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KATA PENGANTAR
MEWUJUDKAN LAHAN RAWA LEBAK

SEBAGAI LUMBUNG PANGAN
Prof. Dr. Ir. H. Lutfhi Fatah, M.Sc.

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat

Luas lahan rawa lebak cukup luas mencapai sekitar 13,28 juta hektar,
namun baru 580 ribu hektar atau sekitar 5% dari potensi tersebut yang
telah dimanfaatkan atau ditanami, selebihnya merupakan lahan tidur.

Kendala utama adalah pengelolaan air karena pada musim hujan tergenang
dan drainase hampir tidak memungkinkan. Petani hanya bisa menyiasati
dengan pengatur pola atau waktu tanam untuk menghindari banjir pada musim
hujan dan penggunaan pompa untuk mengairi pada musim kemarau. Secara
konvensional, petani bertanam padi, ubi, uwi, talas, jagung, kedelai, kacang
tanah, kacang hijau, serta aneka hortikultura dengan membuat surjan. Padi
merupakan tanaman utama di lahan rawa lebak sesuai dengan karakteristik
lebak yang memiliki air berlimpah.

Akhir-akhir ini, lahan rawa lebak menjadi perhatian dengan panen raya
padi atau syukuran yang dilaksanakan petani baru -baru ini di lahan rawa
lebak dengan bersama Menteri Pertanian, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman,
MP, khususnya di Kalimantan Selatan pada tahun 2015 tepatnya 2 Oktober
di rawa lebak Desa Hambuku Hulu (Polder Alabio), Kabupaten Hulu Sungai
Utara (HSU). Panen dilakukan saat kemarau panjang (El-Nino), saat dimana
yang lain sudah selesai panen. Kemudian disusul panen atau syukuran panen
pada 15 Nopember 2017 di rawa lebak Desa Banua Hanyar, Kecamatan Daha
Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, panen juga saat ditempat lain sudah
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selesai panen. Adanya panen akhir tahun 2017 ini terjadi karena musim hujan
mundur sehingga petani bisa tanam menggeser sehingga waktu panen mundur
belakangan. Peristiwa di atas menandakan bahwa rawa lebak dapat menjadi
lahan produktif yang potensial, walaupun masih belum dikelola secara optimal
dan profesional, masih sangat ditentukan oleh kondisi iklim.

Sejak lama lahan rawa lebak diharapkan dapat menjadi kantong
penyangga produksi padi dan tetap menjadi andalan mengingat semakin
terdesaknya lahan pertanian di Pulau Jawa akibat pembangunan yang begitu
cepat sehingga konversi lahan tidak dapat dihindari. Tuntutan ketersediaan
pangan dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan pertambahan
penduduk, khususnya Pulau Jawa-Bali diiringi oleh Sumatera, Kalimantan,
dan Sumatera. Pengembangan lebak sistem polder seperti Polder Alabio perlu
diperbaiki dan dikembangkan. Dukungan prasarana dan sarana jaringan tata
air bentuk polder ini perlu ditingkatkan dan dikembangkan dalam bentuk
polder-polder mini antara 5.000-10.000 hektar seperti yang sekarang ada di
Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Juga penting dukungan teknologi budidaya baik
tanarnan pangan, perkebunan, perikanan dan petemakan. .

Buku Lahan Rawa Lebak ini tepat khadir disaat mana pemerintah sedang
mengupayakan perbaikan atau pernbangunan infrastruktur bangunan jaringan
tata air dalam rangka optimalisasi dan intensifikasi pertanian di lahan rawa
yang potensial pada sisa waktu tiga tahun dari 2017 sampai 2019. Dengan
demikian, dengan dukungan inovasi dan teknologi yang dihasilkan dengan
implementasi langsung oleh para petani dan dalam waktu yang singkat dapat
tersebar atau terdiseminasikan sehingga peningkatan produksi pertanian terus
meningkat dan pada gilirannya ketika melimpah dapat diekspor. Oleh karena
itu, harapan Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia pada tahun 204S--saat
100 tahun Indonesia Merdeka bukan "mimpi" lagi.

