah 
ditanam.  Produktivitas tanaman kopi yang ada di Provinsi NTB masih sangat 
rendah sekitar 475 kg/Ha padahal produksi nasional dapat mencapai 1000 kg/ha 
(Putranto, 1998). 

Teknologi untuk kopi diantaranya: (1) pemilihan bibit klon unggul yang 
mempunyai produksi yang stabil (2) jarak tanam yang baik sangat tergantung 
pada klon-klon unggul dengan berpedoman cukup ruang untuk memberikan 
kondisi lingkungan yang tidak menyebabkan kelembaban udara terlalu tinggi 
yang menyebabkan kondisi lingkungan yang baik untuk hama dan penyakit, (3) 
pengelolaan hama dan penyakit sangat penting hancurnya perkebunan kopi di 
Srilangka dan Jawa karena permasalahan hama dan penyakit.  

Coklat tumbuh baik di dataran rendah (< 700 m dpl) di bawah naungan 
pohon-pohon yang tinggi. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi 
pertumbuhan coklat adalah kesuburan tanah, kelembaban, suhu, dan curah hujan. 
Angin kering dan perubahan iklim yang ertik sangat mempengaruhi pertumbuhan 
tanaman coklat.  Tanaman coklat menuntut tanah yang gembur yang cukup subur 
dengan pH 6,5-7,5 dengan aerasi baik, suhu harian yang terbaik untuk 

pertumbuhan tanaman coklat adalah 24-28 C. Di Indonesia tanaman coklat 
tumbuh dengan baik pada ketinggian 500-600 m dpl curah hujan yang optimal 
adalah 1500 mm/ tahun sehingga sangat baik beradaptasi di lahan kering. 

Teknologi untuk coklat diantaranya : (1) pemilihan klon berproduksi tinggi 
dan tahan terhadap hama dan penyakit, (2) jarak tanam biasanya 6 x 2 m, (3) 
pengelolaan hama penyakit yang umumnya menyerang biji, (4)  pemetikan buah 
yang tepat waktu, (5) proses fermentasi dan pengeringan pada paska panen sangat 
menentukan aroma dan rasa coklat yang diperoleh.  

Kendala utama atau faktor penghambat pada lahan yang berpotensi 
maupun tidak berpotensi untuk pengembangan kopi dan coklat adalah 
ketersediaan air, kondisi perakaran (kedalaman efektif, tekstur, drainase), dan 
lereng. Kemiringan lahan yang masih dapat ditolelir untuk tanaman perkebunan 
adalah 30%. Penggunaan lahan pada lereng yang melebihi angka tersebut 
dikhawatirkan akan terjadi degradasi lahan. Faktor penghambat pada lahan 
berpotensi tersebut tergolong ringan-sedang, dan berat, tetapi lahan masih dapat 
diusahakan secara berkelanjutan dengan masukan (input) perbaikan yang rasional. 
Sedangkan pada lahan tidak berpotensi, faktor penghambat termasuk berat-sangat 
berat, sehingga bila lahan tersebut diusahakan akan menimbulkan kerusakan 
sumberdaya lahan atau secara ekonomis tidak menguntungkan.  
 
Kapas dan Tebu  
 Hasil penilaian potensi lahan gabungan untuk komoditas kapas dan tebu 
disajikan pada Tabel 5.   Pada Tabel 5 terlihat bahwa lahan yang berpotensi 
untuk pengembangan kapas dan tebu seluas 400. 000 Ha atau 20,25% dari luas 
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total. Lahan tidak berpotensi seluas 733. 500 Ha atau 37,14%, sedangkan sisanya 
berupa hutan tidak dapat dikonversi dan penggunaan lain seluas 841.500 Ha atau 
42,61%.  
 Lahan yang berpotensi tersebut dibedakan menjadi: (1) lahan berpotensi 
untuk 2 komoditas: kapas dan tebu, meliputi luas 205. 000 Ha atau 10,38%, (2) 
lahan berpotensi untuk 1 komoditas: kapas atau tebu, meliputi luas 195. 000 Ha 
atau 9,87%.  
 Faktor penghambat utama terdiri atas kedalaman perakaran (dangkal), 
lereng, drainase, dan batuan di permukaan (Hikmatullah dan Suharta, 1999b).  
 
