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RINGKASAN EKSEKUTIF
Kaji Terap Pengelolaan Pertanian Lahan Kering
di Kabupaten Lombok Utara - Nusa Tenggara Barat
Lahan kering merupakan salah satu kekayaan sumberdaya alam penting di KLU
yang harus dikelola secara tepat sehingga dapat memberikan manfaat optimal
bagi masyarakat luas. Selain masalah sifat/kondisi tanahnya, faktor pembatas
utama dalam pengembangan usahatani lahan kering adalah terbatasnya
sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan untuk usahatani itu. Sumberdaya air
yang terbatas itu harus digunakan secara efisien, terutama untuk usahatani.
Usahatani di lahan kering adalah suatu sistem yang kompleks, sehingga dalam
pengembangan pertanian itu perlu memperhatikan banyak aspek, dan harus
ditangani secara terpadu dan sinergis. Upaya tersebut harus diprioritaskan pada
penanganan beberapa faktor pembatas yang dominan yang dapat memberikan
dampak positif yang luas terhadap faktor pembatas lainnya.
Kegiatan kaji terap ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi potensi dan permasalahan teknis untuk optimasi pemanfaatan sumberdaya air yang ada di KLU dan
(2) membuat percontohan pemanfaatan lahan kering untuk usahatani di beberapa kelompok tani dengan kondisi agoekologi yang berbeda. Hasil dari
kegiatan ini diharapkan (1) dapat digunakan sebagai masukan bagi instansi teknis
untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya air dan sarana irigasi
lahan kering yang sudah ada, (2) tersedianya refensi (percontohan) pengembangan usahatani di lahan kering yang tepat dan dapat diterapkan pada dan oleh
kelompok tani lain di KLU, sesuai dengan kondisi agro-ekologi setempat.
Kegiatan kaji terap ini terdiri atas dua tahapan utama. Pertama, upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air untuk usahatani, diawali dengan kegiatan (a)
identifkasi dan evaluasi kondisi sarana pengairan (terutama sumur bor air tanah
dalam) di KLU, kemudian (b) memodifikasi sistim irigasi dengan saluran terbuka
menjadi tertutup (menggunakan pipa PVC). Kedua, meningkatkan produktivitas
usahatani lahan kering, dilakukan melalui demplot penerapan konsep usahatani
sehat di 3 lokasi terpilih (yaitu di Dusun Jugil, Aikbari, dan Boyotan), menggunakan metode sekolah lapang.
Hasil observasi dan evaluasi lapang mengenai keberadaan sumberdaya air di
KLU, terutama sumur bor air tanah dalam beserta fasilitas irigasinya, hanya
sekitar 30 % (32 units) yang dapat dimanfaatkan, sedangkan sisanya tidak/
kurang terurus, bahkan banyak yang rusak atau hilang fasilitas utamanya (mesin
pompa). Pemanfaatan sumur bor tersebut terutama untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga sehari-hari; dan hanya sekitar 5 unit yang juga dimanfaatkan
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untuk usahatani. Keengganan petani memanfaatkan fasilitas pengairan itu untuk
usahatani karena biaya operasional yang tinggi dan tidak efisien. Tetapi, modifikasi sederhana pada sistim penyaluran air ke petak pertanaman, yaitu dengan
menambah saluran pipa PVC 2” dan beberapa outlets serta mengalirkan air
langsung ke petak pertanaman, signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan
air itu untuk usahatani 2 – 3 kali lipat; dan ditinjau dari aspek bisnis, usahatani
tanaman pangan itu layak diterapkan. Perubahan sederhana dengan biaya yang
relatif murah itu berdampak jamak (multi impacts) positif yang luas, terutama
peningkatan intensitas tanam (2 – 3 kali lipat) dan produktivitas usahatani,
selanjutnya meningkatkan ketersediaan lapangan kerja (sebagai buruh tani), dan
dapat berdapak positif lebih lanjut pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Penerapan konsep ’usahatani sehat’ dengan mengoptimalkan pemanfaatan
sumberdaya lokal merupakan model usahatani yang sangat menguntungkan,
ramah lingkungan, dan berkelnajutan untuk kondisi sosio-agro ekologis lahan
kering di KLU. Secara teknis, model itu diterapkan berdasarkan prinsip utama:
(1) menggunakan pupuk organo mineral cair (SiPlus) untuk menyehatkan dan
menguatkan daya tahan tanaman terhadap tekanan faktor lingkungan, termasuk
serangan HPT, (2) tidak memberantas/membunuh organisme pengganggu
tanaman (OPT) ataupun meremediasi tanahnya yang mahal biayanya, (3)
penggunaan pestisida nabati berbahan baku lokal, (4) penggunaan kombinasi
pupuk sintetis (25 – 50 % standard rekomendasi) dicampur dengan kompos, dan
penggunaan benih lokal yang dapat ditanam ulang. Usahatani bawang merah
dengan menerapkan konsep usahatani sehat itu sangat potensial dikembangkan
di KLU; bahkan, KLU dapat dijadikan sebagai salah satu sentra produksi dan
sumber benih bawang merah bebas pestisida di NTB.
Beberapa rekomendasi yang urgent untuk ditindak-lanjuti oleh PEMDA KLU,
dalam rangka percepatan optimalisasi pemanfaatan lahan kering di KLU adalah
sebagai berikut:
1. Pengusulan ke BWS NTB untuk dilakukan perbaikan aspek teknis pada sarana
irigasi sumur air tanah dalam yang rusak/kurang berfungsi.
2. Melakukan modifikasi sistim irigasi (penyaluran air) yang lebih efisien pada
jaringan irigasi lahan kering yang sudah ada di KLU.
3. Pemetaan/pewilayahan pengembangan komoditi pertanian spesifik di lahan
kering KLU, dilengkapi dengan rencana tindak pengembangan secara
bertahap serta penggangarannya.
4. Implementasi/desiminasi konsep usahatani sehat di semua area usahatani di
KLU, disertai program pendampingan, secara bertahap dan sinergis dengan
program pembangunan pertanian yang lain.
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EXECUTIVE SUMMARY
Action Research of Dryland Farming Management in The District of
North Lombok – West Nusa Tenggara
Dryland is an important natural resource in the District of North Lombok (DNL)
that should be appropriately utilized for optimum benefits of public. In addition
to the problem associating to soil properties, the main limiting factor of the
farming is the limited wáter resources in the area. The available resources,
therefore, must be utilized efficiently mainly for farming.
Dryland farming is a complex system, thus many aspects must be taken into
account in developing the farming and handled integrately and synergically.
Handling the domonant limiting factor, which may provide great positive impacts
to other factors, must be prioritized.
The objectives of the research were (1) to identify the potency and technical
issues in optimizing the utilization of available water resouces in DNL and (2) to
set field plots of dryland farming management in several farmer group areas
having different agro-ecological condition. Results of the research were proposed
(1) to be a useful reference for local technical institutions in utilizing the available
water resources and dryland-irrigation facilities, (2) as a reference (example) of
appropriate dryland farming management being applicable on farm level at
specific local agro-ecological condition in DNL.
This field trial consisted of two main steps. Firstly, optimizing the utilization of
water resources for farming, started by (a) identifiying and evaluating the present
condition of dryland watering facilities (mainly for those of deep-ground water)
in DNL, then (b) modifying the present irrigation system from open to close
system (by using PVC pipes). Secondly, improving the productivity of dryland
farming by providing field plots for the implementation of healthy farming concept
in 3 sample sites (i.e., in Dusun Jugil, Aikbari, and Boyotan), by using filed school
method.
Results of field observation and evaluation on water resources in DNL, especially
of those for the deep-ground water and its irrigation facilities, indicated that only
about 30 % (32 units) were utilized, while the rest was improperly managed,
broken, or no main components (e.g., water pump). The utilization of those
facilities was mainly for daily life use, and only 5 units were for farming. Farmers
did not utilize those irrigation facilities due to its high operational cost and
inefficiency. By applying simple modification to wter lines, which was adding 2”
PVC pipes and several outlets governing the water flow directly into planting
plots, significantly increased water use efficiency up to 2 – 3 fold; and the food
crop farming b using the method was economically suitable. The simple and low
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cost-technical changes provided multiple positive impacts, mainly to the
improvement of planting intensity (2 – 3 times/year) and farming productivity,
which further improved the availability of job vacations (as labor) and other
aspects of public livelihood.
The implementation of ’healthy farming’ concept by optimizing the utilization of
local reseources was a profitable farming model, environmentally sound, and
sustainable in the socio-agroecological condition of dryland in DNL. Technically,
the model was impelemented based on the principles of (1) using a liquid-organo
mineral fertilizer (SiPlus) to grow healthy crops and resistent to environmetal
stresses, including to pest and diseases attaches, (2) not killing organisms (pests
and pathogents), or no necesity of remediating soil which would was cost very
expensive, (3) applying locally available botanical pesticides, and (4) applying
synthetic fertilizers (only 25 – 50 % to standard recommentation) mixed with
organic compost, and planting local seeds which were replantable.
Growing red onion by emplying healthy farming concept was a potential farming
to be developed in DNL, and DNL may become a central production and seed
resource of pesticide free red onion in West Nusa Tenggara.
Several recommendations which urgently should be followed up by DNL
government to accelarate the optimimalization of utiliing dryland were as follows:
1. Submitting a proposal to BWS NTB (institution of river areas – West Nusa
Tenggara) for fixing technical problems of deep-ground water irrigation in
DNL.
2. Modifying the present irrigation (water line) system in DNL to increase its
water efficiency more efficient.
3. Mapping of agricultural areas in DNL for the development of specific drylandagriculture commodities, completed with action plan, step by step procedure,
and budgeting.
4. Implementing/desiminating the concept of healthy farming in all farming
areas in DNL, technically guided, step by step, and that is synergicall
associated to the other farming development programs.
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KATA PENGANTAR
Kegiatan kaji terap pengelolaan lahan kering ini merupakan salah satu
bentuk kerjasama antara PEMDA Kab. Lombok Utara (KLU) dengan Universitas
Mataram. Hasil riset dan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan usahatani lahan kering, yang telah dihasilkan oleh para peneliti,
khususnya dari P3LKT Unram, diterapkan di tingkat hamparan (on farm). Meskipun sumbangan pemikiran dan kerja lapang oleh tim pelaksana relatif kecil,
diharapkan hasil dari pelaksanaan kegiatan ini dapat menjadi pengungkit, dan
pembuka pintu bagi pemda setempat dalam pengembangan lahan kering di KLU
ke depan.
Puji syukur dipanjadkan ke hadirat Allah swt, karena hanya atas ijin-Nya
pekerjaan kaji terap pengelolaan lahan kering di KLU- NTB ini dapat kami
selesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih
kepada pihak BAPPEDA KLU yang telah memberikan kepercayaan kepada kami
untuk menangani pekerjaan tersebut. Kepada kelompok tani di Jugil, Aikbari, dan
Boyotan, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya secara aktif dalam
kegiatan ini. Semoga apa yang telah kami perbuat, meskipun tidak seberapa
banyak, dapat membantu pada petani di KLU meningkatkan kesejahterannya,
serta berkontribusi positif bagi pembangunan sektor pertanian di KLU.

