
III. PERTUMBUHAN GULMA

A. KERAGAMAN JENIS GULMA

Bumi (alam) diciptakan oleh Tuhan Maha Kuasa dan Pencipta
menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis flora dan
fauna. Flora dan fauna merupakan sumber daya alam atau kekayaan
alam yang mempunyai arti penting, nilai dan manfaat baik langsung
maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia. Manusia sebagai
makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi memiliki akhlak dan intelektual,
diberikan kuasa dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola
semua ciptaan Tuhan tersebut sehingga flora dan fauna dapat
memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup (sandang dan
pangan) dan kesejahteraan manusia.

Beragam flora yang diciptakan, baik berupa pohon-pohonan
(kayu-kayuan), perdu atau semak belukar serta berbagaijenis rumput-
rumputan yang tumbuh dan berkembang di muka bumi. Semua jenis
flora tersebut akan memberi manfaat bagi kehidupan manusia apabila
dikelola secara tepat dan benar, arif, dan bijaksana. Bermacam jenis
tumbuhan liar setelah didomestikasikan dapat menjadi tanaman budi
daya sebagai sumber pangan dan kebutuhan lainnya yang memberikan
manfaat bagi kehidupan manusia, ada juga yang mempunyai nilai
estetika (keindahan). Namun sebaliknya, apabila tumbuhan tersebut
dibiarkan tumbuh bebas tidak terkendali akan memberikan dampak
yang buruk, negatif dan akan merugikan, terutama apabila tumbuhan
tersebut dibiarkan tumbuh secara bebas dan subur di area pertanaman.

Diantara flora, ditemukan banyak jenis tumbuhan mulai dari
bagian akarnya sampai bagian batang, daun, bunga, dan buahnya
dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan baku obat-
obatan, makanan dan bahan olahan lainnya. Berbagai jenis tumbuhan
telah digunakan sebagai obat-obatan tradisional (seperti jamu atau
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bahan baku herbalife) yang dapat menyembuhkan berbagai maeam
penyakit seperti kanker, darah tinggi (hipertensi), diabetis, sakit perut,
penyakit kulit, luka dan jenis penyakit lainnya pada manusia dan bagi
kesehatan hewan (Denian dan Nurdin, 1999). Lebih lanjut Asikin
et al., (2005), menjelaskan bahwa beberapa jenis gulrna rawa dapat
dijadikan sebagai bahan baku pembuatan pestisida nabati.

Turnbuh-tumbuhan dapat tumbuh dan berkernbang biak di mana
saja atau diberbagai tempat, yaitu pada suatu wilayah atau pada suatu
tempat dengan lingkungan tertentu (tanah, temperatur, kelembaban,
dan faktor iklim lainnya) mendukung, coeok dan sesuai dengan
habitat yang diinginkan oleh jenis turnbuhan terse but. Setiap jenis
tumbuhan menginginkan lingkungan tumbuh (habitat) yang tertentu,
dan spesifik agar tumbuhan terse but dapat tumbuh dan berkembang
biak seeara baik. Pada lingkungan yang tidak sesuai tumbuhan
tersebut akan tertekan pertumbuhannya bahkan dapat hilang dari
lingkungan tersebut. Akan tetapi ada juga beberapa jenis tumbuhan
dapat turnbuh dan berkembang pada lingkungan yang sarna, dan
mereka dapat tumbuh seeara bersama-sama pada tempat dan waktu
yang sarna. Ada juga tumbuhan (gulrna) yang dapat atau beradaptasi
pada dua kondisi yakni pada lahan basah maupun pada lahan kering.
Seeara umum tumbuhan/gulma memiliki day a adaptasi yang lebih
tinggi dibandingkan dengan tanaman budi daya (pangan).

Jenis gulma yang tumbuh pada habitat atau lingkungan kering
(di lahan kering), biasanya gulrna tersebut tidak dapat tumbuh dan
berkernbang pada lingkungan yang berair/tergenang (di lahan
sawah). Contohnya Ilalang (Imperata cylindrica) hanya tumbuh dan
berkernbang pada lahan kering, pada lahan yang berair tidak dapat
berkernbang. Ada beberapa jenis gulma dari golongan teki-tekian
(Cyperus sp) dapat tumbuh pada kondisi tanah yang kering dan juga
dapat tumbuh pada lahan sawah. Artinya, jenis gulma golongan teki
ini rnerniliki daya adaptasi yang baik pada dua kondisi, yakni pada
lahan basah dan lahan kering sehingga jenis gulrna terse but dapat
tumbuh di lahan kering maupun di lahan sawah.

Ada jenis gulma yang memiliki daya adaptasi tinggi (dapat tumbuh
diberbagai kondisi). Artinya jenis gulma tersebut dapat tumbuh dan
berkembang biak dengan baik pada berbagai lingkungan. Jenis gulma
seperti ini perlu diwaspadai karena dapat menjadi masalah besar pada
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sistem produksi kalau dibiarkan berkembang secara tidak terkendali
(Ross dan Lembi, 1985). Jenis gulma seperti ini awal kehadirannya
pada suatu kawasan tidak merata atau tumbuh secara sporadis (spot-
spot), populasinya sangat kecil dan tidak dominan serta kurang
diperhatikan. Namun oleh karena faktor tertentu jenis seperti kondisi
lingkungan, jenis gulma terse but tumbuh baik dan subur sehingga
perkembangannya sangat pesat dan populasinya dapat mendominasi
kawasan, dan pada akhirnya menimbulkan masalah yang serius pada
sistem pertanian. Jenis gulma seperti ini termasuk dalam golongan
gulma jahat dan perlu diwaspadai perkembangannya.

Lahan rawa pasang surut merupakan tipologi lahan yang
keadaan hidrologinya dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut baik
secara langsung maupun tidak langsung sehingga keadaan airnya
fiuktuatif. Lahan rawa ini memiliki sifat yang sangat spesifik karena
di dalam tanah ditemukan lapisan pirit (FeS2) yang menjadi sumber
keracunan Fe pada tanaman (padi) dan kemasaman tanahnya sangat
tinggi sehingga berpengaruh terhadap vegetasi yang tumbuh dan
berkembang di atasnya. Sesuai dengan kondisi lahannya, maka jenis
tumbuhan yang tumbuh dan berkembang pada lahan tersebut ialah
jenis tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan baik pada suasana
lahan basah, kemasaman tanah yang tinggi (pH tanah rendah) dan
kesuburan tanah rendah (Simatupang, 2007a).

Keragaman hayati dari jenis tumbuhan yang ditemukan di
kawasan lahan rawa pasang surut yang dikategorikan ke dalam
kelompok tumbuhan pengganggu (gulma) sangat banyak dan
beragam. Di kawasan lahan rawa pasang surut Kalimantan melalui
kegiatan koleksi dan inventarisasi yang telah dilakukan oleh Budiman
et al., (1988), setelah diidentifikasi ditemukan sebanyak 181 jenis
gulma yang terdiri dari 125 genera dalam 51 famili. Gulma-gulma
yang terinventarisasi tersebut meliputi 110 jenis gulma dari golongan
berdaun lebar, 41 jenis dari rumput, dan 31 jenis dari golongan teki
(Tabel Lampiran I).

Melalui inventarisasi yang telah dilakukan pada tahun 1980-an
dan setelah dievaluasi, maka tempat tumbuh (lingkungan tumbuh/
habitat) dari 181 jenis gulma tersebut dapat diklasifikasikan dan
dibedakan ke dalam lima kelompok (Budiman et al., 1988), yakni :
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1. Floating, mengapung di atas air (F),
2. Emergent, perakaran di bawah air tetapi daun dan berbunga di atas

air (E),
3. Submerged, seluruh tanaman di bawah air perakaran di dasar atau

mengapung (S),
4. Marginal, tumbuh di pinggir sungai, saluran dengan akar

mengembang di dalam air (M),
5. Non Aquatic, tumbuh di daerah kering seperti di galangan, tepi

jalan atau di persawahan saat bera dan tempat lainnya (T).

Di lahan rawa pasang surut Sumatera Selatan di Karang Agung
DIu, hasil koleksi dan identifikasi diperkirakan sekitar 100 jenis
gulma dari 38 famili dijumpai tumbuh dan berkembang di kawasan
tersebut. Dari total 100 jenis, di antaranya adalah 20 jenis gulma dari
golongan rumput, 23 jenis gulma dari golongan teki dan 17 jenis
gulma dari golongan berdaun lebar, dan gulma-gulma tersebut tumbuh
diberbagai tipologi lahan. Selain 100 jenis gulma tersebut, masih ada
kemungkinan jenis lainnya tumbuh dan berkembang tetapi belum
terindentifikasi (Noor dan Ismail, 1995).

Sejauh ini masih sebanyak 181 jenis gulma yang terindentifikasi
di kawasan lahan rawa pasang surut Kalimantan dan sekitar 100
jenis di Karang Agung Sumatera Selatan. Diduga masih banyak jenis
gulma yang tumbuh dan berkembang diberbagai temp at di kawasan
lahan rawa pasang surut yang belum diketahui dan terindentifikasi di
Kalimantan dan Sumatera, termasuk juga di kawasan lahan rawa pasang
surut di Sulawesi dan Papua serta kawasan lahan rawa pasang surut
diberbagai tempat lainnya. Apabila dilakukan koleksi, inventarisasi
dan identifikasi secara detail dan teliti, diduga akan dijumpai sebanyak
ribuan bahkan mungkin lebih dari itu jenis tumbuhan yang tumbuh
dan berkembang di lahan rawa pasang surut.

Gulma merupakan sumber daya alam atau kekayaan alam yang
sangat berarti dilihat dari aspek pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi maupun dari aspek pengembangan bahan hayati seperti
jamu, biopestisida dan lainnya. Untuk itu, ada baiknya koleksi dan
inventarisasi dilakukan secara detail pada semua kawasan lahan
rawa pasang surut. Melalui kegiatan tersebut, dapat diketahui jenis
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turnbuhan yang tumbuh dapat memberikan manfaat dan yang tidak
bermanfaat bagi manusia.

Tumbuh-tumbuhan yang disebutkan seperti pada Lampiran 1
tersebut ditemukan dan tumbuh pada beberapa. temp at seperti pada
sawah-sawah, baik pada sawah yang sedang diusahakan secara
intensif maupun pada sawah-sawah yang sedang mengalami bera
atau sawah yang bel urn dimanfaatkan dan tempat-tempat lain di lahan
rawa pasang surut. Ada jenis gulma yang tumbuhnya dominan dan
hampir menutupi kawasan lahan sawah secara merata, dan ada juga
yang turnbuhnya spot-spot dan populasinya rendah (Simatupang et
al., 2001a). Selain itu, gulma juga banyak tumbuh dan ditemukan di
pinggiran-pinggiran jalan, di tepi sungai, di saluran-saluran, galangan-
galangan sawah dan pada berbagai tempat yang dapat ditumbuhi oleh
tumbuhan sesuai dengan habitatnya (tempat tumbuhnya) seperti di
lahan pekarangan.

