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RINGKASAN 

Salah satu aspek penting yang terkait dengan sifat fisik tanah adalah upaya 

penambahan bahan organik baik dengan pupuk kandang ataupun cara lain sangat 

penting untuk meningkatkan kemampuan tanah dalam memegang air dan dapat 

meningkatkan sifat kesuburan tanah dalam arti luas yang terkait kemampuan tanah 

dalam memegang dan melepas unsur hara. Cara ini perlu dilakukan dengan 

menerapkan teknologi yang murah, mudah dan dapat dilakukan oleh petani. 

Dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas jagung di lahan kering 

sekaligus dalam upaya untuk memperbaiki kondisi fisik dan biologis lahan menuju 

pertanian yang berkelanjutan salah satunya adalah dengan mengurangi segala 

bentuk input kimia, termasuk meminimalisasi penggunaan pupuk kimia dan 

digantikan dengan pupuk organik (kompos). 

Irigasi sprinkler big gun dapat lebih mengefisienkan kebutuhan air irigasi 

untuk tanaman jagung  selama satu musim tanam hingga 85% dibandingkan pada 

sistem irigasi konvensional/leb. Pada irigasi sprinkler big gun, air yang diberikan 

sesuai dengan kebutuhan tanaman sampai lengas tanah mencapai kapasitas lapang 

dan sebatas pada zone perakaran yang dalam hal ini mencapai sekitar 40 cm 

sehingga kehilangan air yang tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman dapat ditekan 

seminimal mungkin atau bahkan tidak ada kehilangan air sama sekali dan untuk 

hasil panen pada tahun 2008, produksi jagung rata-rata dengan sistem irigasi 

sprinkler big gun adalah 7,34 ton/ha, mengalami peningkatan 2 (dua) kali lipat 

dibandingkan produksi rata-rata dengan sistem irigasi konvensional/leb yang hanya 

sekitar 2,76 – 3,25 ton/hektar. 

Potensi sumber daya alam lahan kering di Kabupaten Lombok Utara seluas 

+ 83.000 hektar dan merupakan modal dasar pengembangan usaha tani jagung 

dalam skala komersial namun tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan 

lingkungan menuju pertanian yang berkelanjutan. 

Penggunaan kompos sebagai pupuk organik berpengaruh terhadap sifat fisik 

tanah diantaranya merangsang granulasi, memperbaiki aerasi tanah dan 

meningkatkan kemampuan menahan air. Terhadap sifat biologis tanah adalah 
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meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang berperan pada fiksasi nitorgen dan 

transfer hara tertentu seperti N, P dan S. Terhadap sifat kimia tanah adalah 

meningkatkan kapasitas tukar kation sehingga mempengaruhi serapan hara oleh 

tanaman. Penggunaan pupuk organik dapat meningkatkan produktivitas jagung 

hingga  5,45 - 6,28 ton/ha. Kompos yang difermentasi dengan jamur Trichoderma 

spp. dapat meningkatkan tanaman jagung dari infeksi penyakit. 

Penerapan sistem irigasi sprinkler big gun dapat lebih mengefisienkan 

kebutuhan air irigasi untuk tanaman jagung  selama satu musim tanam hingga 85% 

dibandingkan pada sistem irigasi konvensional/leb. Pada irigasi sprinkler big gun, 

air yang diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman sampai lengas tanah mencapai 

kapasitas lapang dan sebatas pada zone perakaran yang dalam hal ini mencapai 

sekitar 40 cm sehingga kehilangan air yang tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman 

dapat ditekan seminimal mungkin atau bahkan tidak ada kehilangan air sama sekali 

dan untuk hasil panen pada tahun 2008, produksi jagung rata-rata dengan sistem 

irigasi sprinkler big gun adalah 7,34 ton/ha, mengalami peningkatan 2 (dua) kali 

lipat dibandingkan produksi rata-rata dengan sistem irigasi konvensional/leb yang 

hanya sekitar 2,76 – 3,25 ton/hektar. 

Kata Kunci: kompos, irigasi sprinkler big gun, jagung, Trichoderma spp. 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar  Belakang      

 

Sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor andalan pembangunan 

di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembangunan pertanian lahan kering 

merupakan unggulan dan andalan masa depan  Provinsi NTB karena sebagian besar 

wilayah NTB, 84 % dari luas wilayah NTB (1,8 juta hektar) merupakan lahan 

kering yang mempunyai potensi dikembangkan menjadi lahan pertanian yang 

produktif untuk berbagai komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura 

(Suwarji 2009). 

Dari potensi sumberdaya lahan kering yang dimiliki Provinsi NTB, 

Kabupaten Lombok Utara memiliki luas lahan kering yang  cukup besar, + 38.000 

hektar yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi pertanian lahan 

kering yang produktif. Pada saat ini baru sekitar 30 % dari luas areal tersebut yang 

dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pangan dan perkebunan dengan 

sentuhan teknologi yang masih sangat sederhana, sehingga produktivitas lahan 

kering di wilayah ini masih sangat rendah (Suwarji, 2006). Salah satu faktor 

pembatas utama dalam pengembangan pertanian lahan kering diwilayah ini adalah 
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rendahnya ketersediaan lengas tanah (Suwarji, 2005). Wilayah lahan kering 

Lombok Utara yang sebagian besar merupakan lahan pasiran (loamy sand to sandy 

loam textured soils), mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi  lahan 

pertanian yang produktif karena adanya sumberdaya air tanah dalam (ground 

water) yang sangat besar (Crippen Consultant, 1976). 

Sejak tahun 1990, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB telah berupaya 

mengembangkan sumur pompa air tanah dalam (ground water) untuk 

pengembangan pertanian tanaman pangan di lahan kering. Dari data inventarisasi 

sumur poma air tanah dalam yang ada tercatat sekitar 137 unit sumur pompa telah 

dibangun pemerintah Kabupaten Lombok Utara dengan biaya pengadan per unitnya 

tidak kurang dari Rp. 750 juta (P2AT, 2006). 

Pengembangan sumur pompa air tanah dalam untuk mengatasi 

permasalahan ketersediaan air di wilayah ini belum diarahkan untuk pemanfaatan 

sumberdaya air yang ada secara efisien, karena masih menggunakan sitem irigasi 

terbuka dengan pengenangan. Dengan kondisi lahan kering yang ada di daerah ini 

yang umumnya mempunyai tekstur tanah pasiran (sandy loam), sistem pengairan 

dengan cara penggenangan sangat tidak efisien karena banyak air hilang keluar 

zone perakaran dan biaya  oprasionalnya menjadi sangat mahal. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hanya sekitar 10-15 % sumur pompa air tanah dalam yang 

masih dimanfaatkan secara terbatas. Petani umumnya tidak mau memanfaatkan 

sumur pompa yang ada karena biaya oprasionalnya yang sangat mahal dan tidak 

sesuai dengan penghasilan usaha taninya. Hasil perhitungan menunjukkan bahawa 

biaya pengairan satu musim tanam untuk tanaman pangan seperti jagung tidak 

kurang dari Rp. 1.500.000 - 2.250.000/ha pada musim tanam dimusim kemarau, 

sehingga hasil analisis usaha tani untuk beberapa komoditas tanaman pangan sangat 

tidak menguntungkan (Suwarji, 2007). Oleh karena itu diperlukan inovasi teknologi 

untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi agar pemanfaatan air tanah 

dalam dapat dilakukan lebih efisien, ekonomis dan berkelanjutan. 

Irigasi sprinkler big gun dapat lebih mengefisienkan kebutuhan air irigasi 

untuk tanaman jagung  selama satu musim tanam hingga 85% dibandingkan pada 

sistem irigasi konvensional/leb. Pada irigasi sprinkler big gun, air yang diberikan 

sesuai dengan kebutuhan tanaman sampai lengas tanah mencapai kapasitas lapang 

dan sebatas pada zone perakaran yang dalam hal ini mencapai sekitar 40 cm 
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sehingga kehilangan air yang tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman dapat ditekan 

seminimal mungkin atau bahkan tidak ada kehilangan air sama sekali dan untuk 

hasil panen pada tahun 2008, produksi jagung rata-rata dengan sistem irigasi 

sprinkler big gun adalah 7,34 ton/ha, mengalami peningkatan 2 (dua) kali lipat 

dibandingkan produksi rata-rata dengan sistem irigasi konvensional/leb yang hanya 

sekitar 2,76 – 3,25 ton/hektar. 

Dari sudut pandang agronomi tanaman jagung merupakan sistem biologi 

alam yang menakjubkan dalam menangkap dan menyimpan energi matahari. Jagung 

mempunyai tingkat replikasi produksi yang sangat tinggi mencapai 600 kali 

dibandingkan dengan tanaman gandum (Dinas Pertanian TPH NTB, 2010 dalam 

Grand Strategi Pengembangan Agribisnis Jagung di NTB (2009-2013). Selain itu 

hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Batang 

dan daun jagung dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, klobot jagung digunakan 

sebagai bahan dasar rokok dan kerajinan, tongkol jagung dimanfaatkan sebagai 

pakan dan bahan bakar dan biji jagung adalah bahan pangan dan bahan baku 

berbagai industri, sedangkan dari aspek sosial budaya, tanaman jagung merupakan 

tanaman yang mudah dikembangkan oleh masyarakat dan sebagian besar 

masyarakat NTB telah terbiasa mengembangkan jagung sebagai tanaman pangan, 

tidak tergantung pada waktu tertentu, jenis hama dan penyakitnya relatif terbatas 

dan membutuhkan air relatif sedikit serta termasuk tanaman yang relatif tahan 

terhadap kekeringan. 