Buku ini layak untuk dibaca oleh para penyuluh, peneliti, pemerhati,
penentu kebijakan, pengajar dan mahasiswa bahkan para wakil rakyat yang
bergelut dengan pertanian di lahan rawa.

Banjarbaru, Desember 2017

Prof. Dr. Ir. H. Lutfhi Fatah, M.Sc.
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PRAKATA

Rawa lebak merupakan salah satu agroekosistem pertanian di Indonesia
yang mempunyai karateristik sangat spesifik sehingga sistem pertanian
yang berkembang di lahan rawa lebak memiliki kekhasan tersendiri

yang berbeda dengan agroekosistem lainnya seperti lahan tadah hujan, lahan
kering, bahkan lahan rawa pasang surut sekalipun. Para petani setempat
sudah lama membudidayakan rawa lebak ini secara turun temurun dengan
menerapkan kearifan lokal yang pada dasarnya bertani dengan menyesuaikan
keadaan alamnya. Salah satu keunggulan dari rawa lebak adalah dapat panen
saat pada agrosekosistem lainnya, terutarna lahan-lahan di Pulau Jawa sebagai
pemasok utama sedang paceklik. Teknologi polder yang dikenalkan sejak
tahun 1950an belum sepenuhnyajuga dapat diandalkan dalam meningkatkan
produksi padi di lahan rawa lebak. Berbagai kendala dalam usaha tani di lahan
rawa lebak yang dihadapi petani masih menunggu pemecahan secara tuntas,
khususnya dalam melindungi petani dari kebanjiran pada saat musim hujan
dan kekeringan pada saat musim kemarau.

Secara konvensional, petani sudah ban yak memanfaatkan lahan rawa
lebak ini untuk budidaya padi, ubi, uwi, talas, jagung, kedelai, kacang tanah,
kacang hijau, hortikultura baik aneka sayur maupun buah seperti jeruk, pisang,-
buah, bahkan tanaman tahunan seperti karet, kelapa dan kelapa sawit. Padi
merupakan tanaman utama di lahan rawa lebak sesuai dengan karakteristik
lebak yang memiliki air berlimpah. Pertanian di lahan rawa lebak sudah sejak
lama dikenal dan menjadi perhatian karena diharapkan dapat sebagai kantong
penyangga produksi padi dan tetap menjadi andalan mengingat semakin
terdesaknya lahan pertanian di Pulau Jawa akibat pembangunan Pulau Jawa
yang begitu cepat sehingga konversi lahan tidak dapat dihindari. Tuntutan
ketersediaan pangan semakin tahun meningkat seiring dengan pertambahan
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penduduk, khususnya Pulau jawa-Bali diiringi oleh Sumatera, Kalimantan,
dan Sumatera.

Peran peneliti Badan Litbang Pertanian berbeda dengan peneliti di
lembaga penelitian lainnya atau perguruan tinggi. Peneliti Badan Litbang
Pertanian merupakan bagian tidak terpisahkan dengan tugas Kementerian
Pertanian sehingga harus dapat menghasilkan inovasi dan teknologi pertanian
yang mendukung program Kementerian Pertanian. Dengan kata lain penelitian
Badan Litbang Pertanian sejatinya lebih berorientasi ke hilir daripada ke
hulu, sementara perguruan tinggi lebih banyak berorientasi ke hulu. Dengan
demikian, maka inovasi dan teknologi yang dihasilkan dapat langsung
diaplikasikan oleh para petani dan dalam waktu yang singkat tersebar atau
terdiseminasikan sehingga peningkatan produksi pertanian terus meningkat
dan diharapkan melimpah pada gilirannya dapat diekspor. Oleh karena itu,
harapan Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia pada tahun 2045-saat
100 tahun Indonesia Merdeka bukan "mimpi" lagi.