B. DOMINASI JENIS GULMA

Berdasarkan tipologi lahan rawa pasang surut, maka lahan sawah
di lahan rawa pasang surut juga dibedakan ke dalam empat tipologi
lahan, yakni sawah lahan potensial, sawah lahan sulfat masam (sulfat
masam potensial dan sulfat masam aktual), sawah lahan bergambut/
gambut dan sawah lahan salin. Tipologi lahan ini sangat erat kaitannya
dengan beberapa sifat fisik dan kimia tanah serta daya dukung
lahan terhadap daya adaptasi dari suatu jenis tumbuhan (gulma).
Sesuai dengan sifat fisik dan kimia tanahnya, maka dominasi jenis
tumbuhan/gulma yang berkembang pada setiap tipologi lahan relatif
ada perbedaan meskipun masih ditemukan jenis tumbuhan yang sarna
tumbuh pada berbagai tipologi lahan. Contohnya jenis teki-tekian
dapat tumbuh pada berbagai tipologi lahan.

Jenis tumbuhan yang tumbuh dan dapat berkembang dengan
baik pada tempat-tempat tertentu sangat berkaitan dengan kondisi
lahan atau tanah sebagai media tumbuhnya. Jenis vegetasi atau jenis
gulma yang berkembang pada suatu wilayah bersifat spesifik dan
dapat menggambarkan karakteristik lahannya. Sebagai ilustrasi,
gulma purun (Eleocharis sp) adalah salah satu jenis gulma golongan
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berdaun sempit yang tumbuh dan berkembang eukup subur di lahan
sawah pasang surut.

Jenis gulma Eleocharis sp ini beradaptasi sangat baik di lahan
rawa dan tumbuh mendominasi pada lahan-Iahan yang memiliki pH
tanah dibawah 4,0 (kemasaman tanah dari masam sampai sangat
masam), memiliki kadar Fe tinggi sampai sangat tinggi dan pada
lahan-lahan yang memiliki drainase jelek. Umumnya pada lahan
rawa pasang surut dengan tipologi lahan sulfat masam, baik lahan
sulfat masam potensial maupun lahan sulfat masam aktual gulma dari
golongan rumput lebih dominan. Selain pada tipologi lahan sulfat
masam,jenis gulrna golongan rumput ini juga banyak ditemukan pada
tipologi lahan gambut atau lahan bergambut terutama pada lahan-Iahan
yang sudah mengalami degradasi (Budiman et al., 1988; Simatupang
et al., 1995).

Lahan-lahan gambut yang mengalami degradasi, artinya
pada lahan tersebut lapisan gambutnya sudah mulai habis karena
terdegradasi disebabkan banyak faktor. Kemudian pada lahan ini akan
muncul tanah mineral yang mengandung lapisan pirit, biasanya sangat
masam karena pH tanahnya < 4,0 (Widjaya-Adhi et al., 1992). Kondisi
lahan seperti ini sangat coeok sebagai tempat tumbuh bagi jenis gulma
golongan berdaun sempit (rum put) seperti Eleocharis sp sehingga
perkembangannya juga sangat pesat dan tumbuh subur mendominasi
kawasan lahan yang telah terdegradasi tersebut.

Lahan rawa pasang surut setelah dibuka (direklamasi) masih
perlu dibersihkan sebelum diusahakan, dan apabila lahan tidak
langsung dimanfaatkan untuk pertanian biasanya vegetasinya akan
segera mengalami suksesi (penghutanan kembali). Umumnya akan
didominasi olehjenis tumbuhan berkayu seperti galam (Melaleuca spy,
tumbuhan perdu, semak belukar dan berbagai jenis rumput-rumputan.
Gulma Eleocharis sp pada umumnya tumbuh dan mendominasi
kawasan lahan sulfat masam, penutupannya dapat meneapai 100%.
Kondisi seperti ini akan menjadi permasalahan apabila lahan ini
akan dimanfaatkan sebagai lahan budi daya. Gambar 1 berikut,
memperlihatkan keragaan pertumbuhan dan bentuk morfologi jenis
gulma Eleocharis dulcis (purun tikus).
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Gambar 1. Keragaan jenis gulma Eleocharis sp pada sawah di lahan suI fat masam
dan bentuk morfologinya (Koleksi Pribadi: Simatupang, 2013)

Gambar 2. Keragaan jenis gulma Eleocharis dulcis tumbuh dominan (a) di lahan
sawah bera dan (b) dan tumbuh di antara dua surjan di lahan suI fat
masam (Koleksi Pribadi: Simatupang, 2013)

Jenis gulma Eleocharis sp tidak saja tumbuh menutupi kawasan
lahan yang tidak dimanfaatkan, tetapi jenis gulma ini tumbuh pada
lahan-lahan sawah yang sedang mengalami bera dan pada lahan-lahan
yang sudah ditata dengan sistem surjan. Lahan bagian bawahnya
(sawah) di antara surjan akan ditumbuhi oleh jenis gulma ini apabila
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sempat mengalamai bera selama semusim atau lebih (Gambar 2).
Kalau dilihat gambar tersebut, dapat dibayangkan sejauh mana tingkat
(laju) perkembanganjenis gulma ini dan permasalahan apa yang akan
muncul akibat investasinya pada lahan terse but dalam sistem usaha
tani.

Gambar 3. Gulma Eleocharis retroflaxa (bulu babi) tumbuh mendominasilahan
sulfat masam dan lahan yang berdrainase jelek (Koleksi Pribadi:
Simatupang,2013).

Jenis gulma Eleocharis retroflaxa (bulu babi) merupakan jenis
. gulma yang termasuk jenis gulma dominan di lahan sulfat masam
(Gambar 3). Adaptasinya pada lahan sulfat masam sangat baik
sehingga dapat berkembang baik, sangat cepat dan subur. Pada lahan
bergambut yang sudah menipis lapisan gambutnya jenis gulma ini
juga cukup dominan. Jenis gulma ini tumbuh pada lahan-lahan yang
ber-pH dibawah 4,0, kondisi tanahnya lembap, ditempat-tempat
yang drainasenya sangat jelek dan pada saluran-saluran yang kurang
berfungsi. Gulma ini juga ban yak ditemukan di lahan pekarangan
yang kondisi tanahnya selalu lembap, juga dapat tumbuh pada tanah
yang tergenang.
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Gambar 4. Keragaan gulma Panicum repens (bura-bura/puyangan) tumbuh
di lahan suI fat masam dan bentuk morfologinya (Koleksi Pribadi:
Simatupang,2014)

Jenis gulma Panicum repens (bura-bura), merupakan salah
satu jenis gulma yang termasuk jenis gulma dominan karena banyak
dijumpai di berbagai tempat pada kawasan lahan sulfat masam.
Gulma ini tumbuh pada tanah-tanah yang kondisinya agak basah,
lembapsampai agak kering (Gambar 4). Jenis gulma ini berkembang
biak dapat melalui bijinya dan melalui bagian vegetatifnya. Jenis
gulma ini memiliki batang yang beruas-ruas, melalui potongan-
potongan batangnya yakni pada ruas-ruasnya akan muncul tunas-
tunas yang baru, juga dapat muncul anakan pada bagian pangkal
batangnya. Gulma ini sering menimbulkan masalah pada sistem
pertanian terutama pada saat penyiapan lahan. Biomassanya dapat
dimanfaatkan sebagai bahan organik setelah dikomposkan dan dalam
bentuk segar diberikan sebagai hijauan makanan ternak sapi. Jenis
gulma Panicum repens banyak tumbuh pada lahan terbuka yang
kondisinya agak kering sampai lembab (Simatupang et al., 2001 a;
Indrayati dan Simatupang, 2002a). Di kawasan lahan rawa pasang
surut lahan-Iahan yang agak kering pada musim kemarau dan sedang
bera akan ditumbuhi oleh jenis gulma ini dan bila dibiarkan akan
tumbuh subur menutupi seluruh area tersebut (Gambar 5a). Galangan-
galangan sawah dan surjan-surjan yang tidak dimanfaatkan dan tidak
terpelihara akan ditumbuhi jenis gulma ini (Gambar 5b). Galangan-
galangan sawah yang ditumbuhi gulma menjadi tempat membuat
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lubang (sarang) bagi hama tikus. Selain itu, jenis gulma ini banyak
tumbuh dipinggir jalan, apabila dibiarkan tumbuh akan merusakjalan
(aspal) karena penetrasi akar-akarnya.

Gambar S. Keragaan gulma Panicum repens (bura-bura/puyangan) tumbuh di area
terbuka/lapangan dan galangan sawah (Koleksi Pribadi: Simatupang,
2014)

Di antara jenis gulma yang dijumpai di kawasan lahan rawa
pasang surut, jenis gulma Rhynchospora corymbosa L juga dapat
digolongkan terrnasuk sebagai jenis gulma yang cukup dominan
(hasil pengamatan). Ciri jenis gulma ini, batangnya berbentuk
segitiga dan daunnya bagian tepi memiliki duri-duri yang tajam
sehingga dinamakan gulma kerisan, dan tingginya dapat mencapai 2
m, termasuk kelompok gulma golongan teki. Duri-duri yang terdapat
pada bagian tepi daun dapat menyayat kulit apabila tidak hati-hati
disaat melewati area yang ditumbuhi oleh jenis gulma ini.

HasiI pengamatan, pada beberapa lokasi pada lahan rawa pasang
surut sulfat masam dan lahan potensial di Kalimantan Selatan, di
antaranya di Desa Tarantang dan Desa Danda Jaya terutama pada
lahan-lahan yang dekat dengan sungai besar dan memiliki pH tanah
sekitar 4,0 jenis gulma ini banyak dijumpai dan tumbuh dengan baik.
Gulma ini tumbuh pada lahan-lahan yang berair (tidak terlalu dalam)
sampai pada tanah yang dalam keadaan macak-macak dan keadaan
lembap. Jenis gulma ini tumbuh secara sporadis (spot-spot), tetapi
pada tempat-tempat tertentu jenis gulma Rhyncosphora corynbosa ini
dapat menutupi kawasan dan tumbuhnya relatif dominan (Gambar 6).
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mbar 6. Keragaan gulma Rhynchospora corymbosa L (kerisan): di lahan suIfat
masam (a) terantang (b) danda jaya di Kab. Batola, dan (c) bentuk
morfologinya (Koleksi Pribadi: Simatupang, 2013)

nbar 7. Dominasi gulma rhyncosphora corynbosa (kerisan) di lahan sulfat
masam di Desa Petung Kabupaten Penajam Paser Utara (a) dan Desa
Melan Muara Mansangat Kutai Timur (b), Kalimantan Timur (Koleksi
Pribadi: Simatupang, 20 I0)

Pada lahan rawa pasang surutdi Kalimantan Timur: (1) pada lahan
fat masam yang memiliki pH-tanah 3,5-4,5 berada di Kabupaten
iajam Paser Utara, dijumpai jenis gulma rhyneosphora eorynbosa
.g tumbuhnya dominan pada lahan sawah yang mengalami bera
una dua musim tan am (Gambar 7a), (2) di Desa Melan Muara
sangat Kutai Timur ditepi-tepi saluran dan sungai-sungai kecil
is gulma tersebut tumbuh dan mendominasi kawasan lahan rawa
ang surut tersebut (Gambar 7b).
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Dibeberapa tempat kawasan lahan rawa pasang surut Kalimantan
Selatan, di Kabupaten Pulang Pisau, Kecamatan Jabiren Kalimantan
Tengah dan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi, jenis gulma
Rhyncosphora corynbosa ini juga banyak dijumpai. Gulma ini
umumnya beradaptasi baik pada lahan rawa pasang surut dan tumbuh
subur pada lahan-lahan yang memiliki pH tanah 2: 4,0 dan umumnya
tumbuh dekat atau di pinggir sungai (Gambar 8).