Berdasarkan Angka Tetap tahun 2009 (BPS NTB, 2010), Produksi Jagung di 

Nusa Tenggara Barat (ATAP 2009) baru mencapai 308.863 ton dengan luas panen 

81.543 hektar dan produktivitas mencapai 37,88 kuintal/hektar. Dari aspek 

agronomi produktivitas jagung NTB ini masih sangat rendah dan secara teknis 

masih sangat mungkin untuk ditingkatkan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk teknik budidaya yang memadai serta penanganan pasca panen yang 

optimal untuk meminimalisasi produksi yang tercecer saat panen maupun 

pengangkutan dan pengemasan sementara, dalam Grand Strategi Pengembangan 

Agribisnis Jagung NTB tahun 2009-2013, ditargetkan peningkatan produktivitas 

jagung di NTB menjadi 40 – 50 kuintal/hektar. 

Disamping fokus utama pemerintah untuk terus memenuhi kebutuhan produksi 

jagung, dengan adanya Program unggulan Sapi, Jagung dan Rumput Laut (PIJAR) 
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akan memberikan kesempatan lain bagi petani dan keluarganya untuk mendapatkan 

nilai lebih dari usaha taninya, dimana dalam program PIJAR tersebut juga 

dikembangkan kegiatan menuju swasembada daging sapi selain swasembada 

jagung, karena hasil sampingan jagung seperti batang, tongkol muda dan daun hasil 

sisa panen jagung merupakan pakan hijauan yang baik bagi sapi, karena 

mengandung protein dan kadar serat yang tinggi yang dibutuhkan oleh sapi. 

Dalam usahatani jagung untuk mendapatkan tingkat produktivitas yang tinggi, 

kualitas yang baik, dan efisien maka penerapan teknologi produksi jagung melalui 

pendekatan pengelolaan tanaman secara terpadu (PTT-jagung) dengan memadukan 

berbagai komponen teknologi yang memberikan pengaruh sinergistik merupakan 

pendekatan yang sesuai, namun harus ditunjang dengan sistem kelembagaan yang 

memadai. Teknologi produksi yang dimaksud meliputi varietas unggul, benih 

bermutu, populasi tanaman yang optimal, pengelolaan hara dan air yang efisien, 

pengendalian jasad pengganggu dan teknologi pasca panen yang sesuai dengan 

kondisi lahan dan sosial ekonomi petani (Balitbang Pertanian, 2007). 

Selain penggunaan varietas unggul yang dapat meningkatkan produktivitas 

pertanian, untuk melaksanakan sistem pertanian yang berkelanjutan penggunaan 

pupuk organik seperti biokompos dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan 

tanah sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem dalam tanah, karena sangat tidak 

bijak apabila kita memaksakan peningkatan produksi pertanian tanpa 

memperhatikan keseimbangan ekosistem disekitarnya. 

Hal paling utama yang melandasi usaha peningkatan produksi jagung 

khususnya di NTB adalah besarnya kuantitas pasar yang dapat dikelola oleh pelaku 

agribisnis jagung di NTB. Karena selama ini para petani sering mengeluhkan akan 

ketersediaan pasar dari komoditi yang mereka budidayakan, karena tanpa 

ketersediaan pasar maka produksi jagung yang melimpah justru akan merugikan 

petani, karena harga di pasaran lokal pasti akan rendah. Berdasarkan Grand Strategi 

Pengembangan Agribisnis Jagung tahun 2009-2013, didapat data dan informasi 

bahwa salah satu pembeli jagung yang aktif sampai saat ini adalah PT Wonokoyo, 

dimana pada awal tahun 2009 secara lisan perusahaan ini menyampaikan 

permintaan akan jagung NTB sebesar 45.000 ton per bulan atau 540.000 ton per 

tahun, selain itu pengusaha Korea Selatan yang sanggup bermitra dengan 

perusahaan lokal NTB juga bersedia membeli jagung NTB sebesar 580.000 ton per 
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tahun. Selain itu pada tahun 2009 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura juga menyampaikan telah berhasil meyakinkan PT. iPasar untuk 

membuka jaringannya di NTB, yaitu perusahaan swasta nasional yang 

menyelenggarakan pasar komoditas fisik yang menjajakan komoditas pertanian, 

perkebunan dan pertambangan di Indonesia melalui transaksi internet, dan pada 

lelang pertama di penghujung tahun 2009 telah terjual 300 ton jagung pipilan kering 

dengan harga pasar yang kompetitif. 

Pengembangan jagung di Kabupaten Lombok Utara yang memiliki Jenis 

tanah inceptisol yang sudah mulai berkembang dengan terbentuk horisonisasi 

dengan tekstur tanah yang agak kasar (sandy loam) yang bermakna bahwa tanah ini 

mempunyai drainase dalam (internal drainage) yang tidak terlalu cepat sehingga 

kehilangan air karena keluarnya air irigasi keluar dari zone perakaran relatif lebih 

kecil dibandingkan dengan tanah  yang teksturnya pasiran karena infiltrasi tidak 

terlau cepat, jenis tanah ini mempunyai daya menahan air sangat sempit yaitu  

sebesar 10 - 13 %.  Air yang tersedia untuk tanaman  (antara kadar lengas kapasitas 

lapang dan titik layu permanen sehingga diperlukan pemberian air irigasi yang lebih 

sering. 

Salah satu aspek penting yang terkait dengan sifat fisik tanah adalah upaya 

penambahan bahan organik baik dengan pupuk kandang ataupun cara lain sangat 

penting untuk meningkatkan kemampuan tanah dalam memegang air dan dapat 

meningkatkan sifat kesuburan tanah dalam arti luas yang terkait kemampuan tanah 

dalam memegang dan melepas unsur hara. Cara ini perlu dilakukan dengan 

menerapkan teknologi yang murah, mudah dan dapat dilakukan oleh petani. 

Dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas jagung di lahan kering 

sekaligus dalam upaya untuk memperbaiki kondisi fisik dan biologis lahan menuju 

pertanian yang berkelanjutan salah satunya adalah dengan mengurangi segala 

bentuk input kimia, termasuk meminimalisasi penggunaan pupuk kimia dan 

digantikan dengan pupuk organik (kompos). 

Kompos adalah jenis pupuk organik yang terjadi karena proses 

penghancuran oleh alam atau buatan atas bahan-bahan organik. Pengomposan 

merupakan proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, 

khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai 

sumber energi. Kompos dapat memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan 
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kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk 

mempertahankan kandungan air tanah. Aktivitas mikroba tanah yang bermanfaat 

bagi tanaman akan meningkat dengan penambahan kompos. Aktivitas mikroba ini 

membantu tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah dan juga dapat 

membantu tanaman menghadapi serangan penyakit. Tanaman yang dipupuk dengan 

kompos cenderung lebih baik kualitasnya dibandingkan tanaman yang dipupuk 

dengan pupuk kimia, seperti hasil panen lebih tahan disimpan, lebih berat, lebih 

segar lebih enak dan tentunya lebih sehat bagi tubuh manusia karena produk 

dihasilkan dari media yang sehat. Sudantha (1997) mengatakan bahwa penggunaan 

kompos yang diferemetasi dengan jamur Trichoderma spp. dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil jagung di lahan kering. Hasil yang sama juga diperlihatkan 

pada penelitian yang dilakukan oleh Sudantha, Supeno, Tarmizi dan Ernawati. 

(1999). 

Peran bahan organik terhadap sifat fisik tanah diantaranya merangsang 

granulasi, memperbaiki aerasi tanah dan meningkatkan kemampuan menahan air. 

Peran bahan organik terhadap sifat biologis tanah adalah meningkatkan aktivitas 

mikroorganisme yang berperan pada fiksasi nitorgen dan transfer hara tertentu 

seperti N, P dan S. Peran bahan organik terhadap sifat kimia tanah adalah 

meningkatkan kapasitas tukar kation sehingga mempengaruhi serapan hara oleh 

tanaman (Gaur, 1980 dalam Wikipedia Indonesia 2009). 

Melihat potensi ketersediaan pupuk kandang yang sangat besar pada saat 

ini, penggunaan pupuk kandang sebesar 6 ton/ha disarankan pada tanah-tanah yang 

baru dikembangkan dengan sistem irigasi sprinkle big gun setelah itu pengelolaan 

sifat fisik dapat dilakukan dengan mengelola limbah pertanian dengan membuat 

kompos dari limbah pertanian secara insitu yang bahan bakunya diperoleh dari sisa-

sisa hasil pertanian dan ternak dalam hamparan lahan itu sendiri, maka Topik 

Khusus ini mengkaji Pemanfaatan Kompos dan Sistem Pengairan Sprinkle Big Gun 

Untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Hasil Jagung Pada Lahan Kering di 

Kabupaten Lombok Utara. 

    

1.2  Perumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang di atas, dapat disampaikan rumusan masalah 

sebagai berikut: 
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1. Apakah penggunaan kompos dapat meningkatkan produksi dan produktivitas 

jagung di lahan kering. 

