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Kegiatan penambangan bahan induk tanah (batu apung) di wilayah Kab. 

Lombok Barat bagian utara yang berlansung sejak 1990-an telah menyebabkan 

kerusakan lahan yang parah dan lahan itu tidak dapat digunakan untuk usahatani. Lebih 

jauh hal tersebut dapat berdampak negatif pada kondisi sosial-ekonomi yang luas, 

terutama terhadap ketahanan pangan.  Oleh sebab itu, lahan tersebut harus segera 

dipulihkan (remediasi) hingga kembali pada kondisi yang layak untuk usahatani.  

Salah satu cara yang dianggap murah dan efektif adalah dengan menggunakan 

bahan ameliorant yang banyak tersedia secara lokal, yaitu batuan silikat basaltik (dalam 

bentuk bubuk nano particles) dikombinasikan dengan kompos/bahan organik, disebut 

’silicate rock-organic fertilizer’ (SROF). Berdasarkan hasil dari banyak penelitian sebelum-

nya, kedua bahan itu dapat berfungsi sebagai sumber hara (pupuk) dan pembenah 

(ameliorant) tanah. Tetapi kejituan SROF sebagai pembenah lahan terdegradasi seperti 

dijelaskan di atas belum pernah diuji, dan diperkirakan sebagai cara yang paling efektif. 

Tujuan umum dari kegiatan penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah kondisi lahan 

yang telah rusak akibat penambangan batu apung, hingga kembali ke kondisi yang layak 

untuk usahatani secara berkelanjutan, sehingga kebutuhan pangan di daerah tersebut 

tercukupi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Tujuan khu-

sus dari penelitian I (2009) ini adalah untuk mengetahui apakah SROF dapat digunakan 

sebagai bahan remediasi yang efektif pada lahan terdegradasi tersebut hingga menjadi 

lahan yang layak digunakan lagi untuk usahatani yang produktif dan berkelanjutan. 

Penelitian dilakukan di Dusun Batu Kumbong, Kec. Bayan, Kab. Lombok Barat 

pada lahan terdegrasi seluas 5.000 m2. Lahan tersebut diratakan secara manual dan di-

buat teras-teras sesuai dengan faktor kemiringannya, dibagi menjadi 3 blok. Masing-

masing blok dibagi menjadi 5 unit petak pecobaan (250 m2). Untuk keperluan mengairi 

tanaman, dibuat jaringan irigasi dengan pipa paralon (4 dan 2 inc), dilengkapi dengan 

alat pancar air (sprinkle) sederhana (dibuat sendiri oleh tim peneliti). Air dari sumur bor 

(kedalaman + 90 m) yang telah dibangun di kawasan itu, dipompa dan dialirkan melalui 
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pipa induk kemudian ke petak percobaan. Setelah lahan dan sarana pengairan disiapkan, 

dilakukan remediasi terhadap lahan tersebut dengan menggunakan SROF. 

Batuan silikat basaltik Ø < 1 cm digiling dengan menggunakan ’ball mill’ selama 

30 menit. Bubuk nano particles batuan itu kemudian dicampur dengan kompos kotoran 

ternak diambil dari sekitar perumahan petani setempat, dengan perbandingan bubuk 

batuan : kompos = 1 : 4 (dihasilkan SROF).  Uji aplikasi SROF menggunakan rancangan 

acak blok dengan 3 blok dan perlakuan dosis aplikasi SROF yang terdiri atas 5 aras (0,  

2,5, 5,0, 7,5, dan 10 ton/ha). SROF diaplikasikan pada alur tanaman (menjelang pena-

naman benih jagung), kemudian ditanami jagung (BISI 2). Sebagai pupuk dasar digu-

nakan urea (2 x 150 kg/ha) dan SP-18 (200 kg/ha). Frekuensi dan lama pengairan ta-

naman disesuaikan dengan kebutuhan/fase pertumbuhan tanaman. Parameter yang di-

kaji meliputi: (1) laju respirasi dan populasi mikroorganisme tanah (sifat biologi tanah) 

pada saat tanaman berumur 45 dan 97 hst, seberapa sifat kimia tanah estela panen, dan 

(3) respon (pertumbuhan dan hasil) tanaman jagung. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian SROF meningkatkan laju respi-

rasi dan populasi organisme tanah, cadangan unsur hara tersedia bagi tanaman, 

pertumbuhan dan hasil tanaman jagung dan kacang tanah. Makin tinggi dosis aplikasi 

SROF, makin tinggi pula nilai ketiga parameter tersebut. Hal itu berkaitan dengan fungsi 

SROF sebagai pemasok unsur hara hara (pupuk majemuk) dan remedian sifat biologi 

dan kimia tanah yang tadinya rusak akibat penambangan batu apung dan meningkatkan 

kemampuan tanah untuk mengikat air atau meningkatkan efisiensi penggunaan air 

irigasi oleh tanaman. Dari penelitian ini dapat simpulkan bahwa SROF efektif digunakan 

untuk memperbaiki kualitas tanah yang rusak akibat kegiatan penambangan (batu 

apung).  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

REMEDIATION OF DEGRADED LANDS DUE TO PUMICE STONE MINING IN 
DISTRICT OF WEST LOMBOK BY USING SROF  

(SILICATE ROCK-ORGANIC FERTILIZER) 
 

Agreement for Implementation of the Research:  
 NO. 751/LB.620/2/2009, Date February 20th, 2009 

 
 

Mining activity of soil parent material (pumic stone) in northern part of the area 

of District of West Lombok has run since 1990s, causing the degradation of land so that 

the land unutilizeable for farming. Moreover, the mining has had wide-negative impacts 

to socio-economic condition, especially to the food security in the area. For this reason, 

the degraded land should be urgently remediated into normal land - suitable for farming. 

A cheaf and effective method for that is by utilizing locally available ameliorants, 

which are basaltic silicate rock (in nano particle form) combined with compost or organic 

matter, termed as a silicate rock-organic fertilizer (SROF).  Based on the results of 

previous researches, both materials may be functioned as a nutrient source (fertilizer) 

and a soil ameliorant. The effectiveness of SROF as an ameliorant for the degraded land 

as described above, however, has not been tested, and it is presummed to be the most 

effective material. The general objective of this research was to overcome the problem 

of destroyed land due to the mining, turning it into suitable land for sustainable farming, 

guaranting sufficient the food stock in the area and improving public welfare. The 

specific objective of this first research step (2009) was to evaluate SROF as an effective 

remediating material for the degraded land, turning into productive and sustainable 

farming land. 

The research was carried out in Dusun Batu Kumbong, Sub District of Bayan, 

District of West Lombok, on the area of 5,000 m2. The land was manually smoothen and 

terraced  in accordance to the land sloping, and it was divided into 3 blocks. Each block 

was divided into 5 experimental units of 250 m2. For watering crop, irrigation lines were 

made from paralon pipes of 4 and 4 inchies, facilitated with simple spinkles (were made 

by the researcher team).  Irrigation water was pumped from the ground water whell 

(about 90 m deep), flowed through primary pipe lines to the experiment plots. 

Remediation was carried out after the land was smoothen and the irrigation facilities 

were completely preparated.   