Potensi luas dari rawa lebak ini eukup besar meliputi sekitar 13,28
juta hektar, namun yang digunakan untuk pertanian (sawah) baru sebagian
keeil sekitar hanya 580 ribu hektar atau 5% dari potensi. Kendala utama
adalah pengelolaan air karena pada musim hujan tergenang dan hampir tidak
memungkinkan untuk drainase, sebaliknya pada musim kemarau kekeringan.
Usaha petani alam mengatasi tersebut diatas selain dengan pengatur pola atau
waktu tanam untuk menghindari banjir atau genangan pada musim hujan dan
penggunaan pompa untuk mengairi pada musim kemarau.

Buku Lahan Rawa Lebak, Sistem Pertanian dan Pengembangannya
merupakan rangkum informasi dari hasil penelitian dan pengalaman peneliti
dalam pengelolaan lahan rawa lebak untuk pertanian-diharapkan dapat
menjadi aeuan dan inspirasi bagi para peneliti, penyuluh, pemerhati, dan
pengguna. Buku Lahan Rawa Lebak ini disusun dalam 17 Bab mengemukakan
tentang potensi dan karateristik lahan rawa lebak (Bab 1); sistem pengelolaan
air (Bab 2, Bab 3); kalender dan pola tanam (Bab 4); kearifan atau budaya lokal
(Bab 6); penataan lahan dan diversifikasi (Bab 7); budidaya tanaman pangan
dan padi (Bab 5, Bab 8); budidaya jagung dan kedelai (Bab 9); budidaya ubi
jalar dan uwi (Bab 10); budidaya hortikultura (Bab 11); budidaya buah-buahan
(Bab 12); pengendalian hama dan penyakit padi (Bab 13); pengendalian
gulma (Bab 14); prospek pengembangan mekanisasi (Bab 15); dan sosial
ekonomi petani (Bab 16); dan urgensi lahan rawa lebak dalam mendukung
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swasembada pangan sebagai penutup (Bab 17). Diharapkan terbitnya buku
ini dapat menambah khasanah tentang pertanian di lahan rawa dan semakin
luasnya pemanfaatan lahan rawa lebak untuk pertanian.

Kepada para penulis dan penyusun yang telah menyediakan tenaga,
waktu dan pikiran diucapkan terima kasih. Semoga buku ini dapat memberikan
manfaat bagi pengembangan pertanian di lahan rawa lebak.

Banjarbaru, Desember 2016
Tim Penyunting
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POTENSI DAN KARAKTERISTIK
LAHAN RAWA LEBAK

Muhammad Alwi' dan Chendy Tapakrisnanto"
'Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

2Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian

Ringkasan
Luas lahan rawa lebak di Indonesia sekitar 13,28 juta hektar, luas

ini diperkirakan sekitar sepertiga dari luas totallahan rawa. Luas lahan
rawa lebak yang telah dibuka untuk persawahan dan permukiman sekitar
1,55 juta hektar, dari luasan tersebut sekitar 1,01 juta hektar (71%)
dibuka meialui swadaya masyarakat dan sisanya (29%) oleh pemerintah.
Berdasarkan data terse but, maka luas lahan rawa lebak yang belum
dibuka masih cukup luas (sekitar 11,73 juta hektar). Namun menurut
lrianto (2006) luas lahan rawa Iebak yang berpotensi untuk pertanian dan
belum dibuka hanya sekitar 1.411.317 ha (10,6%). Secara umum tingkat
kesuburan lahan rawa Iebak lebih baik dibandingkan lahan rawa pasang
surut, karena tanah di lahan raw a lebak tersusun dari endapan sungai
(~uviQtil) yang tidak mengandung bahan sulfidiklpirit. Kecuali pada zona
peralihan antara lahan rawa lebak dan lahan rawa pasang surut di Iapisan
bawah pada kedalaman lebih dari 1 meter ditemukan Iapisan bahan
sulfidik yang merupakan endapan marin. Lahan rawa lebak dangkal
merupakan bagian yang paling potensial untuk pertanian dibandingkan
lahan rawa lebak tengahan dan dalam. Lahan rawa lebak dangkal dan
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tengahan umumnya dijadikan persawahan dengan pertanaman palawija
dan sayuran di bagian guludanlbedengan pada sistem surjan. Sementara
lebak dalam, karena bentuknya mirip eekungan kondisi airnya relatif
masih tetap dalam walaupun pada musim kemarau, sehingga lebih sesuai
untuk budidaya perikanan air tawar. Kendala utama dalam pengelolaan
lahan rawa lebak adalah tinggi air selama musim hujan. Sebaliknya
pada musim kemarau tinggi genangan air berangsur turun menjadi
hampir kering. Seeara tradisional, petani menanami lahannya setelah
genangan air mulai turun pada akhir musim hujan. Penanaman dimulai
dari lebak dangkal dan berlanjut ke lebak tengahan. Pada kondisi El-
Nino (kemarau panjang), lahan rawa lebak merupakan lahan subur untuk
pertanaman padi, palawija dan hortikultura. Lahan rawa lebak merupakan
salah satu lumbung padilberas nasional yang mampu mendukung dan
mengamankan program ketahanan pangan. Oleh karena itu, potensinya
yang besar untuk perluasan areal produksi pertanian dapat dilakukan
melalui perbaikan biofisik lahan. Penelitian yang lebih intensif perlu
dilakukan untuk mendapatkan varietas-varietas tanaman yang mampu
beradaptasi dan berproduksi tinggi serta rasanya disenangi konsumen,
sehingga sesuai dibudidayakan di lahan rawa lebak.

