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1. PENDAHULUAN 

 

Luas daratan provinsi NTB 2.015.315 hektar, 1.673.476 hektar (83,25 % ) 

adalah lahan kering termasuk hutan, dan 336.772 hektar (16,75%) adalah lahan basah 

termasuk sawah (8%), pemukiman, rawa, waduk/bendung, perikanan, dan lainnya.  

Potensi lahan kering yang cukup besar ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari luas lahan kering yang ada baru sekitar 

40 % yang dimanfaatkan dengan pengelolaan yang masih sederhana. 

Kondisi iklim yang ada di Provinsi NTB sangat beragam dari yang beriklim 

tropika basah (C3) yang ada di sekitar daerah pegunungan Rinjani Pulau Lombok dan 

Puncak Ngengas-Tatarsepang, Uthan, Pulau Sumbawa dengan ciri vegetasi hutan 

tropika basah, sampai ke kondisi iklim semi arid tropika dengan tipe iklim 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 semi arid yang 

dimiliki wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 Secara umum tanah yang yang ada di Propinsi NTB termasuk ke dalam ordo 

Entisols, Inceptisols, Mollisols, Vertisols, Alfisols dan Ultisols dengan kesuburan tanah 

rendah sampai tinggi. Rendahnya curah hujan rata-rata di setiap tahunnya menyebabkan 

tanah-tanah yang terbentuk sebagian besar mempunyai rejim kelembaban sedang. 

Dengan kondisi iklim dan variasi jenis tanah yang sangat beragam menjadikan lahan 

kering yang ada mempunyai keunggulan potensi untuk mengembangkan keaneka ragaman 

pertanian lahan kering baik untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman kayu 

maupun tanaman tahunan lainnya serta ternak. 

Potensi lahan kering yang cukup besar ini telah dimanfaatkan untuk program 

pengembangan transmigrasi Pola Tanaman Pangan Lahan Kering seperti di Labangka 1 

sampai 5, Kabupaten Sumbawa, Oi Toi, Bima, Sorinomo, Dompu dan Pemongkong, 

Lombok Timur. Berbagai program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di lokasi 

transmigrasi lahan kering telah banyak dilakukan, namun kenyataan menunjukkan bahwa 

model pengembangan dan pemberdayaan yang ada pada saat ini masih belum mampu 

mengoptimalkan potensi sumberdaya lahan dan sumberdaya manusia yang ada untuk 

dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini terkait dengan berbagai kendala baik 

kenadala biobisik lingkungan yang menyangkut kondisi lahan serta permasalahan sosial 

ekonomi yang sangat komplek. 

Makalah ringkas  ini memhahas STRATEGI PEMBANGUNGAN PERTANIAN LAHAN 

KERING DI DAERAH TRANSMIGRASI PROVINSI NTB YANG BERBASIS PADA 

KOMODITAS UNGGULAN dalam upaya untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat 

dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. 

                                                           
1
 Makalah yang disampaikan pada Pertemuan Forum Komunikasi Pemanfaatan Lahan Kering di 

Daerah Transmigrasi di Mataram tanggal 20 Desember 2004. 



 2 

2. KOSEP DASAR DALAM PEMBANGUNGAN PERTANIAN 

LAHAN KERING DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

Propinsi NTB mempunyai keunggulan komparatif berupa potensi wilayah lahan 

kering yang cukup luas dan berpeluang besar untuk dikembangkan guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat tani lahan kering. 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 dengan 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 

keterbelakangan sebagian besar penduduk yang saat ini tinggal di lahan kering, (5) 

dapat memunculkan daerah baru yang cepat tumbuh. 

 Pengembangan lahan kering untuk pertanian hendaknya diarahkan pada 

pengembangan model pertanian konservasi terpadu yang memasukkan tanaman tanaman 

pangan, tanaman tahunan, pakan ternak. Aspek konservasi sangat penting karena pada 

umumnya lahan kering merupakan lahan yang sangat rapuh terhadap kerusakan. Selama 

ini perhatian pemerintah tertuju sebagian besar pada tanaman pangan. Padahal potensi 

pengembangan pertanian campuran antara tanaman pangan, tanaman hortikultura, 

tanaman buah-buahan, tanaman kayu, makanan ternak dan ternak jauh lebih besar dan 

mempunyai peluang untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang lebih baik. Jika terjadi 

kegagalan dalam usaha tanaman pangan biasanya petani sudah tidak bisa berbuat apa-

apa lagi dan cenderung masuk dalam perangkap lingkaran setan hutang dengan rentenir. 