2. Apakah penggunaan sistem irigasi sprinkle big gun mampu meningkatkan 

produksi dan produktivitas  jagung di lahan kering; 

3. Apakah penggunaan kompos dan sistem irigasi sprinkle big gun dapat 

meningkatkan produksi dan produktivitas jagung di lahan kering. 

 

1.3  Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini melalui topik khusus ini adalah: 

1. Untuk memberikan gambaran serta informasi peluang dan tantangan 

pengembangan jagung di lahan kering  Kabupaten Lombok Utara; 

2. Mengetahui strategi mengatasi kendala peningkatan produksi dan 

produktivitas jagung di lahan kering di NTB dengan penggunaan kompos dan 

sistem irigasi sprinkle big gun. 

3. Mengetahui pengaruh  kompos dan sistem irigasi sprinkle big gun dalam 

meningkatkan produksi dan produktivitas jagung di lahan kering  

 

 1.4  Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini melalui penulisan Topik Khusus ini adalah: 

1. Secara akademik dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi untuk 

pengembangan jagung di lahan kering di Kabupaten Lombok Utara; 

2. Secara teknis sebagai pedoman dalam pengembangan jagung di lahan kering  

Kabupaten Lombok Utara  dengan teknologi kompos dan sistim irigasi sprinkle 

big gun. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Peranan Kompos Bagi Pertumbuhan Tanaman 

Kompos adalah jenis pupuk organik yang terjadi karena proses 

penghancuran oleh alam atau buatan atas bahan-bahan organik. Pengomposan 

merupakan suatu metode pendaur ulang terbaik untuk mengubah residu organik 

menjadi bahan yang sangat bermanfaat untuk tumbuhnya tanaman menjadi lebih 

baik. Keuntungan dari penggunaan pupuk organik diantaranya adalah : (1) 

mempengaruhi sifat fisik tanah, yakni mampu meningkatkan pembentukan agregat 

tanah yang stabil dan kapasitas pertukaran kation; (2) mempengaruhi sifat kimia 

tanah berupa terjadinya peningkatan N, P, K dan Si tanah dan (3) mampu 

mempengaruhi sifat biologi tanah, yakni dengan meningkatkan aktivitas mikrobia 

penyemat nitrogen dan meningkatkan bahan organik yang mudah terdekomposisi 

(Sutanto, 2002). Sedangkan pengomposan adalah proses dimana bahan organik 

mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang 

memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. 

Susanto (2002) menyatakan bahwa kompos dibuat dari bahan organik yang 

berasal dari bermacam-macam sumber. Dengan demikian kompos merupakan 

sumber bahan organik dan nutrisi tanaman. Kemungkinan bahan dasar kompos 

mengandung selulosa 15 – 60 %, hemiselulosa 10 – 30 %, lignin 5 – 30 %, protein 

5 – 40 %, ban mineral (abu) 3 – 5 %, disamping itu terdapat bahan larut air panas 

dan dingin (gula, pati, asam amino, urea, garam amonium) sebanyak 2 -30 %, dan 1 

– 15 % lemak larut eter dan alkohol, minyak dan lilin. Komponen organik ini 

mengalami proses dekomposisi dibawah kondisi mesofilik dan termofilik. 

Pengomposan dengan metode penimbunan di permukaan tanah, lubang galian 

tanah, indore menghasilkan bahan yang terhumifikasi berwarna gelap setelah 3 – 4 

bulan dan merupakan sumber bahan organik untuk pertanian berkelanjutan. 

Proses pembuatan kompos dapat berlangsung melalui 2 (dua) sistem yaitu 

(Susanto, 2002); 
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a. Pengomposan aerob; dalam sistem ini kurang lebih 2/3 unsur karbon (C) 

menguap (menjadi CO2) dan sisanya 1/3 bagian bereaksi dengan nitrogen 

dalam sel hidup. Selama proses pengomposan aerob tidak timbul bau busuk. 

Selama proses pengomposan berlangsung akan terjadi reaksi eksotermik 

sehingga timbul bau panas akibat pelepasan energi. Kenaikan temperatur dalam 

timbunan bahan organik menghasilkan temperatur yang menguntungkan 

mikroorganisme termofilik. 

b. Pengomposan anaerob; pada sistem ini peruraian bahan organik akan terjadi 

pada kondisi anaerob (kelangkaan oksigen). Pertama kali bakteri fakultatif 

penghasil asam menguraikan bahan organik menjadi asam lemak, aldehida dll, 

kemudian bakteri kelompok lain mengubah asam lemak menjadi metana, 

amoniak, CO2 dan hidrogen. Dengan demikian oksigen juga diperlukan untuk 

proses dekomposisi anaerob tetapi sumbernya senyawa kimia yang tidak larut 

oleh oksigen. 

Bahan baku pengomposan adalah semua material organik yang mengandung 

karbon dan nitrogen, seperti kotoran hewan, sampah hijau, sampah kota, lumpur 

cair dan limbah industri pertanian. Bahan baku yang brasal dari pertanian antra 

lain (Wikipedia Indonesia, 2009); 

-  Limbah daun residu tanaman : jerami dan sekam padi, gulma, batang dan 

tongkol jagung, semua bagian vegetatif tanaman, batang pisang dan sabut 

kelapa; 

- Limbah dan residu ternak : kotoran padat, limbah ternak cair, limbah pakan 

ternak, cairan biogas; 

- Tanaman air : azola, ganggang biru, eceng gondok, gulma air. 

 Penggunaan pupuk organik pada tanaman jagung diaplikasikan pada lubang 

tanam, selain untuk memperbaiki sifat fisik tanah juga dapat mempertahankan 

kelembaban sehingga dapat mempercepat perkecambahan biji jagung yang 

ditanam, dengan dosis anjuran  1 ton/hektar (Hipi et al, 2008), sedangkan menurut 

Walimin (2009) aplikasi pupuk organik untuk tanaman jagung khusus untuk lahan 

kering masam dianjurkan diaplikasikan pada saat tanam sebanyak 25 – 50 gram 

per lubang tanaman atau setara dengan 1,5 – 3,0 ton/ha. 

Peningkatan produktivitas dan produksi jagung dapat dipicu dengan 

penerapan teknologi tepat guna. Di Korea Selatan dengan menggunakan jagung 
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varietas unggul dapat dihasilkan tingkat produktivitas jagung rata-rata 6,14 

ton/hektar, sedangkan di RRC 3,85 ton/hektar. Sementara di Indonesia tingkat 

produktivitas jagung nasional rata-rata di bawah  3,0 ton/hektar (Rukmana, 2007), 

penelitian Sri Agung, 2008, pada lahan kering Kabupaten Badung- Bali mencapai 

6,28 ton/hektar sedangkan penelitian Hipi et al, 2008 yang dilakukan pada lahan 

kering beriklim kering di Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur  

mencapai 5,45 ton/hektar. 

Kompos hasil fermentasi jamur Trichoderma spp. dapat berfungsi untuk: 

(1)sumber unsur hara bagi tanaman dan sumber energi bagi organisme tanah (2) 

memperbaiki sifat-sifat tanah, memperbesar daya ikat tanah berpasir, memperbaiki 

struktur tanah berlempung sehingga lebih ringan mempertinggi kemampuan tanah 

dalam mengikat air, memperbaiki drainase dan tata udara pada tanah berat sehingga 

suhu tanah lebih stabil, (3) membantu tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik, 

(4)substrat untuk meningkatkan aktivitas mikroba antagonis, (5) untuk mencegah 

patogen tular tanah (Sudantha, 2008). 

 

2.2  Peranan Air bagi Pertumbuhan Tanaman 

 Air menempati lebih dari 90 persen dari bagian tanaman hidup, oleh 

karenena itu, air mempunyai peranan yang sangat menentukan dlam proses 

pertumbuhan suatu tanaman. Dalam tubuh tanaman air merupakan penyusun 

utama dari senyawa-senyawa organik seperti karbohidrat, protein dan lemak. 

Selain itu, air juga berfungsi sebagai alat pengangkut dan pelarut hara di dalam 

tanah dan di dalam tubuh tumbuhan. Keberadaan air sebagai lengas tanah (soil 

moisture) berperan mengatur suhu di sekitar tanaman (Russell, 1973; 

Huisenbuiller, 1978). 

 Menurut Rusell (1973) tanaman memerlukan lengas dalam jumlah yang 

“tepat” untuk pertumbuhannya. Kekurangan air bagi pertumbuhan tanaman dapat 

menghambat laju pertumbuhan; sebaliknya kelebihan air dalam media 

pertumbuhan dapat meracuni pertumbuhan tanamanan dari kekurangan. 

Selanjutnya Rusell (1973) menambahkan bahwa pengaruh kekurangan air 

terhadap hasildan pertumbuhan tanaman lebih nyata apabila terjadi pada tanah-

tanah yang kaya unsur hara. Kenyataan ini lebih jelas dari hasil penelitian Henry 

dan Macdonald dalam Rusell (1973) dengan sistem irigasi dapat meningkatkan 
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hasil tanaman hingga 4 kali lipat dibandingkan dengan hasil tanaman pada sistem 

tadah hujan. Terlihat pula bahwa kenaikan hasil dari penbamgahan dosis pupuk N 

jauh lebih tajam pada lahan beririgasi dibandingkan dengan pada lahan tadah 

hujan. Sedangkan peranan unsur hara N sangat penting dalam meningkatkan 

efisiensi penggunaan air. 

