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Abstract 

Demand of soybean commodity will be increasing, but trend of domestic product is decreasing.  
West Sumatra average product of soy bean in West Sumatra is 1.2 t/ha while its potency can 
be 2 t/ha. If its planting at fertile land, the yield will be 2.5-3.0 t/ha. To get optimum soybean 
production require to be paid attention technological component, covering: planting time, 
varieties, requirement of seed, preparation of farm, cultivation, rhyzobium inoculation, 
eradication of intruder crop, irrigating, fertilization,  pest control, disease control, harvest, and 
post harvest. Besides, these criteria according to farm also have to guidance. Begin in 2006-
2010, government has program "BANGKIT KEDELAI" (Intensive and Special Development of 
Soybean). By considering highest productivity and smallest failure risk, rice field farm after dry 
season farming and paddy have biggest potency for the development of soybean, compared to 
irrigation rice field farm. Suggestion Policy of which can be considered by for example: (1). 
Province West Sumatra has potency to planting soybean after rice at wet rice field dependant 
to rain farm (50,688 ha), country side irrigation rice field farm (50,858), and simple irrigation 
rice field farm (43,790 ha). Exploiting this farm for the conducting of soybean can be increase 
planting index from 170% to 200-250% per year with cropping pattern paddy-soybean-paddy. 
Besides also can add earnings around Rp.380,160-456,192 billion per year before lessened 
the expense of agribusiness  (estimate of soybean price of Rp.3,000/kg) if soybean labored at 
just wet rice field depend on to rain farm. Meanwhile, dry farming potency enough wide of 
around 590,450 hectare, is but predominated by acid soil ; ground; (2) Suggested Conducting 
soybean technology at rice field farm is: (i) system plant Without tillage (zero tillage) after rice 
field paddy, (ii) Varieties  suggested for the farm of rice field of with big seed criterion and high 
result energy; (iii) adapted for by other technological Component of requirement (proportional 
manure) and integrated pest management; (3) Technological of soybean conducting at acid 
dry farming is combination of technology of amelioration acid land ground with usage of lenient 
pre-eminent varieties plant acidly. Besides, time plant, method of planting, treatment of crops, 
and correct crops  is influencing of product increase of soybean; (4) Develop build system of is 
effort soybean agribusiness  in West Sumatra need strong commitment between local 
government, private sector (farmer and agro industry), so that continuing mutual profiting effort 
earn well guarantied. For the development of soybean agribusiness needed a movement 
which commanded by Local government that is GERSALADA (Movement of Self Sufficiency 
Soybean Area West Sumatra) fixed relate at policy of development of soybean nationally, like 
price subsidy and is other. To run Program of GERSALADA, some suggestion raised to take of 
policy in province storey level and district/town, that is: (i) Exploited farm which have been 
labored in an optimal fashion (rice field and dry farming) for soybean without lessening area 
plant crop which have there is, because local production unable to fulfill requirement of existing 
agro industry now; (ii) Enter passing of soybean by farmer have to apply new innovation so 
that effort efficiency can reach and competing with other food commodity; and (iii) program 
cultivation of soybean in wet rice field depend on rain fall and simple irrigation, better become 
priority program to Government of Province West Sumatra start its 2008 and priority 
hereinafter is development of soybean at dry farming; (iv)  especial Priority of development of 
soybean at area of central soybean which have there is previously that is area of Palangki in 
District of Sijunjung, Desa Baru in District of West Pasaman, Sitiung in District of 
Dharmasraya, and District Pesisir Selatan; and (5) Develop Build institute of development of 
soybean at the same time as Commission Development Of Soybean of West Sumatra which 
consist of Related on duty as activator, BPTP West Sumatra levying of seed source of and is 
adjacent of technology; BBI duplication of seed disseminate; Extension agent as institute 
enable ness of farmer especially from technological aspect; Industry processing of soybean of 
West Sumatra as guarantor of market; Banking source of credit fund when required; Private 
sector/shop guarantee the availability of and manure of agro product medium other; Province 
KTNA as activator of KTNA in Sub-Province. 

Keywords: soybean, technologies, suggestion policy, West Sumatra.  
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PENDAHULUAN 

edelai (Glycine max L.) adalah salah 

satu komoditas utama kacang-kacangan 

yang menjadi andalan nasional karena 

merupakan sumber protein nabati penting 

untuk diversifikasi pangan dalam mendukung 

ketahanan pangan nasional (Hasanuddin, et 

al., 2005). Meskipun kedelai merupakan 

tanaman asli Asia, tetapi ironisnya negara 

Asia menjadi pengimpor kedelai dari luar 

kawasan. Indonesia termasuk produsen 

utama kedelai, namun masih mengimpor biji, 

bungkil, dan minyak kedelai (Partohardjono, 

2005). Setiap tahun, kebutuhan kedelai 

mencapai 2 juta ton, sedangkan produksi 

kedelai dalam negeri hanya 0,8 juta ton per 

tahun sehingga untuk memenuhinya 

diperlukan impor sebanyak 1,2 juta ton per 

tahun yang berdampak menghabiskan devisa 

negara sekitar Rp.3 triliun per tahun. Selain 

itu, impor bungkil kedelai telah mencapai 

kurang lebih 1,3 juta ton per tahun yang 

menghabiskan devisa negara sekitar Rp.2 

triliun per tahun (Alimoeso, 2006). Menurut 

Hilman,  et al. (2004), proyeksi permintaan 

kedelai tahun 2018 sebesar 6,11 juta ton, 

sedangkan produksi kedelai tahun 2003 

sekitar 672.000 ton, padahal produksi tahun 

1992 pernah mencapai 1,87 juta ton. 

Karenanya, tanpa upaya dan kebijakan 

khusus, hingga tahun 2018 kebutuhan kedelai 

nasional tetap akan bergantung pada impor. 