Gambar 8. Keragaan gulma Rhyncosphora corymbosa L (kerisan) di lahan sulfat
masam Kalimantan Tengah (a) dan di Kuala Tungkal Jambi (b) (Koleksi
Pribadi: Simatupang, 2013)

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa dominasi jenis gulma
sangat dipengaruhi oleh sifat kimia tanah terutama pH tanah. pH tanah
sangat memengaruhi komposisi dan dominasi jenis gulma, hal ini erat
kaitannya dengan daya adaptasi gulma terse but. Seperti jenis gulma
Eleocharis sp memiliki daya adaptasi sangat baik pad a tanah-tanah
yang memilik pH tanah < 3,5 termasuk beberapajenis gulma golongan
berdaun sempit lainnya, tetapi pada kondisi lahan yang pH-nya sangat
rendah jenis gulma dari golongan berdaun lebar tidak ditemukan
(Simatupang et al., 2001a).

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa suatu jenis
gulma menghendaki suatu kondisi yang spesifik (tempat tumbuhnya)
sehingga jenis tumbuhan tersebut dapat tumbuh secara baik dan
dapat berkembang biak serta mendominasi kawasan tersebut. Pada
kenyataannya, dengan berjalan waktu dominasi jenis gulma dapat
berubah karena digantikan oleh jenis gulma yang lain disebabkan
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terjadinya perubahan kondisi lahan sebagai akibat penerapan teknologi
budi daya pertanian. Salah satu contoh, pemberian bahan amelioran
dapat memperbaiki kualitas lahan ditandai dengan meningkatnya
pH tanah (Jumberi et al., 1988). Perubahan pH tanah tersebut,
menyebabkan terjadinya pergeseran jenis gulma pada kawasan
terse but.

Adanya aktivitas pertanian yang dilakukan oleh manusia melalui
penerapan teknologi beriangsungjangka panjang secara terus-menerus
dapat merubah beberapa sifat fisik dan kimia tanah. Di lahan sulfat
masam penataan lahan pemberian bahan amelioran dan pengolahan
tanah yang diterapkan pada lahan terse but dapat meningkatkan pH
tanah dari 3,5 menjadi > 4,0 (Jumberi et al., 1988;Simatupang, 2003).
Akibat perubahan pH tanah ini berpengaruh terhadap pertumbuhan
jenis gulma dan dominasinya. Meningkatnya produktivitas lahan
berpengaruh terhadap perkembanganjenis gulma. Gulma yang adaptif
pada lahan-Iahan yang kurang subur akan tergeser karena kesuburan
tanah meningkat dan digantikan oleh jenis gulma lain. Biasanya
gulma dari golongan berdaun lebar akan muncul pada tanah yang
relatif subur.

Pada awal pembukaan lahan di kawasan lahan rawa pasang surut
di Kabupaten Batola Kalimantan Selatan pada awal 1980-an, lahan
didominasiolehtumbuhangalam(melaleucasp),jenisgulmapapurunan
(eleocharis sp) dan kalakai (stenochlaena palustris) pada lahan-lahan
yang mempunyai lapisan gambut. Pada perkembangannya, 20 tahun
kemudian dominasi jenis gulma mengalami perubahan disebabkan
karena pengelolaan lahan dan penerapan teknologi budi daya. Gulma
yang sebelumnya merupakan jenis gulma dominan menjadi tidak
dominan lagi dan digantikan oleh jenis gulma yang sebelumnya tidak
dominan, artinya telah terjadi pergeseran jenis gulma. Keadaan ini
menjelaskan bahwa setiap jenis gulma menghendaki lingkungan yang
sesuai untuk dapat berkembang dengan baik.
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Gambar 9. Survei identifikasi gulma dengan metoda kuadrat frame di lahan sui fat
masam, di Desa Tarantang, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan
Selatan (Koleksi Pribadi; Simatupang, 2000)

Untuk mengetahui perubahan jenis gulma dan perkembangannya
setelah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, telah dilakukan survei
pada tahun 2000 (Gambar 9). Survei identifikasi gulma dilakukan pada
tipologi lahan sui fat masam dan lahan bergambut di wilayah Kabupaten
Barito Kuala Kalimantan Selatan yang dibuka pada tahun 1981/82.
Hasil survei juga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk
merancang program pengelolaan gulma dan strategi pengendalian
gulma.

Survei gulma dilakukan menggunakan metoda kuadrat frame.
Kuadrat frame berupa petak sample berukuran 1 m x 1 m persegi, dan
kuadrat frame pada survei digunakan untuk menetapkan sampel gulma
yang akan diambil (Burri I el al., 1976). Pada survei identifikasi jenis
gulma, sampel gulma dibedakan atas lahan sawah yang diusahakan
dan lahan sawah yang mengalami bera/diberakan. Setiap lokasi
survei gulma, ditetapkan sebanyak ]0 titik sampel, sehingga pada dua
lokasi ditetapkan sebanyak 20 titik sampel. Secara proporsif untuk
mewakili lahan sulfat masam ditetapkan dua desa, yakni kawasan
pemukiman transmigrasi Tarantang dan Desa Danda Jaya pada
Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan terpilih dan ditetapkan
sebagai desa sampel. Jumlah titik sampel seluruhnya ialah sebanyak
40 titik, kemudian kuadrat frame dilemparkan pada area yang telah
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ditetapkan. Selanjutnyajenis gulma yang dijumpai pada kuadrat frame
diidentifikasi untuk mewakili lokasi lainnya yang termasuk kawasan
lahan dengan tipologi lahan sulfat masam.

Survei bertujuan untuk menetapkan dominasi jenis gulma pada
lahan terse but setelah dibuka kurang lebih 20 tahun, Seluruh jenis
gulma yang ditemukan/tumbuh pada setiap titik sampel dicabut,
dihitung dan ditimbang berat keringnya. Kemudian Nisbah Jumlah
Dominasinya (NJD) dihitung berdasarkan frekuensi relatif (FR),
kerapatan relatif (KR) dan berat kering relatif (BKR) masing-masing
jenis gulma dengan menggunakan rumus Pablico dan Moody (1983):

Jumlah frekuensi relatif I sp
FR sp = x 100%

Jumlah frekuensi seluruh sp

Jumlah poplasi I sp
KRsp = x 100%

Jumlah populasi seluruh sp

Berat kering 1 sp
BKRsp = x 100%

Berat kering seluruh sp

NJD = FR + KR + BKRI 3

Hasil survei berupa data nisbah jumlah dominasi (NJD) setiap
jenis gulma yang ditemukan dan teridentifikasi di lahan sulfat masam
disajikan pada Tabel 1. Walaupun demikian, hasil survei ini masih
dipandang belum mewakili kawasan lahan suIfat masam secara
keseluruhan, namun setidak-tidaknya jenis gulma yang teridentifikasi
dapat menggambarkan perubahan pertumbuhan dan dominasi jenis
gulma di kawasan ini. Diduga masih banyak jenis gulma yang belum
teridentifikasi disebabkan sedikitnya jumlah sampel yang diambil
pada survei tersebut (Simatupang et al., 200 Ia).
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Pengertian dominan adalah (1) apabila suatu jenis gulma
sering dijumpai (frekuensinya sering ditemukan) pada suatu lokasi
dan disetiap titik sampel gulma yang telah ditetapkan, (2) jenis
gulrna tersebut tumbuh menutupi hampir seluruh permukaan lahan
(populasinya tinggi), dan (3) menghasilkan berat kering (biomassa)
yang relatif lebih tinggi (lebih banyak) dibanding dengan jenis
yang lainnya. Sebaliknya, apabila suatu jenis gulma tersebut jarang
dijurnpai, populasinya lebih rendah dan berat kering biomassa yang
dihasilkan lebih rendah dibanding dengan jenis lainnya pada suatu
lokasitersebut, makajenis gulma tersebut dapat dikategorikan sebagai
gulrna yang tidak dominan. Dominasi suatu jenis gulma ditunjukkan
melalui nilai NJD (%) dari jenis gulma. Gulma yang memiliki nilai
NJD lebih tinggi menggambarkan bahwa jenis gulma tersebut lebih
dorninan dibandingkan jenis lainnya yang tumbuh secara bersama-
sarnapada kawasan tersebut.

Survei identifikasi jenis gulma yang dilakukan pada kawasan
lahan sulfat masam (Desa Tarantang dan Desa Danda Jaya,
menemukan 27 jenis gulma mulai dari gulma yang tidak dominan,
agak dominan, dan sampai dengan jenis gulma paling dominan
(Tabel 1). Pada sawah yang mengalami bera, gulma golongan rumput
yaknijenis Eleocharis acutangula merupakan jenis gulma yang paling
dorninan di lokasi Tarantang maupun di Desa Danda Jaya, kemudian
diikuti oleh jenis gulma Eleocharis retroflaxa. Gulma Eleocharis
dubs dominan tumbuh pada tempat-tempat dan di sawah yang selalu
tergenang, berdrainase jelek dan berlumpur, juga tumbuh di pinggir-
pinggir saluran dan tepi sungai. Pada lahan sawah yang diusahakan
(ditanami padi) jenis gulma Cyperus sphacelatus Rottb (gulma
golongan teki) tergolong sebagai jenis gulma yang dominan dijumpai
pada kedua lokasi tersebut.
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Tabel 1. Keragaan dan dominasi jenis gulma di sawah pasang surut pada tipologi
lahan sulfat masam di Desa Tarantang dan Danda Jaya, Kabupaten Barito
Kuala, Kalsel

Nisbah Jumlah Dominasi (%)
No. Jenis Gulma Lokasi Tarantang Lokasi Danda Jaya

Sawah Sawah Sawah Sawah
diusahakan bera diusahakan bera

l. Alternanthera sesilis - - 0,60 -

2. Brachiana paspaloides 3,91 - 1,19 -
3. Cyperus sphacelatus Rottb 25,29** 5,68 26,25** 11,73*
4. Cyperus kyllingia Emdl - 0,61 - -

