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Abstract 

Intercroping maize with coconut. Inefficient crop coconut in usage of land when plant by 
monoculture. Earnings of farmer of new coconut fulfill 76.06-86.09% from expenditure of 
farmer household, so that to fulfill requirement of him, farmer look for earnings addition of other 
effort. Crop coconut area in Indonesia for the width of 3.70 million hectare, most (97%) plant by 
monoculture. To improve earnings of farmer of this coconut, one of the effort able to be 
conducted by is to through to be diversified by horizontal in the form of variation of crop type to 
be efficient of usage of farm so that can improve household economics resilience and continue 
effort, one of them use maize as pause crop. In area of central produce maize in West 
Sumatra, cultivation of maize among coconut crop have been long enough been done by 
farmer but not yet given optimal result, because management of crop which not yet good and 
also still lack of variety able to adapt good at condition under coconut tree. But that way, 
cultivation of maize among coconut crop can improve earnings of farmer. Besides can improve 
earnings of farmer, cultivation of maize among coconut crop expected can assist to fulfill 
requirement of maize in Indonesia generally and in West Sumatra specially. In just West 
Sumatra, requirement of maize in the year 2002 and 2003 for the of each poultry livestock 
counted 96.412 tons and 105.425 ton, while is same productive ability in the year only 67.241 
ton and 66.486 ton so that experience of deficit of 29.171 tons and 38.939 ton. For the 
productivity of maize among coconut crop, technological of suggested production, for example: 
(1) System processing of more profiting land; ground for the conducting of maize among 
coconut crop are ODR+herbicide (process land; ground in clump added by herbicide), besides 
is also suggested by system of TOT (without cultivating land; ground); (2) Usage of composite 
variety of Bisma or variety C9 hybrid suggested in maize conducting among coconut crop; and 
(3) Gift counted 2 ton/ha compost coming from paddy waste, maize, peanut, glericidia, and leaf 
of lamtoro can economize usage of manure until 75% that is enough maize crop fertilized with 
measuring 25% from the recommendation measuring of him. 
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PENDAHULUAN 

anaman kelapa tidak efisien dalam 

penggunaan lahan bila diusahakan 

secara monokultur. Rendahnya harga 

jual kelapa di tingkat petani menyebabkan 

pendapatan petani menjadi tidak layak. Di 

sisi lain, tingkat produktivitas tanaman 

kelapa juga tergolong rendah yang disebab-

kan antara lain kurangnya pemeliharaan. 

 Menurut Listyati, et al. (2004), 

pendapatan petani kelapa baru memenuhi 

76,06-86,09% dari pengeluaran rumah 

tangga petani. Selanjutnya Kasryno, et al. 

(1998) menyatakan bahwa pendapatan 

usahatani kelapa masih rendah dan fluktuatif 

sehingga tidak mampu mendukung 

kehidupan keluarga secara layak. Pendapatan 

dari usahatani monokultur hanya sebesar 

Rp.1.500.000/ha/tahun atau Rp.125.000/ 

bulan, lebih rendah dari kebutuhan fisik 

minimum petani sekitar Rp.200.000-

300.000/KK (5 orang) sehingga untuk 

memenuhi kebutuhannya, petani mencari 

tambahan pendapatan dari usaha lain. 

 Pada saat ini, dari areal tanaman 

kelapa di Indonesia seluas 3,70 juta hektar, 

sebagian besar (97%) diusahakan secara 

monokultur (Supadi dan Nurmanaf, 2006). 

Untuk meningkatkan pendapatan petani 

kelapa ini, salah satu upaya yang dapat 

dilakukan adalah melalui diversifikasi 

horizontal berupa penganekaragaman jenis 

tanaman untuk mengefisienkan penggunaan 

lahan sehingga mampu meningkatkan 

ketahanan ekonomi rumah tangga dan 

keberlanjutan usaha (Mahmud, 2003). 