Rata-rata hasil kedelai di Sumatera 

Barat masih rendah,  berkisar 1,15-1,32 t/ha 

dengan luas panen berfluktuasi sangat 

signifikan.  Produksi kedelai tidak stabil dari 

tahun ke tahun dan bahkan cenderung 

menurun sejak tahun 1996-2006. Sebagai 

contoh tahun 1996 produksi kedelai Sumbar 

13.408 t dan pada tahun 2006 hanya 1.438 t 

(BPS, 1996, 2003, 2004, dan 2007). Bila 

dibandingkan produksi kedelai tahun 1996 

dengan tahun 2006, terjadi penurunan yang 

drastis, mencapai hampir 90 persen (tahun 

1996 produksi 13.408 ton dan tahun 2006 

hanya 1.438 ton). Produksi kedelai hanya 

tinggi pada tahun 2000 (12.686 ton), karena 

pada tahun sebelumnya pemerintah 

mencanangkan Program Aksi ”GEMA 

PALAGUNG” (Gerakan Mandiri Padi, 

Kedelai, dan Jagung) yang bertujuan 

menanggulangi krisis pangan akibat 

kekeringan, serangan hama dan penyakit, 

serta menurunnya produktivitas tanaman. Hal 

tersebut membuktikan bahwa produksi 

kedelai baru mengalami peningkatan jika 

pemerintah mencanangkan program 

pengembangan. 

Daerah sebagai penghasil kedelai di 

Sumbar dan sebagai sentra produksi adalah 

Kabupaten Pasaman Barat, Sijunjung, dan 

Dharmasraya dengan tingkat produksi 

berturut-turut 492; 126; dan 91 t/tahun (BPS, 

2007).  Produksi di tingkat petani rata-rata 

baru 1,2 t/ha sedangkan potensi hasilnya bisa 

mencapai 2 t/ha. Bahkan, bila dibudidayakan 

di lingkungan yang subur mampu 

menghasilkan 2,5-3 t/ha. Menurut Hilman,  et 

al. (2004), keberagaman hasil kedelai antara 

lain disebabkan: (1) kurangnya minat petani 

bertanam kedelai, (2) produktivitas kedelai 

masih rendah, (3) implementasi inovatif yang 

sangat lamban, dan (4) kemitraan agribisnis 

yang belum berkembang. Selain itu, industri 

pengolahan kedelai lebih menyukai kedelai 

impor karena kualitasnya lebih baik (Hosen, 

2006). 

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN 
KEDELAI 

Kebijakan yang ditempuh pemerintah 

dalam mengembangkan kedelai dari Era 

Orde Baru (ORBA) sampai Era Otonomi 

Daerah (OTODA) memiliki tujuan yang 

sama meskipun nama program berbeda.  

Zaman ORBA, kebijakan pengembangan 

kedelai ditempuh melalui: (i) kebijaksanaan 

harga yang berorierntasi pada produsen; (ii) 

Pengembangan paket teknologi; (iii) Subsidi 

sarana produksi; dan (iv) pengendalian impor 

dan perdagangan dalam negeri 

(Puslitbangtan, 1991).  Dalam era Reformasi 

sampai OTODA, kebijakan pengembangan 

kedelai terus dilanjutkan dengan berbagai 

program yang berorientasi produksi, seperti 

GEMA PALAGUNG dan PROKSI 

MANTAP (Hafsah dan Sudaryanto, 2004). 

K 
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Setelah Gema Palagung yang mampu 

mendongkrak produksi kedelai Sumatera 

Barat dari 8.874 ton tahun 1999 menjadi 

12.686 ton tahun 2000, pemerintah 

mencanangkan Proksi Mantap. Namun, 

proksi ini tidak mampu mendongkrak 

produksi kedelai, bahkan terjadi penurunan 

produksi yang tajam dari tahun ke tahun. 

Dibukanya kran impor menyebabkan kedelai 

dalam negeri tidak mampu bersaing dengan 

kedelai luar negeri, baik dari segi kualitas 

maupun harga. Menurut Dr. Yusdar Hilman 

(Kepala Balitkabi Malang), keragaan kedelai 

tahun 2000-2003 mengisyaratkan bahwa: (1) 

minat petani bertanam kedelai berkurang; (2) 

produktivitas kedelai masih rendah; (3) 

implementasi teknologi inovatif sangat 

lambat; (4) pengimpor kedelai makin 

beruntung karena mendapat kredit ekspor dan 

L/C mundur dengan periode bayar yang 

panjang dari negara pengekspor; (5) 

kemitraan agribisnis kedelai belum 

berkembang; dan (6) kebijakan tarif 0%, 

tanpa subsidi input dan harga seperti negara 

pengekspor memperlemah ketahanan petani 

kedelai di Indonesia. 

 Untuk memacu kembali gairah petani 

mengembangkan kedelai, maka perlu 

kembali dicanangkan program aksi. Menurut 

Dr. Achmad Suryana (Kepala Badan Litbang 

Pertanian), perkedelaian di Indonesia pernah 

mengalami dua kali kebangkitan. 

Kebangkitan pertama, pada tahun 70-an 

terjadi perluasan areal tanam kedelai besar-

besaran antara lain karena ditemukannya 

varietas unggul ORBA yang sangat disukai 

petani. Kebangkitan kedua, pada tahun 1983 

dengan ditemukannya varietas unggul 

WILIS. Saat ini, cukup banyak hasil-hasil 

penelitian mengenai kedelai yang dapat 

dirumuskan untuk menuju kebangkitan 

kembali perkedelaian di Indonesia, 

khususnya di Sumatera Barat. Tantangan ke 

depan semakin besar. Varietas unggul saja 

tidaklah cukup untuk sebuah kebangkitan. 

Dukungan teknologi dan kebijakan 

pengembangan kedelai sangat diperlukan.  Di 

Sumatera Barat ada Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian (BPTP) yang memiliki 

teknologi tepat guna spesifik lokasi yang 

dapat dikembangkan. 

