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Data Kementerian Pertanian dalam Outlook Kedelai 2016
menunjukkan, luas panen kedelai diproyeksikan turun rata-rata
2,9 persen per tahun selama kurun 2016-2020. Hal ini antara lain
disebabkan persaingan penggunaan lahan dengan sektor lain
ataupun komoditas lain, khususnya padi. Di sisi lain, permintaan
kedelai nasional diperkirakan meningkat hingga 14,7 persen per
tahun. Pada tahun 2020, permintaan kedelai nasional
diperkirakan mencapai 2,87 juta ton.
Kondisi tersebut akan menyebabkan Indonesia semakin
tergantung terhadap kedelai impor. Dengan kondisi sektor kedelai
saat ini, produksi kedelai diproyeksikan hanya mencapai 900.000
ton pada tahun 2020. Tanpa antisipasi, maka pada tahun 2020,
defisit diperkirakan sekitar 1,9 juta ton. Sedangkan menurut data
Badan Pusat Statistik, impor kedelai selama 2017 telah mencapai
2,67 juta ton senilai 1,15 miliar dolar Amerika Serikat.
Tahun ini Kementerian Pertanian menargetkan adanya
penambahan luas tanam kedelai untuk menghentikan impor
kedelai sekaligus mempercepat pencapaian swasembada kedelai
dari tahun 2020 menjadi 2019. Jawa Tengah mendapatkan
mandat 200 ribu hektar. Jika lahan tersebut mampu
menghasilkan 1,5 ton kedelai per hektar, atau setara dengan
produktivitas rata-rata nasional saat ini, maka Jawa Tengah akan
mampu menambah produksi kedelai hingga 300 ribu ton kedelai
pada akhir tahun 2018.

Namun, target tanam itu berarti menuntut juga penyediaan benih
kedelai. Sekitar 70%nya rencananya akan menggunakan varietas
Grobogan, yang mana kebutuhan benih per hektarnya adalah 60
kg per hektar. Sedangkan untuk 30% sisanya mengacu pada
pagu biaya produksi kedelai yang dikeluarkan pemerintah, yaitu
50 kg per hektar. Maka untuk mendukung target penanaman
kedelai seluas 200 ribu hektar, Jawa Tengah memerlukan
tambahan setidaknya 11 ribu ton benih kedelai.
Di sisi lain, benih kedelai yang digunakan inipun harus benih yang
terjamin kualitasnya atau bersertifikasi sehingga mampu
memberikan hasil yang tinggi. Sedangkan Badan Pengawasan
dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan
satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan untuk
mengeluarkan sertifikasi bagi benih tanaman pangan di Jawa
Tengah, baru bisa memproduksi sekitar 5 ribu ton benih per
tahunnya.
Dengan viabilitas benih yang hanya 2-3 bulan, maka ketepatan
waktu penyediaan benih juga sangat penting. Benih kedelai perlu
tersedia secara proporsional pada masing-masing musim tanam
kedelai. Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
menyebutkan bahwa ada tiga musim tanam kedelai di Jawa
Tengah. 50% kedelai diproduksi pada musim tanam III, 30% pada
musim tanam pertama, dan 20% pada musim tanam kedua.
Kedelai hasil musim tanam I dapat menjadi benih untuk kedelai
musim tanam II, dan seterusnya.

Dengan asumsi produktivitas 1,5 ton per hektar, maka perlu
7.500 hektar lahan untuk memproduksi tambahan benih kedelai
yang dibutuhkan,

Kedelai bukan satu-satunya komoditas yang masuk dalam rencana
perluasan areal tanam oleh pemerintah. Jagung dan padi adalah dua
komoditas yang termasuk di dalamnya. Di sisi lain, luas lahan pertanian
Jawa Tengah terus menurun. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pertanian dalam Statistik Lahan Pertanian 2012-2016 menunjukkan
bahwa pada rentang tahun tersebut, lahan pertanian Jawa Tengah
mengalami penurunan sekitar 2% per tahunnya. Pada tahun 2016,
lahan pertanian Jawa Tengah tinggal 1,7 juta hektar. Angka itupun sudah
termasuk ladang, tegalan, dan lahan yang sementara tidak diusahakan.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, maka perluasan areal tanam
kedelai tidak semuanya merupakan lahan bukaan baru. Penanaman
kedelai juga akan memanfaatkan lahan di bawah tegakan pohon
perkebunan, pematang, dan sejenisnya. Penanaman kedelai juga
dilakukan dengan meningkatkan indeks pertanaman, yaitu dengan
memanfaatkan lahan bera.
Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah mengidentifikasi
beberapa kabupaten yang sesuai untuk perluasan areal tanam kedelai,
termasuk Kebumen, Karanganyar, Banjarnegara, Purbalingga, Jepara,
Klaten, dan Pati. Namun tidak semua petani di wilayah ini memiliki
pengalaman menanam kedelai.

Rendahnya pengetahuan dan pengalaman petani dalam
budidaya adalah salah satu faktor yang meningkatkan resiko
kegagalan tanam kedelai. Untuk mengatasi masalah tersebut,
pendampingan kepada petani akan ditingkatkan. Badan
Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melatih ribuan
penyuluh untuk membantu pencapaian target tanam 200 ribu
hektar kedelai ini. Penyuluh swadaya di masing-masing
wilayah juga akan dikerahkan untuk mengawal pelaksanaan
program ini. Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah
juga akan melibatkan beberapa perguruan tinggi dalam
kegiatan pendampingan.

