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Editor: Di antara tahun 1997 dan 2009, Kirby Rogers menjadi bagian dari suatu tim yang bekerja 

mendirikan sebuah bisnis berbasis-pertanian yang disebut Natural Products (NPI) di Bokeo, Laos. 

Upaya yang dilakukan tim ini, sebagian besar mencakup mempromosikan kedelai sebagai tanaman  

bernilai ekonomi  yang diperdagangkan serta mengembangkan penggilingan kedelai dan 

membangun saluran pemasaran. Selama Konferensi Pertanian dan Pembangunan Komunitas 

2011 oleh ECHO Asia/The 2011 ECHO Asia Agriculture and Community Development 

Conference, Kirby menyampaikan presentasi pleno berjudul, “Pengembangan Berbasis-Bisnis dan 

Perbaikan Mata-rantai Ekonomi yang Terputus di Negara-negara sedang Berkembang."  

Informasi dalam  presentasi tersebut dibagikan dalam tulisan ini. 

 

Dalam artikel ini, saya tidak ingin memberikan "sejarah wikipedia" mengenai tanaman 

kedelai, atau penjelasan keilmuan mengenai sifat-sifatnya, maupun kajian ekonomi 

pangsa pasar kedelai. Sebaliknya, saya ingin 

membagikan pandangan pribadi mengenai 

tanaman ini dan bagaimana tanaman ini secara 

langsung mempengaruhi kehidupan banyak 

orang di Laos. 

Karena cerita ini juga menyangkut masalah 

pembangunan pertanian, maka saya ingin 

memperkenalkan beberapa strategi yang telah 

kami pelajari pada saat memperkenalkan 

produksi kedelai ke lokasi-lokasi terpencil di 

Laos. Namun, saya akan memulai dari akhir 

ceritanya. Sekarang ini ada banyak desa yang 

menanam kedelai di beberapa lokasi di  
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kawasan Laos utara, setiap tahunnya mereka menghasilkan ribuan ton kedelai. 

 

Tiga sasaran penting dalam memperkenalkan tanaman baru. 

 

Masa-masa memperkenalkan kedelai itu, telah membentuk filosofi pembangunan yang 

saya anut mengenai bagaimana memperkenalkan tanaman baru. Semua itu bisa saya 

ringkas ke dalam tiga sasaran penting: 1) pengembangan yang digerakkan oleh pasar, 2) 

pengolahan yang memberikan nilai tambah, dan 3) produksi dalam-negeri...dari sejak 

awal.  

 

Setiap kali saya mempertimbangkan untuk memperkenalkan sebuah tanaman baru yang 

potensial, saya menggunakan “mantra” di atas sebagai penyaring dan sebagai alat bantu 

untuk  menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar berikut ini: Apakah ada pasar yang 

mudah menerima tanaman tersebut? Apakah tanaman tersebut akan cukup 

mendatangkan keuntungan sehingga petani menjadi tertarik? Di masyarakat, tanaman 

tersebut bisa digunakan untuk apa saja? Apakah bisa digunakan untuk keperluan pribadi? 

Apakah nilai tambah bisa diberikan di tempat penanaman, ataukah biasanya tanaman 

tersebut dijual sebagai komoditas mentah? Semakin teliti/terinci jawaban yang dapat 

diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan ini, akan semakin mudah memperkenalkan 

tanaman baru ini ke dalam sebuah sistem pertanian. 

 

Ketika sedang mencoba memperkenalkan tanaman baru kepada masyarakat ada hal-hal 

lain yang perlu dipertimbangkan yang berkaitan dengan sisi produksi. Isu-isu produksi 

ini meliputi: sumber benih, bagaimana tanaman baru ini bisa cocok dengan sistem 

pertanian saat ini, kemudahan pengendalian gulma, perawatan tanaman (termasuk 

aplikasi air dan nutrisi/unsur hara), pengeringan produk, penyimpanan dan kendali 

mutu, serta bagaimana menjual tanaman tersebut. Hal ini membawa kita kembali kepada 

tiga sasaran dalam memperkenalkan tanaman baru, yang telah saya sampaikan 

sebelumnya: 