Ketahanan ekonomi yang kokoh dengan berusaha tani campuran jauh lebih baik apalagi 

kombinasinya juga memasukkan unsur tenak. Selama ini ternak menjadi usaha sampingan 

yang sebenarnya ternak dapat menjadi usaha tani utama jika pakan ternak tersedia 

sepanjang tahun. Model  pengembangan pagar berlapis  penyedia pakan ternak, ternak 

kecil, tanaman pangan serta komoditas penunjang hortikultura dan tanaman keras 

lainnya untuk beberapa tempat dengan kondisi iklimnya yang sangat kering (E3 dan E4) 

seperti di Pemongkong sangat cocok.  Contoh model pengembangan pertanian terpadu 

lahan kering dengan budidaya lorong yang mengkombinasikan tanaman tahunan, tanaman 

pangan dan ternak telah dikaji dan dicoba di Labangka Sumbawa. Sistem usaha tani 

yang dikembangkan yang berbasis agroforestri, tanaman pangan dan hijauan makanan 

ternak (agrosilvopastural), tanaman tahunan dan hijauan tanaman ternak sebagai pagar 

(hedge row) yang berfungsi untuk konservasi tanah dan air. Pola tanaman pangan yang 

diusahakan adalah pola  jagung, jagung + padi gogo, jagung + kacang tanah, jagung+cabe,  

padi gogo. Hasil yang diperloleh per hektar adalah RP. 2.721.250, Rp. 3.260.500, 

2.029.500, Rp. 3.039.750, dan 2.579.000. (Yohanes dkk, 2000). 

 Hasil pengamatan fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam 

pembangunan pertanian lahan kering yang terpenting adalah membangun ketahanan 

ekonomi petani/kelompok yang kokoh dan mandiri. Ketahan ekonomi petani/kelompok 

yang kokoh dan mandiri merupakan pilar penting dalam pengembangan mayarakat petani 

lahan kering ke arah agribisnis. Kondisi ketahanan ekonomi yang kokoh ini penting untuk 

dicapai lebih dulu sebelum mereka secara berkelompok mempunyai kemampuan 
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kelembagaan mandiri yang dapat mengembangkan agribisnis dalam sekala yang lebih 

besar. Kosep dasar tersebut dapat digamparkan dalam diagram sebagai berikut. 
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Model  Pengembangan Pertanian Lahan Kering Berbasis Keunggulan Komoditas 

 

 Pembangunan masyarakat petani lahan kering seperti yang diungkapkan di atas 

diarahkan untuk mengembangkan sistem pertanian campuran agroforestri dengan 

memilih komoditas tanaman pangang unggulan (1,2,3 dst).  Memperkuat ketahanan 

ekonomi masyarakat tani lahan kering yang mandiri hendaknya menjadi prioritas agar 

petani/kelompok tanah tidak mudah digoyang dengan kondisi krisis ekonomi yang 

terjadi. Kalau kita cermati pada situasi awal krisis pertengahan 1997, sektor pertanian 

lahan kering sebenarnya yang paling kokoh bertahan. Kita mendengar petani kopi, kakao 

dan cengkeh di Lombok Utara yang menimba keuntungan besar karena krisis ekonomi. 

Sayang hal ini tidak dicermati pemerintah dalam bentuk aksi tindak yang riil untuk 

mengembangkan potensi lahan kering ini. 

Upaya pemberdayaan untuk peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat tani lahan 

kering dimaksudkan adalah menjadi penjamin jika pola pengembangan tanaman pangan 

komoditas unggulan yang dikembangkan pada sebagian lahannya mengalami kegagalan 

karena kondisi iklim, atau kondisi pasar untuk menjual komoditas unggulannya tidak 
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dapat menjamin untuk memperoleh keuntungan yang memadai.  Hal ini sering terjadi 

pada agribisnis untuk petani/kelompok tani yang masih lemah yang tidak bisa 

mengkontrol berbagai permasalahan dari penyediaan saprodi sampai pemasaran untuk 

komoditas unggulan tertentu karena kelembagaannya masih lemah.  