 Pada tahun 2006-2010, pemerintah 

mencanangkan program ”BANGKIT 

KEDELAI”, singkatan dari Pengembangan 

Khusus dan Intensif Kedelai. Program ini 

bertujuan untuk membangkitkan gairah 

petani dalam mengembangkan kedelai 

melalui upaya peningkatan produktivitas, 

perluasan areal tanam, kemitraan, dan lain-

lain. Implementasi program Bangkit Kedelai 

ditempuh melalui 2 sub program, yaitu: (1) 

sub program peningkatan mutu intensifikasi 

melalui 3 rancang bangun (pengembangan 

pusat pertumbuhan, pengembangan usaha, 

dan pengembangan kemitraan); dan (2) sub 

program pengembangan kedelai pada lahan 

kering dan peningkatan intensitas 

pertanaman seluas 500.000 hektar selama 5 

tahun. Program Bangkit Kedelai tahun 2006 

pada luasan 649.500 ha yang terdiri dari: (1) 

24.500 hektar pada pusat pertumbuhan di 19 

propinsi/49 kabupaten dengan kegiatan 

berupa dem area; (2) 595.000 hektar 

merupakan pengembangan usaha di 30 

propinsi/seluruh kabupaten dengan kegiatan 

berupa pembinaan pengembangan produksi 

kedelai; dan (3) 30.000 hektar merupakan 

pengembangan kemitraan di 9 propinsi/19 

kabupaten dengan kegiatan koordinasi 

instansi terkait dan pembinaan. 

 Menurut Muhlizar Murkan (Direktur 

Kacang-kacangan dan Umbi-umbian), 

langkah-langkah operasional Program 

Bangkit Kedelai berupa: (1) perencanaan; (2) 

penetapan lokasi/petani; (3) penetapan 

teknologi; (4) penggunaan benih bermutu 

varietas unggul; (5) pemupukan berimbang, 

pupuk organik, dan pupuk bio; (6) 

pengendalian OPT; dan (7) kemitraan. Untuk 

mendorong keberhasilan Program Bangkit 

Kedelai ini perlu adanya dukungan kebijakan 

dari sesi: (1) Hulu berupa ketersediaan 

sarana produksi dan pengairan; (2) On-farm 

berupa lahan, pengairan, benih, pupuk, 

pengendalian OPT, panen, pasca panen, dan 

kemitraan; dan (3) Hilir berupa harga, 

subsidi, pembatasan impor, tarif impor 

kedelai, pelabelan transgenik, dan 
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permodalan. Keberhasilan Program Bangkit 

Kedelai tentu saja tidak terlepas dari 

kerjasama seluruh institusi terkait sehingga 

KEBANGKITAN KETIGA kedelai di 

Indonesia umumnya dan di Sumatera Barat 

khususnya akan terwujud. 

PERMINTAAN KEDELAI DI 
SUMATERA BARAT 

Kedelai banyak diolah untuk berbagai 

macam bahan pangan, seperti: tauge, susu 

kedelai, tahu, kembang tahu, kecap, oncom, 

tauco, tempe, es krim, minyak makan, dan 

tepung kedelai. Selain itu, juga banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. 

Menurut Hosen (2006), di Sumatera 

Barat kedelai banyak dibutuhkan sebagai 

bahan baku industri tahu dan tempe. Terdapat 

sebanyak 18 buah perusahaan tahu dan tempe 

yang tergolong besar. Kebutuhan bahan baku 

kedelai oleh perusahaan tersebut cukup besar 

setiap bulannya, yaitu 241,05 ton per bulan 

atau 2.892,6 ton per tahun. Di Padang 

industri tahu terbesar adalah Perusahaan 

Tahu Tabing dengan kebutuhan minimal 40 

t/bulan, di Solok perusahaan Suka Maju rata-

rata 24 t/bulan dan di Pariaman perusahaan 

TB Asli dengan kebutuhan rata-rata 35 

t/bulan.  Perusahaan kecil-kecil tersebar di 

kota-kota kabupaten dengan kapasitas 0,5-15 

t/bulan. Bila dihitung kebutuhan industri lain, 

maka nilai ini akan membengkak, misalnya 

di Kota Padang saja minimal 10-15 ton per 

hari dibutuhkan untuk sejumlah industri 

pengolahan.  

Untuk memenuhi bahan baku kedelai, 

karena keterbatasan produksi lokal, 

pemerintah terpaksa melakukan impor 

kedelai. Negara Amerika Serikat merupakan 

negara pengekspor utama kedelai ke  

Indonesia. Terjadinya perubahan kebijakan 

pengelolaan lahan di negara tersebut dari 

tanaman kedelai ke tanaman jagung (sebagai 

sumber ethanol) menyebabkan produksi 

kedelai mulai berkurang sementara 

permintaan selalu meningkat. Akibatnya, 

selain harga kedelai di pasaran yang naik 

lebih dua kali lipat, ketersedian kedelai di 

pasaran juga sudah mulai langka. Kondisi ini 

memberi peluang kembali bagi 

pengembangan tanaman kedelai di Indonesia 

khususnya Sumatera Barat.  

TEKNOLOGI PENGEMBANGAN 
KEDELAI 

Menurut Zaini (2005), pengembangan 

pertanaman kedelai dapat diarahkan pada tiga 

agroekosistem utama, yaitu: lahan sawah 

irigasi, lahan sawah tadah hujan, dan lahan 

kering. Dengan mempertimbangkan 

produktivitas yang paling tinggi dan resiko 

kegagalan yang paling kecil, lahan sawah 

setelah padi dan lahan kering mempunyai 

potensi paling besar untuk pengembangan 

tanaman kedelai. 

A. Teknologi Kedelai di Lahan Sawah 

1. Potensi Pengembangan 

Sumatera Barat sebenarnya 

berpotensi besar untuk mengembangkan 

kedelai di lahan sawah. Potensi 

pengembangan kedelai pada lahan sawah 

menurut tipe irigasi adalah  seluas 50.688 ha 

lahan sawah tadah hujan, 50.858 ha lahan 

sawah irigasi desa, dan 43.790 lahan sawah 

irigasi sederhana berpotensi untuk budidaya 

kedelai setelah padi sawah (BPS, 2006). 

Biasanya, sebagian besar lahan ini dibiarkan 

bera setelah panen padi untuk waktu cukup 

lama (1-3 bulan). Pemanfaatan lahan ini 

untuk budidaya kedelai dapat meningkatkan 

indeks pertanaman yang hanya 170% 

menjadi 200-250% per tahun, dengan pola 

tanam padi-kedelai-padi. 