Basaltic silicate rock (Ø < 1 cm) was milled with a ball mill for 30 minutes. The 

nano particles of the rock was then mixed with compost of animal wastes taken from 
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nearby farmers’ home at a ratio of rock : organic matter = 1 : 4 . Testing for the 

application of SROF used a block design with 3 blocks and the treatment was rate of 

SROF application consisting of 5 rates (0, 2.5, 5.0, 7.5, and 10 t/ha). SROF was applied 

into planting rows, just before planting corn (BISI 2). The basal fertilizers were urea (2 x 

150 kg/ha) and SP-18 (200 kg/ha). Watering frequency and duration were done in 

accordance with plant-water requirement/growth stages. Evaluated parameters were (1) 

respiration rate and population of soil microorganism (as the indicator of soil biological 

properties) at 45 and 97 days after planting, and (3) responses (growth and yield) of 

corn plant 

Results indicated that the application of SROF increased the respiration rate and 

population of soil microorganism, the stock of plant-available nutrients in soil, growth 

and yield of corn and peanut. The higher the rates of SROF were applied, the higher the 

values of those parameters. Those trends may be associated to the function of SROF as 

a nutrient supplier (multi nutrient fertilizer) and ameliorant for the soil that its biological 

and chemical properties were destroyed by mining of pumice stone, and it increased 

water holding capacity of the soil of crop-water requirement efficiency. It was concluded 

that SROF was effective to be used for rebuilding the quality of soil that was degraded 

due to pumice stone mining. 

 



 1

I. PENDAHULUAN 
 
 
1.1.  Latar Belakang 

Di wilayah Kabupaten Lombok Barat bagian utara dan sebagian di Kab. Lombok 

Timur terdapat sekitar 700 ha lahan pertanian yang tanahnya berbahan induk batu 

apung. Sejak 1990-an, lahan tersebut sebagian besar (> 70 %) telah ditambang oleh 

pemilik lahan, atau disewakan ke perusahaan (industri) untuk ditambang batu apungnya. 

Penambangan dilakukan secara manual pada kedalaman beragam dari 30 cm hingga le-

bih dari 1 m. Tetapi setelah digali, lahan bekas penambangan tidak diratakan/dipulihkan 

kondisinya seperti keadaan semula, dibiarkan berantakan.  

Hasil dari kegiatan penambangan tersebut telah memberikan sedikit penghasilan 

(Rp. 3000 – 4000/karung) kepada masyarakat petani setempat (pemilik lahan) untuk 

mengatasi masalah perekonomian mereka sesaat. Tetapi, kegiatan itu berdampak nega-

tif cukup luas dan berkepanjangan yang hingga sekarang belum tertangani. Kehidupan 

masyarakat petani di daerah itu makin sulit karena lahannya tidak dapat lagi digunakan 

untuk bercocok tanam. Hal tersebut menyebabkan sering terjadinya rawan pangan di 

daerah tersebut. Oleh sebab itu, upaya pemulihan kondisi lahan tersebut harus segera 

dilakukan sehingga lahan itu layak digunakan lagi untuk usahatani yang produktif, kebu-

tuhan bahan pangan terpenuhi dan masyarakat setempat lebih sejahtera dibanding kon-

disi saat ini. 

Dalam upaya mengatasi masalah di atas dan menciptakan sistim usahatani ramah 

lingkungan dan berkelanjutan, perlu diupayakan penggunaan imput usahatani berupa ba-

han nir kimia dan tersedia secara lokal. Bahan alami yang melimpah di P. Lombok (dan di 

sebagian besar wilayah Indonesia) yang telah direkomendasikan sebagai pupuk atau 

pembenah (ameliorant) yang efektif untuk tanah terdegradasi secara fisik, kimia, maupun 

biologi adalah batuan silikat yang digiling halus (Priyono, 2005; Priyono et.al.,  2002) dan 

bahan organik (Priyono et al., 2006; Priyono dan Arifin, 2007). Campuran kedua bahan itu 

disebut pupuk batuan silikat – organik (silicate rock-organic fertilizer/ SROF) (Priyono et 

al., 2006; Priyono dan Arifin, 2007). Pemanfaatan SROF dipercaya ramah lingkungan dan 

dapat mengurangi ketergantungan petani pada penggunaan pupuk atau amelioran ki-

miawi yang relatif mahal. Penggunaan SROF juga dapat dikaitkan dengan upaya mengu-

rangi beban APBN/APBD yang selama ini digunakan untuk mensubsidi petani dalam ben-

tuk pupuk kimia.  

Batuan silikat mengandung hampir semua unsur hara esensial bagi tanaman (ke-

cuali N). Secara alami, pelepasan unsur hara dari batuan (bahan induk tanah mineral) ke 

larutan tanah sangat lambat. Tetapi hal tersebut telah dapat diatasi dengan beberapa 
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cara, antara lain melalui (1) penggilingan intesif dengan ball mill’ (Harley, 2003; Priyono, 

2005, 2008) selama 20 – 30 menit, atau (2) mengkombinasikan bubuk halus batuan 

silikat tersebut dengan bahan organik (Priyono et al., 2006, Priyono dan Arifin, 2007; 

Prijatna et al., 2006).  

Hasil penelitian di rumahkaca (Priyono dan Arifin, 2007) menunjukkan bahwa apli-

kasi campuran pupuk batuan silikat hasil erupsi G. Rinjani di Lombok (andesitik – basaltik) 

dan kompos (SROF) terbukti meningkatkan kapasitas penyangga tanah dan efektivitas 

pupuk batuan silikat (silicate rock fertilizer/SRF) sebagai pemasok unsur hara bagi tanam-

an dalam jangka panjang (1 – 2 tahun). Aplikasi SRF juga meningkatkan pH tanah ma-

sam (Priyono, 2005; Priyono et al., 2006; Sofyan, 2008), kapasitas tukar kation (KTK) 

tanah lateritik (Gillman, 1980; Gilman et al., 2001, 2002) dan menurunkan toksisitas Al 

pada tanah masam (Conventry et al., 2001) serta toksisitas Na dari tanah salin/sodik 

(Sumarlin, 2008). Aplikasi SRF sangat efektif sebagai pemasok unsur hara bagi tanaman 

dan amelioran pada tanah masam/dan kahat unsur hara (Priyono, 2005, Priyono dan 

Gilkes, 2008; Priyono et al., 2006; Priyono dan Arifin, 2007). Laju pelarutan unsur hara 

dari SRF ke larutan tanah dapat ditingkatkan dengan penambahan bahan organik atau 

asam organik (Priyono dan Arifin, 2007, Priyono, 2008). Berdasarkan berbagai hasil kajian 

tersebut, SROF diperkirakan juga dapat digunakan sebagai bahan pemulih (remediating 

agent) untuk lahan terdegradasi (bekas penambangan batu apung) yang efektif. Tetapi, 

hipotesis tersebut masih perlu pembuktian melalui penelitian pada kondisi riel di lapang. 

Jika lahan terdegradasi tersebut dapat dinormalkan kondsinya, maka usahatani yang 

menguntungkan dapat dilakukan.  

 

1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah kondisi lahan terdegradasi 

seperti telah dijelaskan di atas.  Penelitian dilakukan dalam dua tahapan (2 tahun, 2009 - 

2010) dengan tujuan umum untuk mencukupi kebutuhan bahan pangan dan meningkat-

kan kesejahteraan petani di Kec. Bayan, Kab. Lombok Barat, khususnya bagi warga ma-

syarakat yang lahan pertaniannya telah rusak sebagai akibat dari penambangan batu 

apung. Tujuan khusus (tiap tahapan) penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui apakah 

SROF dapat digunakan sebagai bahan remediasi yang efektif pada lahan terdegradasi 

tersebut hingga menjadi lahan yang layak digunakan lagi untuk usahatani yang produktif 

dan berkelanjutan, dan (2) mengimplementasikan hasil kajian tersebut pada satu kelom-

pok tani (sebagai model/percontohan), dan memfasilitasi terbentuknya kerjasama kemi-

traan yang baik untuk menangani masalah permodalan dan pemasaran produk pertanian-

nya. Hasil penelitian tahun I (2009) diuraikan dalam laporan ini. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

Degradasi Lahan 

Degradasi lahan dapat dikaitkan dengan penurunan produktivitas atau kegunaan 

aktual atau potensial suatu lahan sebagai akibat faktor alami atau perbuatan manusia, 

yaitu penurunan kualitas atau berkurangnya produktivitas lahan (Beinroth et al., 1994).  