I. Pendahuluan
lahan rawa lebak merupakan lahan raw a pedalaman dimana kondisi

topografinya relatif eekung dan air tidak dapat mengalir ke luar. Lahan ini
setiap tahun mengalami genangan minimal selama tiga bulan dengan tinggi
genangan minimal 50 em. Pada musim hujan lahan ini tergenang dan pada
musim kemarau surut. Oleh karena itu, rawa lebak merupakan wilayah depresi.
Sumber air utama berasal dari eurah hujan, dan surutnya air mengandalkan
perkolasi serta penguapan pada musim kemarau. Menurut PP Rawa No.73
tahun 2013 pasal 5 ayat 2 yang dimaksud dengan rawa lebak adalah rawa
yang terletak jauh dari pantai dan tergenangi air akibat luapan air sungai atau
air hujan yang menggenang seeara periodik atau terus menerus. Lahan rawa
terbagi dalam tiga zone, yaitu (1) rawa pantai, (2) rawa pasang surut, dan (3)
rawa lebak atau rawa pedalaman.

Indonesia mempunyai lahan rawa lebak sangat luas sekitar 13,28 juta
hektar yang tersebar di Sumatera sekitar 2,79 juta hektar, Kalimantan 3,58
juta hektar, Papua 6,31 juta hektar, dan Sulawesi 0,61 juta hektar. Lahan rawa
lebak yang sudah dibuka oleh pemerintah sekitar 578.934 ha (4,4%) dan yang
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dibuka oleh masyarakat setempat secara swadaya sekitar 346.901 ha (2,6%),
sementara lahan rawa lebak yang berpotensi untuk pertanian dan belum dibuka
terdapat sekitar 1.411.317 ha (10,6%) (Nugroho et al., 1992; Irianto, 2006).

Sifat morfologi tanah-tanah pada lahan raw a lebak memperlihatkan
bahwa tanah-tanah terse but belum berkembang terutama pada daerah yang
berdrainase terhambat sampai sangat terhambat. Lapisan atas tanah berwarna
coklat kekelabuan, kelabu coklat dan kelabu sangat gelap. Sedangkan di
lapisan bawah tanah berwarna kelabu terang, kelabu hingga coklat kekelabuan
terang. Tekstur tanah pada umumnya liat, liat berdebu, sampai lempung liat
berdebu dengan konsistensi lekat dan plastis. Menurut Subagyo (2006), sifat
kimia tanah rawa lebak memperlihatkan kandungan C-organik dan N tinggi
sampai sangat tinggi. Sedangkan C/N rasio bervariasi dari 9 sampai 16
tergantung tingkat dekomposisi bahan organiknya. KTK tanah juga bervariasi
antara 23 sampai 48 me/100 g tanah. Kation-kation basa juga bervariasi dari
rendah sampai sangat tinggi. Kandungan P-tersedia juga bervariasi dari sedang
sampai tinggi dan pH tanah masam (4,5-5,5).