5. Cyperus sanguinalatus 1,88 1,24 - -
6. Cyperus platyrylis RBR - 0,36 - -
7. Eragrotis unioloides - - 1,52 1,87
8. Eleocharis dulcis 20,58* 29,32** 9,21 32,24**
9. Eleocharis acutangula 10,83* 27,80** 8,23 27,23**

10. Eleocharis retroflaxa 11,09* 10,94* 15,87* \I ,01 *
\I. Echinocloa colonum 1,45 - 0,61 -
12. Fimbristylis graffithii B 7,09 2,41 12,98* -

13. Fimbristylis miliacea - - 1,79 -

14. Fuirena umbel/ata Rottb - - 0,80 1,93
15. Fulrena ciliaris L - 0,83 - -
16. Hydiotis deffusa WILL - - 2,38 -

17. Leersia hexandra 0,80 - 3,81 3,83
18. Lindernia crustacea 6,56 - 7,16 -

19. Ludwegia octavalis - - 1,88 -
20. Lygodium lexmasum - - - 0,54
2l. Melastoma affaine - - 0,74 -
22. Panicum repens L - 3,88 - 0,75
23. Panicum paludosum - 3, II - 1,32
24. Paspalum commersonii 3,8 7, II 1,97 0,84
25. Rhynchospora corymbosa L 6,72 5,79 1,42 5,89
26. Sacciolepis indica - - 0,93 -
27. Xyris indica L Var Indica - 0,92 0,66 0,82

Total nilai NJD 100,00 100,00 100,00 100,00

Keterangan :
• tanda *) menunjukkan spesies gulma yang lebih dominan
• Kriteria dominan apabila nilai NJD-nya > dari nilai NJD jenis gulma yang lain
• Sumber: Simatupang et al. (200 Ia)
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Berdasarkan hasil survei di dua lokasi yakni Tarantang dan
Danda Jaya, apabila dicermati pola pertwnbuhan beberapajenis gulma
yang berkembang temyata telah mengalami pergeseran komposisi
jenis gulma, dimana pada lahan yang mengalami bera (lahan yang
tidak diusahakan) gulma Eleocharis dulcis dan Eleocharis acutangula
merupakan gulma paling dominan. Sedangkan pada lahan sawah yang
diusahakan secara intensif jenis gulma Cyperus sphacelatus menjadi
jenis gulma yang paling dominan, kemudian diikuti jenis gulma
Eleocharis dulcis, Eleocharis acutangula dan Eleocharis retroflaxa
di Tarantang. Di Desa Danda Jaya gulma yang dominan berturut-
turut adalah Cyperus sphacelatus, Eleocharis retroflaxa, Fimbristylis
graffithii dan Lindernia crustacea (Simatupang et al., 200Ia).
Pergeseran ini disebabkan karena pada lahan sawah yang intensif
diusahakan telah terjadi perubahan sifat kimia tanah (terutama pH
tanah) akibat penerapan teknologi pada sistem budi daya dibanding
dengan lahan yang mengalami bera.

Melalui survei gulma tersebut, diketahui bahwajenis gulma yang
termasuk kelompok gulma berdaun lebar hampir tidak ditemukan
pada lahan sulfat masam. Keadaan seperti ini menggambarkan bahwa
kelompok gulma dari golongan berdaun lebar adaptasinya sangat
rendah pada lahan sulfat masam sehingga tidak ditemukan pad a
kawasan ini. Umumnya jenis gulma dari kelompok berdaun lebar
dapat beradaptasi baik dan berkembang baik pada tanah-tanah yang
kemasamannya agak mas am (pH tanah 2: 4,0). Hasil inventarisasi
sebelumnya dijelaskan bahwa jenis gulma dari kelompok berdaun
lebar banyak tumbuh dan merupakan jenis gulma yang paling
dominan pada lahan potensial yang sudah diusahakan lama, tetapi
tidak ditemukan pada lahan sulfat masam (Budiman et al., 1988).

Gulma Eleocharis sp memperlihatkan daya adaptasi yang sangat
baik pada lahan sulfat masam. Pada kebanyakan lahan rawa pasang
surut setelah dimanfaatkan kemudian dibiarkan mengalami bera akan
ditumbuhi oleh jenis gulma tersebut. Hasil pengamatan dilapangan,
temyata lahan sawah yang mengalami bera selama setahun akan
ditumbuhi oleh gulma Eleocharis sp (Gambar lOa). Apabila lahan
mengalami bera lebih dari setahun lamanya maka lahan akan
didominasi oleh jenis gulma Eleocharis sp dan kayu galam (Gambar
lOb).
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Gambar 10. Keragaan gulma Eleocharis sp pada lahan sulfat masam (a) yang
mengalami bera selama setahun dan (b) lebih dari setahun. (Koleksi
Pribadi: Simatupang, 2013)

Untuk mengetahui keragaman dan dominasi jenis gulma di lahan
bergambut setelah dimanfaatkan untuk pertanian pangan, dilakukan
survei indetifikasi gulma. Survei dilakukan pada musim kemarau
tahun 2000 menggunakan metoda kuadrat frame pada dua kondisi,
yakni lahan sawah yang intensif diusahakan dan lahan sawah yang
mengalami bera berlokasi di Desa Kolam Makmur, Kecamatan
Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Masing-
masing kondisi lahan sebanyak 20 titik sampel berdasarkan kuadrat
frame berukuran 1 m x 1 m persegi ditetapkan sebagai tempat
pengambilan contoh jenis gulma. Titik sampel ditetapkan secara
proporsional sehingga dianggap dapat mewakili keragaman dan
dominasijenis gulma dilahan bergambut. Jenis gulma yang ditemukan
pada setiap titikJpetak sampel diambil/dicabut dimasukkan ke dalam
amplop, kemudian sampel gulma diidentifikasi jenisnya (namanya),
dihitung jumlah populasinya, ditimbang berat keringnya setelah
dikeringkan di dalam oven pada temperatur 80°C selama 24 jam.
Selanjutnya dihitung nilai jumlah dominasinya untuk mengetahui
tingkat dominasi setiap jenis gulma yang berkembang.

Nilai nisbah jumlah dominasi (NJD) setiap jenis gulma yang
ditemukan pada setiap titikJpetak sampel, yakni melalui frekuensi
relatif (FR), kerapatan relatif (KR) dan berat kering relatif (BKR)
dihitung menggunakan rumusPablico dan Moody, (1983). Berdasarkan
hasil perhitungan nilai NJD setiap jenis gulma, diperoleh nilai NJD
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dari masing-masing jenis gulma pada lahan sawah yang diusahakan
dan lahan sawah yang mengalami bera (Tabel 2).

Tabel 2. Keragaan dan dominasi jenis guLma di sawah pasang surut tipoLogi Lahan
bergambut, di Desa KoLam Makmur, Barito Kuala, Kalimantan Selatan

No. Jenis gulma
Nisbah Jumlah Dominasi (%)

Sawah diusahakan Sawah bera
1. Cyperus sphacelatus Rottb 22,32** 9,44
2. Eleocharis acutangala (Purun) 7,36 21,17**
3. Eleocharis retroflaxa (Bulu babi) 14,56* 7,29
4. Echinochloa colonum 1,35 3,62
5. Fimbristylis graffuhii B 8,97 2,76
6. Fuirena umbel/ata Rottb 4,99 3,37
7. Hydiotis deffusa WILL 5,28
8. Leersia hexandra (Banta) 2,67 10,75*
9. Lindernia crustacea 2,55
10. Ludwigia octavalvis 3,29
11. Panicum repens L (Bura-bura) 11,69* 17,68*
12. Paspalum commersonii 9,79 9,62
13. Paspalum conyugatum 1,95
14. Sacciolepis indica 2,28
15. Sphaeranthus africonus 2,50
16. Xyris indica LVar Indica 0,73 12,02

Total nilai NJD 100,00 100,00

Ketarangan:
• tanda * menunjukkan spesies gulma yang lebih dominan
• Kriteria dominan apabila nilai NJD-nya > dari nilai NJD jenis gulma yang lain
• Sumber: lndrayati dan Simatupang, (2002a)

Melalui survei gulma tersebut dapat diketahui, bahwa pada
dasamya dominasi jenis gulma di lahan bergambut relatif sama dengan
dominasi jenis gulma di lahan sulfat masam, yakni gulma Cyperus
sphacelatus pada lahan sawah yang sedang diusahakan dan jenis gulma
Eleocharis acutangala pada lahan yang mengalami bera (lndrayati
dan Simatupang, 2002a). Kesamaan jenis gulma yang tumbuh dan
berkembang serta mendominasi lahan bergambut ini, diduga karena
dipengaruhi oleh faktor sifat kimia tanahnya terutama kemasaman
tanahnya. Lahan bergambut di kawasan Kabupaten Barito Kuala pada
umumnya tingkat kemasaman tanahnya berkisar mas am sampai agak
masam.
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Untuk dapat dipahami mengapa pH tanah lahan bergambut
relatif sarna dengan lahan sulfat masam, adalah disebabkan karena
pada lahan bergambut umumnya lapisan tanah bagian bawahnya
setelah lapisan gambut adalah tanah mineral yang merupakan tanah
sulfat masam. Biasanya lahan-lahan gambut/bergambut yang telah
terdegradasi atau mengalami subsidensi, lapisan gambutnya habis
sehingga muncul tanah mineral yang mengandung lapisan pirit. Pada
kondisi seperti ini lahan bergambut tersebut berubah menjadi lahan
suifat masam dan akhirnya menjadi lahan bongkor (Widjaya-Adhi et
al., 1992). Lahan bongkor seperti ini telah terjadi pada beberapa lokasi
di Kalimantan Selatan, di antaranya wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Pada lahan bergambut juga ditemukan gulma golongan rumput
seperti Panicum repens (bura-bura/puyangan), pertumbuhannya cukup
subur dan memperlihatkan tingkat dominasi yang tinggi baik pada
lahan yang sedang diusahakan (NJD = 11,69) dan pada lahan yang
sedang mengalami bera (NJD = 17,68). Tingginya populasi gulma
Panicum repens ini disebabkan karena kondisi lahannya, yakni tanah
dalam keadaan lembap sampai agak kering. Kondisi tanah seperti ini
merupakan media yang paling baik bagi perkembangan jenis gulma
Panicum repens.

Tingkat populasi gulma jenis Panicum repens di lahan gambut
cukup tinggi, sehingga jenis gulma ini dapat memproduksi biomassa
yang banyak/tinggi yakni berskisar 0,53-0,67 t bahan kering/ha.
Tingginya produksi biomassa jenis guLma ini sangat memungkinkan
untuk dimanfaatkan sebagai bahan organik secara in-situ dan eks-situ
untuk memperbaiki kualitas dan meningkatkan produktivitas lahan.
Biomassa gulma ini mengandung unsur-unsur hara (0,85% N, 1,22%
P dan 1,22% K) sehingga bermanfaat bagi tanaman (Simatupang et
al., 2002a; Simatupang et al., 2002b).