2. Kesesuaian Lahan 

 Dalam rangka perencanaan penerapan 

dan pengembangan teknologi budidaya, yang 

sangat perlu diketahui adalah prasyarat 

tumbuh terutama iklim dan tanah (merupakan 

faktor lingkungan yang sangat menentukan 

keberhasilan usahatani). Pada Tabel 1 

disajikan kriteria kesesuaian lahan bagi 

tanaman kedelai, yang dibagi atas sangat 

sesuai (S1), sesuai (S2), kurang sesuai (S3), 

dan tidak sesuai (N). 
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Tabel 1.  Kriteria kesesuaian lahan bagi tanaman kedelai. 

Tingkat Kesesuaian Lahan Karakteristik 

S1 S2 S3 N 

Suhu rata-rata (
o
C) 23-28 

 

29-30 

22-20 

21-32 

19-18 

>32 

<18 

Ketersediaan air     

Bulan kering (<75 mm) 

Curah hujan rata-rata 

(mm/th) 

3-7,5 

1000-1500 

7,6-8,5 

1500-2500 

100-700 

8,6-9,5 

2500-3500 

700-500 

>9,5 

>3500 

<500 

Lingkungan akar 

Drainase 

 

Tekstur lapisan atas 

 

 

 

Dalam perakaran (cm) 

cukup baik, 

baik 

loam, sandy clay 

loam, silt loam, silt, 

clay loam, silty 

clay loam 

>59 

agak 

berlebihan 

sandy loam 

sandy clay 

 

 

30-49 

jelek, agak 

jelek 

loam sandy 

silty clay 

clay 

 

15-29 

sangat jelek, 

berlebihan 

gravels, 

sands, 

massive 

clay 

<15 

Retensi hara 

KTK (me/100 g) 

pH  

> sedang 

6,0-7,0 

Rendah 

7,1-7,5 

5,9-5,5 

sgt rendah 

7,6-8,5 

5,4-5,0 

 

>8,5 

<5,0 

Ketersediaan hara 

N total 

P2O5 

 

K2O 

sedang 

tinggi 

 

sangat rendah 

rendah 

sedang 

sgt rendah 

rendah-sangat 

rendah 

 

Salinitas (mmhos/cm) >2,5 2,5-4 4-8 >8 

Kemiringan lahan (%) 0-5 5-15 15-20 >20 
Sumber: FAO dalam Manwan, et, al. (1990). 
 

3. Waktu dan Musim Tanam 

 Penanaman kedelai pada waktu yang 

tepat dapat terhindar dari kendala kekeringan 

atau kebanjiran serta gangguan hama dan 

penyakit. Misalnya, penanaman kedelai 

segera sesudah panen padi, pada saat mana 

curah hujan sudah berkurang namun masih 

cukup untuk pertumbuhan kedelai. 

Penanaman yang terlambat biasanya 

mendapat serangan hama yang lebih tinggi 

(Nurdin dan Atman, 1998). 

 Sesuai dengan kondisi iklim  dan pola 

tanam yang berlaku dewasa ini maka waktu 

tanam kedelai di lahan sawah adalah bulan 

Maret-April (Musim Kemarau I=MK I) atau 

Juni-Juli (MK II). Kadang-kadang diikuti 

pertanaman ketiga apabila memungkinkan 

yaitu antara bulan Juni-September. Waktu 

tanam ini dapat juga disesuaikan dengan 

kondisi iklim setempat. Curah hujan yang 

cukup selama pertumbuhan dan berkurang 

saat pembungaan dan menjelang pemasakan 

biji akan meningkatkan hasil kedelai. 

4. Pemilihan Varietas 

 Varietas unggul yang memiliki 

produktivitas tinggi dan mempunyai sifat 

ketahanan terhadap cekaman biotik dan 

abiotik serta karakteristik yang sesuai dengan 

permintaan pasar merupakan modal utama 

dalam upaya meningkatkan produksi dan 

pendapatan petani. Hasil penelitian 

Puslitbangtan, untuk lahan sawah pada MK I 

dianjurkan penggunaan varietas berumur 

sedang (85-90 hari), seperti: Wilis, Kerinci, 

Tampomas, Krakatau, dan Jayawijaya. Pada 

MK II dianjurkan penanaman varietas 

berumur genjah (70-75 hari), seperti: Lokon, 

Tidar, Malabar, Lawu, Dieng, Tengger, 
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Petek, dan Lumajang Bewok. Menurut 

Hilman, et al. (2004), varietas unggul baru 

yang dianjurkan pada lahan sawah adalah 

Kaba, Sinabung, Bromo, Agromulyo, 

Mahameru, dan Anjasmoro. 

5. Teknik Budidaya  

 Teknik budidaya kedelai yang sesuai 

setelah padi sawah adalah tanpa olah tanah 

(TOT) atau dikenal juga dengan nama “zero 

tillage”. Teknologi ini sesuai dikembangkan 

sebagai antisipasi terbatasnya tenaga kerja di 

Sumatera Barat dan sekaligus memanfaatkan 

sisa ketersediaan air tanah pada saat panen 

padi, terutama di  daerah-daerah yang 

beririgasi sederhana atau lahan sawah tadah 

hujan. Diketahui bahwa pada lahan sawah di 

bawah lapisan olah terdapat lapisan berkadar 

besi dan mangan yang tinggi (Koenings, 

1950). Hal ini menyebabkan persediaan air 

tanah terbatas pada lapisan atas saja. Bila 

penanaman kedelai sesudah padi dilakukan 

pengolahan tanah menyebabkan air tanah 

akan menguap sehingga tanah cepat menjadi 

kering dan kedelai yang ditanam akan 

terhalang pertumbuhannya serta juga akan 

menyebabkan tertundanya waktu tanam.  

Hasil penelitian di Indonesia dan 

Filipina menunjukkan bahwa hasil kedelai 

yang ditanam sesudah padi sawah tanpa olah 

tanah lebih baik dibandingkan dengan yang 

tanahnya diolah karena pada tanah yang 

diolah air menguap lebih cepat sehingga 

persediaan air tanah tidak mencukupi untuk 

pertumbuhan tanaman. Selain itu, 

pengolahan tanah menyebabkan tertundanya 

waktu tanam sehingga tanaman akan 

mengalami kekeringan pada stadia 

perkembangan dan pengisian biji, khususnya 

di musim kemarau (Hamzah, et al., 1987). 