Model yang digambarkan di atas mungkin dapat cobakan pada unit transmigrasi 

dengan luasan hamparan yang memadai untuk skala agribisnis. Kondisi beberapa lokasi 

bekas transmigrasi seperti di Labangka memang sudah cukup baik dalam kontek 

petani/kelompok tani  yang mempunyai ketahanan ekonomi yang baik. Namun masih perlu 

dicermati secara sungguh-sungguh apakah petani/kelompok tani yang ada sudah 

mempunyai ketahanan yang cukup baik dengan melihat indikator seperti kecukupan 

pangan, kesehatan, sekolah, sandang dll. Jika kondisi ini telah tercapai atau katakanlah 

telah tercapai 70 % upaya mengajak petani/kelompok tani untuk mengembangkan 

agribisnis komoditas unggulan  berpeluang lebih baik dengan bersama sama terus 

melakukan pemberdayaan untuk peningkatan ketahanan ekonominya (Model 2).  Peran 

memerintah dan mitra (swasta, BUMN , Koperasi) sangat diperlukan untuk memulai 

adanya kemitraan yang sinergis.  Jika kita ingin mengembangkan agribisnis berbasis 

komoditas unggulan pada  pada petani/kelompok tani yang masih lemah, 

pemberdayaanuntuk menguatkan ketahanan ekonominya agar kokoh terlebih dahulu  

perlu dilakukan melalui Model 1.  

 

3. STRATEGI PENGEMBANGAN PERTANIAN LAHAN KERING BERBASIS 

KOMODITAS UNGGULAN DI DAERAH TRANSMIGRASI 

 

Jika kita melihat fakta di lapangan pola transmigrasi lahan kering di Indonesia 

yang menempatkan 0,25 ha lahan pekarangan, 1 ha lahan usaha 1 dan 0,75 lahan usaha 2 

untuk tanaman kayu mungkin perlu dikaji ulang. Kenyataan lapangan menunjukkan bahwa 

kemampuan untuk melakukan budidaya pertanian yang intensif satu KK berkisar 0,6 

sampai 1 ha. Jika ini benar kemudian pertanyaan yang muncul adalah mau diapakan lahan 

yang satu hektar lainnya. 

 Usul pengembangan model pemilihan komoditas unggulan untuk luasan unit usaha 

tertentu > 50 Ha diarahkan agar memenuhi skala pengembangan agribisnis andalan yang 

dapat menaraik pihak swasta untuk dapat masuk sebagai mitra usaha. Contoh 

pengembangan komoditas unggulan jambu mente untuk Sorinomo mungkin dapat 

dipedomani. Jika petani hanya mampu mengelola lahan 1 ha secara intensif karena 

berbagai faktor, kemudian untuk 1 ha yang lain dikelola petani bersama mitra seperti 

pihak swasta atau koperasi yang difasilitasi oleh Pemerentah Daerah dengan berbagai 

penjaminan tertentu, mungkin dapat membangkitkan  munculnya agroindustri di suatu 

wilayah yang diharapkan menjadi wilayah yang cepat tumbuh. 

 Usulan dalam pengembangan komoditas unggulan tentu saja tidak semudah 

membalik tangan namun harus dilakukan melalui berbagai tahapan sebagai berikut: (1) 

Penentuan komoditas unggulan, (2) Pengembangan sarana dan prasarana yang ada, (3) 

Penetapan skala ekonomi perusahaan dan usaha tani (4) Penerapan teknoloogi tepat guna 

yang tepat (5) Pengembangan kelembagaan (usaha ekonomi bersama), (6) Pengembangan 

kemitraan (kredit, saprodi, dan pemasaran) 
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3.1. Apa komoditas yang diunggulkan di suatu wilayah 

 Dalam kontek agribisnis dalam mengembangkan komoditas pertanian perlu 

memperhatikan efisiensi, efektif, mempunyai daya saing dan berkelanjutan. Salah satu 

pertimbangan penting adalah memilih komoditas berdasarkan kesesuaian  dan daya 

dukung lahan. Jika hal ini dilakukan maka penggunaan sarana produksi dapat lebih 

efisien dan dicapai hasil yang bekualitas prima. Biasanya dalam analisis ini diperoleh 

beberpa alternatif komoditas yang  dapat diusahakan.  Untuk propinsi  NTB telah 

banyak kajian untuk komoditas unggulan seperti dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1. Potensi lahan untuk pengembangan beberapa jenis tanaman perkebunan dan 

   tanman pangan di Provinsi NTB 

 