Mataram, 10 November 2014
Ketua Tim Pelaksana

Ir. Joko Priyono, M.Sc., Ph.D
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I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Salah satu sumberdaya alam di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang
sangat penting dan pengembangannya akan mempunyai kontribusi besar
terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di KLU adalah lahan
kering. Dari luasan lahan pertanian di KLU sekitar 61 ribu hektar (BAPPEDA KLU,
2010), hanya 18 % merupakan lahan basah (sawah beririgasi), sedangkan
sisanya (82 %) adalah lahan kering yang belum termanfaatkan secara optimal.
Terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah, program
pembangunan sektor pertanian lebih diarahkan pada percepatan pencapaian
kecukupan persediaan (swasembada) kebutuhan pokok masyarakat, yaitu
pangan. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan pertanian lahan kering di KLU
harus diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan lahan itu untuk pengembangan
beragan komoditi bahan pangan. Agar hasil dari upaya pengembangan itu
optimal dan berkelanjutan (sustainable), diperlukan perencanaan dan implementasi program aksi yang tepat pula.
Secara teknis, faktor pembatas utama dalam pengembangan lahan kering
di KLU adalah sumberdaya air untuk usahatani. Intensitas keterbatasan oleh
faktor tersebut sangat beragam, dari yang sangat intensif (langka sumberdaya
air) sampai agak intensif (agak kurang sumberdaya air), karena adanya
perbedaan kondisi agro-ekologis setempat. Kondisi lahan kering yang beragam
tersebut memerlukan penanganan spesifik, sesuai dengan kondisi setempat
(spesifik lokal). Terkait dengan hal itu, secara umum, peningkatan efisiensi
penggunaan sumberdaya air untuk usahatani, menjadi bagian utama dalam
penanganan masalah lahan kering untuk usahatani di KLU. Faktor pembatas
berikutnya adalah pengaturan pola tanam dan jenis komoditi yang diusahakan,
sesuai dengan ketersediaan sumberdaya air dan sifat tanah/lahan setempat.
Perlu disadari bahwa usahatani di lahan kering - KLU sangat rentan dan
beresiko tinggi terhadap perubahan iklim, seperti yang terjadi pada beberapa
dekade terakhir. Resiko tersebut terutama berkaitan dengan periode hujan yang
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relatif singkat (2 – 3 bulan) dan tidak teratur sehingga petani sering mengalami
kesulitan untuk menentukan waktu tanam yang tepat. Hal itu sering menyebabkan gagal panen atau penurunan produksi bahan pangan yang drastis, sehingga
menimbulkan kerugian besar bagi petani dan keresahan masyarakat di KLU.
Untuk mengatasi berbagai persoalan utama dalam pengembangan lahan
kering, khususnya di KLU, P3LKT Unram telah banyak melakukan riset terapan
serta menemukan teknologi aplikatif untuk usahatani di lahan kering yang layak
diterapkan di tingkat hamparan (on farm). Kegiatan kaji terap pengelolaan lahan
kering di KLU mengadopsi tehnologi aplikatif tersebut, dan hasilnya dituangkan
dalam laporan ini.