Mekanisme yang memulai terjadinya degradasi lahan meliputi proses fisik, kimia, dan 

biologi (Lal, 1994). Struktur tanah adalah sifat penting yang mempengaruhi ketiga pro-

ses degradasi tersebut. Jadi, degradasi lahan adalah proses biofisik yang dipacu oleh 

kondisi sosio-ekonomi dan politik (Eswaran et al., 2001).  

Degradasi lahan telah terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Ba-

rat bagian utara (Gambar 1), meliputi wilayah Kecamatan Gangga, Kayangan, dan 

Bayan (seluas sekitar 700 ha), sebagai akibat penambangan bahan induk tanah (berupa 

batu apung) sejak sekitar 15 tahun terakhir. Hasil observasi lapang menunjukan (Gam-

bar 2) bahwa bahwa penambangan batu apung telah memporak-porandakan kon-disi 

fisiografi lahan sehingga pengolahan tanah sulit dilakukan, merusak tanaman yang su-

dah ada di lahan tersebut, terjadinya pencampuran tanah lapisan atas dan bawah, dan 

kerusakan struktur tanah. Selain itu, sistem irigasi permukaan dengan memanfaatkan 

air tanah dalam yang banyak dibangun di daerah tersebut dengan biaya sangat mahal,  

tidak dimanfaatkan oleh petani setempat. 

Tanah yang terbentuk dari bahan induk batu apung yang termasuk batuan felsik 

(Deer et al., 1992) umumnya kurang subur. Kerusakan tanah akibat penambangan ba-

han induk tanah (batu apung) tersebut telah menyebabkan lahan itu sangat rentan ter-

hadap erosi dan sulit untuk digunakan untuk usahatani. Lahan tersebut dapat dipulih-

kan kondisinya jika dilakukan perataan (sehingga mudah diolah), perbaikan sifat kimia 

(peningkatan kadar unsur hara esensial tersedia bagi tanaman), dan pemberian bahan 

yang dapat merangsang terjadinya agregasi antar partikel primer (pembentukan dan 

pemantapan struktur tanah), sekaligus dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air 

(daya jerap tanah terhadap air). Bahan tersebut yang diperkirakan dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut antara lain bubuk nano particles batuan silikat yang dikombinasikan 

dengan kompos bahan organik (SROF) (Priyono et al., 2006). 

 

SROF Sebagai Amelioran Tanah 

SROF (silicate rock-organic fertilizer) adalah campuran bubuk nano particles ba-

tuan silikat (silicate rock fertilizer, SRF) dengan bahan organik (kompos) (Priyono et al., 

2006; Priyono dan Arifin, 2007). Selain sebagai sumber hara tanaman, SRF dapat  
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MATARAM  

Kawasan Penambangan Batu Apung
(Lokasi Penelitian)  

 

 

Gambar 1. Peta kawasan penambangan batu apung (Kecamatan 
Bayan, Kabupaten Lombok Barat, NTB)  dan 

 Gangga, Kayangan, 

  
Kab.  Gambar 2. Kondisi umum lahan bekas 

bagian utaraLombok Barat
  

penambangan batu apung di  
 yang perlu diperbaiki

 

berfungsi sebagai pembenah tanah (soil ameliorant) (Leonardos et al., 1987 dan 2000; 

Harley dan Gilkes, 2000; Coventry et al., 2001; Priyono, 2005). Kedua fungsi SRF 

tersebut sulit dipisahkan dan keduanya dapat mempengaruhi (memperbaiki) kondisi 

lahan terdegradasi dan hasil tanaman. Demikian halnya dengan bahan organik 

(kompos) dapat berfungsi seperti hal-nya SRF, yaitu sebagai sumber hara maupun 
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ameliran. Dengan demikian, secara sinergik, SRF + BO atau SROF dapat berperan 

sebagai pupuk dan amelioran. 

Selain dapat memperbaiki status hara tanah, aplikasi SRF berpengaruh positif 

terhadap beberapa sifat tanah penting lainnya yang secara gabungan dan saling tindak 

(confounding effects) meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman (Priyono, 2005).  

Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SRF dapat meningkatkan pH tanah 

masam (Holdren dan Berner, 1979; Gillman, 1980; Gillman et al., 2001 dan 2002; 

Leonardos et al., 1987 dan 2000; Wang et al., 2000; Coventry et al., 2001; Harley, 

2002; Priyono et al., 2002; Priyono dan Gilkes, 2004; Priyono et al., 2006), mening-

katkan kapasitas tukar kation  tanah (Gillman et al., 2001 dan 2002; Coventry et al., 

2001) dan mengurangi toksisitas Al dan jerapan P oleh kation polivalen (Mn, Fe, Al) 

pada tanah masam (Coventry et al., 2001). Pemberian SRF (dosis 5 – 10 t/ha) 

meningkatkan serapan Si oleh tanaman (ryegrass) menjadi 2 – 4 kali lipat (Conventry et 

al., 2001; Priyono, 2005) sehingga memberikan keuntungan tambahan kaitannya de-

ngan meningkatnya ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit (Volk et 

al., 1958; Epstein, 1999) dan menurunnya toksisitas Al pada tanaman jagung Corrales 

et al. (1997). Penggunaan pupuk batuan silikat (SRF) berpengaruh positif terhadap 

aktivitas organisme tanah sebagai akibat dari perbaikan sifat tanah (yaitu meningkatnya 

kadar hara dan pH tanah masam) (Priyono et al., 2006). Dengan demikian, SRF dapat 

berperan sebagai sumber unsur hara tanaman sekaligus sebagai pembenah (amelio-

rant) tanah secara umum (Leonardos et al., 1987 dan 2000; Coventry et al., 2001; 

Priyono, 2005; Priyono et al., 2006). 

 

2.3.  Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas SROF 

Efektivitas SROF sebagai pemasok unsur hara bagi tanaman dan pembenah ta-

nah secara umum dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu (1) kadar dan laju pelarutan 

hara dari SROF ke larutan tanah, (2) jenis/sifat tanah (Priyono, 2005; Priyono et al., 

2006), dan (3) jenis tanaman (Wang et al., 2000; Harley dan Gilkes, 2000; Hensinger et 

al., 2001). 