 Tingkat Potensi (hektar) 

Komoditas Tinggi Sedang Rendah 

Kelapa 874 666 534 

Mangga - 537 2.405 

Tebu 1341 456 694 

Kapas 1923 537 1769 

Kakao 31 - 2564 

Kopi 503 14 976 

Kedelai 250 805 890 

Kacang hijau 3109 7264 22195 

Tembakau 2227 3995 80709 

 

 Data-data teknis potensi lahan untuk pengembangan komoditas pertanian 

tanaman pangan tersedia di berbagai instansi terkait termasuk di perguruan tinggi, dan 

BPTP Narmada. 

 Dari alterntif komoditas yang dapat ditanaman biasana dipilih satu atau 

beberapa komoditas yang permintaan pasarnya tinggi. Dalam memilih komoditas 

unggulan biasanya dipertimbangkan kepentingan nasional. Pendekatan ini penting 

dilakukan sehingga produk pertanian  yang dihasilkan dapat dipasarkan dengan harga 

yang layak ditingkat petani, tingkat regional maupun tingkat nasional. Harga di tingkat 

petani sangat penting karena sangat menentukan minat petani untuk mengembangkan 

komoditas tersebut. 

 Komoditas unggulan dapat dikelompokkan dalam tiga kepentingan: komoditas 

strategis (padi), komoditas substitusi import (kedelai, jagung, gula) dan komoditas 

eksport (kopi, kakao, vanili dll). 
 

3.2. Perlunya pengembangan sarana dan prasarana 

 Secara jujur perhatian pemerintah selama ini masih tertuju dalam 

mengembangkan sarana dan prasarana untuk lahan basah, sedangkan perhatian 

pemerintah masih kecil pada lahan kering. Jika lahan kering dikembangkan maka 

memerlukan sarana jalan, alat, pasar, transportasi, listrik, telpon, air (waduk dan 

embung). Sarana produksi meliputi benih, bibit, pupuk, obat-obatan dan alat dan mesin 

pertanian haruslah memadai dengan harga yang layak dan dapat dipereleh pada saat 

yang tepat di tempat yang memerlukan. 
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 Sebagian besar lahan kering di NTB masih menggantungkan air hujan untuk 

produksi tanaman. Dengan bulan basah yang relatif pendek 3-4 bulan dan dan jumlah 

curah hujan yang cukup tinggi terendah 770 mm/tahun (tipe iklim E4), sebenarnya 

curah hujan yang tidak dimanfaatkan dapat diupayakan ditampung pada embung-embung 

kecil dan besar. Yang diperlukan untuk lahan kering tidaklah bendungan besar tetapi 

embung-embung kecil yang jumlahnya banyak dan tersebar secara merata. Adanya 

embung-embung ini dapat digunakan sebagai suplai air tambahan saat tanaman 

membutuhkan saja. Dari hasil analisis neraca air tahunan, hampir sebagian besar (> 

80%) lahan kering di NTB tidak kekurangan air dari segi jumlah. Yang perlu diupayakan 

adalah bagaimana jumlah tersebut dapat terdistribusi merata sepanjang musim 

tanaman.  Jika musim hujan yang ada untuk lahan kering di NTB sekitar 3-4 bulan, dan 

air yang tertampung pada embung dan cara pemanenan air lainnya dapat memperpanjang 

musim tanaman menjadi 6 bulan maka paling tidak 2 kali musim tanam dengan sekali 

tanaman yang berumur pendek seperti kacang hijau tentu dapat meningkatkan 

pendapatan petani lahan kering yang significan. 

 

3.3. Penerapan dalam sekala agribisnis 

 Dalam prinsip agribisnis pengusahaan suatu komoditas perlu dalam sekala 

ekonomi tertentu agar usaha tsb mencapai efisiensi usaha yang optimal. Di tingkat 

petani skala usaha diperlukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan 

efisiensi input. Jika pengembangan komoditas unggulan diusahakan oleh kelompok petani 

dengan luas lahan mencapi > 50 ha, ini cukup memadai untuk skala agribisnis. 