1.2. Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari kegiatan kaji terap ini adalah untuk (1) mengidentifikasi
potensi dan permasalahan teknis serta pemanfaatan sumberdaya air yang ada di
KLU dan (2) membuat percontohan pemanfaatan lahan kering untuk usahatani
di beberapa kelompok tani dengan tipe/kondisi agro-ekologi yang berbeda.
Manfaat dari kegiatan ini minimal adalah (1) sebagai masukan bagi
instansi teknis untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya air dan
sarana irigasi lahan kering yang sudah ada dan (2) tersedianya refensi
(percontohan) pengembangan usahatani di lahan kering yang akan dapat
diterapkan/ditiru oleh kelompok tani lain di KLU, sesuai dengan kondisi agroekologi setempat.
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II. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1. Pertimbangan Teoritis
Lahan kering dapat didefinisikan secara sederhana sebagai lahan non sawah beririgasi teknis (tidak tergenang); sumber air utama untuk usahataninya
adalah air hujan/dan sumber mata air (spring). Lahan kering meliputi lahan
sawah tadah hujan dan tegalan/ladang, lahan perkebunan, dan hutan. Faktor
pembatas utama untuk usahatani di lahan kering adalah terbatasnya sumberdaya air. Terkait dengan upaya pengembangan lahan kering di KLU, beberapa
pertimbangan teknis dan praktis yang digunakan sebagai dasar penyusunan
rencana dan pelaksanaan kegiatan kaji terap pengembangan usahatani lahan
kering adalah sebagai berikut:
1) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air adalah prioritas utama dalam
pengembangan lahan kering. Khusus untuk di wilayah KLU, selain air hujan,
terdapat banyak sumberdaya air berupa air tanah dalam (deep-ground water)
dari kedalaman 80 – 100 m. Fasilitas sumur bor itu, dilengkapi dengan mesin
pompa serta jaringan irigasi pipa (lihat Gambar 1). Tetapi, fakta di lapang
menunjukkan bahwa fasilitas tersebut belum termanfaatkan secara optimal
sehingga banyak yang terbengkelai, tidak terurus, rusak atau hilang sebagian
komponennya.
Untuk mengoptimalkan sumberdaya air itu, perlu dilakukan evaluasi kondisi
riil fasilitas irigasi air tanah dalam tersebut, sehingga dapat diketahui masalah
riil di tingkat hamparan sebagai penyebab kurang/tidak optimalnya pemanfaatan fasilitas tersebut oleh petani/kelompok tani. Hasil evaluasi itu akan
dapat digunakan sebagai dasar penyusunan usulan oleh instansi teknis terkait
ke Pemda KLU/ dan Pusat, sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan/
pengelolaan yang tepat, sesuai dengan kondisi riil di lapang.
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Gambar 1. Sebaran Sumur Bor Air Tanah Dalam di KLU (bintang merah)
2) Lahan kering merupakan suatu sub sistem yang terdiri atas komponen fisik
dan non-fisik, unsur teknis agronomik dan non-teknis (sosial-budaya,
ekonomi, dan kelembagaan) yang tidak dapat dipisahkan atau saling terkait
satu-sama lain. Oleh karena itu, pengembangan usahatani lahan kering harus
dilakukan melalui pendekatan sistem. Artinya, pengembangan aspek teknis
harus dikaitkan dengan aspek non teknis secara terpadu dan sinergis.
3) Kaji terap pengembangan usahatani lahan kering dilakukan di 3 tempat yang
akan ditetapkan kemudian (setelah dilakukan identifikasi dan evaluasi
sumberdaya air). Pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan (1)
kodisi agro-ekologisnya (sumber air, jenis tanah/land system) yang berbeda,
mewakili kondisi lahan kering di KLU, (2) tersedia pompa/jaringan irigasi air
tanah dalam yang dapat dioperasikan, sumberdaya air lainnya (mata air), dan
(3) kesediaan (komitmen) kelompok tani untuk berpartisipasi langsung dalam
kegiatan itu.
4) Teknologi yang ditawarkan bersifat tepat guna, dapat diterapkan oleh
petani/kelompok tani secara mandiri dengan mengoptimalkan sumberdaya
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lokal. Secara khusus, dalam kegiatan ini diterapkan konsep ’usahatani sehat’
yang dikembangkan oleh P3LKT Unram (Dr. Joko Priyono) untuk mengatasi
3 masalah dalam usahatani yang umum dan sering terjadi di tingkat
hamparan, yaitu (1) serangan hama dan penyakit tanaman (HPT), (2)
pemupukan, dan (3) kondisi/sifat tanah sebagai media tanam. Ketiga masalah
itu diatasi secara terpadu dan sinergis.
Tiga prinsip utama dalam konsep usahatani sehat adalah (1) masalah HPT
tidak diatasi dengan membunuh/memberantas organisme (hama dan
patogen penyembab penyakit), tetapi dengan menyehatkan dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan HPT, (2) penggunaan pestisida
bersifat preventif (hanya dengan pestisida nabati, berasal dari bahan
tanaman lokal), dan (3) masalah yang berkaitan dengan pasokan unsur hara
esensial, diatasi secara langsung pada tanamannya, bukan untuk memperbaiki kondisi atau diaplikasikan melalui tanah/media tumbuh.
Secara teknis, konsep usahatani sehat diterapkan melalui penggunaan pupuk
organo mineral cair (Silikat Plus atau SiPlus) yang dikembangkan oleh Dr Joko
Priono (P3LKT Unram). SiPlus dibuat dari bahan alami (batuan volkanik) tanpa
menggunakan bahan kimia bereaksi keras/berbahaya; mengandung semua
unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh tanaman dengan proporsi yang
berimbang, ramah lingkungan; diaplikasikan langsung pada daun, batang/
dan buah tanaman. Aplikasi SiPlus menyebabkan tanamannya sehat, quantitas
dan kualitas produksi tanaman optimal, tahan terhadap tekanan faktor
lingkungan termasuk serangan HPT. Apapun kondisi/masalah pada media
tumbuh (tanah), asalkan tanaman itu dapat tumbuh pada awal fase vegetatifnya (kerusakan tanah tidak terlalu parah), maka aplikasi SiPlus solusinya.
5) Kaji terap dilakukan melalui ’sekolah lapang’ dengan mengedepankan/memperkuat sistem kerjasama (gotong royong) dalam kelompok tani.
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2.2. Pelaksanaan Kegiatan
a. Persiapan
Tahap persiapan meliputi melengkapi persyaratan administrasi dan perijinan
pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan pendahuluan (interm report)
yang berisi rencana detil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak
kerjasama pelaksanaan kaji terap pengembangan lahan kering di KLU antara
pihak Lemlit Unram dengan BAPPEDA KLU.
b. Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dimaksud adalah data sekunder dari lembaga/
instansi terkait, terutama yang berkaitan dengan sebaran sumur bor dan jenis
sumberdaya air lainnya yang telah teridentifikasi. Data tersebut akan
digunakan sebagai (peta) dasar untuk observasi/identifikasi lang-sung ke
masing-masing site tentang kondisi sumberdaya air itu pada saat ini,
sekaligus dilakukan diskusi (FGD) dengan kelompok tani pemakai sumberdaya air tersebut. Selain aspek teknis juga aspek sosial-ekonomi dan kelembaggan yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana detail kegiatan
kaji terap pengembangan lahan kering di KLU.
c. Lokasi Kaji Terap
Berdasarkan hasil tahapan kegiatan b, dipilih 3 lokasi pelaksanaan kaji terap,
yaitu (Gambar 2):
(1) Kelompok Tani ‘Berikuk Gati’ di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol,
Kecamatan Gangga.
(2) Kelompok Tani ‘Gerseng Makmur’ di Dusun Aikbari, Desa Gumantar,
Kecamatan Kayangan.
(3) Kelompok tani ‘Karya Tani 2’ di Dusun Pawang Baturan, Desa Gumantar,
Kecamatan Kayangan
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Site 3: Pawang Baturan