 Tanaman kelapa hanya menggunakan 

lahan secara efektif sebesar 25% dari lahan 

yang tersedia (Darwis, 1988), sedangkan 

T
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sistem perakaran kelapa efektif secara 

horizontal berkisar 2 meter dari pangkal 

batang kelapa dan secara vertikal antara 0,3-

1,2 meter. Dengan demikian, sekitar 75% 

lahan areal pertanaman kelapa tidak 

digunakan oleh tanaman sehingga sangat 

berpeluang untuk menanam tanaman sela. 

Menurut Kaat dan Darwis (1986), 

diversifikasi usahatani dengan menanam 

tanaman sela di antara kelapa sangat 

memungkinkan, bahkan hadirnya tanaman 

sela cenderung memberikan dampak yang 

positif terhadap produksi kelapa.  Selanjut-

nya Tarigans (1985) menyatakan bahwa 

diversifikasi usaha tanaman kelapa secara 

horizontal dengan mengusahakan tanaman 

sela yang prospektif baik dari segi agrono-

mis, ekonomis, maupun pelestarian lingkung-

an menjadi alternatif utama untuk meman-

faatkan lahan yang tidak produktif pada areal 

pertanaman kelapa monokultur sehingga 

pendapatan petani dapat ditingkatkan. Ber-

bagai keuntungan menanam tanaman sela di 

antara tanaman kelapa antara lain: (1) 

pemanfaatan lahan usahatani lebih efisien 

dan produktif; (2) produktivitas usahatani 

meningkat; (3) peningkatan usahatani; dan 

(4) pendapatan petani lebih terjamin. 

Pemanfaatan lahan diantara tanaman 

kelapa sebetulnya telah dilakukan oleh petani 

dengan berbagai jenis komoditas termasuk 

komoditas tanaman pangan seperti jagung 

(Darwis, 1988).  Sementara itu, Listyati, et 

al. (2004) menemukan 26 model pola tanam 

kelapa dengan tanaman pangan yang 

diterapkan oleh petani di Kabupaten 

Padeglang, salah satunya pola kelapa+ 

jagung. Di daerah sentra produksi jagung di 

Sumatera Barat, penanaman jagung diantara 

tanaman kelapa sudah lama dilakukan oleh 

petani tetapi belum memberikan hasil 

optimal. Hal ini mungkin disebabkan penge-

lolaan tanaman yang belum baik serta masih 

kurangnya varietas yang dapat beradaptasi 

baik pada kondisi di bawah pohon kelapa. 

Menurut Rosario (1983), secara umum 

produktivitas jagung yang ditanam diantara 

kelapa lebih rendah dibanding kondisi 

terbuka. Hal ini berkaitan dengan intensitas 

cahaya dan populasi tanaman yang tidak 

optimal. Namun demikian, penanaman 

jagung diantara tanaman kelapa dapat 

meningkatkan pendapatan petani.   

 Selain dapat meningkatkan pendapat-

an petani, penanaman jagung diantara 

tanaman kelapa diharapkan dapat membantu 

memenuhi kebutuhan jagung di Indonesia 

umumnya dan di Sumatera Barat khususnya. 

Pada Pelita I (1969-1973), produksi jagung 

rata-rata 2,7 juta t/tahun dengan produktivitas 

hanya 1,0 t/ha. Pada Pelita IV terjadi lonjak-

an yang signifikan dengan produksi nasional 

mencapai rata-rata 8,7 juta t/tahun dan 

produktivitas 2,4 t/ha (Ismail, et al., 2005). 

Lonjakan ini terjadi karena meningkatnya 

luas areal panen dan penggunaan varietas 

hibrida dalam kurun waktu 10 tahun terakhir 

ini. Namun demikian, peningkatan produksi 

tersebut belum mampu mengimbangi kebu-

tuhan yang makin meningkat akibat pesatnya 

perkembangan industri pangan dan pakan 

yang menggunakan jagung sebagai bahan 

bakunya (Sutoro, et al., 1988; Suartha, 2003). 