 

Pengenalan tanaman baru seharusnya digerakkan oleh pasar - Sebelum 

memperkenalkan tanaman baru, yang pertama dan terutama adalah harus ada pasar 

untuk menjual hasil panennya. Banyak tanaman tumbuh dengan baik, tetapi jika tidak 

ada pasar untuk tanaman tersebut maka setelah panen pertama pasti tidak akan ada yang 

mau menanamnya lagi. Dalam kasus kedelai di Laos utara, Vietnam, Cina dan Thailand 

para pedagang berlomba-lomba untuk memasarkan hasil panen ke luar negeri. 

Persaingan di antara para pedagang ini mendongkrak naiknya harga serta ketertarikan 

petani untuk menanam kedelai. Pada skala kecil, telah tersedia pasar domestik di Laos  
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Fasilitas penggilingan kedelai di Laos  

yang pangsa pasarnya cepat terpenuhi. Para pengusaha restoran membeli kedelai untuk 

dijadikan kecambah sebagai bahan sup tradisional. Para penjual tahu dan susu kedelai 

juga membeli dan menyimpan kedelai untuk kebutuhan tahunan mereka. Sebagai 

catatan, orang-orang ini bersedia membayar harga per kilo beberapa kali lebih mahal 

dibandingkan pembeli dari luar yang membeli dalam jumlah besar karena produk yang 

mereka jual sangat menguntungkan. 

 

Tanaman yang memiliki nilai tambah mempunyai keuntungan (nilai plus) - Kedelai 

mudah diberi nilai tambah, baik di tingkat rumah tangga maupun di tingkat industri. 

Secara global, ada industri luar biasa besar yang memproduksi minyak kedelai dan 

makanan. Di Asia, kedelai diberi nilai tambah dan digunakan dalam berbagai cara di 

tingkat lokal: dijadikan kecambah dan dipanggang, atau dijadikan kecap, susu kedelai 

dan tahu. Dengan demikian, untuk kedelai tersedia pasar makanan dan pangan yang 

sangat mapan.   

  

Bertujuan untuk melakukan pengolahan dalam negeri/lokal - Sebagian besar tanaman 

kedelai di Laos dikirim ke luar negeri, 

kemudian hasil akhirnya kembali diimpor 

dalam bentuk kecap, minyak goreng dan 

pakan ternak. Namun, saya berharap suatu 

hari nanti kami dapat membuat minyak 

goreng (asli) Laos dan menggunakan kedelai 

di dalam rumah tangga sebagai sumber 

protein pakan ternak. 

 

Sekali lagi, saya berfokus pada pemasaran 

karena hal ini merupakan bagian yang sangat 

penting dari sebuah perkembangan. Di dalam 

masyarakat, pasar adalah kekuatan penggerak 

untuk menerima tanaman dalam suatu sistem 

pertanian. Jika tidak ada dorongan alasan adanya keuntungan ekonomis dalam 

menanam satu tanaman ekonomi, maka ada kemungkinan tanaman tersebut tidak akan 

diterima secara meluas. Untungnya, di Laos, kedelai dengan mudah memenuhi sasaran 

adanya permintaan pasar serta pemberian nilai tambah dan pengolahan dalam negeri. 

Yang tidak kalah pentingnya dengan hal-hal tersebut adalah karakteristik biologis kedelai 

membuat kedelai menjadi tanaman yang cocok untuk wilayah tersebut.  
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Kedelai: Tanaman serbaguna 

Kedelai tidak hanya mudah dipasarkan, tetapi juga serbaguna dan mampu beradaptasi  

dengan perubahan lingkungan. Kebanyakan tanaman akan terpengaruh oleh faktor luar 

seperti ketersediaan air, sinar matahari dan persaingan unsur hara. Namun karena 

kedelai sensitif terhadap cahaya/photosensitive maka kedelai dianggap lebih proaktif 

dalam memodifikasi diri sendiri untuk menyesuaikan dengan lingkungan, bahkan pada 

tingkat yang lebih dari tanaman-tanaman hari netral seperti soba dan beberapa varietas 

padi. Tanaman hari netral berbunga sesudah mencapai tahap atau usia tertentu, atau 

karena stimulus dari lingkungan, misalnya terpapar suhu tertentu. 