 Soepardi (1979) mengemukakan bahwa  air yang dapat diserap tanaman 

tergantung dari yang tersedia dalam  tanah. Air tersedia ini berada dalam kisaran 

kapasitas lapang dan titik layu permanen. Jumlah air yang berada dalam kisaran 

tersebut sangat bergam, tergantung kadar bahan organik, tekstur dan tife lempung 

suatu tanah. 

 

 

2.3   Efisiensi Penggunaan Air  

Agar dapat memanfaatkan air secara efisien, maka harus dapat diketahui 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Van de Boor (1968) menyebutkan empat 

komponen pokok yang harus dipertimbahkan dalam  menentukan jumlah 

pemakaian air, yakni : (1) air untuk penjenuhan tanah, (2) air untuk 

penggenangan, (3) air yang terpekolasi dan (4) pemakaian air untuk 

evapotransfirasi. Tiga komponen pertama sangat ditentukan oleh kondisi iklim 

dan jenis tanaman yang ditanam. 

Banyak rumus telah dikembangkan untuk menaksir jumlah air yang 

dikonsumsi tanaman. Morris, dkk (1990) menetapkan total penggunaan air 

sebagai jumlah air curahan (curah hujan) ditambah dengan jumlah lengas yang 

disimpan  oleh jeluk tanah. Sedangkan Doorenbos (1977); Abdulmumin dan 

Misari (1990) menggunakan faktor-faktor iklim dan tanaman dalam menghitung 

jumlah penggunaan air bagi tanaman. Dorenbos dkk (1977) menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

ET c = Kc x Eto 

Dimana Etc adalah jumlah air yang hilang melalui evapotranspirasi aktual 

sedangkan Eto adalah jumlah air yang hilang melalui evapotranspirasi tetapan dan 

Kc adalah koefisien tanaman. Nilai Kc sangat tergantung pada jenis, fase 

pertumbuhan tanaman, musim tanam dan keadaan cuaca. Nilai Kc untuk beberapa 

tanaman telah banyak dipublikasikan, sehingga di dalam pendugaan Etc dapat 
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didekatimelalui perhitungan data iklim dnkeadaan lengas tanah (Doorenbos, 

1977). Nilai Kc tanaman kedelai dan jagung pada beberapa fase pertumbuhan 

seperti disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Nilai koefisien tanaman (Kc) kedelai dan jagung pada berbagai fase 

pertumbuhan. 

 

Fase Pertumbuhan Nilai Kc 

 Kedelai Jagung 

Pertumbuhan awal 0,30 – 0,40 0,30 – 0,50 

Perkembangan 0,70 – 0,80 0,70 – 0,85 

Tengah 1,00 – 1,15 1,05 – 1,20 

Perkembangan lambat 0,70 – 0,80 0,80 – 0,90 

Masak penuh 0,40 – 0,50 0,55 – 0,60 

 

Efisiensi penggunaan air  oleh tanaman didefinisikan sebagai perbandingan 

hasiltanaman atau kandungan glukose tanaman (kg/ha) dengan jumlah air yang 

dikonsumsikan (m3) melalui sistem evapotransirasi Gilley dan Jenson, 1983; 

Morris, dkk, 1990). Konsep tersebut semula diterapkan pada kondisi tanah 

tergenang, akan tetapi Gilley dan Jenson (1983) menerapkan rumus tersebut untuk 

sistem tanah jenuh, yang mana efisiensi penggunaan air juga mengandung 

pengertian bahwa penggunaan air adalah jumlah air yang dikonsumsi selama 

periode tanam sampai panen atau dari periode panen ke panen berikutnya. 

Gilly dn jensen (1983) merumuskan definisi penggunaan air (EPA) tersebut 

di atas sebagai berikut : 

EPA = Hasil tanaman (kg/ha) 

            Eta selama musim tanam (m3/ha) 

 dimana Eta adalah jumlah air yang dibutuhkan untuk keperluan evaporasi dan 

trasnpirasi. 

Hasil penelitian yang dilaporkan oleh Gilley dan Jensen (1983) 

menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan air oleh sorgum dan jagung 

memperlihatkan hubungan yang khas antara efisiensi pengunaan air dan 

evapotranspirasi tanaman. Pada sistem pertanian lahan kering efisiensi pengunaan 

air (EPA) untuk kedua tanaman tersebut rendah bila ET relatif rendah; sedangkan 

pada sistem pertanian irigasi terbatas efisiensi penggunaan air dapat ditingkatkan, 

kantetapi efisiensi tertinggi selalu diperoleh pad hasil tanaman yang tertinggi. 
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Selanjutnya Gilley dan Jensen (1983) mengemukakan bahwa bila keadaan 

air tersedia memadai, maka efisiensi penggunaan air untuk tanaman jagung sering 

melebihi sorgum, sedangkan pada keadan air sangat terbatas maka efisiensi 

penggunaan air untuk tanaman sorgum melebihi jagung. 

 

2.4   Irigasi Sprinkle Big Gun (Irigasi Pancar Bermoncong Besar) 

Dalam metode irigasi pancar, air dipancarkan ke udara dan jatuh 

dipermukaan tanah seperti hujan. Pancaran ini disemprotkan melalui aliran air  

yang bertekanan melalui lubang atau yang dinamakan Nozzle. Tekanan air 

tersebut berasal dari pompa. Ukuran nozzle, oprasi tekanannya dan jarak sprinkler 

(nozzele) harus direncanakan dengan cermat yaitu air yang diberikan dari irigasi 

sprinkler sesuai dengan kebutuhan air tanaman di daerah perakaran yang hampir 

sama dengan angka infiltrasi tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sistem irigasi sprinkel big gun untuk mengairi lahan pertanian. 
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Gambar 2. Sistem irigasi sprinkel big gun untuk mengairi tanaman jagung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Sprinkel big gun siap dipasang untuk mengairi tanaman jagung 
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Gambar 4. Mesin penggerak sprinkel big gun 

 

Irigasi sprinkler dapat digunakan pada hampir semua tanaman kecuali 

tanaman padi dan rami, dan pada kebanyakan jenis tanah. Namun demikian, tidak 

selalu cocok untuk tanah yang bertekstur halus (tanah liat yang mempunyai daya 

infiltrasi kurang dari 4 mm/jam). 

Metode pemberian air dengan sprinkler sangat sesuai untuk tanah berpasir 

yang memiliki daya infiltrasi yang tinggi dan juga dapat diterapkan pada semua 

kondisi topografi yang tak beraturan. Penerapan metode sprinkler ini juga sangat 

sesuai untuk tanah yang rawan erosi yang kemudian diikuti dengan sistem 

terasiring, penanaman rumput dan penerapan alur penanaman searah kontur. Satu 

titik pompa mampu mengairi lahan seluas  60 are. 

Metode sprinkler selalu membutuhkan sistem tersendiri agar dapat 

sebanding dengan metode irigasi permukaan. Kekuatan tekanan untuk 

memancarkan air melalui nozzle sangat diperlukan, karena sprinkler beroprasi 

dengan tekanan air minimum sebesar 0,5 kPa. 

Syarat utama dalam pengembangan irigasi sprinkler adalah kualitas air 

cukup baik dan sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Apabila syarat tersebut 
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dipenuhi maka beberapa kondisi spesifik yang dipenuhi adalah sebagai berikut : 

(a) Sangat sesuai diterapkan pada kondisi tanah yang mempunyai kemiringan 

yang sangat terjal dan mudah mengalai erosi. (b) Tanahnya cukup porus.            

(c) Lapisan top soil tipis, angin tidak kencang. (d) Kemiringan lereng terjal.        

(e) Permukaan tanah bergelombang. (f) Debit air permukaan yang tersedia sangat 

terbatas. (g) Meningkatkan produksi pertanian secara cepat. (h) Ketersediaan 

tenga kerja sangat terbatas. 

Sistem irigasi sprinkler memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut: (a) 

Dapat menajga keseimbangan temperatur tanaman, sehingga dapat mengahsilkan 

tanaman dengan kuantitas dan kualitas yang baik. (b) Pemanfaatan air lebih 

mudah dan efektif. (c) Sistem pancaran direncanakan sesuai dengan kondisi 

tanaman (tinggi-pendek, rimbun dan tidak rimbun, dll) (d) Meningkatkan produksi 

secara cepat. (e) Membutuhkan tidak banyak tenaga kerja. Namun sistem irigasi 

sprinkler juga memiliki bebrapa kelemahan sebagai berikut : (a) Keseragaman 

tekanan yang tidak merata dapat mengakibatkan pemberian air yang tidak merata. 

(b) Kontur yang bergelombang  akan membutuhkan biaya investasi yang cukup 

tinggi. (c) Pemilihan nozzle, tekanan, kecepatan rotasi dan jarak sprinkler yang 

tidak tepat akan memeberikan hasil yang tidak optimal. 

Beberapa komponen penting jaringan irigasi sprinkler adalah: (a) Pompa (b) 

Pipa utama, (c) Pipa lateral (d) Nozzel (e) Elemen penunjang untuk (1) Belokan 

(2) Persilangan (3) Penempatan nozzle (4) Penyambungan antar pipa (5) Penutup 

pangkal pipa. 