Dewasa ini, sekitar 50% pakan ternak 

menggunakan jagung sebagai bahan baku 

(Subandi,  et al., 1998) dan permintaan  

jagung diperkirakan mengalami peningkatan 

sebesar 10% per tahun (Bustari, 1988). 

Walaupun dalam 10 tahun terakhir ini 

produksi jagung nasional meningkat, namun 

masih belum mampu memenuhi kebutuhan 

dalam negeri. Di Sumatera Barat saja, kebu-

tuhan jagung pada tahun 2002 dan 2003 

untuk pakan ternak unggas masing-masing 

sebanyak 96.412 ton dan 105.425 ton, 

sedangkan kemampuan berproduksi pada 

tahun yang sama hanya 67.241 ton dan 

66.486 ton sehingga mengalami defisit 

sebanyak 29.171 ton dan 38.939 ton 

(Dispertahorti Sumbar, 2003). Kekurangan 

produksi jagung ini disebabkan oleh 

permasalahan yang dihadapi petani dimana 

petani tidak termotivasi untuk berusahatani 

jagung karena harga tidak stabil dan sering 

rendah saat panen raya sehingga berpengaruh 

terhadap penerapan teknologi budidaya, luas 

tanam, dan produksi (Hosen, 1996). 

Disamping itu, kejelian petani kurang 

memadai dalam optimalisasi pemanfaatan 
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lahan potensial seperti lahan kering di antara 

tanaman tua (diversifikasi usaha), termasuk 

kelapa. Potensi lahan kelapa di Sumatera 

Barat cukup luas yakni sekitar 90.142 hektar 

(Bappeda, 2000). 

Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian telah banyak melakukan penelitian 

dan pengkajian tentang teknologi budidaya 

jagung diantara tanaman kelapa.  Agar 

teknologi ini dapat berkembang di tingkat 

pengguna, dibuatlah tulisan ini yang berisi 

tentang rangkuman hasil-hasil penelitian/ 

pengkajian tentang perbaikan teknologi 

produksi jagung di antara tanaman kelapa. 

PERBAIKAN TEKNOLOGI BUDIDAYA 

a. Pengolahan Tanah 

Pengolahan tanah untuk budidaya 

jagung diantara tanaman kelapa umumnya 

ada empat macam, yaitu: (1) ODB  adalah 

olah tanah dalam barisan tanaman jagung; (2) 

ODR adalah olah tanah dalam rumpun 

jagung; (3) TOT adalah tanpa olah tanah; dan 

(4) OTS adalah olah tanah sempurna. 

Hasil penelitian Lamid, et al. (1998) 

menunjukkan bahwa teknik budidaya jagung 

dengan sistem pengolahan tanah TOT pada 

lahan kering dikombinasikan dengan peman-

faatan herbisida non-selektif purna tumbuh 

tercatat menghemat tenaga kerja, waktu dan 

biaya persiapan lahan tanam dibanding 

dengan sistem pengolahan tanah OTS. Hal 

yang sama juga ditemukan Lamid, et al. 

(2004) untuk budidaya jagung diantara 

tanaman kelapa di Sikabu dan Koto Buruak 

Kabupaten Padang Pariaman. Peningkatan 

hasil pipilan kering jagung pada teknik 

budidaya jagung dengan sistem pengolahan 

tanah TOT dibanding OTS berkisar 1,59-4,55 

t/ha (Tabel 1). Tetapi, untuk beberapa 

varietas terlihat teknik budidaya jagung 

dengan sistem OTS memberikan hasil pipilan 

kering sedikit lebih tinggi, khususnya pada 

varietas Bisi-2 dan Andalas-4 (Tabel 2). 