Kadar dan laju pelarutan unsur hara dari SROF ke larutan tanah adalah indikator 

kemampuan potensial SROF sebagai pemasok hara tanaman dan amelioran tanah. Ke-

dua sifat tersebut dipengaruhi oleh jenis batuan/mineral penyusunnya. Kelompok batu-

an mafic misalnya, didominasi oleh mineral ferro-magnesium silikat yang mengandung 

banyak kation basa, misalnya Ca, Mg, serta unsur hara mikro Mn, Fe, Cu, dan Zn, tetapi 

sedikit K (< 1 % K2O). Batuan mafic relatif lebih mudah terlarutkan daripada batuan 

felsic (Krauskopt, 1972; Aubert dan Pinta, 1979; Deer et al., 1992; Priyono dan Gilkes, 
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2004). Kelompok batuan felsic didominasi oleh mineral kaya silika (kwarsa atau/dan 

feldspar), mengandung sedikit hingga cukup banyak unsur K (4 – 20 % K2O) (Priyono, 

2005), tetapi miskin unsur hara makro (Ca, Mg) dan mikro (Fe, Mn, Zn, dan Cu) 

(Krauskopt, 1972; Aubert dan Pinta, 1979; Deer et al., 1992; Priyono, 1991, 2005; 

Harley dan Gilkes, 2000). Ketepatan pemilihan jenis batuan sebagai pupuk yang efektif 

perlu disesuaikan dengan macam dan tingkat kekahatan hara dalam tanah (Wang et al., 

2000; Priyono, 2005). SROF dari batuan mafic lebih sesuai untuk diaplikasikan pada ta-

nah kahat Ca, Mg, dan hara mikro, sedangkan SROF dari batuan felsic, misalnya gneiss 

atau mineral feldspars, akan efektif jika diaplikasikan pada tanah kahat K (Priyono, 

2005). Jenis batuan silikat dari beberapa gunungapi di Jawa, Lombok, dan Sumbawa 

yang termasuk batuan mafic cukup baik untuk digunakan sebagai SROF (Priyono et al., 

2006). 

Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa pelarutan (dissolution) SROF di 

dalam tanah dipengaruhi oleh sifat tanahnya. Sifat tanah tersebut meliputi: (1) tekstur 

(Priyono, 1991; Priyono dan Gilkes, 2004), bahwa laju pelarutan unsur hara dari SROF 

di dalam tanah liat (clay) lebih tinggi daripada di dalam tanah pasiran, (2) pH (Holdren 

dan Berner, 1979; Priyono dan Gilkes, 2004), bahwa laju pelarutan meningkat dengan 

meningkatnya kemasaman tanah, dan (3) bahan organik (Oliva et al., 1999; Priyono et 

al., 2006), bahwa makin tinggi tingkat kelembaban dan kadar bahan organik tanah, 

makin tinggi laju pelarutan hara dari SROF di dalam tanah tersebut. Uji pelarutan bebe-

rapa jenis SROF (basalt, dolerite, gneiss; Ø awal < 250 μm) dan mineral silikat (K-

feldspar; Ø awal < 150 μm) dalam 23 macam tanah dari Australia Barat (Priyono dan 

Gilkes, 2004) dapat disimpulkan antara lain bahwa: (1) makin lama pengilingan SROF (0 

– 120 menit dengan ball mill) makin laju pelarutan kadar hara, (2) kation bervalensi 

tunggal (monovalent cations) lebih mudah larut daripada kation bervalensi banyak 

(divalent dan polyvalent cations), (3) kadar liat dan kemasaman tertukarkan tanah 

memberikan kontribusi sekitar 60 % terhadap laju pelarutan SROF tersebut di dalam 

tanah, dan (4) laju pelarutan unsur hara dari SROF di dalam tanah dapat diprediksi 

cukup akurat dengan nilai laju pelarutan SROF dalam campuran asam asetat + asam 

oksalat 0.01M yang dikocok selama 30 – 60 menit, dengan pola hubungan (rumus) 

yang bebeda-beda untuk masing-masing jenis batuan/mineral. Hasil uji pelarutan ba-

tuan silikat (SROF) dari empat gunungapi di Indonesia dalam beragam jenis tanah 

(Priyono et al., 2006) menunjukan bahwa SROF tersebut cukup baik sebagai sumber 

hara tanaman dan ameliorant tanah; dan kadar bahan organik bersamaan dengan pH 

tanah menentukan sekitar 95 % reaksi pelarutan unsur hara tersebut dalam tanah.  
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Implikasi praktis dari hasil penelitian pelarutan tersebut, kaitannya dengan ke-

mungkinan penggunaan SROF sebagai pupuk dan ameliorant yang efektif, adalah ba-

gaimana memodifikasi faktor yang bertangungjawab terhadap pelarutan unsur hara dari 

SROF tersebut sehingga diperoleh pedoman mengenai sifat tanah yang menyebabkan 

laju pelarutan unsur hara akan seimbang dengan laju serapan hara oleh tanaman, atau 

pada jenis tanah seperti apa, aplikasi SROF akan paling efektif (Priyono dan Gilkes, 

2004).  

Efektivitas SROF sebagai pemasok unsur hara tanaman maupun ameliorant se-

cara umum ditentukan pula oleh tingkat dan jenis kekahatan hara (Coroneos et al., 

1996; Hinsinger et al., 1996; Wang et al., 2000; Bolland dan Baker, 2000; Priyono, 

2005). SROF dari batuan basalt dan dolerite (mafic) lebih efektif diaplikasikan pada 

tanah agak masam (pH < 6.5) dan miskin hara basa (Ca, Mg) daripada diaplikasikan 

pada tanah netral – basa; sedangkan SROF dari batuan gneiss dan mineral feldspar 

(felsic) lebih efektif diaplikasikan pada tanah kahat K walaupun pH tanahnya cukup ting-

gi (sekitar netral) (Priyono, 2005).  

Jenis tanaman yang berbeda dapat berbeda pula dalam hal kebutuhan unsur 

hara dan sistim perakarannya sehingga mempengaruhi efektivitas SROF. Misalnya, ta-

naman rumput (ryegrass) yang dipupuk SROF lebih banyak menyerap unsur hara Ca, 

Mg, dan K daripada clover (Harley, 2002). Hasil penelitian Wang et al. (2000) menun-

jukkan bahwa pengaruh jenis tanaman terhadap efektivitas SROF terkait dengan efi-

siensi sistim perakaran tanaman dalam mengabsorpsi unsur hara. Urutan efisiensi sistim 

perakaran, kaitannya dengan intensitas serapan terhadap unsur K dari SROF (bubuk ba-

tuan gneiss) adalah jagung > ryegrass > pak-choi (Wang et al., 2000). Peran penting 

akar tanaman dalam pelarutan hara dari SROF di rhyszosphere juga dapat dibuktikan 

oleh Hinsinger et al. (1995 dan 2001). 

 

2.4. Cara untuk Meningkatkan Efektivitas SROF 

Lambatnya pelarutan unsur hara ke larutan tanah dapat dipandang sebagai sifat 

SROF yang menguntungkan ditinjau dari aspek lingkungan (pencemaran) karena me-

ngurangi pelindihan unsur hara. Tetapi ditinjau dari segi efektivitas pupuk hal tersebut 

dapat dianggap sebagai kelemahan SROF karena secara agronomis kurang efektif di-

banding pupuk kimia mudah larut dalam air. Beberapa cara praktis untuk mempercepat 

pelarutan hara dari SROF ke larutan tanah telah dikaji, misalnya melalui pengasaman 

(acidulation) gneiss dengan asam kuat (H2SO4) (Weerasuriya et al., 1993) dan penggi-

lingan intensif (high-energy milling) pada beberapa jenis mineral silikat (Harley, 2002), 

apatit (Lim et al., 2003), basalt, dolerite, gneiss dan feldspar (Priyono, 2005).  
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Metode pengasaman (Weerasuriya et al., 1993) sangat efektif, tetapi peng-

gunaan asam kuat mungkin terlalu mahal dan dapat menimbulkan dampak negatif ter-

hadap lingkungan biota tanah dan perairan. Penggilingan dengan energi tinggi (high-

energy milling) yang umumnya digunakan dalam industri keramik atau bidang tehnik 

material (material engineering) dapat menghancurkan struktur mineral atau batuan dan 

dihasilkan nanoparticles yang sangat reaktif (Garcia et al., 1991; Suraj et al., 1997; 

Sugiyama et al., 1994; Gasalla et al., 1987; Aglietti, 1994; Kühnel dan van der Gaast, 