Irigasi sprinkler big gun dapat lebih mengefisienkan kebutuhan air irigasi 

untuk tanaman jagung  selama satu musim tanam hingga 85% dibandingkan pada 

sistem irigasi konvensional/leb. Pada irigasi sprinkler big gun, air yang diberikan 

sesuai dengan kebutuhan tanaman sampai lengas tanah mencapai kapasitas lapang 

dan sebatas pada zone perakaran yang dalam hal ini mencapai sekitar 40 cm 

sehingga kehilangan air yang tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman dapat 

ditekan seminimal mungkin atau bahkan tidak ada kehilangan air sama sekali dan 

untuk hasil panen pada tahun 2008, produksi jagung rata-rata dengan sistem 

irigasi sprinkler big gun adalah 7,34 ton/ha, mengalami peningkatan 2 (dua) kali 

lipat dibandingkan produksi rata-rata dengan sistem irigasi konvensional/leb yang 

hanya sekitar 2,76 – 3,25 ton/hektar. 
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 2.5  Syarat Tumbuh dan Perkembangan Tanaman Jagung 

Jagung (Zea mays L) merupakan salah satu tanaman serealia yang tumbuh 

hampir di selurug dunia dan tergolong spesies dengan variabilitas genetik yang 

besar. Di Indonesia jagung merupakan bahan makanan pokok kedua detelah padi, 

yang lebih banyak dikonsumsi dalam bentuk produk olahan atau bahan setengah 

jadi seperti bahan campuran pembuatan kue, bubur instan, campuran kopi dan 

produk minuman rendah kalori. Di samping itu jagung juga digunakan sebagai 

bahan makanan ternak (pakan) dan bahan baku industri. Peningkatan kebutuhan 

jagung di dalam negeri berkaitan erat dengan perkembangan industri pangan dan 

pakan (Hipi, 2008). 

Tanaman jagung mempunyai daya adaptasi yang luas terhadap lingkungan 

tumbuh. Di daerah tropis seperti Indonesia, jagung tumbuh dan berproduksi 

dengan baik di dataran rendah sampai yang mempunyai ketinggian 1.300 meter 

dari permukaan laut, meskipun demikian tanaman jagung akan tumbuh dan 

berproduksi secara optimal pada daerah dataran rendah sampai ketinggian 750 

meter dari permukaan laut, bahkan beberapa varietas unggul yang baru dirilis 

dapat berproduksi optimal di daerah yang mempunyai ketinggian 500 meter di 

permukaan laut, sedangkan faktor iklim yang memepengaruhi pertumbuhan dan 

produksi jagung antara lain penyinaran matahari, suhu udara dan curah hujan. 

Intensitas matahari yang baik mencapai 100% (tempat terbuka), curah hujan     

antara 100-200 mm/bulan, suhu udara antara 24-30°C, dengan tipe iklim                 

A-E (Oldemen dalam Rukmana, 2007). 

Jagung merupakan tanaman yang memiliki potensi besar sebagai 

komoditas unggulan bahan pangan dan penganekaragaman (diversifikasi) menu 

makanan bagi penduduk. Disamping itu jagung juga dibutuhkan sebagai bahan 

baku berbagai industri seperti industri makanan dan industri pakan ternak 

(Rukmana, 2007). Lebih lanjut dikatakan bahwa produksi utama tanaman jagung 

adalah buah (tongkol) dan biji. Komponen utama yang dikandung dalam biji 

jagung merupakan sumber gizi (nutrisi) yang potensial untuk bahan pangan 

ataupun nonpangan. Hasil ikutan tanaman jagung adalah selain produksi 

utamanya yaitu buah (tongkol) dan biji berupa batang dan daun tanaman yang 

masih muda maupun setelah panen dapat digunakan untuk pakan ternak 
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ruminansia seperti sapi, kerbau, domba dan kambing dan  digunakan untuk pupuk 

hijau atau pupuk kompos, batang tanaman jagung yang sudah mongering dapat 

dimanfaatkan sebagai lanjaran (turus) tanaman buncis, sedangkan limbah jagung 

(katul) sangat baik dijadikan bahan pencampur pakan ternak (Rukmana, 2007). 

Tanaman jagung kira-kira mulai tumbuh pada umur 4-6 hari setelah tanam, 

tanaman akan muncul di atas permukaan tanah bila kondisi tanah cukup lembab. 

Laju pertambahan tinggi tanaman pada fase awal relatif lambat tetapi tanaman 

akan tumbuh dengan cepat setelah tanaman berumur 4 minggu. Sistem perakaran 

jagung berkembang dengan cepat pada saat tanaman berdaun 5-7 helai. 

Selanjutnya setelah berumur 7-9 minggu terjadi pembungaan lalu rambut tongkol 

muncul dan penyerbukan berlangsung. Umumnya tongkol jagung tumbuh dari 

ruas 6-8 di bawah bunga jantan (Sutoro et al, 1998 dalam Hipi, 2008) 

 

2.6  Peluang Pasar Jagung di NTB 

Pengembangan Agribisnis Jagung tahun 2009-2013, didapat data dan 

informasi bahwa salah satu pembeli jagung yang aktif sampai saat ini adalah PT 

Wonokoyo, dimana pada wal tahun 2009 secara lisan perusahaan ini 

menyampaikan permintaan akan jagung NTB sebesar 45.000 ton per bulan atau 

540.000 ton per tahun, selain itu pengusaha Korea Selatan yang sanggup bermitra 

dengan perusahaan lokal NTB juga bersedia membeli jagung NTB sebesar 

580.000 ton per tahun. Selain itu pada tahun 2009 Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura juga menyampaikan telah berhasil meyakinkan iPasar 

untuk membuka jaringnnya di NTB, yaitu perusahaan swasta nasional yang 

menyelenggarakan pasar komoditas fisik yang menjajakan komoditas pertanian, 

perkebunan dan pertambangan di Indonesia melalui transaksi internet, dan pada 

lelang pertama di penghujung tahun 2009 telah terjual 300 ton jagung pipl kering 

dengan harga pasar yang kompetitif (Grand Strategi Pengembangan Agribisnis 

Jagung di NTB (2009-2013), 2009). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penulisan Topik Khusus ini adalah metode 

deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan penelusuran pustaka dan mengambil 

data-data sekunder dari instansi terkait, buku-buku, laporan dan artikel ilmiah. Metode 

deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan peranan kompos dan sistem irigasi 

sprinkle big gun  dalam meningkatkan produksi dan produktivitas jagung dan peranan 

kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah dan kemapuannya dalam menjerap air. 

Data sekunder yang dihimpun dari instansi terkait, laporan, artikel ilimiah dan buku-

buku berkaitan dengan pengelolaan budidaya tanaman jagung, potensi pengembangan 

jagung di lahan kering, produksi jagung serta peluang pasar jagung serta peranan sistem 

irigasi sprinkle big gun. 

Cara penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduksi dan induksi. 

Metode deduksi dilakukan melalui pembuatan pernyataan yang bersifat umum 

kemudian dibuktikan dengan fakta-fakta yang bersifat khusus. Metode induksi 

dilakukan melalui hasil-hasil kajian dan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian 

dipadukan sehingga diperoleh pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1    Kondisi Umum Daerah 

4.1.1    Kondisi Geografi Daerah 

Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) 

Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang posisinya terletak 

dibagian utara Pulau Lombok dengan posisi antara 08o 21' 42" Lintang Selatan 

dan 116o 09' 54" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

 Sebelah Utara    :    Laut Jawa 

 Sebelah Barat    :    Selat Lombok Dan Kabupaten Lombok Barat 

 Sebelah Selatan :    Kabupaten Lombok Barat & Kabupaten Lombok Tengah 

 Sebelah Timur   :    Kabupaten Lombok Timur 

Kabupaten Lombok Utara beribukota di  Tanjung yang sekaligus sebagai 

pusat Pemerintahan. Kabupaten Lombok Utara mempunyai luas wilayah daratan 

 809.53 Km2 yang terdiri dari wilayah khusus (hutan lindung, kawasan 

margasatwa, dll) seluas 361,86 Km2 (44,30%) dan sisanya daratan rata untuk 

lahan pertanian dll seluas 447,67 Km2 55,30%). Luas wilayah perairan  Lombok 

Utara adalah 594,71 Km2 dengan panjang pantai 127 Km.  

Secara administrastif Kabupaten Kombok Utara terbagi dalam 5 (lima) 

Kecamatan, 33 Desa dan 332 Dusun, yang mana Kecamatan Bayan memiliki 

luas wilayah terbesar dengan luas wilayah 329,10 m2 (40,66 %) dan terkecil 

adalah Kecamatan Pemenang dengan luas wilayah 81,09 Km2 (10,01 %). 