Penanaman kedelai di lahan sawah 

sesudah panen padi sangat besar artinya 

dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan 

sawah tadah hujan atau yang beririgasi 

sederhana dan irigasi desa sehingga dapat 

meningkatkan Indeks Pertanaman (IP). Di 

Sumatera Barat luas lahan tersebut mencapai 

145.336 ha, yang terdiri dari sawah tadah 

hujan 50.688 ha, sawah beririgasi sederhana 

43.790 ha, dan sawah beririgasi desa 50.858 

ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

usahatani kedelai pada lahan sawah 

mempunyai prospek yang baik karena selain 

kedelai berumur pendek (2,5-3 bulan) juga 

produksinya di lahan sawah lebih tinggi 

dibanding di lahan kering, yaitu 2,5-3,0 t/ha. 

Keuntungan lain yang didapat adalah 

putusnya siklus hidup hama dan penyakit 

padi serta dapat melaksanakan usaha 

optimasi pola tanam di lahan sawah. Jika 

seluruh lahan sawah tadah hujan saja yang 

dimanfaatkan untuk pertanaman kedelai, 

maka Propinsi Sumatera Barat akan dapat 

menghasilkan kedelai sebanyak 126.720-

152.064 ton per tahun. Jika harga kedelai 

sebesar Rp.3.000 per kg maka akan didapat 

tambahan pendapatan sebesar Rp. 380,160-

456,192 milyar per tahun sebelum dikurangi 

biaya usahatani. Pendapatan ini akan 

meningkat lagi jika lahan sawah beririgasi 

sederhana dan irigasi desa yang tidak 

ditanami pada saat musim kemarau juga 

dimanfaatkan untuk pertanaman kedelai 

(Atman, 2006a).. 

Untuk mencapai produksi kedelai 

yang optimum di lahan sawah setelah tanam 

padi, maka pada Tabel 2 disajikan teknik 

budidayanya. 

B. Teknologi Kedelai di Lahan Kering 

1. Potensi Pengembangan 

Luas lahan kering yang diusahakan di 

Sumatera Barat dalam bentuk tegalan, kebun, 

ladang atau huma. Potensi lahan kering untuk 

pengembangan tanaman pangan (termasuk 

kedelai) cukup luas, sekitar 590.450 hektar, 

terutama lahan tegalan seluas 319.375 ha dan 

ladang/huma 160.565 ha. Permasalahannya, 

sebagian besar lahan kering ini didominasi 

oleh tanah masam. 

2. Tanah Masam dan Masalahnya 

 Hampir sebagian besar dari luas total 

tanah yang tersedia di Indonesia 

(190.946.500 hektar) untuk areal pertanian 

diklasifikasikan sebagai tanah Ultisols 

(47.526.000 hektar atau 24,89%), Histosols 
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(24.158.000 hektar atau 12,65%), Oxisols 

(18.382.000 hektar atau 9,63%), dan 

kompleks (sebagian besar Ultisols 

56.426.000 hektar atau 29,55%). Tanah-

tanah ini umumnya bereaksi masam dengan 

status Al tinggi, kapasitas tukar kation dan 

kandungan unsur haranya rendah (Santoso, 

1991; Mulyadi dan Soepraptohardjo, 1975).  
 

Tabel 2. Teknik budidaya kedelai di lahan sawah setelah padi sawah 

Komponen teknologi Uraian 

Musim tanam MK I (Maret-April) atau MK II (Juni-Juli) 

Varietas Kaba, Sinabung, Bromo, Agromulyo, Mahameru, Anjasmoro 

Kebutuhan benih 45-50 kg/ha 

Persiapan lahan � Sawah dikeringkan 1-2 minggu sebelum panen padi 

� Waktu panen padi tunggul jerami dipotong sekitar 20-30 cm dari 

permukaan tanah 

� Lahan tidak perlu diolah, tetapi dibuat saluran drainase setiap 3-5 

m 

Penanaman Kedelai ditanam paling lambat 5 hari setelah panen padi dengan 

jarak tanam disesuaikan dengan jarak tanam padi (20x20 cm atau 

25x25 cm) 

Inokulasi rhizobium Campur benih dengan nitragin atau legin sebanyak 5-10 g/kg benih 

atau campur benih dengan bekas tanah yang ditanami kedelai 

sebanyak 100-250 g/kg benih 

Pemberantasan gulma Umur 3, 7, dan 10 minggu setelah tanam 

Pengairan Saat tanam, periode pembungaan, dan pembentukan polong 

Pemupukan � 50-75-75 kg Urea-TSP-KCl/ha pada tanah Grumosol 

� 100-75-100 kg Urea-TSP-KCl/ha pada tanah Hidromorf 

� 50-100 kg Urea+75-100 kg TSP+50-100 kg KCl/ha pada tanah 

yang kandungan NPKnya rendah 

Pengendalian hama 

(ada 20 jenis hama 

utama) 

Bercocok tanam, biologi, varietas tahan, mekanis, dan kimiawi 

Pengendalian penyakit 

(ada 35 jenis patogen 

utama) 

� Virus dengan sanitasi, eradikasi, dan pergiliran tanaman 

� Karat dengan varietas tahan, kultur teknis, tanam serempak, dan 

fungisida 

Panen dan pasca panen � Panen dengan sabit saat hari tidak hujan. 

� Ciri-ciri tanaman siap panen bila 90% atau lebih polong yang 

masak atau daunnya telah rontok, berwarna kuning/coklat dan 

mengering 

� Setelah panen polong langsung dijemur dan dirontok 

� Keringkan biji sampai kadar air 12% lalu simpan dalam karung 

Sumber: Atman (2006a). 
 