Site 2: Aikbari
Site 1: Jugil

Gambar 2. Peta lokasi pelaksanaan kaji terap

d. Pelaksanaan Kaji Terap
Kaji terap dilaksanakan dalam bentuk sekolah lapang pengelolaan lahan
kering (SL-PLK) dengan tahapan sebagai berikut:
1) Sosialisasi (dan FGD) dengan masing-masing kelompok tani target/di
lokasi kaji terap. Materi utama yang disampikan oleh tim pelaksana
kegiatan kepada petani adalah:
(a) Upaya mengefisienkan pemanfaatan sumberdaya air yang ada,
terutama pada musim kering, melalui penerapan sistem irigasi
gravitasi melalui pipa PVC dan penggunaan bahan organik – kompos
kotoran ternak.
(b) Konsep ’bertani sehat’ dan penerapannya dengan penekanan pada
penggunaan pupuk alami (Silikat Plus), kompos, dan pestisida nabati
(tanpa pestisida sintetis), benih varietas lokal (komposit).
(c) Memperkenalkan budidaya jagung komposit berumur pendek (70
hari) dan usahatani bawang merah sehat (tanpa pestisida sintetis).
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2) Modifikasi sistim/jaringan irigasi lahan kering (dari sumur bor). Umumnya
menggunakan sistem gravitasi, air dari sumur bor dialirkan melalui pipa
PVC 6” kotak bagi (box), kemudian dialirkan langsung ke ptak pertanaman
melalui saluran terbuka (tanah, tanpa pasangan semen). Sistem irigasi
tersebut sangat boros air, tidak efisien, terutama pada tanah yang porus.
Sistem tersebut dimodifikasi dengan menambahkan saluran air dari kotak
bagi ke beberapa titik outlet (contoh pada Gambar 3). Dari outlet tersebut, air disalurkan langsung ke petak pertanaman melalui pipa PVC 2”.

Gambar 3. Contoh model jaringan irigasi lahan kering (modifikasi),
memanfaatkan sumberdaya air tanah dalam (deep-ground water) di KLU
3) Penerapan mix farming menggunakan sarana produksi organik/ alami
lokal, antara lain kompos, pestisida nabati, pupuk SiPlus (dari batuan silikat)
yang dikembangkan oleh P3LKT Unram. Jenis komoditi yang ditanam
disesuaikan dengan kesesuain lahan di masing-masing lokasi kaji terap.
Target dari penerapan faming system ini adalah (1) petani mandiri dari
segi penyediaan input usahatani, (2) usahataninya resisten terhadap
perubahan iklim, dan (3) mereka mampu memproduksi bahan pangan
yang sehat (bebas pestisida sintetis dan bernilai gizi optimal).
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4) Memperkuat tradisi gotong royong dalam usahatani. Hal itu dimaksudkan
untuk menekan biaya produksi (buruh), dan membina kerjasama antar
petani. Tradisi ini sudah ada di masyarakat petani, tetapi saat ini umumnya kurang diterapkan lagi, sehingga perlu dipacu.
5) Memperkuat tradisi gotong royong dalam usahatani. Hal itu dimaksudkan
untuk menekan biaya produksi (buruh), dan membina kerjasama antar
petani. Tradisi ini sudah ada di masyarakat petani, tetapi saat ini umumnya kurang diterapkan lagi sehingga perlu dipacu.
6) Monitoring pelaksanaan kegiatan sekolah lapang dilakukan oleh tim P3LKT
secara rutin/berkala. Pada pertengahan dan akhir tahun kegiatan dilakukan evaluasi dan hasilnya dilaporkan kepada pihak pemrakarsa (BAPPEDA
KLU).
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III. HASIL PELAKSANAAN KAJI TERAP

3.1. Kondisi Sumberdaya Air di KLU
Sumberdaya air yang sudah ada di KLU dan diasumsikan akan mudah/memungkinkan untuk dimodifikasi, diperbaiki, atau dikembangkan sehingga dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk usahatani dalam waktu relatif
singkat, adalah sumur bor air tanah dalam (deep-ground water). Di KLU terdapat
bangunan irigasi memanfaatkan sumur bor air tanah dalam sekitar 120 unit. Hasil
observasi menunjukan bahwa sebagian besar dari sarana tersebut tidak dimanfaatkan/terbengkelai. Hasil observasi (Lampiran 1) terutama di daerah dimana
sumur bor adalah satu-satunya sumberdaya air selain air hujan, secara garis
besar dapat dijelaskan sbb:
1. Alasan utama dari warga masyarakat/petani yang memiliki sarana sumur bor
ari tanah dalam, tetapi tidak memanfaatkannya untuk usahatani karena biaya
operasional (solar) terlalu mahal.
Dengan sistim pengairan gravitasi melalui saluran tanah/terbuka, air itu
banyak yang hilang karena tanahnya sangat porus. Masalah inilah yang
seharusnya diperbaiki dengan cara memodifikasi saluran terbuka menjadi
saluran tertutup (melalui pipa PVC). Meskipun efisiensi penggunaan air dapat
ditingkatkan dengan modifikasi tersebut, masih banyak petani enggan mengeluarkan biaya pengairan itu (in cash) untuk usahataninya, dengan alasan
klasik ’tidak punya modal’.
2. Banyak sumur bor yang dimanfaatkan/dikuasai pemanfaatanya oleh hanya 1
– 2 orang pemilik lahan di situ. Keberadaan sumur bor tersebut tidak memberi
manfaat kepada banyak orang, hanya untuk kepentingan orang/individu
tertentu. Sah saja penggunaan tersebut, tetapi sasaran dari proyek pengadaan sumberdaya air tersebut yang dibangun sekitar tahun 1990-an itu
kurang tepat sasaran.
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3. Tidak lebih dari 5 unit sumur bor yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat
luas (kelompok tani), baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
maupun usahatani. Kelompok tani tersebut umumnya sudah dibina sejak
beberapa tahun terakhir.
Dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air di
KLU, terutama dari sumur bor air tanah dalam, harus dilakukan secara terpadu
dan sinergis, antara upaya perbaikan (modifikasi) sistim irigasi dan teknik
usahataninya. Apapun teknik irigasi yang diterapkan, pemompaan air dari sumur
bor air tanah dalam tetap memerlukan biaya relatif tinggi dibanding dengan
irigasi dari bendung atau dari mata air (spring). Oleh karena itu, komoditi yang
diusahakan harus bernilai ekonomi relatif tinggi dan pemanfaatan air harus tetap
efisien (secukupnya). Selain itu, upaya meningkatkan daya jerap/menahan air
oleh tanah harus ditingkatkan, antara lain menggunakan masukan bahan
organik/kompos ke dalam tanah. Penggunaan kompos tersebut sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk sintetis (terutama urea)
dan memperbaiki sistem aerasi dan struktur tanah sehingga tetap gembur, dan
meningkatkan pasokan unsur hara mikro di dalam tanah.
3.2. Hasil Kaji Terap
Dalam kegiatan ini, beberapa aspek yang dipersiapkan atau/dan diterapkan di tingkat hamparan usahatani adalah:
1. Sosialisasi tentang konsep usahatani sehat untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang usahatani sehat dan menguntungkan, serta usahatani
yang mandiri. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan (di ruangan),
kemudian dipraktekan di lahan (demplot) (lihat Gambar 5).
Hasil utama dari kegiatan sosialisasi ini adalah:
a. Petani menyadari bahwa apa yang sering dilakukan dalam usahataninya
kurang tepat, antara lain: (1) penggunaan pupuk yang berlebihan dan
tidak efisien, (2) penggunaan pestisida sintetis yang mahal
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Gambar 4. Kegiatan sosialisasi program dan konsep usahatani sehat