Tabel 2. Luas Daerah Kabupaten Lombok Utara dirinci Menurut 

Kecamatan 

 

No Kecamatan 

Luas Wilayah 

Daratan Lautan Total 

Km2 Persentase Km2 Persentase Km2 Persentase 

1 Pemenang 81,09 10,01 * * 81,09 5,77% 

2 Tanjung 115,64 14,28 302,26 50,82 417,90 29,76% 

3 Gangga 157,35 19,44 100,33 16,87 257,68 18,35% 

4 Kayangan 126,35 15,61 * * 126,35 9,00% 

5 Bayan 329,10 40,66 192,12 32,30 521,22 37,12% 

  Jumlah 809,53 100,00 594,71 100,00 1404,24 100,00% 

Sumber : BPS Provinsi NTB (Lombok Utara Dalam Angka 2008) 

Keterangan: * = Datanya masih bergabung dengan kecamatan induk 
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Kondisi topografi Kabupaten Lombok Utara pada bagian utara menyusur 

kebagian tengah terdapat gugusan pegunungan dengan hutan lindung yang 

berfungsi sebagai hidrologi, sedangkan sepanjang pantainya hanya terdapat 

dataran rendah yang sempit dan terbatas. Pada bagian tengah membentang dari 

timur ke barat terdapat suatu dataran rendah yang cukup luas yang merupakan 

suatu daerah pertanian yang subur. Pada wilayah bagian selatan terdapat suatu 

dataran pebukitan yang hutannya berfungsi sebagai penyangga hidrologi. 

Kondisi Iklim dan Curah Hujan berdasarkan data dari lembaga 

metereologi,  suhu udara di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2008 rata-rata 

berkisar antara 26,270 C, suhu maksimum terjadi pada bulan Oktober dengan 

suhu 32,800 C dan suhu minimum terjadi pada bulan Juli dengan suhu 24,900 C. 

Kelembaban rata - rata berkisar antara 80,00 %, Kelembaban maximum  85,00 

% terjadi  pada bulan Desember dan kelembaban minimum terjadi pada bulan 

September 75,00 %. Adapun hari hujan banyak terjadi pada bulan Desember 

yaitu 29 hari dengan Curah Hujan sebesar 301,70 mm, rata - rata hari hujan pada 

tahun 2008 adalah 14 hari dengan rata - rata curah hujan 137,29 mm. 

Kabupaten Lombok Utara memiliki luas lahan kering yang  cukup besar, 

38.000 hektar yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi pertanian 

lahan kering yang produktif. Pada saat ini baru sekitar 30 % dari luas areal 

tersebut yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pangan dan 

perkebunan dengan sentuhan teknologi yang masih sangat sederhana, sehingga 

produktivitas lahan kering di wilayah ini masih sangat rendah (Suwarji, 2006). 

Selain lahan yang cukup luas, upaya pemanfaatan sumber air tanah dalam 

pernah dicoba. Pada saat ini terdapat 90 an sumur pompa air tanah dalam yang ada 

di kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Namun karena sifat fisik tanah 

yang porus, bertekstur agak kasar sampai kasar (sandy loam – sandy) dan sinar 

matahari yang terik, menyebabkan pengairan permukaan (sistem lab) dengan 

memanfaatkan sumur poma air tanah dalam tersebut yang pernah dicoba dengan 

semakin menurunya subsidi BBM, menjadikan usahatani lahan kering dengan 

pengairan sistem lab menajdi tidak efisien dan terlalu mahal. 
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4.1.2  Kondis Demografis 

Dari aspek demografi, jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Utara sampai 

dengan bulan Oktober Tahun 2009 berjumlah 210.519 jiwa. Penduduk yang 

merupakan faktor dominan  perlu dijaga dan terus dikendalikan pertumbuhannya, 

keberadaan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas  dapat dijadikan sebagai 

modal pembangunan, demikian sebaliknya jumlah penduduk yang besar dan tidak 

dibarengi dengan kualitas akan menjadi beban pembangunan. 

Penduduk sebagai sasaran Pembangunan perlu terus diberdayakan secara 

optimal sehingga kedepan diharapkan dengan penduduk yang berjumlah besar 

akan menjadi nilai tambah bagi Pembangunan Kabupaten Lombok Utara. 

Penduduk baru dikatakan sebagai modal Pembangunan apabila telah mampu 

berperan sebagai pelaku Pembangunan bukan menjadi beban pembangunan. 

Berikut dapat digambarkan kondisi penduduk dengan berbagai klasifikasi, 

seperti Jumlah Penduduk  diklasifikasi menurut jenis kelamin, Struktur usia, jenis 

pekerjaan dan tingkat pendidikan. 

Tabel 3. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di 

Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009 

 

Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 
Rasio Jenis 

Kelamin 

Tanjung 22.300 23.109 45.409 96,50 

Pemenang 17.128 17.355 34.483 98,69 

Gangga 21.571 22.806 44.377 94,58 

Kayangan 19.806 20.425 40.231 96,97 

Bayan 22.913 23.106 46.019 99,16 

Total 103.718 106.801 210.519 97,11 

Sumber : Dinas Dukcapilsostek KLU 2009 

 

Permasalahan penduduk hampir sama pada tiap daerah termasuk Lombok 

Utara yakni masalah jumlah penduduk yang besar, penyebarannya yang tidak 

merata, tingkat pertumbuhan yang tinggi, dan kualitas yang rendah.   Berdasar 

acuan Tabel diatas tergambar bahwa  jumlah penduduk perempuan lebih besar 

dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Sehingga kedepan perlu 

pemikiran yang tepat dengan menyusun program Pemberdayaan perempuan  agar 

penduduk perempuan yang jumlahnya lebih besar memiliki daya saing yang sama 

dengan penduduk laki-laki. 



 

Seminar Topik Khusus Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering 

Propgram Pascasarjana Unram pada tanggal  5 Oktober 2010  di Mataram 

 

 

24 

Keberhasilan pembangunan Lombok Utara tidak terlepas dari perencanaan 

yang matang, perencanaan yang matang akan sangat tergantung pada data dasar 

yang dimiliki. Salah satu point adalah jumlah Rumah Tangga dan jumlah Anggota 

Rumah Tangga. Dua point ini adalah dasar untuk menentukan kebijakan pola 

meningkatkan kesejahteraan, pengelolaan pembangunan atas dasar kemampuan 

kualitas masyarakat. 

Tabel 4.  Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, dan Rata-Rata anggota Rumah 

Tangga Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2009 

 

Kecamatan Penduduk 
Rumah 

Tangga 

Rata-Rata Banyak 

ART 

Tanjung 31.748 11.005 2.88 

Pemenang 46.511 8.273 5.62 

Gangga 45.701 12.066 3.79 

Kayangan 40.690 10.054 4.05 

Bayan 45.869 12,239 3.75 

Total 210.519 53.637 3.92 

   Sumber : Dinas Dukcapilsostek KLU 2009. 

 

Dari paparan tabel diatas tergambar bahwa Rata-rata Rumah tangga di 

Kabupaten Lombok Utara beranggotakan 3,9 orang dalam arti bahwa 1 Rumah  

Tangga dihuni oleh 1 orang Kepala Rumah Tangga dan 2-3 anggota Rumah Tangga 

yang terdiri dari isteri dan atau anak. Dalam hal jumlah anggota dalam 1 Rumah 

Tangga dapat dikatagorikan cukup Ideal. 

4.1. 3   Kondisi Ekonomi 

 Pengkajian potensi unggulan daerah akan mendapat gambaran yang lebih 

tajam apabila berangkat dari luas wilayah di Kabupaten Lombok Utara seluas 

809,55 Km2. Luas wilayah tersebut diturunkan menjadi wilayah efektif 218,58 

Km2 (27 %) dan wilayah tidak efektif 590,97 Km2 (73 %), demi pengembangan 

dan peningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat maka wilayah tidak efektif 

bisa masuk ke kategori wilayah efektif dengan introduksi teknologi terapan. 

Untuk memberikan gambaran sebagai penentu kebijakan ke depan, wilayah 

daratan Kabupaten   Lombok Utara di bagi menjadi dua kategori yakni lahan 

sawah dan lahan kering. 
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Kabupaten Lombok Utara memiliki luas lahan kering yang  cukup besar, + 

38.000 hektar yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi pertanian 

lahan kering yang produktif. Pada saat ini baru sekitar 30 % dari luas areal 

tersebut yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pangan dan 

perkebunan dengan sentuhan teknologi yang masih sangat sederhana, sehingga 

produktivitas lahan kering di wilayah ini masih sangat rendah (Suwarji, 2006).  

Berbicara potensi tidak terlepas dengan kajian wilayah efektif yang dapat 

dimanfaatkan. Sesuai Peraturan Pemerintah nomor nomor 129 tahun 2000, yang 

dimaksud Wilayah Efektif adalah wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk 

kawasan budidaya di luar kawasan lindung. Wilayah efektif di Kabupaten 

Lombok Utara 21.858 Ha (218.58 Km2) yang digunakan untuk berbagai jenis 

kegiatan, diantaranya; pertanian, perkebunan, perikanan tambak, industri, 

pariwisata, pelabuhan, pemukiman, dll. 

 Tabel 5. Luas Wilayah Efektif Yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan 

budidaya di kabupaten lombok utara dirinci menurut kecamatan 

 

No Kecamatan Luas  (ha) Persentase  (%) 

1 Pemenang 3,943.08 18.04 

2 Tanjung 6,014.42 27.52 

3 Gangga 5,337.44 24.42 

4 Kayangan 2,453.93 11.23 

5 Bayan 4,109.16 18.80 

Total 21,858.03 100 

Sumber : BPS Provinsi NTB (Lombok Utara Dalam Angka 2008) 

 

 Karena kondisi tanah yang subur dan areal pertanian yang luas maka 

sebagian besar penduduk di Kabupaten Lombok Utara mengandalkan pertanian 

sebagai sumber penghasilan utamanya. Areal persawahan di Kabupaten ini cukup 

luas tak heran jika Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu lumbung beras 

di Propinsi Nusa Tenggara Barat. 