Ciri-ciri umum tanah masam adalah: 

nilai pH tanah rata-rata kurang dari 4; 

kandungan hara bahan organik tanah (BOT) 

yang rendah; ketersediaan P dan kapasitas 

tukar kation (KTK) tanah rendah; tingginya 

kandungan unsur Mn
2+

 dan aluminium 

reaktif (Al
3+

) yang dapat meracuni akar 

tanaman dan menghambat pembentukan 

bintil akar tanaman legum. Distribusi 

perakaran tanaman relatif dangkal, sehingga 

tanaman kurang tahan terhadap kekeringan 

dan banyak terjadi pencucian hara ke lapisan 

bawah (Hairiah, et al., 2005). Menurut 

Hilman (2005), pada lahan kering masam, 

masalah ketersediaan fosfat (P) menjadi 

kendala utama dalam meningkatkan hasil. 

Tanaman kedelai memerlukan P lebih besar 

dibandingkan dengan komoditas lainnya 

seperti gandum dan jagung.  
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Selanjutnya Sumarno (2005) 

menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman 

kedelai pada tanah masam menderita akibat 

cekaman abiotik dan biotik, seperti: (a) 

pertumbuhan vegetatif terhambat sebagai 

akibat kekurangan hara makro dan mikro; (b) 

keracunan Al atau Mn; (c) pembentukan 

nodul terhambat; (d) tanaman mudah 

mendapat cekaman kekeringan; dan (e) 

pertumbuhan akarnya terhambat. Gejala yang 

sangat jelas adalah pertumbuhan yang sangat 

kerdil, daun berwarna kuning kecoklatan, 

pertumbuhan perakaran sangat terbatas, 

bunga yang terbentuk minimal dan jumlah 

polong juga minimal, produktivitas sangat 

rendah atau bahkan gagal menghasilkan biji. 

Gejala tersebut sering terlihat pada 

pertanaman kedelai di daerah transmigrasi di 

Sumatera Barat (Kabupaten Dharmasraya) 

dan Jambi yang tanahnya tidak dikapur dan 

kandungan organik tanahnya rendah. 

3. Waktu Tanam 

 Pada lahan kering, kedelai ditanam 

sesudah padi gogo atau jagung. Untuk 

wilayah Sumatera Barat, waktu tanam 

dianjurkan bulan Oktober-Januari (Musim 

Hujan I=MH I) atau akhir MH II (Februari-

Mei)/awal musim kemarau. Kadang-kadang 

diikuti pertanaman ketiga apabila 

memungkinkan yaitu antara bulan Juni-

September. Waktu tanam ini dapat juga 

disesuaikan dengan kondisi iklim setempat. 

Curah hujan yang cukup selama 

pertumbuhan dan berkurang saat 

pembungaan dan menjelang pemasakan biji 

akan meningkatkan hasil kedelai (Nurdin dan 

Atman. 1998). 

4. Penggunaan Varietas Toleran 

 Varietas kedelai toleran tanah masam 

sudah banyak ditemukan Badan Litbang 

Pertanian. BPTP Sumatera Barat telah 

merekomendasikan penggunaan varietas 

unggul Singgalang, Wilis, Pangrango, dan 

Kipas Putih pada paket budidaya kedelai di 

lahan kering masam untuk wilayah spesifik 

Sumatera Barat (Tabel 3). Balitkabi Malang 

menyarankan penggunaan varietas 

Tanggamus, Sibayak, Nanti, dan Wilis 

(Hilman, et al., 2004). Sementara itu, Tim 

Primatani (2006) menggunakan varietas 

Tanggamus, Nanti, Ratai, dan Seulawah 

dalam program primatani di lahan kering 

masam. Menurut Sumarno (2005), 

pemerintah sering memiliki pengharapan 

yang kelewat tinggi (over expectation) bahwa 

permasalahan lahan masam seolah-olah harus 

dapat diatasi dengan penambahan varietas 

toleran lahan masam. Perlu diingat bahwa 

lahan masam bukan hanya mengandung Al 

dan Mn tinggi yang meracuni tanaman 

kedelai, tetapi kandungan hara N, P, K, Ca, 

Mg, dan hara lainnya rendah. Dalam kondisi 

lahan masam yang miskin hara, tidak 

mungkin ada varietas kedelai yang dapat 

tumbuh dan menghasilkan biji secara normal. 

Oleh karena itu, perluasan areal tanam 

kedelai pada lahan masam yang hanya 

mengandalkan penggunaan ”varietas adaptif 

dan toleran lahan masam” tidak akan 

berhasil dengan baik. Penggabungan 

dengan aplikasi teknologi ameliorasi tanah 

masam akan lebih memungkinkan 

keberhasilannya. 

5. Ameliorasi Tanah Masam 

 Tanah masam perlu disehatkan 

dengan meningkatkan pH dan menaikkan 

kejenuhan basa, serta pengkayaan unsur 

haranya. Maidl (1996) Cit Sumarno (2005) 

menjelaskan teknik ameliorasi tanah masam: 

(i) Pengapuran untuk meningkatkan pH 
dan mengatasi keracunan Al.  Dosis 

kapur disesuaikan dengan pH tanah, 

umumnya sekitar 3 t/ha, berkisar antara 

1-5 t/ha. Kapur yang baik adalah kapur 

magnesium atau dolomit yang dapat 

sekaligus mensuplai Ca dan Mg. 

Pemberian kapur dengan cara ditebarkan 

di permukaan tanah dan selanjutnya 

dibajak dalam (deep ploughed) untuk 

membentuk lapisan olah yang dalam agar 

perakaran lebih berkembang sehingga 

tanaman toleran cekaman kekeringan. 

Kapur diberikan 2-3 bulan sebelum 

tanam, dan diperkirakan akan efektif 

untuk jangka waktu 3-5 tahun.. 



Atman dan N. Hosen: Dukungan Teknologi dan Kebijakan Dalam Pengembangan Kedelai di Sumbar   ISSN 1412-5838 

 355 

Tabel 3. Teknologi budidaya kedelai di lahan kering masam Sumatera Barat. 