Bahan yang diperlukan
untuk modifikasi irigasi

Modifikasi diameter saluran Pemasangan outlet dari
irigasi
saluran 4” ke 2”

Stik/outlets yang sudah
terpasang, siap pakai

Pengaliran air langsung ke Kondisi lahan dan tanaman
petak tanaman
sedang diairi

Gambar 5. Modifikasi sistem irigasi lahan kering ’dari sumur bor ke box bagi
kemudian air dialirkan pada saluran terbuka menjadi’ menjadi ’dari sumur bor
melalui pipa 4” dibagi ke pipa 2” ke outlet, kemudian disalurkan langsung ke petak
tanam melalui pipa 2”
dan menghasilkan produk tidak sehat, serta menimbulkan masalah pada
tanaman berikutnya, (3) usahatani sangat tergantung pada pihak lain
(industri sarana produksi), padahal segala resiko kegagalan usahatani
ditanggung oleh petani, dan (4) banyak sumberdaya lokal, seperti
pestisida nabati dan limbah ternak (kompos) sebagai pupuk belum
termanfaatkan.
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b. Petani mengenal produk SiPlus yang multi guna serta ramah lingkung-an;
selain dapat meningkatkan kuantitas maupun kualitas produksi, SiPlus jauh
lebih murah dan efektif dibanding dengan produk pupuk yang ada di pasar
saat ini.
c. Petani mengetahui dan trampil dalam membuat pestisida nabati.
2. Modifikasi sistem irigasi lahan kering yang menggunakan air tanah dalam
(sumur bor) dengan tujuan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya
air untuk usahatani. Kegiatan ini dilakunan di site 1 dan 2 (Dusun Jugil dan
Dusun Aikbari) (lihat Gambar 6). Untuk di site 3 (Dusun Pawang Baturan),
sumberdaya air yang digunakan adalah air dari mata air Santong. Pasokan air
di dusun tersebut yang merupakan bagian ujung (hilir) dari aliran air dari
Santong, sering kurang/sangat terbatas. Untuk keperluan demplot, dibuatkan
bak penampung sementara (terbuat dari plastik/terpal).
Hasil utama dari modifikasi sistim irigasi sebagai berikut:
a. Site 1: Kelompok Tani Beriku Gati di Dusun Jugil.
Modifikasi sistim irigasi di Jugil telah dimulai oleh P3LKT Unram sejak 2012
(proyek adaptasi perubahan iklim, kerjasama UNRAM - CSIRO), dan petani
telah mengetahui manfaat dari perubahan itu, yaitu meningkatnya
efisiensi penggunaan sumberdaya air (dari sumur bor). Sebelum sistim
irigasi itu dimodifikasi, petani di Jugil tidak pernah memanfaatkan sumur
bor untuk mengairi tanamannya, terutama pada musim kering, karena
biaya yang dikeluarkan sangat tinggi. Mereka hanya mampu menanam
tanaman pangan (kacang tanah) sekali setahun pada musim hujan.
Setelah sistim irigasinya dimodifikasi, penggunaan air untuk usahatani
sangat efisien, mereka dapat dan telah diterapkan menanam tanaman
pangan setiap saat (3 – 4 kali setahun). Perbaikan dari sistim irigasi itu
telah berdampak positif yang luas, sebagai pengungkit peningkatan
kondisi kehidupan mereka.
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b. Site 2: Kelompok Tani Gerseng Makmur di Dusun Aikbari
Kelompok tani di site 2 baru mengetahui tentang sistim irigasi langsung
melalui pipa. Meskipun nyata bahwa modifikasi sistim irigasi di itu sangat
menguntungkan, mereka belum kelihatan tertarik/percaya. Tetapi, kemungkinan besar mereka akan menerapkannya pada musim kering tahun
depan (2015) pada aeral yang lebih luas.
c. Site 3: Kelompok Tani Karya Tani 2 di Dusun Pawang Baturan.
Di kelompok tani ini, sumber air yang dimanfaatkan untuk usahatani,
selain air hujan pada musim hujan, adalah air irigasi dari mata air/
bendung di Santong. Persoalan utama bahwa debit air pada musim
kemarau sangat kecil, dan harus digilir; petani sering kekurangan pasokan
air. Untuk memncukupi atau sebagai langkah antisipasi kekurangan air
pada tanamannya, cukup dibuatkan bak penampung sederhana di dekat
petak lahannya (lubang tanah dilengkapi dengan terpal plastik).
3. Penerapan Usahatani Sehat
Konsep ’usahatani sehat’ diterapkan melalui penanaman jagung dan bawang
merah dengan cara/metode khusus: (1) tanpa menggunakan pestisida
sintetis, tetapi pestisida nabati, (2) penggunaan pupuk SiPlus, (3) penggunaan
pupuk sintetis (urea dan SP-36) sebagai pupuk dasar yang dicampur dengan
kompos, dan (4) penggunaan benih non-hibrida (lokal atau komposit) yang
bijinya dapat ditanam ulang. Secara teknis (agronomis), usahatani tersebut
dilaksanakan sbb:
a. Usahatani tanaman jagung:


Benih jagung komposit umur pendek (70 hari) yang dikembang-kan
oleh Unram (Sudika, 2012).



Penyiapan lahan dilakukan seperti biasa, dibajak dengan traktor/sapi,
kemudian diratakan.



Tanah diairi hingga mencapai kapasitas lapang sampai kedalaman 10
– 20 cm. Pengairan itu dilakukan setiap 3 – 4 minggu sekali, sehingga
sampai panen menerlukan 4 kali pengairan.
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Benih ditanam dengan jarak tanam 20 cm x 40 cm, 2 biji/lubang tanam
(tugal), dilakukan setelah pengairan pertama.



Benih pada lubang tanam ditutup dengan segenggam pupuk campuran
urea (50 kg/ha), SP 36 (50 kg/ha) denga 5 – 10 karung kompos
(korotan ternak sapi yang telah matang seperti tanah, hitam). Dosis
pupuk sintetis tersebut hanya 25 - 30 % dari dosis rekomendasi (yang
biasa diterapkan oleh petani) tanpa kompos.



Setelah tanaman tumbuh dengan 4 – 5 lembar daun (sekitar 20 cm),
disemprot dengan SiPlus dicampur dengan ekstrak daun nimbe (neem)
sebagai pestisida nabati. Penyemprotan itu dila-kukan lagi 2 kali (umur
30 dan 40 haris setelah tanam), tanpa pemberian pupuk sintetis
melalui tanah lagi. Hasil penen tananam jagung seperti seperti diringkas pada Tabel 1, sedangkan perhitungan selengkapnya disajikan pada
Lampiran 1.
Tabel 1. Ringkasan hasil kaji terap usahatani tanaman jagung

Lokasi
Jugil
Aikbari
Boyotan
TOTAL



Usahatani
Bisnis (Rp)
Luas (ha) Hasil (ton)
Biaya
Pendapatan Keuntungan
0,85
3,90
6.870.000
7.790.000
920.353
0,25
1,10
1.690.000
2.200.000
510.000
0,25
1,32
1.545.000
2.640.000
1.095.000
1.35
6,32
10.105.000 12.630.000 2.525.000
Konversi
(per ha)
1.870.370

Seperti tampak pada Tabel 1, usahatani jagung komposit umur pendek
dengan menerapkan konsep usahatani sehat, tanpa pestisida sintetis,
cukup menguntungkan, meskipun harus mengeluarkan biaya cukup
tinggi untuk pengairan.