Pada lahan bergambut jenis gulma Leersia hexandra (banta)
banyak ditemukan dan cukup dominan pada sawah-sawah yang
mengalami bera (menurut informasi petanijenis gulma ini sangat sulit
dikendalikan). Jenis gulma lain yang dijumpai pada lahan gambut
adalah gulma Paspalum commersonii, juga merupakan jenis gulma
yang pertumbuhannya relatif dominan di lahan bergambut baik pada
sawah yang intensif diusahakan maupun lahan yang sedang mengalami
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masa bera, nilai NJD-nya adalah 9,79% dan 9.62% (Tabel 2). Jenis
gulmadari kelompok gulma berdaun lebar pada lahan bergambutjuga
ditemukan, akan tetapi populasinya relatif sedikit dan tidak termasuk
jenis dominan. Jenis gulma kelompok berdaun lebar ditemukan pada
lahanyang sedang diusahakan secara intensif, sedangkan pada lahan
bera tidak ditemukan (Tabel 2).

C. PERGESERAN KOMPOSISI JENIS GULMA

Tidak selamanya suatu jenis gulma tumbuh dan berkembang pada
suatu tempat tertentu, dan bertahan hidup secara terus-rnenerus dalam
waktu yang lama/panjang pada tempat tersebut. Akan tetapi dengan
berjalannya waktu dan karena dipengaruhi oleh faktor iklim dan
lainnya jenis gulma tersebut dapat mengalami pergeseran (suksesi).
Pergeseran komposisi jenis gulma dapat saja terjadi kapan saja dan
di mana saja (diberbagai temp at) disebabkan terjadinya perubahan
lingkungan (habitat) tumbuh bagi suatu jenis gulma. Mercado,
(1979) menjelaskan bahwa pergeseran komposisi jenis gulma ialah
merupakan proses yang berlangsung secara alami sejalan dengan
perubahan waktu dan perubahan keadaan lingkungan tumbuh.

Di sawah pasang surut, pergeseran komposisi jenis gulma dapat
berlangsung karena terjadinya perubahan keadaan lingkungan tumbuh
bagi jenis gulma tertentu. Pergeseran komposisi jenis gulma ini
terjadi sebagai akibat diterapkannya teknologi budi daya (penataan
lahan, penyiapan lahan, pengelolaan air, pemberian bahan amelioran,
pemupukan dan lainnya) pada suatu kawasan/lahan yang aktivitasnya
berlangsung dalam jangka waktu yang lama secara terus-menerus.
Artinya, kawasan lahan dimana sebelum diusahakan merupakan
kawasan lahan yang cocok/sesuai bagi jenis gulma tertentu, beberapa
tahun kemudian setelah diterapkannya teknologi budi daya terjadi
perubahan lingkungan fisik dan kimia pada lahan tersebut. Contohnya:
lahan sulfat mas am pada awalnya memiliki pH tanah antara 3,0-3,5
(sangat masam), beberapa tahun kemudian (5-10 tahun) pH tanah
meningkat menjadi di atas 4,0 (agak masam), selanjutnya kondisi ini
menyebabkan terjadinya pergeseran jenis gulma.
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Pergeseran jenis gulma pada suatu lahan/kawasan yang sangat
berpengaruh adalah disebabkan perubahan beberapa sifat kimia dan
fisik tanah. Pada awalnya lahan tersebut merupakan media tumbuh
yang sesuai bagi suatujenis gulma, berubah menjadi lahan (lingkungan)
yang tidak sesuai/tidak cocok bagi jenis gulma tersebut. Dengan kata
lain, lingkungan yang sebelumnya sesuai/cocok bagi jenis gulma
tertentu menjadi lingkungan yang tidak sesuai lagi. Contoh perubahan
sifat kimia tanah, tanah yang sangat masam menjadi masam, tanah
yang tidak subur menjadi subur dan lainnya. Sedangkan perubahan fisik
tanah antara lain, awalnya sebelum tanah tergenang menjadi kering,
struktur tanah yang padat menjadi gembur, karena efek naungan dan
lainnya. Akibat perubahan lingkungan ini, dapat memengaruhi daya
adaptasi jenis gulma tersebut menjadi rendah sehingga dapat tergeser
kehadirannya pada akhimya gulma tersebut tidak ditemukan lagi, atau
daya adaptasi suatu jenis gulma meningkat sehingga menggeser jenis
gulma tertentu dari lingkungan yang pad a akhimya menjadi gulma
dominan atau mendominasi kawasan lahan tersebut.

Mercado (1979), menyebutkan bahwa pergeseran komposisijenis
gulma dapat berlangsung karena tindakan pengelolaan air, pengelolaan
pupuk, peralihan tanaman (rotasi atau pergiliran tanaman), dan metoda
pengendalian gulma yang diterapkan. Penerapan teknologi budi
day a dapat merubah kondisi lingkungan, dilain pihak daya adaptasi
suatu jenis gulma sangat dipengaruhi oleh keadaan suatu lingkungan
(Kasasian, 1971; Ross dan Lembi, 1985). Sebagai contoh tindakan
pemupukan dapat menekan pertumbuhan gulma, mengapa demikian,
karena pemberian pupuk memacu pertumbuhan tanaman sehingga
tumbuhnya lebih subur dan menimbulkan efek naungan (shading
effect) menyebabkan pertumbuhan gulma tertentu tertekan, tergeser
dan akhimya dapat hilang dari area tersebut. Begitu juga bagi jenis
gulma yang adaptif pada lahan dengan kemasaman tanah yang sangat
tinggi akan tergeser apabila tingkat kemasaman tanahnya mengalami
perubahan menjadi kurang masam sampai netral.

Syawal (J 999), melaporkan bahwa pergeseran populasi dan
komposisijenis, atau pergeseranjenis gulma tertentudapatterjadi akibat
pemberian pupuk N pada berbagai tanah dan metoda penyiangan pada
fase kritis tanaman. Perubahan lingkungan, misalnya dari keadaan
basah menjadi kering dan sebaliknya selama periode tertentu akan
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menyebabkan pergeseran komposisi jenis gulma. Pada prinsipnya,
perubahan lingkungan baik fisik tanah maupun kimia tanah akan
memengaruhi sifat adaptasi jenis gulma sehingga terjadi pergeseran
jenis gulma dapat berlangsung pada lingkungan terse but.

Pengelolaan lahan sawah pasang surut yang dilakukan secara
intensif melalui penerapan teknologi, di antaranya pemberian
bahan amelioran berupa bahan organik dan kapur, pengolahan
tanah, pemberian pupuk (pupuk organik maupun pupuk anorganik),
penggunaan herbisida jangka panjang, dan didukung dengan sistem
drainase atau tata air (baik makro maupun mikro) yang baik, dapat
merubah keadaan lingkungan fisik dan kimia tanah. Perubahan
lingkungan fisik dan kimia tanah karena penerapan teknologi ditandai
dengan meningkatnya pH tanah dan kesuburan tanah, konsekuensi
dari perubahan lingkungan ini akan berpengaruh terhadap
pertumbuhan gulma. Akibatnya, bagi jenis gulma yang tidak dapat
bertahan (survival) pada kondisi tersebut akan tergeser (escape) dan
akan digantikan oleh jenis gulma lain yang dapat beradaptasi dengan
kondisi lahan setelah mengalami perubahan karakter fisik dan kimia
tanah yakni pH tanah meningkat dan tanah menjadi relatiflebih subur.

Pada umumnya lahan sulfat masam (Acid Sulphate Tropaquept)
memiliki sifat kimia tanah yangjelek, kahat unsur hara, drainase lahan
jelek (buruk), daya dukung lahan terhadap pertumbuhan tanaman
kurang baik kecuali bagi jenis tumbuhan tertentu yang adaptif.
Daya dukung lahan ini dapat ditingkatkan dengan cara melakukan
pengelolaan lahan yang baik. Melalui pengelolaan lahan dan penerapan
teknologi yang intensif, maka beberapa tahun kemudian (4--5 tahun
atau lebih) lahan tersebut akan mengalami perubahan terutama pada
beberapa sifat kimia tanah seperti pH tanah dari 3,5 meningkatmenjadi
lebih besar dari 4,0. Peningkatan pH tanah ini mendorong tersedianya
unsur-unsur hara sehingga kesuburan tanah dan produktivitas lahan
meningkat, artinya kondisi lahan atau lingkungan tumbuh bagi
tanaman atau gulma sudah mengalami perubahan.

Salah satu karakter kimia tanah yang sangat spesifik pada lahan
sulfat masam adalah pH tanah. pH tanah pada awal pembukaan
lahan biasanya berada diantara 3,0-4,0 (sangat masam), dan setelah
dilakukan pengelolaan lahan melalui penerapan teknologi pH tanah
meningkat menjadi 4,0-4,5 (agak masam). Meningkatnya pH tanah
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ini memberi gambaran bahwa telah terjadi perubahan lingkungan,
dimana suasana lingkungan sebelumnya sangat mas am berubah
menjadi masam atau agak masam.

Sejalan dengan perubahan pH tanah karena dilakukannya
pengelolaan lahan, beberapa unsur hara yang sebelumnya tidak
tersedia menjadi tersedia dan dapat diserap oleh tumbuhan, dan daya
dukung lahanjuga meningkat terhadap tanaman budi daya. Perubahan
pH tanah ini dapat menciptakan keadaan lingkungan tumbuh (habitat)
yang tidak sesuai bagi jenis gulma tertentu. Kondisi lahan tersebut
menyebabkan daya adaptasi jenis gulma tersebut menjadi rendah,
dan akhimya jenis gulma tersebut tergeser (escape) dari kawasan itu,
namun sebaliknya bagi jenis gulma yang lain menjadi lingkungan
yang sesuai/cocok sehingga gulma tersebut hadir dan menggeser jenis
gulma sebelumnya.

Perubahan lingkungan fisik dan kimia tanah pad a lahan rawa
pasang surut dapat terjadi karena pembuatan saluran (sistem tata air)
sehingga sistem drainase lahan menjadi baik dan lancar. Drainase lahan
yang baik akan memperbaiki kualitas lahan seperti meningkatnya pH
tanah dan sifat kimia lainnya. Sebelumnya, lahan selalu tergenang
karena drainasenya sudah lancar menjadi tidak tergenang lagi atau
lahan masih tergenang namum sirkulasi air berlangsung dengan baik
sehingga kualitas aimya juga menjadi lebih baik. Kondisi seperti
ini akan memengaruhi pertumbuhan gulma sehingga mendorong
terjadinya pergeseran jenis gulma yang tumbuh pada lahan tersebut.
Biasanya jenis gulma yang tumbuh dominan secara berangsur-angsur
akan tergeser dan akhimya hilang dari kawasan lahan tersebut, dan
diikuti dengan munculnya jenis gulma yang barn sejalan dengan
terjadinya perubahan kondisi lingkungan.