Komponen Teknologi Uraian 

Waktu tanam Akhir musim hujan atau awal musim kemarau 

Varietas Singgalang, Wilis, Pangrango, Kipas Putih 

Pengolahan tanah Minimum (cangkul 1 kali dan ratakan) 

Penanaman Jarak tanam 40x15 cm 

Pemupukan 50-100-100 kg/ha Urea-SP36-KCl, diberikan seluruhnya pada saat 

tanam 

Kapur dan cara 

pemberian 

300 kg/ha, diberikan secara larikan disamping barisan tanaman 

pada saat tanam 

Rhizobium untuk lahan 

bukaan baru 

Legin atau Nitragin, takaran sesuai rekomendasi 

Penyiangan Dua kali (3 dan 6 minggu setelah tanam, MST) 

Pengendalian hama  

� Perlakuan benih Marshal (carbosulfan), Curater (carbofuran), dosis dan cara sesuai 

anjuran 

� Semprotan Delthametrin 0,5 cc/l air atau Methomyl 2,0 cc/l air pada 2 MST 
Sumber: BPTP Sumbar (2002); Atman (2006b). 
 

(ii) Ameliorasi pada lapisan tanah 

bawah (sub-soil) menggunakan 
gypsum. Pengapuran pada permukaan 

tanah hanya akan mengoreksi pH pada 

lapisan olah tanah, sedangkan pada 

lapisan sub-soil pH masih rendah dan 

keracunan Al masih terjadi. Dalam 

keadaan tanah gembur dan subur, akar 

kedelai dapat tumbuh hingga mencapai 

kedalaman 100-150 cm. Oleh karena 

itu, pemberian gypsum pada lapisan 

sub-soil dapat memperbaiki 

pertumbuhan akar menjadi lebih dalam. 

(iii) Pengkayaan fosfat tanah dengan 
pemupukan P dosis tinggi. Pada lahan 

masam dengan kandungan fosfat 

rendah (sekitar 4 ppm P) yang disertai 

kapasitas fiksasi P yang tinggi, 

pengkayaan fosfat dalam tanah (build-

up soil P level) merupakan persyaratan 

mutlak untuk memperoleh produksi 

kedelai yang tinggi. Dosis pupuk yang 

diperlukan tergantung bergantung pada 

kandungan liat tanah, dianjurkan 3-5 kg 

P2O5 setiap 1% liat. Pupuk P ditebarkan 

dan dimasukkan ke dalam tanah saat 

pembajakan tanah, beberapa hari 

sebelum tanam.  Akan lebih efektif bila 

diberikan pada barisan tanaman. 

(iv) Pengkayaan bahan organik. Dengan 

pengapuran dan pemupukan saja, 

kandungan bahan organik tanah akan 

cepat menurun bila tidak diikuti 

pengembalian residu tanaman ke dalam 

tanah. Pola tanam yang mengikutkan 

leguminosa untuk dibenamkan ke 

tanah, pengembalian residu tanaman, 

dan pemupukan dengan kompos sangat 

dianjurkan. 

(v) Pengkayaan kalium. Pengkayaan K 

diperlukan bila ketersediaan K dalam 

tanah kurang dari 30 ppm dan 

kandungan liat lebih dari 18%. Takaran 

pupuk K secara umum adalah 100 kg 

K2O/ha, dengan cara ditebarkan 

bersamaan pupuk P dan dimasukkan ke 

dalam lapisan olah tanah dengan cara 

bajak. 

(vi) Pengkayaan hara mikro. Bila tanah 

diduga kahat unsur mikro terutama Zn, 

Fe, S, B, dan Mo, pemberian pupuk 

mikro dalam bentuk chelat atau fritted 

trace element (F, T, E) perlu dilakukan. 

Secara umum, dosis kapur dan pupuk 

pada tanaman kedelai di lahan kering masam 

disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4.  Untuk 

wilayah spesifik Sumatera Barat,  dianjurkan 

pemberian kapur sebanyak 300 kg/ha pada 

barisan tanaman dan pupuk sebanyak 50-
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100-100 kg/ha Urea-SP36-KCl, diberikan 

seluruhnya pada saat tanam. Sementara itu, 

Balitkabi menyarankan pemberian kapur 

sebanyak 2 t/ha dolomit diikuti bahan 

organik sebanyak 3 t/ha pupuk kandang, serta 

50-100-75 kg/ha Urea-SP36-KCl. 
 

Tabel 4. Teknologi budidaya kedelai di lahan kering masam. 

Komponen 

teknologi 

Uraian 

Musim tanam Akhir musim hujan (Februari-Maret). Dianjurkan tanam kedelai tidak 

lebih 7 hari setelah padi dipanen. 

Varietas Sinabung, Sibayak, Nanti, Wilis 

Kebutuhan benih 45-50 kg/ha 

Persiapan lahan � Dibajak 1-2 kali, sedalam 30 cm 

� Dibuat saluran drainase jarak 4 m sedalam 25-30 cm 

Penanaman Ditugal, 2-3 biji/lubang, jarak tanam 40x20 cm (lahan subur) atau 

40x15 cm (lahan kurang subur) 

Inokulasi 

rhizobium 

Campur benih dengan nitragin atau legin sebanyak 5-10 g/kg benih 

atau campur benih dengan bekas tanah yang ditanami kedelai sebanyak 

100-250 g/kg benih 

Pemberantasan 

gulma 

Umur 3, 7, dan 10 minggu setelah tanam 

Pemupukan � 2 t/ha kapur dolomit 

� 3 t/ha pupuk kandang 

� 50-100-75 kg/ha Urea-SP36-KCl 

Pengendalian 

hama 

� Kultur teknis 

� Pergiliran tanam dengan tanaman non kacang-kacangan 

� Penanaman varietas umur genjah 

� Tumpangsari kedelai + non kedelai 

� Penggunaan varietas tahan hama 

� Pengumpulan dan pemusnahan kelompok telur, ulat, dan serangga 

dewasa 

� Tanaman perangkap dan pengendalian secara mekanis pada 

tanaman perangkap 

� Penggunaan insektisida secara praktis, umur 5-7 untuk lalat bibit 

kacang; 16-24 untuk hama daun; 40-50 hari untuk hama daun dan 

polong; 60-70 hari untuk hama polong 

Pengendalian 

penyakit 

� Seed treatment dengan fungisida antagonis (Trichoderma) umur 

10, 20, dan 30 hst. 