  

4.2   Upaya Pengembangan Jagung di Lahan Kering 

Pemanfaatan potensi lahan kering yang ada guna pengembangan tanaman 

jagung harus  ditempuh dengan melakukan identifikasi berbagai permasalahan 

baik biofisik maupun sosial ekonomi dan budaya melalui pendekatan partisipatif 

serta mengatasi permasalahan aktual dengan menerapkan pendekatan pengelolaan 
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tanaman secara terpadu yang spesifik lokasi. Hal ini disebabkan karena masing-

masing wilayah di NTB memiliki pola-pola tertentu dalam usaha tani serta 

topografi lahan yang berbeda di masing-masing wilayah tentu akan 

mempengaruhi cara bercocok tanam yang dilakukan oleh petani, sehingga 

teknologi-teknologi baru yang akan dikembangkan di suatu wilayah dalam upaya 

peningkatan produksi maupun produktivitas jagung harus disesuaikan dengan 

kondisi lingkungan setempat. 

Keberhasilan produksi tanaman di lahan kering sangat dipengaruhi oleh 

kondisi curah hujan (intensitas, frekuensi) dan tanah (Pariera, 1983 dalam 

Wangiyana, 1995). Untuk mengatasi  permasalahan pokok di lahan kering ini 

yaitu dengan penyesuaian tipe iklim, komoditas yang sesuai dan teknologi yang 

cocok. Strategi yang sesuai untuk menjamin keberhasilan adalah dengan 

memanfaatkan curah hujan, hari hujan serta periode hujan selama musim hujan 

(Oktober-Maret) dengan mengatur pola tanam yang tepat dengan tanaman yang 

berumur pendek (genjah) sehingga dapat ditanam lebih dari sekali tanam 

(meningkatkan intensitas penanaman).   

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, (2009) menyatakan 

bahwa dalam upaya peningkatan produksi jagung di masa yang akan datang maka 

diperlukan langkah-langkah antara lain: penyediaan sarana produksi secara enam 

tepat dan gerakan penerapan teknologi anjuran seperti penggunaan benih bermutu, 

perbaikan pola tanam, pemupukan berimbang, PHT, pasca panen yang baik serta 

alsintan dan permodalan. Disamping itu diperlukan daya dukung yang optimal 

terhadap pencapaian sasaran produksi melalui pendekatan agribisnis yang 

diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani, menyediakan kesempatan kerja 

yang produktif, memantapkan struktur kelembagaan perekonomian di pedesaan, 

menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan agribisnis di pedesaan dan 

memantapkan swasembada dalam rangka memenuhi permintaan pasar dalam dan 

luar negeri. 

 

4.3   Pemanfaatan Kompos Untuk tanaman Jagung 

Untuk menjaga ketersediaan unsur hara di dalam tanah, biasanya 

dilakukan pemupukan, pupuk adalah sebagai bahan unsur hara bagi tanaman 

biasanya diberikan melalui akar dan daun (Harjadi, 1998) 
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Pupuk yang diberikan untuk menabah unsur hara ada dua macam ditinjau 

dari bahanbakunya; yaitu pupuk organik dan anorganik. Pupuk kompos 

merupakan pupuk organik yang terbuat dari bhan-bahan organik seperti daun-

daun, ranting yang melapuk atau kotoran ternak. Kompos digunakan untuk 

memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan bahan organik tanah (Indriani, 

2002). 

Menurut Purwanto dan Wahyuni (1998), tinggi kandungan gizi dalam 

jagung dan kebutuhan pasar yang meningkat serta harga yang tinggi merupakan 

faktor yang dapat merangsang petani untuk dapat mengembangkan usaha tani 

jagug.  

Dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas jagung di lahan 

kering sekaligus dalam upaya untuk memperbaiki kondisi fisik dan biologis lahan 

menuju pertanian yang berkelanjutan salah satunya adalah dengan mengurangi 

segala bentuk input kimia, termasuk meminimalisasi penggunaan pupuk kimia 

dan digantikan dengan pupuk organik (kompos). 

Kompos adalah jenis pupuk organik yang terjadi karena proses 

penghancuran oleh alam atau buatan atas bahan-bahan organik. Pengomposan 

merupakan proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, 

khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai 

sumber energi. Kompos dapat memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan 

kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk 

mempertahankan kandungan air tanah.Aktivitas mikroba tanah yang bermanfaat 

bagi tanaman akan meningkat dengan penambahan kompos. Aktivitas mikroba ini 

membantu tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah dan juga dapat 

membantu tanaman menghadapi serangan penyakit. Tanaman yang dipupuk 

dengan kompos cenderung lebih baik kualitasnya dibandingkan tanaman yang 

dipupuk dengan pupuk kimia, seperti hasil panen lebih tahan disimpan, lebih 

berat, lebih segar lebih enak dan tentunya lebih sehat bagi kesehatan manusia. 

Peran bahan organik terhadap sifat fisik tanah diantaranya merangsang 

granulasi, memperbaiki aerasi tanah dan meningkatkan kemampuan menahan air. 

Peran bahan organik terhadap sifat biologis tanah adalah meningkatkan aktivitas 

mikroorganisme yang berperan pada fiksasi nitorgen dan transfer hara tertentu 

seperti N, P dan S. Peran bahan organik terhadap sifat kimia tanah adalah 
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meningkatkan kapasitas tukar kation sehingga mempengaruhi serapan hara oleh 

tanaman (Gaur, 1980 dalam Wikipedia Indonesia 2009). 

Penggunaan pupuk organik pada tanaman jagung diaplikasikan pada 

lubang tanam, selain untuk memperbaiki sifat fisik tanah juga dapat 

mempertahankan kelembaban sehingga dapat mempercepat perkecambahan biji 

jagung yang ditanam, dengan dosis anjuran  1 ton/hektar (Hipi et al, 2008), 

sedangkan menurut Walimin (2009) aplikasi pupuk organik untuk tanaman jagung 

khusus untuk lahan kering masam dianjurkan diaplikasikan pada saat tanam 

sebanyak 25 – 50 gram per lubang tanaman atau setara dengan 1,5 – 3,0 ton/ha. 

Peningkatan produktivitas dan produksi jagung dapat dipicu dengan 

penerapan teknologi tepat guna. Di Korea Selatan dengan menggunakan jagung 

varietas unggul dapat dihasilkan tingkat produktivitas jagung rata-rata 6,14 

ton/hektar, sedangkan di RRC 3,85 ton/hektar. Sementara di Indonesia tingkat 

produktivitas jagung nasional rata-rata di bawah  3,0 ton/hektar (Rukmana, 2007), 

penelitian Sri Agung, 2008, pada lahan kering Kabupaten Badung- Bali mencapai 

6,28 ton/hektar sedangkan penelitian Hipi et al, 2008 yang dilakukan pada lahan 

kering beriklim kering di Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur  

mencapai 5,45 ton/hektar. 

Penggunaan kompos hasil fermentasi jamur Trichoderma spp. dapat 

meningkatkan ketahanan terinduksi tanaman terhadap penyakit. Hal ini dilaporkan 

oleh Sudantha  (2010). 

 

4.4   Sistem Irigasi Sprinkel Big Gun Untuk Tanaman Jagung 

Menurut Suwarji (2009), berdasarkan hasil penelitian untuk 

mengembangkan standar oprasional prosedur (SOP) untuk pengembangan sistem 

irigasi big gun untuk tanaman jagung di musim kemarau pada lahan kering 

mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi dibandingkan dengan 

sistem lab. 

Kemampuan tanah untuk memegang air sangat rendah yaitu air yang 

tersedia untuk tanaman (antara kadar lengas kapasitas lapang dan titik layu 

permanen) sangat sempit (10 – 13 %). Salah satu aspek penting yang terkait 

dengan sifat fisik tanah adalah upaya penambahan bahan organik baik dengan 

pupuk kandang atau cara lain sangat penting untuk meningkatkan kemampuan 
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tanah dalam memegang air dan dapat meningkatkan sifat kesuburan tanah dalam 

arti luas yang terkait kemampuan tanah dalam memegang dan melepas unsur hara. 

Cara ini perlu dilakukan dengan menerapkan teknologi yang murah, mudah dan 

dapat dilakukan oleh petani di wilayah Kabupaten Lombok Utara.  

Irigasi sprinkler big gun dapat lebih mengefisienkan kebutuhan air irigasi 

untuk tanaman jagung  selama satu musim tanam hingga 85% dibandingkan pada 

sistem irigasi konvensional/leb. Pada irigasi sprinkler big gun, air yang diberikan 

sesuai dengan kebutuhan tanaman sampai lengas tanah mencapai kapasitas lapang 

dan sebatas pada zone perakaran yang dalam hal ini mencapai sekitar 40 cm 

sehingga kehilangan air yang tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman dapat 

ditekan seminimal mungkin atau bahkan tidak ada kehilangan air sama sekali dan 

untuk hasil panen pada tahun 2008, produksi jagung rata-rata dengan sistem 

irigasi sprinkler big gun adalah 7,34 ton/ha, mengalami peningkatan 2 (dua) kali 

lipat dibandingkan produksi rata-rata dengan sistem irigasi konvensional/leb yang 

hanya sekitar 2,76 – 3,25 ton/hektar. 