Pada lahan sulfat masam dengan pH tanah dibawah 4,0 dan
drainase lahan jelek, gulma yang tumbuh dan mendominasi pada
lahan ini adalah jenis gulma dari golongan rurnput seperti Eloecharis
retroflaxa, Eleocharis acutangula dan Eleocharis dulcis. Kemudian,
setelah penerapan teknologi budi daya yang berlangsung secara
terus-menerus kondisi lahan mengalami perubahan, terutama pH
tanah meningkat menjadi diatas 4,0. Perubahan ini menyebabkan
jenis gulma yang disebutkan di atas merupakan gulma yang paling
dominan, secara perlahan (bertahap) menjadi kurang dominan dan
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pada akhimya akan tergeser dan digantikan biasanya oleh gulma
dari golongan teki-tekian seperti Cyperus spacelatus dan jenis gulma
lainnya yang termasuk gulma golongan berdaun sempit.

Drainase lahan sangat jelas pengaruhnya terhadap kehadiran
dan pertumbuhan suatu jenis gulma di kawasan lahan rawa pasang
surut. Mengapa demikian, adalah dikarenakan drainase lahan sangat
erat kaitannya dengan kualitas air. Pada lahan yang sistem drainasenya
baik dan lancar kualitas lahan air lebih baik karena terjadi pergantian
air (sirkulasi air) ketika pasang surutnya air berlangsung dengan baik.
Sedangkan pada lahan yang sistem drainasenya jelek menyebabkan
tidak berlangsungnya pergantian air sehingga memengaruhi
lingkungan terutama kualitas air. Biasanya pada lahan-lahan
berdrainase jelek seperti ini banyak ditemukan jenis gulma Lepironea
articulate (Gambar 11). Jenis gulma ini yang banyak digunakan oleh
masyarakat sebagai bahan baku kerajinan tangan (home industry)
untuk membantu pendapatan petani di pedesaan.

Pengalaman penulis selama melakukan penelitian sistem
usaha tani di lahan sulfat masam, melalui hasil pengamatan dan
setelah dicermati dapat disintesiskan sebagai berikut, (1) semakin
cepat berlangsungnya perubahan sifat kimia tanah, yang ditandai
dengan peningkatan pH tanah (dari sangat masam menjadi masam/
agak masam), maka akan semakin cepat pula terjadinya pergeseran
komposisi jenis gulma; (2) jenis gulma yang sebelumnya merupakan
jenis gulma paling dominan menjadi tidak dominan (tergeser); dan
(3)diduga padaakhimyajenis gulma yangdominan tersebutakan hilang
(escape) atau tidak ditemukan lagi pada kawasan lahan tersebut. Hal
inimasih tahap dugaan, namun demikian untuk memperkuat hipotesis
tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menghimpun
data dan informasi terkait dengan masalah gulma untuk memperkaya
ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
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Gambar 11. Keragaan gulma jenis lepironea articulate (purun kudung) di lahan
rawa pasang surut (Koleksi Pribadi: Simatupang, 2014)

Pergeseran jenis gulma merupakan bentuk suksesi dari suatu
vegetasi pada ekosistem tertentu. Lahan sebelum dibuka didominasi
oleh tumbuhan kayu-kayuan membentuk vegetasi hutan (hutan
primeir), dan setelah pembukaan lahan (land clearing) vegetasi
hutan primer hilang dan kemudian secara alami akan mengalami
suksesi menjadi hutan sekunder. Hasil pengamatan 4-5 tahun setelah
dibuka kawasan lahan rawa pasang surut apabila tidak langsung
dimanfaatkan akan mengalami suksesi dan membentuk hutan sekunder
ditandai munculnya jenis tumbuhan mendominasi kawasan tersebut.
Umumnya, tumbuhan galam (Melaleuca leucadendrom) pada lahan
sul fat masam dan paku-pakuan seperti gulma kelakai (Stenochlaena
palustris (Burm.) Bedd.) pada lahan-lahan yang mempunyai lapisan
gambut (Gambar 12).

Ke dua jenis tumbuhan yang disebutkan di atas adaptif dan dapat
tumbuh pada kawasan lahan yang memiliki pH tanah 2-4. Gulma
kelakai tumbuh baik dan dapat menutupi hampir seluruh permukaan
lahan di antara tumbuhan galam. Biasanya tumbuhan kelakai ini akan
membentuk lapisan di atas permukaan tanah yang dikenal dengan
sebutan gumbab (istilah petani lokal). Gumbab merupakan lapisan
atau tumpukan biomassa kelakai yang sudah mati dan membentuk
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bahan organik yang tebalnya mencapai satu meter atau lebih. Biasanya
gumbab ini sangat mengganggu sewaktu melakukan penyiapan lahan.
Pada fase selanjutnya, setelah lahan dibuka kemudian ditinggalkan
atau lahan setelah diusahakan kemudian lahan diberakan (tidak
diusahakan), maka vegetasi tumbuhan yang tumbuh dan mendominasi
lahan tersebut akan berubah. Hasil penelitian menunjukkan kawasan
lahan akan didominasi oleh gulma Eleocharis dulcis atau Eleocharis
acutangula di mana ke dua jenis gulma sangat adaptif pada lahan yang
memiliki pH tanah kurang 4,0 dan berdrainase jelek.

Gambar 12. Visualisasi dominasi gulma kelakai (stenochlaena palustris (Burm.)
Bedd.) dan galam (melaleuca leucadendrom) di lahan sulfat masam
(Koleksi Pribadi: Simatupang, 2013)

Pergeseran komposisi jenis gulma merupakan proses alami akibat
perubahan lingkungan, baik karena penerapan teknologi maupun
karena faktor iklim. Pergeseran jenis gulma dapat digambarkan atau
dilihat melalui nilai nisbah jumlah dominasi (NJD) dari jenis gulma
tersebut. Artinya apabila nilai nisbah jumlah dominasinya berubah
(nilainya meningkat atau menurun), berartijenis gulma tersebut sudah
mengalami pergeseran, dapat menjadi lebih dominan atau menjadi
tidak dominan.
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Kawasan lahan yang mengalami bera kondisi lahan tidak sebaik
lahan yang diusahakan secara intensif, terbukti melalui vegetasi gulma
yang berkembang. Melalui hasil survei, dapat dijelaskan bahwa jenis
gulma eleocharis dulcis dan eleocharis acutangula di lahan suIfat
masam Tarantang memperlihatkan nilai NJO yang tinggi (29,32%
dan 27,80%) mendominasi lahan-lahan yang sedang mengalami bera
(Tabel I). Lahan sawah yang intensif diusahakan telah mengalami
perubahan sifat kimia tanah (terutama pH tanah). Akibatnya, jenis
gulma eleocharis acutangula dan eleocharis dulcis mulai berkurang
pertumbuhannya ditandai dengan menurunnya nilai NJO-nya menjadi
20,58% dan 10,83% (Simatupang et al., 200Ia). Artinyajenis gulma
tersebut menjadi kurang adaptif karena terjadi perubahan pH tanah
sehingga semakin tidak dominan, akhirnya mengalami pergeseran dan
digantikan oleh jenis gulma lain yang adaptif pada lahan terse but.

Pergeseran komposisi jenis gulma juga dapat terjadi karena
penggunaan herbisida sebagai metoda pengendalian gulma yang
dilakukan dan berlangsung lama. Misalnya penggunaanjenis herbisida
2,4-0 dan kalium MPCA secara terus-menerus dapat menggeser jenis
gulma, yang asalnya adalah gulma dominan digantikan oleh jenis
gulma yang lain sehingga menjadi gulma tidak dominan. Sebagai
contoh, gulma berdaun lebar dan teki sebelumnya merupakan gulma
dominan di lahan sawah irigasi, akhirnya mengalami pergeseran dan
didominasi oleh gulma rumput seperti E. crussgali, E colona dan L.
Chinesis. Keadaan ini sudah terjadi pada persawahan di jalur Pantura
Jawa yang menggunakan herbisida 2,4-0 amina dalam pengendalian
gulma (Hasanuddin dan Pane, 2003).

Hal yang sarna dapat saja terjadi di kawasan lahan rawa pasang
surut, karena penggunaan herbisida sebagai metoda pengendalian
gulma. Sampai saat ini, data terkait pergeseran jenis gulma akibat
penggunaan herbisida di lahan rawa pasang surut masih belum ada.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pengamatan atau penelitian sebagi
tindak lanjut informasi sebelumnya untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Penerapan teknologi penyiapan lahan pada lahan sulfat masam
selama beberapa musim tanam ternyata dapat menyebabkan terjadinya
pergeseran komposisi jenis gulma. Hasil penelitian beberapa cara
penyiapan lahan di sawah pasang surut suIfat masam selama dua
i_
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musim tanam berturut-turut, diketahui bahwa penyiapan lahan
pada sawah pasang surut berpengaruh dan menyebabkan terjadinya
perubahan komposisi jenis gulma (Tabel 3).

Melalui Tabel 3 apabila disimak, maka dapat dijelaskan bahwa
telah terjadi perubahan beberapa jenis gulma. Pada musim tanam
pertama (MH. 1997/98) jenis gulma tersebut tidak dijumpai (tidak
tumbuh), akan tetapi jenis gulma tersebut muncul/tumbuh pada musim
tanamke dua (MK. 1988). Artinya pengaruh cara penyiapan lahan dan
musimtanam dapat menyebabkan perubahan lingkungan tumbuh (fisik
dan kimia tanah) sehingga menyebabkan terjadinya perubahan jenis
gulma yang tumbuh pada area tanam padi (Simatupang et al., 1999a).
Diduga disebabkan karena pertanaman padi pada MH keadaan sawah
berair/tergenang, sehingga ada jenis gulma yang tidak dapat tumbuh,
dan pertanaman padi pada musim kemarau keadaan lahannya tidak
berair tetapi tanah keadaan macak-macak sampai lembap sehingga
bagi beberapa jenis gulma dapat berkembang dengan baik. Tanah
keadaan macak-macak sampai lembap merupakan lingkungan yang
coeok bagi pertumbuhan gulma, tetapi tanah pada kondisi kering lebih
banyak biji-biji gulma yang tersimpan di dalam tanah memasuki fase
dormansi (Simatupang, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas (Tabel 3), dapat
dijelaskan bahwa keragaman jenis gulma pada musim tanam pertama
(MH. 1997/98) jumlahnya hanya 4 jenis gulma saja, namun pada
musim tanam kedua (MK. 1998) keragamanjenis gulma yang tumbuh
di area tanam lebih banyak (ad a 8 jenis). Lebih lanjut dapat dijelaskan
bahwa gulma Cyperus halpan pada musim tanam pertama (MH.
1997/98) cukup dominan di areal pertanaman padi dengan nilai NJD
relatif tinggi (NJD = 26,0%), tetapi pada musim kemarau tanam ke
dua (MK.1998) jenis gulma ini tidak muncullagi, berarti jenis gulma
ini tergeser. Hilangnya jenis gulma dari area pertanaman padi di MK
diduga adalah disebabkan musim tanamnya, di mana keadaan lahan
pada MK relatif tidak berair atau dalam suasana relatif kering.
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Tabel 3. Komposisi jenis gulma sebagai akibat cara penyiapan lahan selama dua musim di lahan sulfat masam, di Palingkau,

;;<: c;'l' Kalimantan Tengah

'" e...,
po I"" Nilai NJD (%) jenis gulma pada cara penyiapan lahanC1Q ::po >a Musim Jenis Tajak Tajak Hrb+ Hrb+ Hrb+ Hrb+po ~::l Tanam Gulma Angkut Biarkan Rebahkan Gelebek Rotari Bajak+- Vl
o >
0 z Rotaria c;'l
S" ~ MH. E. acutangula 35,9 36,1 42,0 26,9 32,9 30,1
po c:
~. := 1997/98 C. halpan 26,0 18,2 23,6 31,1 23,4 29,6'"0 c:
'" -3 L. hexandra 9,9 12,3 18,8 24,6 7,9 24,0::l ..