 

Namun, kedelai bersifat sensitif terhadap cahaya sehingga tanaman ini menyesuaikan 

diri supaya lebih lebih cocok dengan lingkungan sesuai panjang/pendeknya malam. Jika 

tanaman kedelai dari varietas sekali panen/determinate merasa bahwa malam menjadi 

lebih lama, maka tanaman itu akan cepat-cepat menyelesaikan tahap vegetatifnya 

sehingga bisa menghasilkan biji dengan lebih cepat. Di sisi lain, jika malam menjadi lebih 

pendek, maka tanaman kedelai dari varietas ini akan memperpanjang tahap vegetatif-nya, 

dan karenanya mereka tumbuh lebih besar. Jadi tinggi tanaman kedelai dari varietas yang 

sama bisa sangat berbeda bergantung pada tanggal/kapan benihnya ditanam. 

  

Kemampuan di atas dapat dimanfaatkan untuk keuntungan petani. Petani yang ingin 

memaksimalkan hasil panen total tanaman (biomassa dan biji) akan menanam kedelai 

selama periode malam yang semakin pendek. Tetapi petani yang menginginkan benih 

yang berkualitas meskipun panennya lebih sedikit, akan menanam kedelai selama 

periode malam yang semakin panjang, sebelum dimulainya musim dengan udara yang 

lebih dingin. Kepekaan kedelai terhadap cahaya juga mempengaruhi persyaratan 

pembenihan. Sebagai contoh, karena ukuran individu tanaman akan lebih kecil selama 

periode malam yang semakin panjang, maka Anda dapat memilih untuk menanam lebih 

banyak biji per bidang tanah [Ed : Untuk referensi, tingkat banyaknya benih kedelai yang 

ditanam di provinsi Chiang Mai Thailand adalah 16,4 kg/rai atau 102,2 kg/ha atau 91,2/ acre]. 

 

Aspek lain dari fotosensitivitas kedelai adalah setiap varietas menyesuaikan dirinya 

dengan panjangnya malam. Hal ini akan mempengaruhi kapan tanaman berbunga dan 

berbuah.  Oleh karena itu benih kedelai varietas tertentu tidak dapat dengan mudah 

diangkut dan ditanam terlalu jauh melintasi gradien utara-selatan tanpa 

"membingungkan" tanaman tersebut. Jika ini yang terjadi, maka tanaman akan berbunga 

pada waktu yang salah. Namun, varietas kedelai dapat dipindahkan dan ditanam hampir 

di mana saja di arah timur - barat di sekitar dan sepanjang garis lintang yang sama [Ed : 

Untuk alasan ini, Bank Benih ECHO Asia tidak menawarkan varietas kedelai, karena akan sangat 
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sulit menyediakan jenis yang cocok untuk kisaran berbagai garis lintang di wilayah Asia]. 

Seperti berbagai kelompok legume (famili kacang-kacangan) lainnya, kedelai mengikat 

nitrogen untuk kebutuhan mereka sendiri karena kedelai memiliki kemampuan untuk 

membuat nodul/bintil-bintil pada akar yang menjadi rumah bagi bakteri pengikat 

nitrogen yang disebut Rhizobium japonicum. Dalam hubungan simbiosis, bakteri 

diuntungkan karena mendapatkan lingkungan yang baik dan bebas oksigen disertai 

tersedianya banyak hara; sedangkan tanaman kedelai diuntungkan oleh kelebihan 

nitrogen yang dilepaskan oleh bakteri. Jadi kedelai menciptakan sumber nitrogennya 

sendiri dalam sebuah sistem yang membatasi nitrogen. Kemampuan memproduksi 

nitrogen ini telah dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat kesuburan tanah dan rotasi 

tanaman. Sebagai contoh, kami menemukan bahwa kedelai yang ditanam di lahan sawah 

pada musim kemarau akan meningkatkan panen padi pada penanaman berikutnya, 

sebesar lebih dari 10 persen [Ed : Di bawah kondisi yang baik, kedelai dapat “memperbaiki” 

setidaknya 100 kg N/ha atau 89 lbs. N / acre]. Kedelai juga meningkatkan kesiapan tanah 

untuk ditanami sehingga tanah menjadi jauh lebih mudah diolah sesudah di tanami 

kacang-kacangan. Para petani berkomentar tentang betapa mudahnya mengolah tanah 

sehabis ditanami kedelai.  