Lahan rawa lebak memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan
sebagai lahan-pertanian melalui pengelolaan yang tepat. Pengelolaan lahan
rawa dimaksud adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan
mengevaluasi kegiatan pengembangannya. Sedangkan pengembangan lahan
rawa adalah upaya untuk meningkatkan manfaat sumberdaya lahan dan air
yang terdapat di daerah rawa. Oleh sebab itu, lahan rawa harus dikelola dan
dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Lahan rawa lebak mempunyai keunggulan spesifik antaralain dapat
diusahakan sebagai lahan pertanian saat El-Nino, sementara agroekosistem
lain (sawah irigasi dan tadah hujan) pada kondisi kekeringan (bera). Oleh
karena itu, rawa lebak disebut juga sebagai tongga prodi (kantong penyangga
produksi padi).Tanaman sayuran di lahan rawa lebak seperti tomat, cabai,
terung, mentimun dan sayuran lainnya dapat ditanam pada off season atau
diluar musim, sehingga mempunyai harga juallebih tinggi karena ditempat lain
sedang kekeringan atau puso (Noorginayuwati at ai., 2010). Rawa lebak juga
mempunyai potensi untuk budidaya ikan, ternak (itik dan kerbau rawa), dan
tanaman perkebunan (kelapa sawit). Pemanfaatan lahan rawa lebak menjadi
strate gis, mengingat semakin menyempitnya lahan pertanian akibat konversi
lahan dari pertanian (sawah) menjadi non pertanian dan meningkatnya
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permintaan pangan dan hasil pertanian lainnya akibat jumlah penduduk yang
terus bertambah (Noorginayuwati dan Rina, 2006).

II Potensi, luas, dan Sebaran lahan Rawa lebak
2.1 Potensi lahan

Rawa lebak terbentuk akibat proses aluvial, terjadi pengendapan bahan-
bahan halus, kasar, atau organik. Posisi rawa lebak umumnya di pedalaman dan
di belakang rawa pasang surut, sehingga lahan ini tidak terkena pengaruh air
pasang surut langsung maupun tidak langsung. Air merupakan pengendali proses
perkembangan tanah dan sekaligus berperan dalam menentukan potensi lahan.
Berdasarkan sifat dan ekologinya, rawa lebak memiliki banyak potensi yang
harus digali khususnya dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan.

Potensi lahan rawa lebak sangat ditentukan oleh bahan-bahan yang
diendapkan dari daerah atasnya, sedangkan bahan dari air relatif tidak ada,
karena air hanya berasal dari curah hujan. Secara umum lahan rawa lebak
lebih subur dibandingkan dengan lahan pasang surut, karena lahan rawa lebak
tidak bermasalah dengan bahan sulfidik (pirit). Faktor air memegang peranan
penting dalam penentuan potensi lahan rawa lebak, sehingga pembagian lahan
secara lebih rinci tergantung keberadaan air. Keberadaan air pada lahan rawa
lebak tergantung pada musim, saat musim hujan seluruh lahan rawa lebak
tergenang, sedangkan saat musim kemarau secara berangsur angsur lahan
mulai surut airnya. Dengan demikian, potensi lahan rawa lebak dipengaruhi
dan tergantung pada kondisi air (Noorginayuwati dan Rina, 2006).

Lahan rawa lebak memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif
dibandingkan lahan-lahan yang lain. Salah satu potensi lahan rawa lebak
adalah pemanfaatannya sebagai lahan pertanian. Secara umum, pertanian yang
dapat dilakukan di lahan rawa lebak adalah pertanian sawah, palawija, dan
hortikultura. Pola tanam danjenis komoditas yang dapat dikembangkan di lahan
rawa lebak sangat tergantung kepada tipologi lahannya. Tipologi yang dimaksud
meliputi rawa lebak dangkal, rawa lebak ten gahan, dan rawa lebak dalam (Rina
at aI., 2008). Rincian tipologi raw a lebak dan potensinya sebagai berikut:
a. Lahan rawa lebak pematang (dangkal) merupakan lahan rawa lebak bagian