C1Q

'" F. littolaris 28,1 33,4 15,7 17,4 35,7 16,3::l
0-
~OJ.
p MK. E. acutangula 32,4 41,4 43,7 24,8 25,5 42,2
'"0

'" 1998 C. halpan::l
C1Q

'" L. hexandra 32,3 35,2 30,2 18,3 34,0 24,40"
iil F. littolarispo
::l

F. grafitthi0- 27,4 7,6 11,8 33,3 9,5
po
::l F. milacea 14,9 17,4 23,4'"0

'" P cartilagonium 6,7 9,8 5,9 7,2a
po
::l B. puberula 4,6 5,7OJ'
po Hedyotis defuse 4,6rt
po
tr Borreria alata 8,5 7,2::l
'<:
po

Sumber: Simatupang et al., (1999a)



Kejadian di atas, dapat diartikan bahwa perubahan lingkungan
karena cara penyiapan lahan dan musim tanam menyebabkan spesies
gulma Cyperus halpan ini tidak tumbuh lagi. Dengan kata lain diduga
bahwa jenis gulma Cyperus halpan ini akan tumbuh baik apabila
Jahan sawah berair, apabila kondisi sawah menjadi kering maka
pertumbuhannya terhambat. Berbeda dengan jenis gulma Leersia
hexandra, gulma ini dapat tumbuh baik pada musim tanam pertama
(MH) dan pada musim tanam kedua (MK). Artinya, jenis gulma ini
memiliki daya adaptasi yang baik pada dua musim tanam. Berbeda
dengan jenis gulma Borreria alata termasuk daJam kelompok gulma
berdaun lebar, gulma tidak ditemukan pada musim tanam pertama
(MH) tetapi tumbuh pada musim tanam ke dua (MK. 1998).

Terjadinya pergeseran komposisi jenis gulma juga memberi
isyarat kepada petani bahwa cara pengendalian gulma yang akan
diterapkan pada MH tidak dapat disamakan dengan metoda
pengendalian gulma pada MK. Efektivitas pengendalian memang
dipengaruhi oieh beberapa faktor, melalui penelitian ini diketahui
bahwamusim tanam juga turut memengaruhi efektivitas pengendalian
guima. Artinya, cara pengendaiian gulma yang akan diterapkan harus
disesuaikan dengan musim tanam dan jenis gulma yang berkembang
untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Perubahan kondisi lingkungan tumbuh disebabkan karena
perbedaan cara penyiapan iahan dapat memengaruhi komposisi jenis
guima. Hasil peneiitian beberapa cara penyiapan lahan, menunjukkan
bahwa komposisi dominasi jenis guima mengaiami perubahan (Tabel
4).Meialui peneiitian diperoleh gambaran bahwa frekuensi munculnya
jenis gulma tertentu pada penyiapan lahan cara tajak-angkut dan
cangkul-ratakan lebih sering terjadi dibanding dengan cara penyiapan
lahan tanpa olah tanah (TOT) dengan herbisida. Cara penyiapan
iahan dapat mempengaruhi sifat fisik tanah, tanah-tanah sawah yang
diolah sempuma dapat membentuk pelumpuran. Meialui penelitian
ini diketahui perubahan fisik tanah dapat memengaruhi jumlah jenis
gulma. Penyiapan lahan TOT dapat menekan pertumbuhan gulma,
sedangkan tanah yang ditajak dan dicangkul dapat merangsang
pertumbuhan gulma sehingga keragaman jenis gulma lebih banyak
(TabeI4).
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Tabel 4. Komposisi jenis gulma serta dominasinya pada penyiapan lahan menggunakan herbisida glyfosat di lahan bergambut, di
;>: ~ I Desa Kolam Makmur, Barito Kuala, Kalimantan Selatan
'" c:::OJ ~~ ~ I Tajak Angkut Cangkul- Glyfosat Glyfosat Glyfosat NJD (%)
~;J; Uraian Ratakan 240 AS 240/105 AS 200/8 AS Species
\:, ~ Gulma
o z
g. ~ Jenis gulma
~. ~ Brachiaria indica 1,3,4,5 1,3,5 1,3,4 1,4 1,3,4 19,59
~:i c. halpan L 1,4 1,2,5 I 1,2 8,60::s ••
~ C. sphace/atus 1,4,5 I I 1,5 1,60
::sfr E. retroflaxa 1,2,4 1,3,4 1,3 I 1,5 10,88
~ F. graffiti 1,4 1,3 I 1,2 1,2,4 2,55
::s
:" F. miliacea 1,3,4,5 1,2,3,4 1,3 1,2,4 1,2 20,71
~ L. hexandra 1,3,5 1,2,4 1,2,5 I 6,21
5- L. crustacea I I I 1,29
~ L. octavalis 1,3,4,5 1,2,3,5 1,2,3,4 1,2,4,5 1,4 24,72
6. P commersonii 1,4 1,2 I 3,71
OJ
::s
~ Keterangan: angka 1,2,3,4 dan 5 dalam kolom adalah menunjukkan frekuensi/ulangan pengambilan sampel, dan kehadiran spesies
~ gulma pada ulangan tersebut.
::s .
~ Sumber Simatupang et al., (200 Ib)
or
::s

~



D. POLA PERKEMBANGAN GULMA

Tanah merupakan media tumbuh bagi semuajenis tumbuhan dan
sebagai tempat penyimpanan biji-biji gulma (seed bank), artinya biji-
bijigulma selama dalam fase dormansi akan tersimpan di dalam tanah.
Lamanyabiji gulma tersimpan di dalam tanah tergantung denganjenis
gulmadan bentuk bijinya seperti biji berkulit lunak atau berkulit keras.
Dan setelah keadaan lingkungan cocoklsesuai dan dapat mendukung
bagipertumbuhan (merangsang perkecambahan biji), maka biji gulma
yang sedang mengalami masa dormansi tersebut segera berkecambah,
tumbuh, dan berkembang menjalani siklus hidupnya sampai gulma
tersebut mati.

Gulma-gulma di lahan rawa pasang surut terutama pada lahan-
lahan yang setiap tahun diusahakan secara intensif, sebagian besar
berkembang biak melalui biji dan sebagian dapat melalui bagian
vegetatifnya. Ada juga jenis gulma yang berkembang biak melalui
ke dua-duanya yakni melalui biji dan bagian vegetatifnya seperti
umbi dan buku-buku (ruas-ruas) pada batangnya. Misalnya gulma
dari golongan teki memiliki umbi dan melalui bagian umbi ini keluar
tunas namun bijinya juga dapat menjadi bahan perbanyakan. Gulma
Leersia hexandra memiliki ruas-ruas yang berfungsi sebagai alat
perkembangbiakannya.

Secara umum berdasarkan lama siklus hidupnya, gulma dapat
dibedakan atas: (a) gulma semusim (annual weed), yakni gulma yang
memiliki siklus hidup hanya semusim, (b) gulma dua tahun (biennials
weed), yakni gulma yang memiliki siklus hidupnya dua tahun (dua
musim), dan (c) gulma tahunan (perennials weed), yakni gulma yang
siklus hidupnya lebih dari dua tahun. Gulma setahun dan dua tahun
biasanya akan menghasilkan biji namun ada beberapa jenis gulma
bagian vegetatifnya menjadi alat perkembangbiakan, dan gulma
tahunan selain dengan biji umumnya dapat berkembang biak dengan
bagian vegetatif (van Rijn, 2000).

Biasanya bagi jenis gulma yang memiliki siklus hidupnya
setahun (semusim) strategi pengendalian gulmanya relatif lebih
mudah dilakukan dibandingkan dengan gulma yang siklus hidupnya
dua tahun dan gulma yang siklus hidupnya tahunan. Gulma dua tahun
dan gulma tahunan mempunyai umur dan siklus hidup yang lebih
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panjang (lebih lama) dibanding dengan gulma semusim, oleh karena
itu strategi dan eara pengendal ian gulma dua musim dan gulma tahunan
berbeda dengan gulma yang siklusnya hanya semusim (setahun).

Gulma dapat memproduksi benih puluhan ribu biji, sementara
tanaman hanya dapat memproduksi benih ratusan biji saja per
tanaman. Selain dapat memproduksi benih (biji) yang sangat banyak,
benih-benih gulma juga dapat mengalami masa dormansi (istirahat)
beberapa tahun di dalam tanah. Masa dormansi biji-biji gulma
berbeda-beda tergantung dengan jenis bijinya, dan kapan biji-biji
gulma berkeeambah tergantung dengan faktor lingkungan di antara
air tanah, suhu, kelembapan tanah, eahaya, dan apabila semua faktor
tersebut sudah coeok maka biji akan berkeeambah (van Rijn, 2000).
Ada biji-biji gulma yang mengalami fase dormansi bertahun-tahun di
dalam tanah. Setelah keadaan lingkungan eoeok maka benih gulma
tersebut berkeeambah, tumbuh dan berkembang menjalani siklus
hidupnya (Ross dan Lembi, 1985).

Pola perkembangan gulma di lahan rawa pasang surut
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pola tanam padi yang
diterapkan, teknologi budi daya yang diterapkan, keadaan lahan dan
musim (musim kemarau dan musim penghujan). Faktor-faktor ini
memengaruhi pertumbuhan gulma berkaitan dengan siklus hidupnya,
jenis atau jenis gulma yang berkembang pada suatu kawasan tertentu.
Faktor-faktor tersebut memengaruhi pertumbuhan maksimun sehingga
tingkat penutupannya dapat menutupi seluruh permukaan tanah.

Perkembangan gulma pada area persawahan juga dipengaruhi
oleh kejadian pada area tersebut. Area sawah setelah panen dimana
jerami padi sisa panen tanaman sebelumnya apabila dibakar
atau terbakar maka gulma eepat turnbuh dan sangat subur serta
penutupannya merata. Pada sawah di mana jerami padi masih berdiri
tegak atau keadaan rebah akan memengaruhi pertumbuhan gulma.
Kondisi seperti ini kurang menguntungkan bagi gulma, penutupan
oleh jerami padi memengaruhi pertumbuhan gulma sehingga banyak
biji-biji gulma yang tidak berkeeambah (Simatupang et al., 2000).