Namun demikian, secara umum teknik 

budidaya jagung dengan sistem TOT 

memberikan hasil pipilan kering yang lebih 

baik dibanding OTS (Zubaidah, et al. (2004). 

 

Tabel 1. Hasil pipilan kering beberapa varietas jagung dengan teknik budidaya persiapan lahan 

tanam diantara kelapa. Sikabu dan Koto Buruak, Kab. Padang Pariaman, MT. 2000. 

TP Sikabu (t/ha) TP Koto Buruak (t/ha) Varietas 

OTS TOT 
+) 

OTS TOT 
+) 

C-5 

C-7 

Bisi-2 

Bisma 

3,85 

4,01 

3,74 

2,94 

8,40 

5,60 

5,35 

6,35 

4,55 

1,59 

1,61 

3,41 

3,98 

4,31 

3,94 

3,91 

6,24 

7,82 

6,96 

6,64 

2,26 

3,51 

3,02 

2,73 

Rataan 3,635 6,425 2,79 4,035 6,915 2,88 
Catatan: +) = kelebihan hasil pipilan kering TOT dibanding OTS. 

Sumber: Lamid, et al. (2004). 
 

Tabel 2.  Hasil pipilan kering (kg/ha) beberapa varietas jagung dengan teknik budidaya 

persiapan lahan tanam diantara kelapa. Guguak Kabupaten 50 Kota, MT. 2002. 

Varietas TOT OTS +/- 

C-5 

C-7 

Pioneer-10 

Bisi-2 

Andalas-4 

Bisma 

6.447 

6.226 

5.522 

4.581 

4.419 

5.160 

6.005 

5.762 

4.857 

4.666 

4.814 

4.946 

442 

464 

665 

- 85 

-396 

214 

Rataan 5.393 5.175 218 
Catatan: +/- = kelebihan/kekurangan hasil pipilan kering TOT dibanding OTS. 

Sumber: Zubaidah, et al. (2004). 
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Sementara itu, Ridwan, et al. (1998) 

mendapatkan bahwa sistem pengolahan tanah 

OTS+herbisida dan ODB+herbisida membe-

rikan hasil jagung terbaik dibandingkan 

sistem lain. Namun demikian, sistem 

pengolahan tanah yang lebih menguntungkan 

untuk budidaya jagung di antara tanaman 

kelapa adalah ODR+herbisida (Tabel 3). 
 

Tabel 3.  Hasil pipilan kering jagung varietas 

Bisma dan keuntungan pada 

beberapa sistem pengolahan tanah 

budidaya jagung di antara kelapa. 

Mentawai, MH 1996/1997.. 

Sistem 

pengolahan 

tanah 

Hasil 

(t/ha) 

Keuntungan 

(Rp.000/ha) 

OTS 

OTS+herbisida 

ODB+herbisida 

ODR+herbisida 

TOT+herbisida 

3,9** 

4,1** 

4,1** 

2,5 

2,4 

576,5 

537,0 

637,0 

210,0 

186,0 

OTS=olah tanah sempurna; ODB=olah tanah 

dalam baris; ODR=olah tanah dalam rumpun: 

TOT=tanpa olah tanah. 

Sumber: Ridwan, et al. (1998). 
 

 Dari aspek pertumbuhan gulma, 

sistem pengolahan tanah OTS tanpa atau 

dengan herbisida, pertumbuhan gulmanya 

lebih cepat dibandingkan perlakuan 

OTB+herbisida, OTR+herbisida, dan 

TOT+herbisida (Amril, et al., 1998). 

Menurut Ardjasa (1993), pada sistem OTS 

terjadi pembalikkan tanah sehingga biji-biji 

gulma yang berada pada lapisan tanah yang 

lebih dalam  akan terangkat ke permukaan, 

bila kondisi memungkinkan (air dan oksigen 

cukup tersedia) akan tumbuh lebih cepat. 