atas/pinggir/pematang tidak tergenang pada awal musim kering. Lahan
rawa lebak ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pangan
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dan hortikultura (sayuran) seeara monokultur atau tumpangsari. Pola tanam
yang dapat diterapkan adalah padi-padi atau padi-palawija+hortikultura
atau padi-hortikultura.Untuk pemanfaatan lahan rawa lebak sebagai sawah,
dapat ditanami pada musim kemarau dan juga pada musim penghujan.
Pada musim kemarau disebut dengan sawah timur, sawah ditanami
padi yang memiliki umur yang pendek. Palawija, sayuran, dan buah-
buahan juga sering ditanam pada lahan rawa lebak dangkal dengan pola
tanam tumpangsari dengan sistem surjan. Pada sistem surjan, komoditas
palawija, buah, dan atau sayur ditanam di bagian yang tinggi (guludan),
sedangkan pada bagian ledokan (yang tergenang air) ditanami padi. Pada
musim kemarau, lebak dangkal menjadi kering sehingga ditanami sayuran,
palawija, dan buah-buahan. Buah yang ditanam pada ledokan ini adalah
jenis buah yang semusim seperti semangka atau melon.

b. Lahan rawa lebak tengahan merupakan lahan rawa lebak bagian
tengah, tidak tergenang pada pertengahan musim kering. Lahan rawa
lebak ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pangan
dan hortikultura (sayuran) seeara monokultur atau tumpangsari. Pola
tanam yang dapat diterapkan pada lahan ini adalah padi-padi atau padi-
palawija+hortikultura.Pada musim hujan, lahan rawa lebak tengahan
sampai dalam akan tergenang lebih dari 100 em, sehingga disebut dengan
sawah barat. Sawah barat harus ditanami padi surung (deep water rice)
pada akhir musim kemarau dan dipanen pada saat musim hujan (genangan
100-150 em). Varietas padi yang termasukjenis padi surung adalah Alabio,
Tapus, Nagara, termasuk padi yang di kenaI dengan nama hiyang.

c. Lahan rawa lebak dalam merupakan Iahan rawa lebak yang masih tetap
tergenang pada puneak musim kering. Pemanfaatan rawa lebak ini
tergantung pada ketinggian muka air, apabila masih memungkinkan untuk
budidaya tanaman pangan lahan basah, maka Iahan dapat dimanfaatkan
untuk pengembangan padi, baik padi biasa maupun padi lebak, tetapi
apabila tidak memungkinkan, maka lahan rawa lebak tersebut sebagai
kawasan konservasi air.

Kunei daIam pemanfaatan lahan rawa lebak terletak dalam pengaturan
air (water management). Pengaturan air seeara alami hanya mengandaIkan
musim, tetapi dengan teknologi dalam pengaturan air apapun komoditasnya
dapat dikembangkan di lahan rawa lebak, termasuk tanaman perkebunan,
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seperti kelapa sawit. Rawa lebak tergolong lahan yang subur karena adanya
luapan banjir sehingga terjadi pengkayaan unsur hara. Keadaan ini membuat
amelioran dan beberapa pupuk dibutuhkan dalam jumlah relatif sedikit.
Namun demikian, pemberian pupuk dan bahan amelioran memberikan respon
pada tanaman padi dan berproduksi lebih tinggi. Selain pupuk kimia, dapat
pula diberikan pupuk hijau seperti azalla. Pemberian pup uk dengan cara
dibenamkan atau dalam bentuk briket lebih baik karena memberikan hasil
padi yang lebih tinggi (Noor, 2007).