 Walaupun pada awalnya masih belum sepenuhnya dapat dipraktekkan pertanian 

berbudaya industri, dalam jangka 2-3 tahun pengembangannya, pengembangan 

komoditas yang dilakukan harus mengarah ke sana. Hal inilah yang diharapkan menjadi 

motor penggerak pertanian yang menjadi devisa negara untuk beberapa komoditas 

unggulan substitusi import dan komoditas unggulan eksport termasuk komoditas 

pendukung lainnya. 

 

3.4. Penerapan teknologi tepat guna berbasis sumberdaya lokal 

 Di era global dengan masuknya produk-produk dari luar, maka produk pertanian 

lahan kering harus mampu mempunyai daya saing. Meningkatkan daya saing produk 

pertanian lahan kering hanya dapat dilakukan dengan penerapan teknologi yang tepat, 

khususnya teknologi tepat guna yang berbasis pada sumberdaya lokal yang ada. Disini 

peran perguruan tinggi dan balai pengkajian sangat penting untuk mampu menghasilkan 

teknologi tepat guna yang mampu menghasilkan produk pertanian lahan kering yang 

mampu bersaing dengan produk dari luar. Penerapan teknologi yang tepat dapat 

menghasilkan produk pertanian lahan kering dalam jumlah, jenis, mutu dan 

kesinambungan produk tesebut. Contoh berbagai teknologi inovatif lahan kering dapat 

dilihat pada lampiran. 

 

3.5. Pentingnya peningkatan kelembagaan kelompok 

 Dalam persaingan pasar global seperti saat ini kemampuan bersaing pelaku 

agribisnis sangat diperlukan jika ingin tetap hidup. Kelembagaan yang ada dalam tingkat 

kelompok usaha besama perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan anggota 

kelompok dalam akses teknologi, pasar dan modal. Penguatan kelembagaan ekonomi 
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merupakan prasarat utama yang perlu didahulukan dalam pengembangan kelompok usaha 

bersama yang mandiri dan kokoh. 

 Koperasi sebagai kelembagaan usaha ekonomi bersama perlu didorong dan 

dikembangkan lebih baik dengan basis komoditas unggulan yang diusahakan sehingga 

mampu mesejajarkan diri dan besaing dengan pelaku ekonomi lainnya.  

 

3.6. Perlunya jaringan kemitraan yang saling menguntungkan 

 Keberbatasan petani/kelompok tani lahan kering dalam berbagai aspek agribisnis 

dari budidaya sampai pemasaran dan kebutuhan pengusaha atas produk pertanian yang 

diperlukan, perlu disinergiskan agar diperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak. Tentu 

dalam kemitraan yang terjadi haruslah kemitraan yang wajar atas dasar saling 

membutuhkan dan menguntungkan. Kemitraan dapat berupa bantuan teknik budidaya, 

kredit usaha, sarana produksi, pengolahan dan pemasaran.  Banyak contoh-contoh 

kemitraan yang berhasil seperti pola PIR dalam perkebunan.   

 

4. PENTINGNYA KONSERVASI TANAH DAN AIR 

DI DAERAH TRANSMIGRASI 

 

 Selama ini banyak sekali permasalahan konservasi sumberdaya tanah dan air 

dalam pengembangan transmigrasi di Indonesia.  Pengalaman penulis berkecimpung 

dalam pengembangan transmigrasi di Irian Jaya, Maluku, Kalimantan, Sulawesi dan 

Sumatra menunjukkan bahwa sering transmigran ditempatkan pada daerah-daerah yang  

yang mempunyai produktivitas rendah sehingga memerlukan program rehabilitasi yang 

memadai.  

 

 Sebagai contoh dari tahun 1973 sampai tahun 1985, dari 110 proyek 

pengembangan transmigrasi pada lahan kering dengan jumlah hunian 279.865 KK 

sebanyak 47 proyek dengan jumlah hunian 68.947 KK mempunyai permasalahan yang 

sangat serius tentang produktivitas lahan yang sangat rendah (Direktorat Perencanaan 

Transmigrasi, 1985). Permasalahan mendasar yang dijumpai adalah lahan dengan pH 

masam, kesuburan rendah dan kondisi fisik yang tidak baik.  