Keuntungan lain adalah kemandirian petani dalam menyediakan input
usahatani (benih, pupuk, dan pestisida nabati), serta adaptif terhadap
perubahan iklim.
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Gambar 6. Tanaman jagung komposit umur pendek di site 1 (Jugil)

Gambar 7. Tanaman jagung komposit umur pendek di site 2 (Aikbari)

Gambar 8. Tanaman jagung komposit umur pendek di site 3 (Boyotan)
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b. Usahatani bawang merah:


Benih bawang merah lokal (varietas Ampenan).



Penyiapan lahan dilakukan seperti biasa. Untuk tanah yang tertekstur
kasar (Jugil dan Aikbari) tidak dibuatkan bedengan; sedangkan di
tanah yang halus (Boyotan), dibuat bedengan setinggi sekitar 10 cm
dan lebar bedengan 100 – 120 cm, memanjang sesuai dengan panjang
petak tanam.



Setelah diolah/dan dibuat bedengan, tanah diairi sampai kapasitas
lapang hingga kedalaman 10 cm. Pemberian air tersebut diulang 4 – 5
kali (sesuai dengan kondisi lapang).



Benih bawang merah ditanam pada jarak tanam 15 cm x 15 cm, sehari
setelah pengairan pertama, kemudian dipupuk/ditutup dengan campuran urea (50 kg/ha) dan kompos (5 – 6 karung).



Setelah tumbuh 3 – 5 cm, gulma dicabut secara manual/dengan alat
sederhana, kemudian tanaman disemprot dengan SiPlus yang dicampur
dengan pestisida nabati (ekstrak daun nimbe).



Penyemprotan dengan SiPlus tersebut diulang seminggu sekali sebanyak 4 kali (4 minggu). Hasil panen bawang merah dari kaji terap ini
diringkas pada Tabel 2, sedangkan perhitungan selengkapnya pada
Lampiran 1.
Tabel 2. Hasil kaji terap usahatani tanaman bawang merah

Lokasi

Usahatani
Bisnis (Rp)
Luas (ha) Hasil (kw)
Biaya
Pendapatan
Keuntungan
Jugil
0,035
7,76
4.892.500 5.432.000
549.500
Aikbari
0,020
5,08
3.150.000 3.556.000
406.000
Boyotan 0,020
4,76
2.900.000 3.332.000
432.000
TOTAL
0,075
17,60 10.942.500 12.320.00
1.377.500
Konversi (per ha)
18.366.667


Seperti tampak pada Tabel 2, usahatani bawang merah varietas lokal
(Ampenan) melalui penerapan konsep usahatani sehat secara finansial sangat menguntungkan. Apalagi jika produk bawang merah yang
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sehat (tanpa residu pestisida sintetis) digarap aspek pemasarannya,
keuntungan tersebut dapat

Gambar 9. Tanaman bawang merah varietas Ampenan di site 1 (Jugil)

Gambar 11. Tanaman bawang merah varietas Ampenan di site 2 (Aikbari)

Gambar 12. Tanaman bawang merah varietas Ampenan di site 3 (Boyotan)
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ditingkatkan melalui peningkatan nilai tambah produk pangan organik.


Selain itu, kemandirian petani dalam hal pengadaan input usahatani
(benih, pupuk, dan pestisida) merupakan keuntungan lain yang tak
ternilai.



Dari hasil kaji terap ini, lahan kering yang difasilitasi dengan sumur bor
di KLU dapat dijadikan sebagai sentra produksi bawang merah organik.