Berdasarkan ketinggiannya dari muka laut, lahan rawa lebak bertanah
mineral potensial untuk padi sawah dibedakan menjadi dataran rendah dan
dataran tinggi, seperti yang disajikan dalam Tabel 1. Lahan rawa lebak
bertanah mineral yang potensial untuk padi sawah pada dataran rendah
meliputi 8.845.968 ha atau 99,57%, sedangkan pada dataran tinggi (>700 m
dpl) hanya sekitar 37.927 ha atau 0,43%. Lahan rawa lebak bertanah mineral
potensial untuk padi sawah terluas terdapat di pulau Sumatera, kemudian
Kalimantan dan Papua. Di Jawa dan Bali serta Nusa Tenggara tidak ada lahan
rawa lebak potensial untuk padi sawah, sedangkan di Kalimantan dan Maluku
hanya terdapat lahan rawa lebak bertanah mineral potensial untuk padi sawah
di dataran rendah (Husen et al., 2014).

Tabell. Potensi lahan rawa lebak untuk padi sawah berdasarkan elevasi

Padi Sawah Total (ha)
Rawa lebak (ha)

Pulau
Dataran Rendah Dataran Tinggi

Sumatera
Jawa
Bali dan Nusa Tenggara
Sulawesi
Kalimantan
Maluku
Papua
INDONESIA
Proporsi (%J

3.592.300 28.261
o 0
o 0

663.658 7.953
2.684.111 0
88.785 0

1.817.114 1.713
8.845.968 37.927

99,57 0,43
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2.2 Luas lahan
Luas lahan rawa lebak di Indonesia sekitar 13,28 juta haektar, tersebar

di empat pulau besar yaitu: (1) Papua 6,31 juta hektar, (2) Kalimantan 3,58
juta hektar, (3) Sumatera 2,79 juta hektar, dan (4) Sulawesi 0,61 juta hektar
(Nugroho et al., 1992; WidjajaAdhi et al., 2000). Menurut Husen at al. (2014)
luas lahan rawa lebak bertanah mineral seluruhnya 11,64 juta hektar yang
sebagian besar berada di dataran rendah, kecuali di Sumatera sekitar 0,03
juta hektar (Tabel 2). Berdasarkan tinggi dan lamanya genangan, lahan rawa
lebak dibagi dalam tiga tipe, yaitu (1) lebak dangkal, terdapat sekitar 4,17 juta
hektar; (2) lebak tengahan dan asosiasinya terdapat masing-masing sekitar
3,44 juta hektar dan 2,63 juta hektar; (3) lebak dalam dan asosiasinya terdapat
masing-masing sekitar 0,68 juta hektar dan 2,36 juta hektar (Nugroho et al.,
1992). Luas rawa lebak berdasarkan tipe dan jenis tanahnya disajikan pada
Tabel3. Menurut Irianto (2006) dari luas sekitar 13,27 juta hektar lahan rawa
lebak diantaranya telah dibuka oleh pemerintah sekitar 578.934 ha (4,4%) dan
dibuka oleh masyarakat setempat secara swadaya sekitar 346.901 ha (2,6%),
sementara lahan rawa lebak yang berpotensi untuk pertanian diperkirakan
sekitar 2.337.152 ha sehingga yang belum dibuka masih sekitar 1.411.317
ha (10,6%).

Tabel 2. Luas lahan rawa lebak berdasarkan posisi topografi, iklim dan kemasaman tanah

,. Rawa Lebak (ha)
.

Dataran Rendah (DR)
Oataran

Pulau Tinggi (OT) Subtotal

Iklim Kering Rawa
Iklim Basah (lB) IB

(lK) Subtotal DR Lebak

MA TM Sub-totallB MA MA
Sumatera 3.B92.422 66.434 3.95B.B56 0 3.95B.B56 29.445 3.9BB.301
Jawa 0 0 0 0 0 0 0
Kalimantan 2.944.0B4 0 2.944.0B4 0 2.944.0B4 0 2.944.084
Sulawesi 316.B12 3BB.794 705.606 0 705.606 614 706.220
Maluku B6.908 1.251 BB.159 0 BB.159 0 BB.159
Papua 3.576.096 0 3.576.096 336.162 3.912.257 3.B65 3.916.122