 Program konservasi tanah dan air di daerah transmigrasi lahan kering menjadi 

prioritas karena jika tidak dilakukan dalam kurun waktu yang 4-5 tahun produktivitas 

lahan akan menurun secara drastis. Pengalaman penulis memantau saat pembukaan lokasi 

di Langangka 1, hanya dalam kurun waktu 3 tahun lapisan atas tanah sudah banyak yang 

hilang dan sangat mempengaruhi produksi jagung dan padi gogo secara significan. 

 

5. PENUTUP 
 

 Potensi besar lahan kering yang sebagian telah dikembangkan untuk wilayah 

transmigrasi masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Usul pengembangan 

melalui pemberdayaan berbasis komoditas unggulan mungkin dapat dijadikan model yang 

masih perlu diuji kehandalannya di lapangan. Untuk itu peran serta dunia usaha dan 

koperasi serta dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menjadikan  

daerah-daerah transmigrasi yang telah dikembangkan menjadi sentra-sentra agribisnis 

yang cepat tumbuh melalui tahapan-tahapan seperti yang telah dibahas di dalam 

makalah ini. 
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Sebelum melangkah ke skala agribisnis yang lebih besar, penguatan ekonomi 

petani/kelompok sehingga menjadi kokoh dan mandiri sangat diperlukan. Hal ini 

didasarkan fakta-fakta lapangan bahwa petani/kelompok tani yang lemah dan tidak 

berdaya biasanya sangat rentan terhadap terjadinya goncangan krisis yang terjadi. 

Namun pada lokasi-lokasi transmigrasi yang telah lama mendapatkan pemberdayaan dan 

diyakini mempunyai ketahanan ekonomi yang cukup baik, langkah mengembangkan usaha 

bersekala agribisnis dapat dimulai dan pada saat yang bersamaan melakukan upaya 

pemberdayaan untuk meningkatkan penguatan ekonomi agar menjadi kokoh dan mandiri. 
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BEBERAPA TEKNOLOGI INOVATIF TANAMAN PANGAN 

UNTUK LAHAN KERING 

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 seperti varietas bisma, lamuru dlsb. 

 Hasil pengkajian dan penelitian dengan petani kooperator untuk beberapa 

varietas 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 7-9 ton/ha sedang ditingkat petani sekitar 7 

ton/ha (Suwardji 2002). 

 Secara umum tanah-tanah di lahan kering 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 adalah permasalahan pasar yang sangat sulit dikontrol karena menjadi 

permasalahan-permasalahan yang sangat fundamental dalam  pengembangan jagung di 

lahan kering. 
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Kacang hijau  
 Potensi lahan kering untuk pengembangan kacang hijau yang 75% sesuai (S) 

atau 50-75% sesuai bersyarat (S/N) untuk tanaman kacang hijau di Pulau Lombok dan 

Sumbawa 317.183 ha. Uji coba 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. Beberapa 

vairetas unggulan seperti Murai dengan daya hasil (0,9-2,5) ton/ha, dan varietas 

Perkutut dengan daya hasil 0,7-2,2) ton/ha. 

 

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. 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. Beberapa varietas baru seperti Sima, Turangga, Bima mempunyai berbagai 

keunggulan ketahanan terhadap penyakit dan mempunyai daya produksi 1-3,6 ton/ha. 

 
Tanaman Sorghum 
 Hasil pengkajian dan penelitian di kabupaten Bima sebanyak 10 galur dan 2 

barietas diperoleh hasil tertinggi pada galur ICSV 233 (6,75 ton/ha), dan galur 

KAT/83369 (6,63 ton/ha). Hasil varietas lokal masih sekitar 3,5 ton/ha. PT. Bogasri 

Indonesia sedang melirik kemungkinan pengembangan sorgum di Pulau Sumbawa. Lokasi 

yang sangat potensial untuk pengembangan komoditas ini sangat luas di Pulau Sumbawa. 

 
Tanaman cabai 
 Tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik di lahan kering baik pada musim 

penghujan maupun musim kemarau asalkan tersedia air tanah. 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 (Mashur, 2004).  

 

 

 

 

 