OTS selain dapat mempercepat pertumbuhan 

gulma juga membutuhkan biaya yang lebih 

besar dibanding sistem lainnya. 

b. Varietas Unggul 

Sampai saat ini dikenal dua jenis 

jagung yang dibudidayakan petani, yaitu 

komposit dan hibrida. Namun, tidak semua 

varietas unggul yang telah dilepas baik 

komposit atau hibrida yang mampu 

beradaptasi baik di antara tanaman kelapa. 

Kekeliruan dalam memilih varietas jagung 

mengakibatkan hasil pipilan kering menjadi 

lebih rendah. Penelitian Atman,  et al. (2005) 

pada empat varietas jagung komposit di 

Kumbayau Kota Sawahlunto mendapatkan 

bahwa varietas Bisma memberikan hasil 

pipilan kering tertinggi dibanding varietas 

lainnya (Tabel 4). Namun demikian, 

dibanding varietas hibrida ternyata varietas 

komposit Bisma memberikan hasil lebih 

rendah.  Hasil penelitian Ridwan dan 

Zubaidah (2005) di Kabupaten 50 Kota serta 

Zubaidah dan Kari (2005) di Kabupaten 

Tanah Datar dan 50 Kota mendapatkan 

bahwa varietas hibrida C9 memberikan hasil 

pipilan kering lebih baik dibanding varietas 

hibrida lainnya maupun varietas komposit 

Bisma (Tabel 5 dan Tabel 6). Untuk itu, 

penggunaan varietas komposit Bisma atau 

varietas hibrida C9 disarankan dalam 

budidaya jagung di antara tanaman kelapa. 
 

Tabel 4. Tampilan hasil pipilan kering 

beberapa varietas jagung di antara 

tanaman kelapa. Kumbayau, Kota 

Sawahlunto,  MT. 2005. 

Varietas Hasil Pipilan Kering 

(t/ha) 

Bisma 

Sukmaraga 

Lamuru 

Srikandi Kuning 

4,06 a 

3,03   b 

1,45       d 

2,35     c 

KK (%) 4,18 
Angka-angka selajur diikuti huruf yang sama 

tidak berbeda nyata pada taraf 0,05 DNMRT. 

Sumber: Atman,  et al. (2005). 
 

Tabel 5. Hasil pipilan kering beberapa 

varietas jagung di antara tanaman 

kelapa. Kabupaten 50 Kota. MT. 

2003/04. 

Varietas Hasil Pipilan 

Kering (t/ha) 

Hibrida C7 

Hibrida C9 

Hibrida A9 

Bisma 

5,64     b 

6,67 a 

5,00     b 

4,51   c 

KK (%) 9,60 
Angka-angka selajur diikuti huruf yang sama 

tidak berbeda nyata pada taraf 0,05 DNMRT. 

Sumber: Ridwan dan Zubaidah (2005). 
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Tabel 6.  Hasil beberapa varietas jagung di 

antara tanaman kelapa. MT. 

2003/04. 

Hasil Pipilan Kering 

(t/ha) 

 

Varietas 

Kab. Tanah 

Datar 

Kab. 50 

Kota 

Hibrida C7 

Hibrida C9 

Bisma 

4,74 

4,87 

3,24 

6,84 

7,34 

4,56 
Sumber: Zubaidah dan Kari (2005). 

