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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Padi, jagung dan kedelai (pajale) merupakan tanaman pangan yang 

diharapkan menjadi pangan dunia, apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah 

Presiden RI Ir. Joko Widodo mengenai upaya khusus (UPSUS) pangan yang 

mengharapkan sektor pertanian tanaman pangan dapat memenuhi pangan bagi 

masyarakat Indonesia (Infopublik, 2015). Upaya ini telah digulirkan dengan 

menanami berbagai lahan perkebunan, lahan marginal dan lahan produktif dengan 

tanaman pangan, diantaranya jagung dan kedelai sebagai nominasi setelah padi 

(Herman & Pranowo, 2011). 

Dinas Perkebunan Provinsi Riau (2013) melaporkan, luas perkebunan 

kelapa sawit rakyat di Riau mencapai 1.315.231 ha dan luas perkebunan kelapa 

sawit BUMN dan perusahaan kelapa sawit swasta 1.057.171 ha. Jika replanting 

dilakukan setiap 30 tahun, maka potensi luas lahan replanting mencapai 35.239 ha 

per tahun dan apabila diasumsikan 50% layak tanam, akan didapatkan lahan 

seluas 17.600 ha per tahun. Artinya potensi untuk memanfaatkan lahan replanting 

sebagai lahan alternatif untuk tanaman pangan memiliki peluang yang besar.  

Semakin meluasnya perkebunan kelapa sawit dapat membatasi wilayah 

penanaman tanaman pangan, sedangkan kebutuhan jagung dan kedelai masih 

impor. Menurut Marlina (2013) pembukaan lahan baru seluas 4,7 juta hektar 

untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional. Permasalahan pangan 

nasional dapat diatasi dengan memanfaatkan lahan replanting, karena pada 

tanaman kelapa sawit belum menghasilkan (TBM) 1 ada sekitar 75% ruang 

terbuka dan pada TBM 2 ada 60% ruang terbuka (Mawarni, 2011). Henuhili  dkk.  

(2013) menyatakan, sistem pertanian tumpangsari dapat memperbaiki tata air 

tanah, menyuburkan dan memperbaiki struktur tanah, mengurangi erosi tanah 

sekaligus meminimalkan resiko dan melestarikan sumber daya alam. 

Berdasarkan kajian Prasetyo dkk. (2009), keuntungan dan kerugian dari 

pola tanam tumpangsari dengan monokultur dapat dievaluasi dari nilai kesetaraan 

lahan (NKL). Kombinasi antara jenis tanaman legum dan non legum pada sistem 
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tumpangsari dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian, dan yang sering 

dipraktekkan oleh petani adalah kombinasi antara jagung dan kedelai (Marwoto, 

2007). Harahap dkk. (2008) melaporkan tumpangsari kelapa sawit belum  

menghasilkan dengan kedelai menghasilkan 1,8 ton/ha. Tumpangsari jagung-

kedelai dari berbagai kultivar kedelai pada berbagai waktu tanam secara 

keseluruhan lebih menguntungkan dari pada sistem monokultur (Turmudi, 2002).  

Pemanfaatan lahan diantara tegakan kelapa sawit belum menghasilkan 

dengan tanaman sela jagung-kedelai merupakan satu diantara banyak alternatif 

untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berdasarkan uraian 

permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Hasil Kedelai (Glycine max L.) dan Jagung (Zea mays L.) Sebagai Tanaman Sela 

di Tegakan Kelapa Sawit Belum Menghasilkan pada Sistem Pertanaman yang 

Berbeda”. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pertumbuhan dan hasil tanaman jagung dan kedelai pada 

penanaman secara monokultur dan tumpangsari.  

2. Mengetahui NKL pada penanaman monokultur dan tumpangsari tanaman 

jagung dan kedelai.  

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada petani tentang sistem pertanaman yang 

tepat pada tanaman jagung dan kedelai yang ditanam sebagai tanaman sela 

di tegakan kelapa sawit.   

2. Meningkatkan produksi kedelai dan jagung dalam rangka peningkatan 

ketahanan pangan nasional melalui intensifikasi lahan replanting kebun 

kelapa sawit belum menghasilkan. 

 

1.4 Hipotesis  

Sistem pertanaman monokultur dan tumpangsari akan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung dan kedelai sebagai tanaman sela 

di tegakan kelapa sawit belum menghasilkan. 