� Penyemprotan dengan fungisida umur 40, 50, dan 60 hst 

Panen  � Tanda siap panen: semua daun rontok, polong berwarna 

kuning/coklat dan mengering 

Sumber: Hilman, et al. (2004). 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
KEBIJAKAN 

Kesimpulan 

    Permintaan akan komoditas kedelai di 

Sumatera Barat terus meningkat dari tahun 

ke tahun, namun kapasitas produksi dalam 

negeri cenderung menurun dari tahun ke 

tahun. Produksi di tingkat petani rata-rata 1,2 

t/ha sedangkan potensinya mencapai 2 t/ha. 

Bahkan bila dibudidayakan di lingkungan 

yang subur mampu menghasilkan 2,5-3,0 

t/ha.  Untuk mendapatkan produksi kedelai 

yang optimum perlu diperhatikan komponen 

teknologi budidaya kedelai, meliputi: musim 

tanam, varietas, kebutuhan benih, persiapan 

lahan, penanaman, inokulasi rhizobium, 
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pemberantasan gulma, pengairan, 

pemupukan, pengendalian hama, 

pengendalian penyakit, dan panen/pasca 

panen. Selain itu, kriteria kesesuaian lahan 

juga harus dipedomani. Mulai tahun 2006-

2010. pemerintah telah mencanangkan 

program ”BANGKIT KEDELAI” 

(Pengembangan Khusus dan Intensif 
Kedelai). Dengan mempertimbangkan 

produktivitas yang paling tinggi dan resiko 

kegagalan yang paling kecil, lahan sawah 

setelah padi dan lahan kering mempunyai 

potensi paling besar untuk pengembangan 

tanaman kedelai, dibanding lahan sawah 

irigasi.  

Saran Kebijakan 

1. Propinsi Sumatera Barat berpotensi untuk 

mengembangkan kedelai setelah padi 

sawah pada lahan sawah tadah hujan 

(50.688 ha), lahan sawah irigasi desa 

(50.858), dan lahan sawah irigasi 

sederhana (43.790 ha). Pemanfaatan 

lahan ini untuk budidaya kedelai dapat 

meningkatkan indeks pertanaman dari 

170% menjadi 200-250% per tahun 

dengan pola tanam padi-kedelai-padi. 

Selain itu juga dapat menambah 

pendapatan sekitar Rp.380,160-456,192 

milyar per tahun sebelum dikurangi biaya 

usahatani (perkiraan harga kedelai 

Rp.3.000/kg) bila kedelai diusahakan 

pada lahan sawah tadah hujan saja. 

Sementara itu, potensi lahan kering 

cukup luas sekitar 590.450 hektar, namun  

didominasi oleh tanah masam. 

2. Teknologi budidaya kedelai yang 

dianjurkan pada lahan sawah adalah (i) 

sistem tanam Tanpa Olah Tanah (TOT) 

setelah padi sawah, (ii) Varietas yang 

dianjurkan untuk lahan sawah demgan 

kriteria biji besar dan daya hasil tinggi; 

(iii) Komponen teknologi lainnya 

disesuaikan dengan kebutuhan (pupuk 

berimbang) dan PHT.   

3. Teknologi budidaya kedelai pada lahan 

kering masam adalah penggabungan 

teknologi ameliorasi tanah masam 

dengan penggunaan varietas unggul 

toleran tanam masam. Selain itu, waktu 

tanam, cara tanam, perawatan tanaman, 

dan panen yang tepat sangat 

mempengaruhi peningkatan produksi 

kedelai. 

4. Membangun sistem usaha agribisnis 

kedelai di Sumatera Barat memerlukan 

komitmen yang kuat antara pemerintah 

daerah, swasta (agroindustri) dan petani, 

agar keberlanjutan usaha yang saling 

menguntungkan dapat terjamin. Untuk 

pengembangan agribisnis kedelai 

diperlukan sebuah gerakan yang 

dikomandoi oleh Pemda yaitu 

GERSALADA (Gerakan Swasembada 
Kedelai Daerah Sumatera Barat) dengan 

tetap mengacu pada kebijakan 

pengembangan kedelai secara  nasional, 

seperti subsidi harga dan lainnya. Untuk 

menjalankan Program Gersalada, 

beberapa saran diajukan kepada 

pengambil kebijakan di tingkat propinsi 

dan Kabupaten/Kota, yaitu: (i) 

Memanfaatkan lahan yang sudah 

diusahakan secara optimal (sawah dan 

lahan kering) untuk kedelai tanpa 

mengurangi areal tanam tanaman yang 

sudah ada, karena produksi lokal tidak 

mampu memenuhi kebutuhan 

agroindustri yang ada sekarang; (ii) 

Pengusahaan kedelai oleh petani harus 

menerapkan inovasi baru agar efisiensi 

usaha dapat dicapai dan kompetitif 

dengan komoditas pangan lainnya; dan 

(iii) program penanaman kedelai di lahan 

sawah tadah hujan dan irigasi sederhana, 

sebaiknya menjadi program prioritas bagi 

Pemerintah Propinsi Sumatera Barat 

mulai tahun 2008 dan prioritas 

selanjutnya adalah pengembangan 

kedelai pada lahan kering; (iv) Prioritas 

utama pengembangan kedelai adalah 

pada kawasan sentra kedelai yang pernah 

ada tahun-tahun sebelumnya yaitu 

kawasan Palangki di Kabupaten 

Sijunjung, Desa Baru di Pasaman Barat, 

Sitiung di Dharmasraya, dan Kabupaten 

Pesisir Selatan..  
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5. Membangun kelembagaan pengembang-

an kedelai sekaligus sebagai KOMISI 

PENGEMBANGAN KEDELAI 

SUMATERA BARAT yang terdiri dari 

Dinas terkait sebagai penggerak, BPTP 

penyedia Benih Sumber dan 

pendampingan teknologi; BBI 

perbanyakan benih sebar; Penyuluh 

sebagai lembaga pemberdayaan petani 

terutama dari aspek teknologi; Industri 

pengolahan kedelai Sumbar sebagai 

penjamin pasar; Perbankan sebaga 

sumber dana kredit bila dibutuhkan; 

Swasta/kios menjamin ketersediaan 

pupuk dan saprodi lainnya; KTNA 

propinsi sebagai penggerak KTNA di 

daerah.   
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