Pada lahan sawah yang intensif diusahakan terutama pada
lahan yang menerapkan pola tanam dua kali setahun, investasi gulma
pada lahan ini eukup rendah (kurang) karena setiap musim tanam
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pertumbuhan gulma dikendalikan. Pada sawah yang menerapkan pol a
tanamdua kali setahun, pertumbuhan gulma lebih terkendali sehingga
tidak sampai memasuki fase generatif untuk memproduksi biji-biji.
Sedangkan pada lahan sawah yang pola tanarnnya setahun sekali,
pertumbuhan gulma mencapai maksimum (puncak pertumbuhan),
populasinya sangat tinggi dan umumnya gulma dapat menyelesaikan
siklushidupnya dan memproduksi biji.

Pada lahan yang menerapkan pola tanam dua kali setahun ini
jarang ditemukan jenis gulma yang siklus hidupnya dua tahun maupun
tahunan. Sedangkan pada lahan sawah yang menerapkan pola tan am
setahunsekali, gulma mempunyai kesempatan dan waktu relatif lebih
lamayakni kurang lebih selama 4-6 bulan sehingga sebagian gulma
pertumbuhannya sampai memasuki fase generatif dan memproduksi
biji. Perlu dicatat, apabila gulma mencapai puncak pertumbuhannya
maka seluruh permukaan lahan akan tertutupi oleh gulma (investasi
gulma sangat tinggi). Kondisi seperti ini selalu menjadi masalah
bagi petani pad a saat melakukan aktivtas penyiapan lahan. Meskipun
demikian, bila dilihat dari aspek manfaat maka pertumbuhan gulma
yang mencapai puncaknya akan menghasilkan biomassa yang sangat
banyak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan organik yang
dapat dikembalikan ke dalam tanah untuk meningkatkan kesuburan.

Faktor musim berkaitan dengan siklus hidup gulma, di mana
menjelang sampai akhir musim kemarau di area sawah hampir tidak
ada pertumbuhan gulma yang baru. Kalaupun di areal sawah ada
dijumpai gulma yang masih hidup, ialah gulma yang dapat bertahan
hidup karena faktor lingkungan mendukung pertumbuhannya
disebabkan masih tersedianya air tanah (moisture) sehingga gulma
tersebut dapat menyelesaikan siklus hidupnya. Umurnnya gulma yang
bertahan hidup ialah gulma-gulma yang siklus hidupnya dua tahun
atau tahunan, gulma-gulma yang tumbuh diluar area pertanaman, atau
bagi gulma-gulma yang pada saat dilakukan pengendalian, gulma
tidak mati sehingga dapat bertahan hidup sampai siklus hidupnya
berakhir.
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Gambar 13. Lahan sawah pasang surut menjadi pecah-pecah (cracking) karena
mengalami kekeringan dan mengakibatkan gulma menjadi mati
(Koleksi Pribadi: Simatupang, 2014)

Tanah-tanah di lahan rawa pasang surut pada musim kemarau
yakni antara akhir bulan Agustus sampai akhir September biasanya
mengalami kekeringan. Pada umumnya jenis tanah di lahan rawa
pasang surut adalah terdiri atas tanah mineral (kecuali lahan gambut/
bergambut), pada musim kemarau tanah akan kekeringan, dan disaat
kekeringan tanah menjadi pecah-pecah (cracking) seperti pada
Gambar 13. Pada keadaan tanah seperti Gambar 13 adalah suatu
keadaan yang tidak dikehendaki oleh tanaman maupun gulma. Gulma
yang masih tumbuh akan mengalami stres karena kekurangan air
dan akhirnya mati karena kekeringan. Dilain pihak, biji-biji gulma
yang terdapat di dalam tanah tidak berkecambah karena tidak ada
air. Tanah dalarn kondisi kering merupakan lingkungan yang tidak
cocok bagi biji-biji guIma, sehingga seluruh biji gulma memasuki fase
dormansi menunggu keadaan memungkinkan untuk tumbuh. Biji-biji
gulma yang dalam fase donnansi akan berkecambah setelah tanah
mulai basah setidak-tidaknya pada kondisi lembap, kondisi seperti
ini biasanya berlangsung setelah hujan yakni pada bulan Oktober-
November.
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Skematis pertumbuhan gulma di lahan rawa pasang surut ialah
sebagaimana gambar berikut (Gambar 14), dan berdasarkan gambar
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada lahan sawah dengan pola tanam padi satu kali setahun
menggunakan padi varietas lokal, pertumbuhan gulma diawali
mulai bulan Oktober-Nopember dan diakhiri pada bulan Februari-
Maret merupakan puneak pertumbuhan populasi gulma maksimum
dan tingkat penutupannya 100%. Gulma yang sudah memasuki
fase generatif dan menghasilkan biji sebagai benih yang nantinya
tumbuh pada musim berikutnya. Pada puneak pertumbuhan, gulma
akan menghasilkan biomass a yang sangat banyak.

2. Pada lahan sawah yang menerapkan pola tanam padi dua kali
setahun, biasanya kegiatan usaha tani dimulai antara bulan
Oktober/November. Masa pertumbuhan gulma seperti disebutkan
di atas, juga diawali pada bulan Oktober-November, Pada waktu
yang bersamaan kegiatan penyiapan lahan untuk tanam padi
pertama sudah dimulai, sehingga biji-biji gulma yang berkeeambah
(tumbuh) tidak dapat berkembang. Pertumbuhan gulma pada
lahan sawah yang menerapkan pola tanam dua kali setahun lebih
terkendali dibanding dengan yang menerapkan pola tanam sekali
setahun.

Awal pertumbuhan gulma biasanya dimulai pada awal musim
hujan yakni pada bulan Oktober-Novernber, di mana pada bulan-
bulan ini hujan sudah mulai turun. Setelah hujan, kondisi tanah mulai
lembap sampai basah, dan tanah yang lembap apabila lahannya diolah
merupakan kondisi yang coeok bagi biji-biji gulma untuk berkeeambah.
Pada kondisi lahan seperti ini biji-biji gulma yang mengalami masa
dormansi di dalam tanah mulai berkeeambah. Bagian vegetatif gulma
seperti umbi dan akar-akar yang belum busuk mulai bertunas.

Seiring dengan berjalannya waktu, gulma tumbuh dan
berkembang hingga meneapai puneak pertumbuhannya. Puneak
pertumbuhan gulma di lahan rawa pasang surut berlangsung
mulai bulan Februari sampai April. Pada puneak pertumbuhan ini,
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Gambar 14. Skematis pertumbuhan gulma di lahan rawa pasang surut
berdasarkan pola tanam padi di Kalimantan Selatan

khususnya gulma yang siklus hidupnya setahun sudah memasuki fase
pertumbuhan generatif, yakni sebagian gulma mulai memproduksi
biji dan sebagian lagi mulai berbunga (berlangsung pada bulan
Februari sampai Maret). Pada peri ode ini investasi gulma cukup
tinggi, pertumbuhannya dapat menutupi hampir seluruh permukaan
tanah dan akan menghasilkan biomassa yang sangat banyak. Biasanya
hanya pada lahan yang menerapkan pola tanam sekali setahun
pertumbuhan gulma dapat mencapai puncak, sedangkan pada lahan
yang menerapkan pol a tanam padi dua kali setahun pertumbuhan
gulma tidak maksimum sebagaimana gambar berikut (Gambar 15).

Puncak penutupan gulma di area sawah pasang surut biasanya
terjadi antara bulan Februari sampai April. Pada waktu yang sarna
pertumbuhan mencapai puncaknya sehingga dapat memproduksi
biomassa gulma yang tinggi pada lahan yang menerapkan pol a tan am
padi satu kali setahun, sedangkan pada sawah yang menerapkan pola
tanam padi dua kali setahun terjadi hal yang sebaliknya. Mengapa
terjadi demikian, karena disebabkan, antara lain:

1. pada lahan yang menerapkan pola tanam satu kali setahun terjadi
masa bera lebih lama yakni mulai bulan September/Oktober
sampai Februari/Maret sehingga gulma mempunyai kesempatan
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untuk tumbuh dan berkembang sampai puncaknya yakni fase
generatif,

2. pada lahan yang menerapkan pola tanam dua kali setahun masa
bera lahan berlangsung hanya antara bulan September/Oktober
sampai bulan November setiap tahunnya. Oleh karena itu, gulma
hanya tumbuh sampai fase vegetatif awal disebabkan terbasmi saat
melakukan penyiapan lahan.
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Gambar 15. Pola pertumbuhan gulma berdasarkan tingkat penutupannya di lahan
rawa pasang surut Kalimantan Selatan. Data diolah berdasarkan
pengamatan lapangan selama setahun

Pertumbuhan gulma bervariasi dan dipengaruhi oleh keadaan
lahan terutama air dan kelembapan tanah. Menjelang musim hujan
biasanya petani membersihkan lahan, jerami padi bekas panen
sebelumnya sudah kering dan dibakar. Biasanya setelah lahan terbakar
atau dibakar, maka lahan menjadi bersih. Kondisi lahan seperti ini
mendorong bagi pertumbuhan gulma, setelah turun hujan biji-biji
mulai berkecambah dan pertumbuhannya sangat cepat dan subur
sehingga penutupannya lebih merata. Sebaliknya, apabila jerami padi
tidak dibakar (terbakar) dan masih berdiri tegak atau dalam posisi
keadaan rebah di areal sawah, kondisi seperti ini kurang mendukung
bagi pertumbuhan gulma. Biji-biji gulma tetap berkecambah, akan
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tetapi pertumbuhannya agak tertekan dan tumbuhnya tidak merata
disebabkan kurang mendapat sinar matahari karena ternaungi oleh
jerami padi.

Pengetahuan tentang pola pertumbuhan gulma (waktu
berkeeambah, siklus hidupnya) dan eara berkembang biaknya sangat
diperlukan. Pola perkembangan gulma dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan dalam menentukan strategi pengelolaan gulma maupun
metoda pengendalian gulma yang akan diterapkan. Misalnya, apabila
suatu jenis gulma sudah diketahui pola pertumbuhannya, maka kita/
petani sudah dapat menyikapi kapan saat yang tepat dan bagaimana
metode yang akan diterapkan dalam pengendalian gulma. Satu hal
yang perlu diperhatikan ialah memutus siklus hidup gulma terutama
bagi gulma yang memproduksi biji, dengan demikian populasi gulma
yang tumbuh akan berkurang.

Kunei sukses dalam pengelolaan maupun pengendalian gulma
ialah mengenal gulma seeara baik (eara berkembang biaknya),
dilakukan tepat waktu, metode yang digunakan tepat dan sesuai,
tepat sasaran serta eara penerapannya (aplikasinya) dilakukan
dengan tepat dan benar. Dengan memerhatikan hal-hal tersebut dan
mengimplementasikannya seeara tepat dan benar, maka pertumbuhan
gulma diarea tanam terkendali dengan baik, persaingan tanaman
dengan gulma berkurang, tanaman budi daya tumbuh maksimal
sehingga produksi tanaman padi meningkat.
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