1989). Tehnik tersebut telah diadopsi untuk memproduksi SRF dan ternyata dapat me-

ningkatkan efektivitas SRF (Harley, 2002; Priyono, 2005) dan bubuk apatit (Lim et al., 

2003) yang sangat berarti. Hasil penelitian skala laboratorium menunjukan bahwa lama 

waktu penggilingan SRF (ukuran partikel awalnya < 250 μm) dengan energi tinggi yang 

optimum adalah 10 – 90 menit, tergantung pada jenis batuan/mineralnya (Priyono, 

2005). Akan tetapi, kajian lebih lanjut tentang kelayakan tehnis maupun ekonomis 

(milling cost) produksi SRF maupun SROF pada skala industri dan aplikasinya pada ber-

bagai jenis tanaman dan tanah masih perlu dilakukan. Selain itu, aplikasi SRF dalam 

bentuk bubuk batuan halus dalam skala besar mungkin juga dapat menimbulkan masa-

lah pencemaran lingkungan (oleh partikel debu) sehingga dapat menurunkan status SRF 

sebagai pupuk non polutant. Granulasi SRF atau mengkombinasikan SRF dengan bahan 

organik (SROF) mungkin merupakan solusi yang tepat dan murah untuk hal tersebut 

(Priyono, 2005; Priyono et al., 2006). 
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III. PROSEDUR KERJA 

 

3.1.  Penyiapan Lahan dan Jaringan Irigasi 

Sebelum dilakukan remediasi (pemberian SROF) dan uji penanaman dengan ta-

naman pangan, lahan tempat penelitian diratakan secara manual (dengan cangkul dan 

skop), pembuatan teras, dan pemasangan jaringan irigasi (pipa 4” dan 2”) dari pipa induk 

dari sumur bor ke petak lahan (Gambar 3). Luas lahan percobaan 0,5 ha, dibagi menjadi 

tiga blok berdasarkan posisi lereng (atas, tengah, dan bawah). Setiap blok dibagi menjadi 

5 unit petak percobaan (200 – 250 m2), sehingga diperoleh 15 unit petak percobaan. 

Jarak antar blok 1 m, sedangkan antar unit percobaan dalam satu blok dipisahkan dengan 

pematang 0,5 m. 

Gambar 3. Perataan lahan dan pembuatan teras  
 

Gambar 4. Dua jenis alat pancar air sederhana (dibuat oleh tim peneliti dengan bahan 
pipa paralon dan slang plastik 1”) yang digunakan dalam penelitian ini 
 

Sistem irigasi yang digunakan adalah irigasi permukaan dengan menggunakan alat 

pancar sederhana seperti tampak dalam Gambar 4. Pada setiap kegiatan penyiraman, 

pompa air dioperasikan pada kekuatan 1500 rpm, menghabiskan bahan bakar (solar) 
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rata-rata 5 liter per jam. Air dipancarkan ke permukaan lahan melalui 6 – 8 alat pancar 

(sprinkle) secara bersamaan. 

 

3.2. Penyiapan Bahan Remediasi (SROF) 

SROF adalah campuran bubuk batuan silikat dan kompos kotoran ternak dengan 

bandingan 1 : 4 (w/w). SROF diaplikasikan langsung di sebelah kiri - kanan baris tanaman 

uji. Batuan silikat basaltik (Ø < 0,5 cm) hasil erupsi G. Rinjani sebanyak 2 kg dan 5 kg 

bola baja (Ø = 2,2 cm) dimasukan ke dalam vial (tabung baja) ball mill, kemudian mesin 

dioperasikan pada kecepatan sekitar 300 rpm selama 30 menit (Gambar 5). Kompos ko-

toran ternak diambil dari timbunan (bertahun-tahun) di lokasi kandang ternak sapi dan 

kambing milik petani di sekitar lokasi percobaan. Komposisi kimia dan mineral, dan distri-

busi ukuran partikel bubuk batuan silikat tertera dalam Tabel 1.  

 

 
Gambar 5. Ball mill yang digunakan dalam penelitian ini serta contoh hasil penggilingan 
batuan silikat selama 30 menit 

Batuan < 0,5 cm, bola baja, dan bubuk 
batuan setelah digiling 30 menit Ball Mill 

 
 
Tabel 1. Komposisi kimia dan mineral, dan ukuran partikel bubuk batuan silikat basaltik 
 
Komposisi kimia (% 
oksida) * 

 SiO   Al2O3  CaO    MgO   K2O   Na2O   FeO  MnO ZnO  CuO lain-lain 

52,3  24,8   4,8    1,8     6,3    3,3      6,2   0,15  0,01  0,33  < 0,01   

Komposisi mineral 
utama ** 

  Gendrite; Fargasite; Albite; Anorthite; Muscovite 

Ukuran partikel (µm)    < 10   10–20  20-30  30-40  40–60  60–80  > 80 

Persentase (%) ***    28        5           5       6          8        8         40     

* Destruksi basah dengan HF (modifikasi Jackson, 1958) 
** Interpretasi dari dara XRD (X-ray diffraction patterns) 
*** Methoda pipet (Gee dan Bauder, 1986) 
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3.3. Pelaksanaan Uji Respon Tanaman 

Seperti telah dijelaskan di depan bahwa lahan bekas penambangan batu apung 

tidak dapat dimanfaatkan untuk usahatani karena kondisi morfologi lahan, sifat fisik dan 

kimia yang rusak. Kerusakan morfologi lahan diatasi dengan cara perataan lahan dan 

pembuatan teras. Untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, maka digunakan SROF. 

Untuk mengetahui efektivitas pemberian SROF tersebut, maka digunakan indikator bebe-

rapa jenis tanaman pangan, yaitu jagung, ubi kayu, dan kacang tanah; serta pengukuran 

aktivitas organisme tanah (laju respirasi) sebagai indikator kualitas tanah secara umum. 

Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok/blok (3 blok) dengan perlaku-

an dosis SROF yang terdiri atas 5 aras. Untuk tanaman I (jagung dan ubi kayu), dosis 

SROF adalah 0 (kontrol), 2,5, 5,0, 7,5, dan 10 ton/ha. Untuk tanaman II (kacang tanah, 

ditanam setelah panen jagung pada petak perlakuan yang sama pada jagung dan ubi ka-

yu), dosis SROF adalah 0 (kontrol), 5, 10, 15, dan 20 ton/ha. Sebagai pupuk dasar untuk 

tanaman jagung adalah 300 kg urea/ha dan 200 kg SP-18/ha; sedangkan pupuk dasar 

untuk tanaman kacang tanah adalah 100 kg NPK/ha dan 200 kg SP-18/ha. 

 

Tanaman Jagung dan Ubi Kayu 

Sebelum dilakukan remediasi dengan SROF dan penanaman benih jagung, lahan 

dibasahi (diairi selam 6 jam) menggunakan alat pancar seperti telah dijelaskan sebelum-

nya. Untuk aplikasi SROF dan penanaman jagung, lahan digaris dengan kayu yang di-

bengkokan seperti mata bajak (lihat Gabar 6) dengan jarak mamanjang antar baris 40 cm 

dan antar dua baris dengan dua baris berikutnya 80 cm. Benih jagung (BISI II) ditanam 1 

biji di atas SROF pada masing-masing baris lubang memanjang dengan jarak dalam baris 

40 cm, ditutup dengan tanah di sekitarnya. Penamanan jagung dilakukan pada awal bulan 

Maret 2009 (memasuki awal musim kering). Penyiraman tanaman dilakukan sesuai de-

ngan kondisi kelengasan tanah (3 – 4 hari sekali selama + 15 menit per petak (4 jam 

untuk semua petak), hingga 2 minggu menjelang panen (110 hst). 