 

4.5   Analisa Usaha Tani Tanaman Jagung 

Untuk menilai kelayakan usaha tani jagung dengan sistem irigasi sprinkel 

big gun pada lahan kering Kabupaten Lombok Utara, maka dilakukan analisis 

ekonomi usaha tani yang dapat dilihat pada tabel dibawah (Suwarji, 2009): 

Tabel 6.  Analisa usaha tani jagung di lahan kering dengan sistem irigasi 

sprinkel big gun di Desa Akar-Akar Kabupaten Lombok Utara. 

 

No Uraian Jumlah Petani peserta Demplot (n=3) (6 ha) 

  Fisik 

(kg,ltr,HOK) 

Nilai/Unit 

(Rp) 

Total Unit 

(Rp) 

1 Sarana Produksi    

 a. Benih 20 37.000 740.000 

 b. Urea 200 1.100 220.000 

 c. SP-36 100 1.600 160.000 

 d. KCl    

 e. Insektisida 3 15.000 45.000 

 Sub Total   1.165.000 

II Tenaga Kerja    

 Pembersihan lahan awal 2 20.00 40.000 

 Pengolahan tanah MK 

dengan ternak * 

10 50.000 500.000 

 Penyemprotan pestisida 2 20.000 40.000 
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 Penanaman   200.000 

 Pemupukan I   200.000 

 Pemupukan II   200.000 

 Penyiangan gulma/bumbun   400.000 

 Pengairan (4jam x25.000) 12 kali 100.000 1.200.000 

 Panen dan angkut   250.000 

 Sub Total Biaya   3.040.000 

     

 Biaya keseluruhan   4.205.000 

 Pendapatan 6548 2000 13.096.000 

 Keuntungan   8.891.000 

 B/C Ratio   2,10 

     

 

Hasil analisis usaha tani menunjukkan bahwa penanaman jagung dengan 

sistem pengairan sprinkle big gun pada lahan kering di desa Akar-akar, 

Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sangat mengungungkan yang dapat 

dinilai dari B/C rationya 2,1. Hal ini menegaskan bahwa pada kondisi tanah yang 

sangat porous dengan tekstur tanah pasiran (sand) sampai pasir geluhan (loamy 

sand) usaha tani jagung dengan sistem irigasi big gun masih menguntungkan dan 

secara ekonomi layak diusahakan.  

 

4.6  Prosfek dan Kendala Pengembangan Pertanian 

 

Lahan kering (upland, rainfed) adalah hamparan lahan yang didayagunakan 

tanpa penggenangan air, baik secara permanen maupun musiman dengan sumber 

air berupa hujan atau air irigasi (Utomo, 2002 dalam Bappeda, 2003). Sedangkan 

definisi lahan kering menurut Soil Survey Staffs, 1998 dalam Suwardji (2009) 

adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air selama 

periode sebagian besar waktu dalam setahun. Tipologi lahan ini dapat dijumpai 

sejak dataran rendah (0-700 m dpl) hingga tinggi lebih dari 700 m dpl.  

Penggunaan lahan  yang termasuk dalam kelompok lahan kering mencakup 

sawah tadah hujan, tegalan, ladang, kebun campuran, perkebunan, hutan, semak,  

padang rumput dan padang alang-alang. Sedangkan wilayah lahan kering 

mencakup semua komponen yang ada di dalam maupun di permukaan lahan 

kering, dari wilayah dataran di daerah hilir (dataran rendah) dan bisa berupa 

tegalan, kebun dan ladang (lahan  kering permanen)  maupun lahan sawah tadah 
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hujan (lahan kering musiman), dengan demikian wilayah lahan kering merupakan 

suatu contoh dari wilayah homogen (sesuai pembagian jenis wilayah secara 

umum) (Suwardji, 2009). 

Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai keunggulan komperatif berupa 

potensi wilayah lahan kering yang cukup luas dan berpeluang besar untuk 

dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani 

lahan kering. Menurut data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi NTB dalam Bappeda Provinsi NTB menunjukkan bahwa dari wilayah 

Provinsi NTB seluas 2.015.315 hektar,  sebagian besar berupa lahan kering 

(1.673.476.307 ha atau seluas 83,04%), dan menurut Ma,shum, et al, (2002), lahan 

kering di Nusa Tenggara Barat yang dapat digunakan untuk pengembangan 

komoditas sekitar 626.034 hektar atau 31% dari luas wilayah NTB. 

Disamping potensi luas yang relatif besar, Nusa Tenggara Barat juga 

memiliki potensi keanekaragaman iklim mulai tipe C3 yang basah, D3, D4, E3 

sampai tipe E4 yang sangat kering, potensi 17 jenis sub ordo yang mempunyai 

keunggulan komparatif untuk dikembangkan untuk (a) berbagai macam komoditas 

pertanian unggulan daerah untuk keperluan eksport, (b) dimungkinkan untuk 

pengembangan pertanian terpadu dengan ternak, (c) memacu pertumbuhan 

ekonomi lokal, daerah dan nasional, (d) membuka peluang lapangan kerja,                   

dan (e) dapat mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan di pedesaan 

(Suwardji, 2009). 

Berdasarkan banyak pengalaman dari pelaksanaan rencana pengembangan 

pertanian di beberapa daerah di NTB (terutama untuk lahan kering), persoalan 

utama yang menyebabkan kegagalan program itu adalah kurang diperhatikannya 

penanganan aspek sosial ekonomi. Persoalan teknis, teknologi, umumnya dapat 

diatasi dengan mudah dan dalam waktu singkat. 

Persoalan yang berkaitan dengan aspek sosial terutama adalah bagaiman 

merubah sikap masyarakat setempat untuk nantinya dapat mandiri, mampu dan 

mau menerapkan semua inovasi yang diberikan selama masa pengembangan dan 

pemberdayaan berlangsung. Pembentukan kelompok tani yang tangguh dan kreatif 

sangat diperlukan untuk dapat memelihara dan memanfaatkan seoptimal mungkin 

sarana dan prasarana pengairan yang ada. Oleh sebab itu, program monitoring, 

baik dari pemda melalui dinas teknis terkait, sera rutin perlu dilakukan. 



 

Seminar Topik Khusus Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering 

Propgram Pascasarjana Unram pada tanggal  5 Oktober 2010  di Mataram 

 

 

32 

Hal yang paling kruisial berkaitan dengan produk pertanian adalah 

pemasaran hasil. Selama ini petani menjadi pihak yang paling dirugikan dalam 

pemasaran produk pertanian. Oleh sebab itu, masalah pemasran produk pertanian 

perlu ditangani secara bijak dan sungguh-sungguh. Peningkatan produktivitas 

lahan yang tinggi tidak akan banyak artinya bagi masyarakat petani setempat jika 

tidak dibarengi peningkatan pendapatan dengan sistem pemasaran yang tepat. 

Komoditas jagung, kacang tanah dan komoditas hortikultura baik buah-

buahan maupun sayur-sayuran sangat berpotensi baik dikembangkan di wilayah 

Kabupaten Lombok Utara dengan menggunakan sistem irigasi hemat air (Suwarji, 

2008). 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

1. Potensi sumber daya alam lahan kering di Kabupaten Lombok Utara seluas + 

83.000 hektar dan merupakan modal dasar pengembangan usaha tani jagung 

dalam skala komersial namun tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem 

dan lingkungan menuju pertanian yang berkelanjutan; 

2. Penggunaan kompos sebagai pupuk organik berpengaruh terhadap sifat fisik 

tanah diantaranya merangsang granulasi, memperbaiki aerasi tanah dan 

meningkatkan kemampuan menahan air. Terhadap sifat biologis tanah adalah 

meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang berperan pada fiksasi nitorgen 

dan transfer hara tertentu seperti N, P dan S. Terhadap sifat kimia tanah adalah 

meningkatkan kapasitas tukar kation sehingga mempengaruhi serapan hara 

oleh tanaman. Penggunaan pupuk organik dapat meningkatkan produktivitas 

jagung hingga  5,45 - 6,28 ton/ha. Kompos yang difermentasi dengan jamur 

Trichoderma spp. dapat meningkatkan tanaman jagung dari infeksi penyakit. 

3. Penerapan sistem irigasi sprinkler big gun dapat lebih mengefisienkan 

kebutuhan air irigasi untuk tanaman jagung  selama satu musim tanam hingga 

85% dibandingkan pada sistem irigasi konvensional/leb. Pada irigasi sprinkler 

big gun, air yang diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman sampai lengas 

tanah mencapai kapasitas lapang dan sebatas pada zone perakaran yang dalam 

hal ini mencapai sekitar 40 cm sehingga kehilangan air yang tidak dapat 

dimanfaatkan oleh tanaman dapat ditekan seminimal mungkin atau bahkan 

tidak ada kehilangan air sama sekali dan untuk hasil panen pada tahun 2008, 

produksi jagung rata-rata dengan sistem irigasi sprinkler big gun adalah 7,34 

ton/ha, mengalami peningkatan 2 (dua) kali lipat dibandingkan produksi rata-

rata dengan sistem irigasi konvensional/leb yang hanya sekitar 2,76 – 3,25 

ton/hektar. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian secara 

komprehensif di lapangan tentang Pemanfaatan Kompos (dosis dan jenis kompos) 

dan Sistem Irigasi Sprinkel Big Gun (frekwensi pengairan) Untuk Meningkatkan 

Pertumbuhan dan Hasil Jagung. 
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