Tabel 5.  Hasil penilaian potensi lahan untuk pengembangan komoditas  
      kapas dan tebu di Propinsi Nusa Tenggara Barat 
      (Hikmatullah dan Suharta, 1999b)  
 

Uraian Luas 
 Ha % 

Areal berpotensi untuk 
dikembangkan:  

Berpotensi untuk 2 komoditas: CD* 
Berpotensi untuk 1 komoditas: C, D 

 
 

205. 000 
195.000 

 

 
 

10,38 
9,87 

Subtotal 400.000 20,25 
Areal tidak untuk dikembangkan:   

Tidak berpotensi : (Td)  
Hutan tidak dapat dikonversi dan 
penggunaan lainnya : H,  X   

 
 

733.500 
841.500 

 

 
 

37,14 
42,61 

Subtotal  157.5000 79,75 
   

                                                               
Total 

1975.000 100,00 

C = kapas; D = tebu; H = hutan (hutan lindung, hutan suaka alam,  
                          hutan produksi terbatas); X = danau/rawa. 
 
Tembakau 

 Daerah yang sebagian besar 75% sesuai (S) atau 50-75% sesuai berfsyarat 
(S/N) untuk tanaman tembakau di Nusa Tenggara Barat (Pulau Lombok dan 
Sumbawa) 262.704 ha (13,0%) tersebar di Pulau Lombok terutama di daerah kaki 
pegunungan volkan (Gunung Punikan dan Rinjani) sebagian selatan yang 
terbentang dari Mataram hingga ke Selong, Plampang dan Bima serta di bagian 
lereng bawah pegunungan di sebelah barat Sumbawa Besar. Daerah lainnya yang 

75% sesuai bersyarat (CS) dan 50-75% sesuai bersyarat (CS/N) seluas 137.405 ha 
(6,8%) tersebar di Pulau Lombok di dataran Praya hingga ke pantai timur. Di 
Pulau Sumbawa terdapat di bagian selatan kaki Gunung Tambora. Lahan lainnya, 
sebagian besar tidak sesuai (N) seluas 1.617.591 ha (80,2%) tersebar di kedua pulau 
berupa daerah bergunung atau berbukit dengan lereng curam, berbatu-batu 
tanahnya dangkal dan kondisi tekstur liat pejal atau pasir. Pada lahan berdrainase 
agak terhambat sampai terhambat dan pembuatan teras untuk lahan dengan 
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bentuk wilayah berbukit. Untuk mengurangi kendala iklim, dalam hal ini 
ketersediaan air (kekeringan), perlakuan konservasi kelembaban tanah dengan 
tanaman penutup tanah pada daerah penelitian merupakan alternatif yang bisa 
dipertimbangkan (Sosiawan et al., 1999).  
 
 

Kesesuaian lahan  Tembakau    

 ha % 

S 222.754 11,0 

S/N 39.950 2,0 

CS 80.708 4,0 

CS/N 56.697 2,8 

N/S 79.497 3,9 

N/CS 82.726 4,1 

N 1.455.368 72,2 

Jumlah  2.017.700 100,0 

 
 

4. KESIMPULAN 
1. Provinsi NTB mempunyai luas lahan kering yang cukup besar 749.600 

hektar yang sangat potensial untuk pengembangan pertanian yang 
produktif. Wilayah Lombok Utara potensi air bawah tanah yang cukup 
besar dan sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah pertanian 
lahan kering yang produktif. 

2. Pengembangan pertanian lahan kering yang ada hendaknya diarahkan pada 
sistem pengembangan pertanian lahan kering terpadu dengan memadukan 
pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan ternak. 

3. Pemerintah NTB hendaklah lebih fokus untuk menangani beberapa 
komoditi unggulan lahan kering yang dapat mempercepat pertumbuhan 
ekonomi masyarakat serta mempunyai pasar yang jelas baik di pasar 
nasional maupun internasional. Untuk wilayah sekitar Bayan potensi 
pengembangan sangat besar dan Pemda Lombok Barat perlu berperan aktif 
untuk mengembangkan wilayah ini menjadi wilayah percepatan 
pembangaunan dalam pengentasan kemiskinan dan mengatasi 
pengangguran. 

4.  Berbagai teknologi yang cocok untuk komoditas lahan kering telah tersedia 
yang diperlukaan adalah memberdayakan petani dengan memasyarakatkan 
teknologi tersebut pada tingkat petani. 
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