c. Pemupukan 

 Limbah tanaman atau bahan organik 

akhir-akhir ini banyak dikesampingkan para 

pelaku usahatani karena volumenya yang 

besar dan kadar unsur haranya yang rendah 

sehingga dirasakan sulit dalam 

menanganinya karena tergseser oleh pupuk 

buatan yang lebih cepat responnya dan 

mudah dalam penanganan dan 

penggunaannya. Namun dari beberapa 

penelitian, pemberian bahan organik dapat 

memperbaiki sifat kimia tanah terutama 

meningkatkan ketersediaan unsur-unsur hara 

seperti: N, P, K, Ca, Mg, dan S untuk unsur 

hara makro dan mikro seperti Fe, Zn, Mn, B, 

Cu, dan Bo, meningkatkan KTK tanah, 

meningkatkan daya pegang tanah terhadap 

air dan hara (Lubis, et, al., 1986). Pada 

usahatani jagung di antara kelapa, pemberian 

limbah tanaman (limbah padi, jagung, kacang 

tanah, glericidia, dan daun lamtoro) dalam 

bentuk kompos berpengaruh sama terhadap 

tanaman jagung. Pemberian sebanyak 2 

ton/ha dapat menghemat penggunaan pupuk 

sampai 75% yaitu tanaman jagung cukup 

dipupuk dengan takaran 25% dari takaran 

rekomendasi monokulturnya (Saefudin dan 

Tjahjana, 2004). 

PENUTUP 

Tanaman kelapa tidak efisien dalam 

penggunaan lahan bila diusahakan secara 

monokultur. Pendapatan petani kelapa baru 

memenuhi 76,06-86,09% dari pengeluaran 

rumah tangga petani, sehingga untuk 

memenuhi kebutuhannya, petani mencari 

tambahan pendapatan dari usaha lain. 

 Areal tanaman kelapa di Indonesia 

seluas 3,70 juta hektar, sebagian besar (97%) 

diusahakan secara monokultur. Untuk 

meningkatkan pendapatan petani kelapa ini, 

salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

melalui diversifikasi horizontal berupa 

penganekaragaman jenis tanaman untuk 

mengefisienkan penggunaan lahan sehingga 

mampu meningkatkan ketahanan ekonomi 

rumah tangga dan keberlanjutan usaha, salah 

satunya menggunakan jagung sebagai 

tanaman sela. 

Di daerah sentra produksi jagung di 

Sumatera Barat, penanaman jagung diantara 

tanaman kelapa sudah lama dilakukan oleh 

petani tetapi belum memberikan hasil 

optimal, karena pengelolaan tanaman yang 

belum baik serta masih kurangnya varietas 

yang dapat beradaptasi baik pada kondisi di 

bawah pohon kelapa. Namun demikian, 

penanaman jagung diantara tanaman kelapa 

dapat meningkatkan pendapatan petani.   

Selain dapat meningkatkan pendapat-

an petani, penanaman jagung diantara 

tanaman kelapa diharapkan dapat membantu 

memenuhi kebutuhan jagung di Indonesia 

umumnya dan di Sumatera Barat khususnya. 

Di Sumatera Barat saja, kebutuhan jagung 

pada tahun 2002 dan 2003 untuk pakan 

ternak unggas masing-masing sebanyak 

96.412 ton dan 105.425 ton, sedangkan 

kemampuan berproduksi pada tahun yang 

sama hanya 67.241 ton dan 66.486 ton 

sehingga mengalami defisit sebanyakl 29.171 

ton dan 38.939 ton.  

Untuk produktivitas jagung di antara 

tanaman kelapa, teknologi produksi yang 

disarankan, antara lain: 

1. Sistem pengolahan tanah yang lebih 

menguntungkan untuk budidaya jagung 

diantara tanaman kelapa adalah ODR+ 

herbisida (olah tanah dalam rumpun 

ditambah herbisida), selain itu  disaran-

kan sistem TOT (tanpa olah tanah). 

2. Penggunaan varietas komposit Bisma 

atau varietas hibrida C9 disarankan 

dalam budidaya jagung di antara tanaman 

kelapa. 
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3. Pemberian sebanyak 2 ton/ha kompos 

yang berasal dari limbah padi, jagung, 

kacang tanah, glericidia, dan daun 

lamtoro dapat menghemat penggunaan 

pupuk sampai 75% yaitu tanaman jagung 

cukup dipupuk dengan takaran 25% dari 

takaran rekomendasi monokulturnya. 
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