3.3. Evalusi Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Pada akhir pelaksanaan kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap hasil
pelaksanaan kaji terap pengelolaan lahan kering di KLU - NTB tahun 2014, dan
hasilnya diringkas pada Tabel 3. Dari evaluasi tersebut dapat dikemukakan
beberapa hal penting sebagai berikut:
1. Optimalisasi Pemanfaatan Sumur Bor untuk Usahatani
Selama ini, evaluasi secara komprehensif terhadap keberadaan sarana
irigasi lahan kering berupa sumur bor air tanah dalam beserta fasilitasnya,
terutama yang berkaitan dengan pemanfaatannya, belum pernah dilakukan.
Kalaupun ada evaluasi keberadaan sarana irigasi tersebut, rekomendasi yang
diberikan bersifat sektoran, misalnya hanya mengenai perbaikan fisiknya saja,
tidak mengarah pada efisiensi penggunaannya; dan itupun jarang ditindaklanjuti. Fakta di lapang menunjukan bahwa sebagian besar bangunan air yang
dibiayai sangat mahal tersebut belum/tidak dimanfaatkan secara optimal oleh
masyarakat, bahkan banyak yang terbengkelai, rusak/hilang. Di sisi lain,
sumur bor tersebut merupakan satu-satunya sumber air yang ada (selain
curah hujan) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air seharihari bagi rumah tangga/masyarakat di sekitarnya.
Dari jumlah sumur bor sekitar 120 unit, hanya sekitar 30 % yang telah
dimanfaatkan, sebagian besar untuk air minum. Untuk pertanian, jumlah
luasan usahatani, atau jumlah petani yang memanfaatkan sangat sedikit (2 –
5 orang, atau < 10 ha per unit sumur bor). Alasan utama tidak/kurang
digunakannya sumur bor untuk pengairan usahatani adalah biaya opersional
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(solar) untuk pemompaan air yang mahal, karena sistim/jaringan yang ada
tidak efisien (air banyak hilang di saluran terbuka). Oleh sebab itu, langkah
modifikasi sistim irigasi sehingga penggunaan air dari sumur bor itu efisien,
merupakan solusi yang tepat. Modifikasi tersebut menerapkan teknologi
sederhana dan yang mampu dilakukan dan dikelola/dirawat oleh kelompok
tani.
Modifikasi sistim irigasi yang dilakukan pada kegiatan kaji tindak ini
ternyata secara langsung dapat mengubah kondisi usahatani di area demplot
(kelompok tani) tersebut. Satu dari tiga site (demplot) yang sangat nyata
perubahannya adalah di Jugil, yaitu dari sekali tanam per tahun menjadi 2 –
3 kali setahun. Perubahan itu menciptakan/menimbulkan dampak jamak
(multi effects), baik secara langsung maupun tidak, pada berbagai aspek
kehidupan petani/masyarakat setempat. Meningkatnya intensitas tanam
berdampak pada peningkatan penghasilan petani, menambah lapangan kerja
(buruh tani), tersedia cukup bahan pangan untuk masyarakat/kemlompok
tani, dst.
2. Penerapan Konsep Usahatani Sehat
Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, konsep usahatani sehat
menekankan pada penyelesaian masalah usahatani melalui pendekatan
proses alami (ekologis) dengan menerapkan teknologi yang aplikatif on farm,
dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal. Aplikasinya: (1) masalah serangan hama dan penyakit tanaman (HPT) yang merupakan masalah
umum dalam usahatani tanaman pangan, diatasi bukan dengan memberantas organisme pengganggu tanaman (hama dan patogen penyebab
penyakit), tetapi dengan menyehatkan tanamannya serta meningkatkan daya tahan tanaman itu terhadap tekanan faktor lingkungan
biotik maupun abiotik, (2) untuk tujuan pencegahan terhadap terjadinya
serangan HPT yang tinggi, digunakan pestisida nabati yang dibuat oleh petani
sendiri dari bahan tanaman berkhasiat pestisida yang tumbuh di daerah
tersebut, dan (3) masalah keharaan (kekurangan ataupun kelebihan, serta
ketidak-imbangan unsur hara tanaman) diatasi secara langsung pada
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tanamannya, bukan pada media tumbuh (tanah)-nya, yaitu menggunakan
pupuk organo mineral cair (Silikat Plus) yang dibuat dari batuan silikat G.
Rinjani dan diproduksi di KLU.
Penerapan konsep tersebut diarahkan agar petani menjadi mandiri,
minimal dalam hal pengadaan input usahatani (benih, pupuk, dan pestisida
nabati). Secara teknis, konsep tersebut diterapkan on farm sebagai berikut:
a. Usahatani menggunakan bibit/benih lokal (non hibrida atau komposit)
yang telah beradaptasi terhadap kondisi agro-ekologi setempat, dan sebagian hasilnya dapat digunakan sebagai benih pada musim tanam berikutnya (dapat ditanam ulang). Dalam kaji tindak ini, benih tanaman pangan
yang diuji-cobakan adalah jagung komposit berumur pendek (70 hari),
tahan terhadap cekaman kekeringan, dan bawang merah varietas Ampenan.
b. Penggunaan pupuk organik dari limbah ternak yang dikomposkan dan
pupuk Silikat Plus (SiPlus). Pupuk sintetis, terutama urea/dan TSP tetap
digunakan, tetapi dalam kuantitas sangat rendah (25 – 50 kg/ha). Pupuk
organik (kompos) tersebut diperkaya unsur haranya (terutama N dan P)
dengan menambahkan pupuk sintetis (urea dan SP/TSP), sedangkan SiPlus
diaplikasikan melalui daun (disemprotkan).
Penggunaan kompos (diperkaya dengan urea dan TSP) dimaksudkan
untuk memenuhi kebutuhan unsur hara yang berimbang bagi tanam-an,
terutama pada fase vegetatif awal; sekaligus untuk meningkatkan
kemampuan tanah menahan air, sehingga air irigasi yang mahal itu tidak
banyak yang hilang. Campuran pupuk organik + urea + TSP tersebut
diaplikasikan langsung sebagai penutup benih jagung ataupun bibit
bawang merah pada lubang tugal/tanam.
Pupuk SiPlus diaplikasikan sedini mungkin (awal pertumbuhan tanaman),
yaitu pada saat tanaman telah memiliki beberapa lembar daun. Selain
dapat memenuhi kebutuhan hara tanaman secara lengkap dan berimbang, SiPlus memasok unsur silikat (Si) yang mempunyai banyak peran
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penting untuk pertumbuhan dan hasil tanaman yang optimal, serta
meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan HPT dan cekaman
kekeringan.
Kombinasi dari modifikasi sistim irigasi lahan kering dan penerapan
konsep usahatani sehat seperti telah dijelaskan di atas, dalam waktu singkat
telah berdapak positif secara langsung pada masyarakat petani. Dampak
positif penting yang langsung dirasakan oleh petani adalah (1) meningkatnya
keuntungan (finansial) dari usahatani tersebut, seperti ditunjukkan pada
Tabel 1 dan 2, (2) biaya usahatani relatif rendah (tidak perlu modal untuk
input usahatani yang tinggi), produksi relatif tinggi (terutama bawang merah)
dan sehat (tanpa residu pestisida sintetis), (3) meningkatnya kepercayaan
petani bahwa usahatani lahan kering dengan memanfaatkan sumur bor
sangat menguntungkan jika metode tersebut di atas diterapkan dengan baik,
dan (4) petani lebih mandiri, tidak khawatir dengan kemungkinan langka
benih, langka pupuk, ataupun perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi.
Berdasarkan hasil kaji terap tersebut, pembinaan kelompok tani lahan
kering perlu terus dilakukan, terutama ke tahap pengelolaan bagian hilir dari
usahatani itu, yaitu pengolahan dan pemasaran hasil usahatani. Produk
bahan pangan yang sehat (non pestisida) dari usahatani lahan kering tersebut
harus mempunyai nilai tambah yang signifikan, sehingga sasaran utama dari
pembangunan pertanian – meningkatkan kesejahteraan masyarakat/petani
dapat terwujud.
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IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.1.

Kesimpulan
Dari hasil observasi dan evaluasi lapang terhadap keberadaan
sumberdaya air di KLU, terutama sumur bor air tanah dalam beserta fasilitas
irigasinya, hanya sekitar 30 % (32 units) yang kondisinya dapat dimanfaatkan,
sedangkan sisanya tidak/kurang terurus, bahkan banyak yang rusak atau hilang
fasilitas utamanya (mesin pompa). Pemanfaatan sumur bor tersebut terutama
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan hanya sekitar 5 unit
yang juga telah dimanfaatkan untuk usahatani. Keengganan petani memanfaatkan fasilitas pengairan itu untuk usahatani karena biaya operasional yang
tinggi dan tidak efisien. Tetapi, modifkasi sederhana pada sistim penyaluran air
ke petak pertanaman, yaitu dengan menambah saluran pipa PVC 2” dan
beberapa outlets langsung ke petak pertanaman, signifikan meningkatkan
efisiensi penggunaan air itu untuk usahatani 2 – 3 kali lipat; dan dari aspek
bisnis usahatani tanaman pangan sangat layak diterapkan. Perubahan sederhana dan biaya yang murah itu menimbulkan dampak jamak (multi impacts)
positif yang luas, terutama peningkatan intensitas tanam (2 – 3 kali lipat) dan
produktivitas usahatani, selanjutnya meningkatkan kesempatan kerja (buruh
tani) dan diprediksi berdapak positif lebih lanjut pada berbagai aspek kehidupan
masyatakat.
Penerapan konsep ’usahatani sehat’ dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal merupakan model usahatani yang sangat menguntungkan, ramah lingkungan, dan berkelnajutan untuk kondisi sosio-agro
ekologis lahan kering di KLU. Secara teknis, model itu diterapkan berdasarkan
prinsip utama: (1) menggunakan pupuk organo mineral cair (SiPlus) untuk
menyehatkan dan menguatkan daya tahan tanamannya terhadap tekanan
faktor lingkungan, termasuk serangan HPT, (2) tidak memberantas/membunuh organisme pengganggu tanaman (OPT) ataupun meremediasi tanahnya
yang mahal biayanya, (3) penggunaan pestisida nabati berbahan baku lokal,
(4) penggunaan kombinasi pupuk sintetis (25 – 50 % standard rekomendasi)
dicampur dengan kompos, dan penggunaan benih lokal yang dapat ditanam
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ulang. Usahatani bawang merah dengan menerapkan konsep usahatani sehat
itu sangat potensial dikembangkan di KLU; bahkan, KLU dapat dijadikan sebagai salah satu sentra produksi dan sumber benih bawang merah bebas pestisida
sintetis di NTB.
4.2.