Gambar 6. Aplikasi SROF dan penanaman benih jagung 
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 Pupuk dasar (150 kg urea/ha dan 200 kg SP-18/ha) diaplikasikan pada saat ta-

naman berumur 2 minggu; dan pupuk ke 2 (150 kg urea/ha) pada umur 45 hst. Bibit ubi 

kayu ditanam pada saat tanaman jagung berumur 3 minggu. Tetapi, bibit ubi kayu terse-

but sebagian besar tidak dapat tumbuh (karena cuaca yang mulai panas - menyengat), 

dan tidak dapat diatasi (gagal tumbuh) meskipun secara rutin dilakukan penyiraman 3 – 4 

hari sekali seperti dijelaskan di atas. Tampaknya, penanaman ubi kayu di daerah tersebut 

hanya bisa dilakukan pada awal musim hujan (Desember – Januari). 

Penyiangan dilakukan 2 kali, yaitu pada 21 hst dan menjelang pemupukan dasar 

ke 2 (45 hst). Selama percobaan berlangsung tidak digunakan pestisida. Tanaman jagung 

dipelihara hingga panen pada 110 hst. 

 

Tanaman Kacang Tanah 

Penanaman tanaman ke 2 (kacang tanah) pada pertengahan Agustus 2009, ter-

tunda sekitar 1 bulan karena perlu dilakukan perbaikan jaringan irigasi (pipa induk) kare-

na banyak yang bocor, serta sulit diperoleh tenaga kerja karena bulan puasa. 

Sebelum dibajak, lahan diairi dengan sistem gravitasi (leb) selama 8 jam hingga 

tanahnya basah sampai kedalaman sekitar 15 cm. SROF diaplikasikan dengan cara sama 

seperti pada tanaman jagung (Gambar 6), tetapi dengan jarak antar baris 20 cm, dan ja-

rak antara dua baris dengan dua baris berikutnya 40 cm. Benih kacang tanah (var. lokal 

Bima) ditanam (1 biji/lubang tanam) dengan jarak tanam 15 cm pada setiap lubang baris  

aplikasi SROF. Pupuk dasar diaplikasikan pada tanaman berumur 7 hst.  Penyiangan seka-

ligus pembumbunan dilakukan pada 21 hst dan 35 hst. Penyiraman tanaman dengan alat 

pancar air (sprinkle) dilakukan pada setiap 3 – 4 hari sekali selama 4 – 6 jam, disesuaikan 

dengan kondisi kelengasan tanah dan tingkat pertumbuhan tanaman. Kacang tanah dipa-

nen pada umur 90 hst.    

 

3.4. Parameter yang Dikaji 

Parameter yang dikaji dalam penelitian adalah perubahan kualitas tanah sebagai 

yang diakibatkan oleh pemberian SROF, dengan indikator: (1) laju respirasi dan populasi 

mikroorganisme tanah yang digunakan, (2) pH, total C-organilk tanah, KTK, kadar basa 

tertukarkan (Ca, Mg, K), dan (2) respon tanaman dalam bentuk bobot brangkasan kering 

tanaman, total hasil, serta bobot 1000 butir. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Pengaruh SROF terhadap Aktivitas Mikroorganisme Tanah 

Aktivitas organisme tanah, yang ditunjukan oleh lajur respirasi dan populasi total 

mikroorganisme tanah, dipengaruhi oleh dosis aplikasi SROF. Makin tinggi dosis SROF, 

makin tinggi pula laju respirasi (Gambar 8) dan populasi organisme tanah (Gambar 9). 

Dengan kata lain, aplikasi SROF berdampak positif terhadap sifat biologi tanah. Aplikasi 

bahan organik yang dikombinasikan dengan bubuk batuan silikat basaltik (SROF), 

meningkatkan ketersediaan sumber energi (karbon) dan unsur hara yang dapat 

dimanfaatkan mikroorganisme tanah secara umum untuk berkembang.  
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Gambar 7. Hubungan antara dosis aplikasi SROF dengan laju respirasi (diukur pada saat 
tanaman jagung berumur 45 dan 97 hst) 
 

 
Seperti tampak pada Gambar 7, laju respirasi pada saat tanaman berumur 45 

hst lebih tinggi dibanding pada saat menjelang panen (97 hst). Ada dua kemungkinan 

penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Yang pertama, cadangan sumber energi yang 

menipis pada dengan makin bertambahnya waktu, sehingga terjadi kompetisi antar 

populasi mikroorganisme tanah. Kemungkinan kedua adalah adanya perbedaan 

kelembaban tanah. Pada pertengan pertumbuhan vegetatif (45 hst), kondisi tanah 

dijaga cukup lembab (sekitar kapasitas lapang), pengairan dilakukan secara rutin untuk 

menjamin pertumbuhan tanaman yang optimum; kemudian pemberian air dihentikan 

dua minggu menjelang panen.  
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Gambar 8. Hubungan antara rerata populasi total mikroorganisme (jumlah koloni per 
unit tanah) mikro organisme tanah dengan dosis SROF 

 

Gambar 8 mengindikasikan bahwa pemberian SROF, selain meningkatkan sum-

ber energi (karbon) dan unsur hara seperti telah di jelaskan di atas, juga meningkatkan 

kemampuan tanah mejerap air. Meskipun tanah tidak diairi selama dua minggu (menje-

lang panen), tanah yang diberi SROF kelembabannya lebih tinggi sehingga populasi 

mikroorganisme lebih tanah tinggi daripada yang tidak diberi SROF (kontrol). 

 

4.2. Pengaruh SROF terhadap Sifat Kimia Tanah 

Beberapa sifat kimia tanah (Tabel 2), yaitu pH, kadar C-organik total, KTK, dan 

kadar Ca, Mg, dan K dapat tertukarkan, setelah panen jagung tidak banyak berubah 

(tidak signifikan), bahkan cenderung menurun dengan meningkatnya dosis aplikasi 

SROF. Tetapi, residu unsur hara (tersedia bagi tanaman) tersebut masih cukup untuk 

mendukung pertumbuhan optimal tanaman berikutnya. Pemberian SROF tersebut lebih 

bersifat untuk mempertahankan kondisi kesuburan (kimia) yang optimal, penyeimbang 

kondisi keharaan di dalam tanam, dalam jangka waktu lama (long term) (Priyono, 

2005). 

Pemberian SROF sampai dengan 10 t/ha (1 % dari bobot tanah seluas 1 ha 

dengan kedalaman 10 cm) memberikan pasokan unsur hara secara langsung ke larutan 

tanah relatif sangat sedikit. Jumlah bubuk batuan dari 1 ton SROF adalah 200 kg. Jika 

kadar CaO (lihat Tabel 1) 4 %, misalnya, maka pasokan Ca dari batuan silikat secara 

langsung maksimum hanya sekitar 8 kg total CaO/ha atau sekitar 7 kg Ca/ha. Dari 

bahan organik (kadar Ca sekitar 0,4 %) menyumbangkan secara langsung maksimum 

1,6 kg Ca/ha. Berarti, aplikasi 1 ton SROF/ha hanya menyumbangkan Ca secara 

langsung maksimum 8,6 kg/ha.  
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Tabel 2. Sifat kimia tanah sebelum dan susudah remediasi dan panen jagung 

 

No Sifat Tanah/ 
Kadar Hara 

 Satuan Sebelum 
Remediasi

Dosis aplikasi SROF (t/ha) 
0 2,5 5,0 7,5 10 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 

pHH2O (1:2.5) 
 