 

Ada kemungkinan kita perlu meng-inokulasikan (yaitu, menyuntikkan galur bakteri 

pengikat nitrogen) pada saat memperkenalkan kedelai ke daerah baru. Namun 

berdasarkan pengalaman, kami menemukan bahwa di mana pun kami memperkenalkan 

kedelai, di tempat itu sudah ada bakteri alami yang dapat digunakan oleh tanaman. 

Untuk memeriksa apakah kedelai telah "terinfeksi" oleh bakteri menguntungkan, Anda 

cukup mencabut salah satu tanaman dewasa untuk melihat apakah pada akar telah 

terbentuk bintil-bintil. Jika ditemukan bintil-bintil, belahlah bintil tersebut untuk melihat 

apakah bagian dalamnya berwarna merah. Jika bagian dalamnya berwarna merah, maka 

bintil tersebut telah memproduksi nitrogen. 

 

Kedelai dapat menyaingi gulma dalam usaha memperebutkan sinar matahari. Jika laju 

penanamannya benar [Ed: jarak tanam kedelai dapat berkisar antara 30-75 cm (12-30 inci) 

antar baris dan 20 sampai 30 cm (8-12 inci) antar gundukan], maka kedelai hanya perlu 

disiangi satu kali saja sampai panen. Tetapi jika persiapan tanah dilakukan dengan benar, 

sering tidak diperlukan penyiangan sama sekali. Kami mendapati bahwa hasil terbaik 

dalam mengendalikan gulma di sawah adalah ketika kami mempertahankan serasah 

padi dan menanam biji kedelai di antara tungggul padi dan jerami. Ini memperlambat 

tumbuhnya gulma dan memberikan kesempatan kepada kedelai untuk lebih dulu 

tumbuh. Jika kedelai diberi cukup waktu untuk tumbuh lebih dulu, maka mereka dapat 

mengalahkan tanaman lain yang membutuhkan matahari (tunggul padi dan jerami juga 
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memberikan manfaat lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf berikutnya). 

Salah satu cara untuk mengesahkan apakah kita telah menanam kedelai dengan benar 

adalah dengan memeriksa apakah ketika tanaman kedelai menginjak dewasa, hanya ada 

sekitar 3-5 persen sinar matahari yang mencapai tanah, atau tidak. Hal ini disebabkan 

karena daun kedelai yang lebar dan horisontal akan menangkap sebagian besar sinar 

matahari. 

 

Beberapa serangga hama merupakan musuh kedelai. Di antaranya, yang paling 

berbahaya adalah lalat penggerek batang kedelai (Melanagromyza sojae). Penggerek batang 

kedelai meletakkan telurnya di batang tanaman kedelai. Setelah menetas, larva lalat 

tersebut memakan bagian tengah batang. Jika lalat dewasa menemukan tanaman kedelai 

yang masih kecil dan muda, maka larvanya dapat memakan cukup banyak bagian dalam 

batangnya sehingga membuat tanaman menjadi kerdil atau bahkan mematikannya. 

Menurut saya, menanam kedelai di antara tunggul padi membantu kedelai “mencuri 

waktu” tumbuh lebih dahulu sehingga mendahului lalat penggerek. Ada beberapa hama 

kedelai lainnya, tetapi tidak ada yang menyamai kemampuan lalat penggerek batang 

dalam mengakibatkan kerusakan kedelai. 

 

Kedelai dapat dirontokkan menggunakan tangan. Kami menemukan sebagian petani 

yang merontokkan biji dari polongnya kemudian menampinya dengan semacam tampah. 