Rekomendasi Tindak Lanjut
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan kaji tindak, evaluasi proyek, serta
berbagai hasil reset oleh banyak pihak sebelumnya, direkomendasikan beberapa
hal yang urgent untuk ditindak-lanjuti oleh PEMDA KLU, dalam rangka percepatan optimalisasi pemanfaatan lahan kering di KLU, sebagai berikut:
1. Pengusulan ke BWS NTB untuk dilakukan perbaikan aspek teknis/sarana
irigasi sumur air tanah dalam yang rusak/kurang berfungsi.
2. Melakukan modifikasi sistim irigasi (penyaluran air) yang lebih efisien pada
jaringan irigasi lahan kering yang sudah ada di KLU dengan penganggarannya.
3. Pemetaan/pewilayahan pengembangan komoditi pertanian spesifik di lahan
kering KLU, dilengkapi dengan rencana tindak pengembangan secara bertahap serta penggangarannya.
4. Implementasi/desiminasi konsep usahatani sehat di semua area usahatani di
KLU, disertai program pendampingan, secara bertahap dan sinergis dengan
program pembangunan pertanian yang lain.
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LAMPIRAN
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125,000 10 HOK

125,000 10 HOK 400,000
637,500 42 HOK 1,800,000

10 kg

10 kg
51 kg
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Vol.

1,250,000 10 HOK

50 kg

50 kg

175 kg 4,312,500 35 HOK 1,400,000

P. Suhardi (200 m2)
3. Site 3 (Boyotan):

Amak Wir (200 m2)

TOTAL (750 m2)

1,250,000 10 HOK

1,812,500 15 HOK

400,000

400,000

600,000

1,250,000 10 HOK

400,000

200,000

Rp

50 kg

562,500 5 HOK

Rp

Total di site 1 (350 m2) 75 kg
2. Site 2 (Aikberi):

b. Amak Kejik 200 m

25 kg

a. Amak Nur 150 m2

2

Vol.

dan Luas tanam
1. Site 1 (Jugil)

Bajak (OT)

400,000

2 HOK
100,000
2 HOK
100,000
2 HOK
100,000
2 HOK
100,000
2 HOK
100,000
2 HOK
100,000
10 HOK 400,000
22 HOK 1,000,000

43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
125,000
387,500

Rp

3.5 kg
3.5 kg
3.5 kg
3.5 kg
3.5 kg
3.5 kg
10 kg
31 kg

Vol.

Rp

Vol.

B. Usahatani bawang merah (var. Ampenan)
No Lokasi, Nama Petani
Benih/Bibit

dan Luas tanam
1. Site 1 (Jugil)
a. Amak Nur 0.1 ha
b. Amak Sandi 0.1 ha
c. Amak Mis 0.1 ha
d. Amak Anto 0.1 ha
e. Amak Ardi 0.1 ha
f. Amak Awaludin 0.1 ha
g. Amak Kejik 0.25 ha
Total di site 1 (0,85 ha)
2. Site 2 (Aikberi):
P. Suhardi (0.25 ha)
3. Site 3 (Boyotan):
Amak Wir (0.25 ha)
TOTAL (1,35 ha)

A. Usahatani jagung komposit umur pendek (70 hari)
No Lokasi, Nama Petani
Benih/Bibit
Bajak (OT)

225,000 100,000

162,500 50,000
112,500 50,000
75,000 50,000
162,500 50,000
162,500 50,000
162,500 50,000
200,000 50,000
1,037,500 350,000

Si Plus

50,000

50,000

Si

200,000

450,000

50,000

50,000

720,000 100,000

480,000

240,000

Rp

Plus

44 1,370,000 200,000

5

15

24

16

8

Jam

Pengairan

2
80,000 100,000
103 1,342,500 550,000

18

13
9
6
13
13
13
16
83

Rp

Pengairan
Jam

105,000

30,000

30,000

45,000

30,000

15,000

Urea

Pupuk (Rp)

30,000
180,000

30,000

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
30,000
120,000

Urea

Pupuk (Rp)

Total

1,690,000

896,250
721,250
788,750
896,250
896,250
896,250
1,775,000
6,870,000

Input (Rp)

Vol.

960,000

640,000

Rp

960,000

960,000

2,900,000

3,150,000

4,892,500

3,180,000

1,712,500

Input (Rp)

Total

Total Hasil
Rp

Rp

476 kg 3,332,000

508 kg 3,556,000

776 kg 5,432,000

518 kg 3,626,000

258 kg 1,806,000

Vol

Total Hasil

1.320 kg 2,640,000
6.315 kg 12,630,000

1.100 kg 2,200,000

458 kg
916,000
378 kg
756,000
425 kg
850,000
458 kg
916,000
458 kg
916,000
458 kg
916,000
1.260 kg 2,520,000
3.895 kg 7,790,000

Vol

35,000 88 HOK 3,520,000 10,942,500 1,760 kg 12,320,000

10,000 24 HOK

10,000 24 HOK

15,000 40 HOK 1,600,000

10,000 24 HOK

5,000 16 HOK

BO

Tenaga Kerja

10,000 20 HOK
800,000 1,545,000
135,000 80 HOK 5,460,000 10,105,000

800,000

10 HOK
500,000
8 HOK
400,000
10 HOK
500,000
10 HOK
500,000
10 HOK
500,000
10 HOK
500,000
24 HOK
960,000
40 HOK 3,860,000

Rp

Tenaga Kerja
Vol.

10,000 20 HOK

25,000
5,000
25,000
25,000
25,000
10,000
115,000

BO

4,380,000
1,870,370

2,040,000

197,500
347,500
612,500
197,500
197,500
197,500
2,980,000
1,082,353

1,377,500

432,000

406,000

539,500

446,000

93,500

Per luasan

18,366,667

21,600,000

20,300,000

15,414,286

22,300,000

6,233,333

Per Hektar

Keuntungan (Rp)

1,095,000
2,525,000

510,000

19,750
34,750
61,250
19,750
19,750
19,750
745,000
920,000

Per Hektar

Keuntungan (Rp)
Per luasan
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Lampiran 1. Perhitungan ekonomi usahatani jagung dan bawang merah di lokasi kaji
tindak
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Lampiran 2. Dokumentasi (gambar/foto) pelaksanaan kaji terap pengelolaan lahan
kering di KLU

Sosialisasi program kaji tindak di Jugil

Pembuatan pestisida nabati dan bimbingan lapang menanam bawang merah

Menguatkan sistem gotong royong, laki dan perempuan (peran gender)
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Pada musim kering, di KLU langka pakan ternak. Budidaya tanaman jagung di
musim kering menyediakan pakan ternak (rumput) yang tumbuh di sela-sela
tanaman jagung

Pemeliharaan (perbaikan) sarana irigasi dapat dikerjakan oleh petani (mandiri)

Produk pupuk dari KLU yang digunakan dalam penerapan konsep usahatani sehat
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Kunjungan lapang (panen) oleh Kepala BAPPEDA dan jajarannya, setelah panen
berdiskusi dengan petani di Boyotan

Panen bawang merah organik bersama Sekwilda KLU, staf teknis, dan tim pengkaji

Bawang organik, input usahatani rendah, hasil melimpah dan sehat
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