Total C-organik 
 
Total N 
 
Total P 
 
KTK 
 
Ca-tertukarkan 
 
Mg-tertukarkan 
 
K-tertukarkan 

- 
 

% 
 

% 
 

ppm 
 

me/100g 
 

me/100g 
 

me/100g 
 

me/100g 

5,86 
 

0,20 
 

0,02 
 

2,80 
 

4,50 
 

3,80 
 

0,70 
 

0,56 

5,60 
 

0,34 
 

0,01 
 

3,20 
 

4,80 
 

4,20 
 

0,66 
 

0,41 
 

5,53 
 

0,42 
 

0,02 
 

4,10 
 

5,20 
 

3,74 
 

0,52 
 

0,48 

5,61 
 

0,26 
 

0,02 
 

6,40 
 

5,26 
 

3,34 
 

0,31 
 

0,62 
 

5,48 
 

0,51 
 

0,01 
 

4,80 
 

5,55 
 

2,93 
 

0,43 
 

0,22 

5,56 
 

0,44 
 

0,01 
 

2,80 
 

6,06 
 

2,23 
 

0,62 
 

0,32 

 

  Tetapi perlu dicatat bahwa pengaruh dari pemberian SROF dapat bersifat 

langsung terhadap peningkatan cadangan unsur hara tersedia, meskipun relatif kecil 

tetapi berimbang; maupun tidak langsung (long term). Laju pelepasan unsur hara dari 

SROF ke lauratan tanah bersifat dinamis (Priyono, 2005). Artinya, laju pelepasan unsur 

hara tersebut dapat terhambat maupun dipercepat, sesuai dengan kadar hara yang 

telah adal di dalam lautan tanah. Makin rendah kadar hara tersedia di dalam larutan 

tanah (tanah miskin hara), maka laju pelepasan unsur hara relatif cepat hingga 

mencapai titik keseimbangan. Sebaliknya, pada tanah yang telah kaya unsur hara 

tersedia, pelepasan unnsur hara dari batuan maupun SROF relatif lambat. 

 

4.3.   Pengaruh SROF terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung 

Dosis pemberian SROF sampai dengan 10 ton/ha nyata meningkatkan pertum-

buhan (bobot total brankasan kering tanaman), kuantitas dan kualtias hasil tanaman 

jagung, seperti ditunjukkan dalam grafik (Gambar 9 - 11). 

Perubahan (peningkatan) nilai variable seperti tertera dalam ketiga grafik terse-

but menujukan bahwa pemberian SROF meningkatkan produktivitas lahan berdasarkan 

indikator respon tanaman terhadap perlakuan tersebut. Pengaruh dosis SROF yang pa-

ling menyolok adalah terhadap pertumbuhan (bobot brankasan kering) dan kualitas 

hasil jagung (bobot 1000 butir). Selain perubahan keharaan, hal itu kemungkinan juga 

disebabkan oleh lebih terpenuhinya kebutuhan air tanam pada lahan yang diberi SROF. 
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Gambar 9. Hubungan antara rerata bobot brangkasan kering tanaman jagung dengan 
dosis pemberian SROF. Grafik balok yang diiukuti dengan label yang sama tidak berbeda 
nyata pata tarf uji LSD α = 0,05. 

 

 

Gambar 10. Hubungan antara rerata hasil jagung (pipilan kering) dengan dosis 
pemberian SROF. Grafik balok yang diiukuti dengan label yang sama tidak berbeda 
nyata pata tarf uji LSD α = 0,05. 
 

Pada kondisi musim kering (mulai bulan Maret), pertumbuhan tanaman pada 

tanah pasiran seperti di lokasi penelitian ini, faktor kelembaban tanah (pengairan) 

menjadi faktor pembatas utama. Meskipun pengairan diberikan secara teratur dan 

dianggap cukup optimal (3 – 4 hari sekali dengan alat pancar air selama 4 jam/0,5 ha), 

evaporasi di lokasi tersebut sangat tinggi. Dalam selang waktu 24 jam, permukaan  
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Gambar 11. Hubungan antara rerata bobot 1000 butir jagung kering dengan dosis 
pemberian SROF. Grafik balok yang diiukuti dengan label yang sama tidak berbeda 
nyata pata tarf uji LSD α = 0,05.. 

 

tanah tampak kering, meskipun tanah di bagian dalam (+ 10  cm di bawah permukaan) 

masih lembab, terutama pada tanah yang diberi SROF. Hal itu menunjukan bahwa pem-

berian SROF juga berperan menjerap air sehingga tidak cepat habis terevaporasikan 

oleh kondisi kering dan intensitas penyinaran matahari yang tinggi dan penuh. Dengan 

kata lain, pemberian SROF meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi (menggu-

nakan air tanah dalam) yang biaya operasionalnya relatif tinggi (mem-butuhkan solar 

5L/jam, atau Rp. 25.000,-/jam). Implikasi praktisnya bahwa pemberian SROF tersebut 

juga mengurangi biaya usahatani yang dialokasikan untuk pengairan. 

  

4.4. Pengaruh SROF terhadap Hasil Kacang Tanah 

 Pemberian SROF meningkatkan hasil tanaman kedua (kacang tanah va-

rietas lokal Bima) seperti tampak pada Gambar 12. Rerata hasil panen (polong 

segar) berkisar antara 0.9 s/d 1.5 t/ha. Kisaran hasil tersebut relatif masih 

rendah, jauh lebih rendah dari potensi hasil varietas lokal Bima yang dapat 

mencapai 4 t/ha. 

Pada perode tanam ke dua (mulai bulan September) merupakan musim 

sangat kering. Penanaman dengan menerapkan sistem pengairan pancar (sprin-

kle) selama 3 jam/0.5 ha tidak dapat memenuhi kebutuhan air bagi tanaman 

untuk perkecambahan, sehingga mengalami kegagalan (pertumbuhan < 40 %).  

Penamanan diulang dengan meneraapkan sistem pengairan leb (gravitasi) sela-

ma 6 jam/0.5 ha, sehingga pertumbuhannya > 95 %. Dari pengalaman tersebut  
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Gambar 12. Hubungan antara rerata hasil kacang tanah (polong segar) dengan dosis 
pemberian SROF. Grafik balok yang diiukuti dengan label yang sama tidak berbeda 
nyata pata tarf uji LSD α = 0,05..
 

jelas bahwa kelembaban tanah (tingkat kecukupan air bagi tanaman) merupa-

kan faktor pembatas utama selama pertumbuhan hingga panen tanaman kacang 

tanah tersebut. Pemberian SROF kedua (pada tanaman kedua) tersebut lebih 

berperan sebagai ameliorant - meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air 

yang diberikan melalui irigasi air tanah dalam. Sebaliknya, fungsi SROF sebagai 

pemasok unsur hara tidak terlalu tampak pengaruhnya terhadap hasil kacang 

tanah; dalam kondisi relatif kering (meskipun diairi) dan pH cukup tinggi 

mendekati netral (lihat Tabel 2), menyebabkan pelepasan unsur hara dari SROF 

relatif lambat. Meskipun kecukupan air (terutama pada dosis pemberian SROF 

tinggi, 20 t/ha), tingkat produksi tanaman kacang tanah belum maksimal karena 

tidak didukung dengan ketersediaan hara yang cukup. Dampak pemberian SROF 

terhadap peningkatan produksi tanaman memakan waktu relatif lama, tetapi 

jelas bahwa pemberian SROF mampu memperbaiki kondisi lahan yang telah 

rusak akibat penambangan batu apung.  
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V.  KESIMPULAN 

 

Lahan terdegradasi akibat penambangan bahan induknya (batu apung) di Kabu-

paten Lombok Barat bagian utara dapat dipulihkan kondisinya melalui dua tahapan uta-

ma, yaitu (1) perataan morfologinya, dan (2) pemberian ahan amelioran SROF (silicate 

rock-organic fertilizer). Perataan lahan (secara manual)/dan terassering  memungkin-

kan lahan itu layaj digunakan untuk kegiatan usahatani, sedangkan pemberian SROF 

dapat memperbaiki produktivitas lahan. 