Mereka mempersiapkan ratusan kilogram benih dengan cara ini. Cara lainnya adalah 

menggunakan perontok berpemukul yang biasanya dipakai petani untuk merontokkan 

padi. 

 

Menemukan di mana ada sumber benih kedelai bisa sulit, terutama di daerah yang 

belum pernah menanam kedelai. Di luar negeri, ada perusahaan yang menjual kedelai 

yang telah diadaptasikan untuk garis lintang dan iklim tertentu, tetapi jasa mereka sangat 

mahal. Untuk mendapatkan benih dari sumber yang lebih murah, carilah produsen 

kedelai lainnya atau pengecer benih di daerah terdekat yang memiliki pasar yang lebih 

maju, dan pada umumnya memiliki garis lintang dan iklim yang sama dengan iklim 

Anda sendiri. 

 

Benih kedelai dapat disimpan. Tanaman ini menyerbuk sendiri maka dimungkinkan 

untuk menjaga keaslian galur varietasnya. Ada beberapa cara untuk menyimpan benih di 

daerah tropis. Pertama, dengan mengeringkan kedelai yang akan dijadikan benih di 

bawah keteduhan; biasanya dua atau tiga hari proses pengeringan di keteduhan, sudah 

mencukupi. Para petani perlu menyadari bahwa kedelai dapat terinfeksi oleh penyakit 

noda ungu pada biji, yang disebabkan oleh jamur Cercospora kikuchii. Kedelai yang 
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terinfeksi tetap dapat dimakan, tetapi tidak boleh digunakan sebagai benih sebab jamur 

ini mempengaruhi perkecambahan. Setiap benih ungu harus dipilih dan disingkirkan 

secara manual.  

[Ed: Berkenaan dengan pencegahan penyakit noda ungu, University of Florida  

menyarankan agar petani: 

1) menggunakan bibit yang bebas penyakit;  

2) merotasi tanaman dengan tanaman dari jenis biji-bijan/serealia;  

3) membajak di bawah sisa tanaman/serasah;  

4) mengendalikan gulma yang meningkatkan retensi kelembaban pada daun;  

5) menggunakan perlakuan benih, karena dapat mengurangi inokulasi beberapa penyakit terbawa 

benih;  

6) jika tersedia gunakan varietas yang tahan hama;  

7) disarankan penggunaan perlakuan benih memakai fungisida jika persentase benih yang 

terinfeksi cukup tinggi; 

 8) panenlah kedelai segera setelah mereka siap dipanen, karena meninggalkan kedelai di lahan 

sesudah siap panen akan mengakibatkan kualitas benih dan biji yang rendah dan bisa bersifat 

kontraproduktif terhadap tindakan pengendalian yang sudah dilakukan sebelumnya.] 

 

Setelah Anda memilih biji kedelai yang mau dijadikan benih, simpanlah benih tersebut di 

tempat yang sejuk dan kering. Usahakan agar serangga menjauh. Beberapa orang 

menggunakan kain yang dicelup insektisida untuk menyimpan benih mereka. Saya juga 

mendengar ada orang yang menyegel kaleng dengan lilin untuk membuat kaleng 

tersebut kedap udara. Di Laos, karena kami dapat menanam kedelai selama dua musim 

dalam setahun, maka pada dasarnya kami menjaga tanaman terus-menerus berproduksi. 

Hal ini memungkinkan kami memiliki akses rutin ke benih baru. 

 

Di daerah tempat kami memperkenalkan kedelai, sejumlah petani suku-suku dataran 

tinggi telah memiliki riwayat menanam kedelai untuk konsumsi sendiri. Para pengusaha 

melihat kesempatan ini dan mulai memproduksi benih di lahan dataran tinggi selama 

musim hujan. Benih ini kemudian dijual kepada para petani padi dataran rendah 

sehingga pada musim kemarau dapat ditanam di sawah mereka yang ber-irigasi. Upaya 

pemasaran benih mereka ini, menghancurkan usaha penjualan benih yang saya lakukan, 

namun sampai hari ini mereka masih tetap memproduksi benih kedelai. 