Dosis pemberian SROF sampai dengan 20 t/ha meningkatkan kualitas dan pro-

duktivitas tanah terdegradasi tersebut, diindikasikan dengan meningkatnya aktivitas 

dan populasi organisme tanah dan cadangan unsur hara tersedia bagi tanaman. Hal itu 

menyebabkan meningkatnya pertumbuhan serta kuantitan dan kualitas hasil tanaman 

(jagung dan kedelai). Implikasi praktis dari hasil penelitian ini bahwa teknik remediasi 

ini dapat diterapkan efektif dan relatif murah pada lahan terdegradasi di Lombok Barat 

ataupun di tempat lain yang diakibatkan oleh penambangan batu apung; dan kemung-

kinan juga pada lahan terdegradas akibat jenis kegiatan yang lain (penambangan lo-

gam). 

Khusus untuk kondisi lahan kering seperti di Lombok Barat bagian utara yang 

tanahnya porus, bertekstur pasiran, dan sumber air utama adalah air hujan yang sa-

ngat terbatas serta sumber air tanah dalam, faktor pembatas utama untuk usahatani 

lebih lanjut (setelah diremediasi dengan SROF tersebut) adalah efisiensi penggunaan 

air irigasi tersebut untuk tanaman. Hal tersebut perlu dikaji lebih jauh untuk dapat me-

nentukan sistem irigasi yang paling efektif dan efisien serta jenis komoditi pertanian 

yang menguntungkan. Oleh sebab itu dipandang sangat perlu untuk dilakukan kegiatan 

penelitian lanjutan hingga terbentuk sistem usahatani yang menguntungkan (berkelan-

jutan) dan ramah lingkungan, dan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahte-

raan dan ketahanan pangan bagi masyarakat di daerah itu 
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VI.  PERKIRAAN DAMPAK HASIL KEGIATAN 

 

6.1.  Bagi Masyarakat dan Pemda Lombok Barat 

Adanya kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Desa Akar-Akar, telah menarik 

perhatian banyak pihak, terutama masyarakat setempat yang lahannya terdegradasi 

dan tidak dapat dimanfaatkan untuk usahatani. Pemandangan yang kontras tampak 

jelas di lapang antara kondisi lahan yang telah diremediasi dengan SROF dengan yang 

belum diremediasi.  

Dampak lebih jauh dari kegiatan ini terhadap masyarakat bahwa meraka menya-

dari bahwa tindakan penambagnan bahan induk tanah (batu apung) di lahannya harus 

dihentikan. Lahan yang terlanjur sudah rusak dapat dipulihkan dengan teknik sederhana 

seperti yang dilakukan dalam kegiatan ini. Hasil dari remediasi tersebut dapat mening-

katkan produktivitas lahan; dan lebih jauh nantinya dapat memperbaiki kondisi keta-

hanan pangan di daerah tersebut. 

 

6.2. Bagi Litbang Pertanian dan Universitas 

Dampak positif bagi institusi (Litbang Pertanian dan Unram) adalah terbentuknya 

kerjasama yang saling menunjang, sharing dan penggunaan sumberdaya manusia dan 

sarana yang ada di masing-masing institusi reset mejadi lebih optimal. Selain itu, 

keterlibatan mahasiswa dari perguruan tinggi (Unram) dapat membantu mereka 

menyelesaiikan tugas akhirnya (skripsi/tesis), dan memberikan pengalaman berharga 

dalam melakukan kerjasama penelitian. 
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Lampiran 1.  Laju respirasi mikroorganisme tanah (rerata dari tiga posisi telatif terhadap 

tegakan tanaamn) 

 

No 

Dosis SROF 

(t/ha) 

Tanaman Umur 45 hst Tanaman berumur 97 hst

Blok I Blok II Blok III Blok I Blok II Blok III

  ------------  me CO2/jam ------------ ------------ me CO2/jam ------------

1. 0 86.9 83.6 76.8 34.0 45.2 35.0 
2. 2,5 86.7 131.4 106.4 67.6 64.1 67.6 
3. 5,0 93.0 125.4 104.6 50.9 115.0 65.8 
4. 7,5 95.7 109.1 118.3 85.8 89.2 110.8 
5. 10 94.8 129.3 124.1 99.4 110.4 119.1 
        

Lampiran 2. Jumlah koloni mikroorganisme tanah  

No Dosis SROF (t/ha) Blok I Blok II Blok III

  ------------------------- Koloni x 103/gr tanah --------------------------

1. 0 66,5  34,0   44,0

2. 2,5 87,5  93,0   44,5

3. 5,0 83,0  86,0 101,5

4. 7,5 93,0 132,0 112,0

5. 10 84,0 227,0 141,5

 

Lampiran 3. Bobot brangkasan kering tanaman jagung  

No Dosis SROF (t/ha) Blok I Blok II Blok III

  ------------------------- -------- kg/ha --------- --------------------------

1. 0 2,31 2,80 2,28

2. 2,5 3,59 3,53 2,95

3. 5,0 3,56 3,73 2,85

4. 7,5 3,73 4,09 4,28

5. 10 4,73 5,73 4,59
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Lampiran 4. Hasil tanaman jagung (pipilan kering)  

No Dosis SROF (t/ha) Blok I Blok II Blok III

  ------------------------- -------- kg/ha --------- --------------------------

1. 0 0,94 0,88 1,02

2. 2,5 0,95 1,34 1,53

3. 5,0 0,90 1,15 1,72

4. 7,5 0,96 1,10 2,10

5. 10 1,20 1,61 1,42

  

Lampiran 5. Bobot 1000 butir biji jagung kering  

No Dosis SROF (t/ha) Blok I Blok II Blok III

  ------------------------- --------gram --------- --------------------------

1. 0 190 220 240

2. 2,5 200 240 230

3. 5,0 230 240 240

4. 7,5 240 250 250

5. 10 250 240 250

 

 

 Lampiran 6. Bobot kacang tanah polong segar  

No Dosis SROF (t/ha) Blok I Blok II Blok III

  ------------------------- --------t/ha --------- --------------------------

1. 0 1,15 0,89 0,77

2. 5 0,65 1,14 1,24

3. 10 1,25 1,18 1,03

4. 15 1,18 0,79 0,94

5. 20 1,34 1,58 1,58
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Lampiran 6. Beberapa foto kegiatan di lapang dan kondisi tanaman 

 

Penyiraman tanaman jagung dengan air tanah dalam dialirkan melalui jaringan pipa 
sepanjang + 500 m dari mesin pompa (tidak tampak di gambar) 

Kondisi tanaman umur 1 bulan dan 
pemupukan (urea) ke dua 

Kondisi tanaman jagung umur 2 bulan 

 

 
Tanaman umur 80 hst Panen, umur 110 hst 
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Tanam kacang tanah, melibatkan mahasiswa Jururusan Ilmu Tanah Unram, pada acara 
praktikum Agrogeologi 

Pengairan kacang tanah, menggunakan sistem curah (sprinkle) sederhana, memanfaatkan 
sumber air tanah dalam 

Kondisi pertumbuhan tanaman kacang tanah 
umur 2.5 hst 

Kondisi tanaman kacang tanah 2 minggu 
menjelang panen 

 