  

Serupa dengan hal di atas, setiap tanaman baru harus cocok dengan sistem pertanian 

yang sedang dilakukan petani sekarang ini. Penanaman, pemanenan atau pekerjaan 

padat karya lainnya yang berkaitan dengan tanaman baru tidak dapat dilakukan pada 

waktu yang bersamaan waktunya dengan tanaman utama lainnya. Namun, jika petani 
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sudah terbiasa dengan tanaman yang mirip/serupa dengan tanaman baru tersebut, akan 

lebih mudah bagi kita untuk memperkenalkan tanaman baru ini. Biasanya, di setiap 

kelompok akan ada orang-orang bersemangat wirausaha yang bersedia mencoba sebuah 

gagasan baru. Orang-orang seperti inilah yang akan membantu memimpin orang-

orang lainnya untuk menerima tanaman baru tersebut. 

 

Dalam konteks kami (di Laos), dalam jumlah luasan yang sama, kedelai biasanya tidak 

dapat menghasilkan keuntungan sebanyak jagung. Jadi kecuali faktor-faktor lain ikut 

bermain, misalnya: ditingkatkannya kesuburan tanah, maka kedelai akan digeser ke 

tanah dan/atau musim marjinal di mana jagung tidak bisa ditanam. Lahan padi juga 

termasuk dalam area seperti ini. Kedelai ditanam hanya jika tidak ada cukup air untuk 

padi lahan kering maupun jagung. Meskipun demikian, biasanya air selalu mencukupi  

untuk kedelai di musim kering. Kedelai musim kering yang ditanam di lahan padi 

menawarkan rotasi yang sangat bagus, tanaman legume (kacang-kacangan) yang 

ditanam sesudah tanaman serealia/kelompok biji-bijian. Beberapa petani kedelai di Laos 

belum pernah menggunakan pupuk tambahan apapun, meskipun banyak petani lainnya 

telah menambahkan pupuk hijau dan pupuk kimia. Sejauh ini, kami mengamati bahwa 

sesudah lebih dari 10 tahun para petani menggunakan sistem ini, lahan mereka tidak 

menunjukkan adanya pemiskinan hara. 

 

Karena beberapa alasan, sejumlah petani suku-suku dataran tinggi mulai menanam 

kedelai dan tidak lagi menanam opium dan jagung yang secara ekonomi lebih 

menguntungkan. Salah satu petani mengaku lelah berjalan sepanjang hari untuk sampai 

ke ladang opiumnya yang tersembunyi jauh sehingga dia memutuskan untuk menanam 

kedelai (tanaman legal) dan bukannya opium (ilegal). Dia juga lebih memilih kedelai 

dibandingkan jagung, meskipun sebelumnya dia memperoleh pendapatan yang agak 

lebih banyak dari tanaman jagungnya. Alasannya karena harga kedelai per kg-nya lebih 

tinggi dibandingkan harga jagung per kg, maka dia menganggap bahwa untuk 

memperoleh jumlah uang yang sama, dia tidak perlu membawa karung-karung kedelai 

sebanyak jika dia harus membawa karung-karung jagung.  

 

Untuk meringkaskan upaya kami dalam memperkenalkan kedelai sebagai tanaman 

ekonomi di Laos, maka saya akan mengakhiri makalah ini dengan menyampaikan dua 

hal utama: 

1. Kedelai adalah tanaman adaptif, dan Anda perlu memahami berbagai variabel yang 

mempengaruhi pola pertumbuhan kedelai sebelum bisa mendapatkan hasil maksimal.  

2. Sebuah sistem berbasis-pasar adalah sebuah sistem yang tampaknya dapat memotivasi 

diri-sendiri. Di area yang kami pilih, tidak banyak yang harus dilakukan untuk 
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meyakinkan petani agar memulai produksi kedelai. Setelah petani memahami tentang 

tanamannya, pasarnya dan jumlah input (biaya dan tenaga kerja) yang dibutuhkannya, 

maka mereka hanya perlu mengambil keputusan: apakah memproduksi kedelai sepadan 

dengan semua usaha yang harus mereka keluarkan.   

 

Kirby Rogers dapat dihubungi di kirbylrogers@gmail.com. 
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