Indonesia 10.B16.323 456.479 11.272.B01 62336.1 11.60B.963 33.924 11.642.BB7

Keterangan: IB = Iklim basah, IK = Iklim kerimg, MA = Masam, TM = tidak masam.
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Tabel 3. Luas lahan rawa lebak dan proporsinya di Indonesia berdasarkan tipe dan jenis tanah

luas dan flroporsi
Tipe dan Jenis Tanah Di1ahan Rawa lebak luas

(juta hektarl
Proporsi
(%1

Lebak dangkal 4,168 31,40
Lebak tengahan
· Aluvial
· Bergambut

3,445
2,631

25,95
19.82

Lebak dalam
· Aluvial
· Gambut dangkal

0,668
2,361

5,03
17,80

Jumlah 13,273 100,00

Sumber: Diolah dari Nugroho et al. (1992)

Lahan rawa lebak terbentuk dari tanah alluvial dan gambut. Tanah
aluvial berasal dari endapan sungai atau endapan marin, sedangkan tanah
gambut dapat berupa lapisan gambut secara kontinyu atau berselang-seling
dengan tanah aluvial. Berdasarkan ketebalannya, lahan gambut yang dijumpai
di lahan rawa lebak dapat berupa: (1) lahan bergambut «0,5 m), (2) gambut
dangkal (0,5-1m), (3) gambut sedang (>1-2 m), dan (4) gambut dalam (>2
m). Berdasarkan tingkat kematangannya tanah gambut dibedakan menjadi:
matang (saprik), setengah matang (hemik) dan mentah (fibrik).

Menurut Alkasuma et al. (2003) dan Arifin et al. (2005), luas lahan rawa
lebak yang telah dibuka dan berpotensi untuk pertanian diperkirakan sekitar
1.425.056 ha, tersebar di Kalimantan Timur seluas 509.426 ha, Sumatera
Selatan368.685 ha, Riau 211.587 ha, Kalimantan Selatan 208.893 ha, dan
Lampung 126.465 ha (Tabe14). Menurut Irianto (2006) luas lahan rawa lebak
yang telah dikembangkan secara nasional (tidak termasuk wilayah Riau,
Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan) baru sekitar 341.526 ha, yang telah
dimanfaatkan sekitar 222.001 ha (65%) dan yang belum dimanfaatkan sekitar
112.704 ha (35%). Luas lahan rawa lebak yang telah dimanfaatkan dan belum
dimanfaatkan disajikan pada Tabel 5.
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Tabel4. Luas dan proporsi lahan rawa lebak yang telah dibuka pada lima provinsi utama

Tipologi
Provinsi lebak Total

Lebak Dangkal Lebak Tengahan
Dalam (hal

Kalimantan Timur 414.245 64.376 30.805 509.426
(proporsi dalam %] 181.3] (12.6] (6.1J

Sumatera Selatan 70.908 129.103 168.674 368.685
(proporsi dalam %J 119.2] (35.0]. (45.8]
Ria u 84.511 117.155 9.921 211.587
(proporsi dalam %] 139.9J (55.4J 17.7]
Kalimantan Selatan 46.918 106.076 55.899 208.893
(proporsi dalam %J (22.5] 150.8J 126.7J
Lampung 41.735 31.303 53.422 126.465
(proporsi dalam %] 133.0] 124.8J 142.2J
Sumber: Alkasuma et al., (2003); Arifin et al., (2005)

Tabel5. Luas lahan raw a lebak yang telah dikernbangkan, dimanfaatkan, dan belum
dimanfaatkan di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia

Status Pemanfaatan lhal Total Dikembangkan
Wilayah/Provinsi Belum Lain-lain lhal'Telah Dimanfaatan

Dimanfaatkan Ihal

Wilayah Barat 71.364 33.658 5.156 110.176
DI Aceh 5.759 2.737 954 9.450
Sumut 4.977 23.009 27.986
Riau
Sumbar 23.805 3.740 1.770 29.315
Jambi 2.100 2.100
Bengkulu 9.398 4.170 2.432 16.000
Sumsel
Lampung 25.325 25.325
Wilayah Tengah 123.749 70.026 990 194.765
Kalsel 49.749 26.345 540 76.634
Kalteng 40.868 18.403 40 59.311
Kalbar 13.939 7.671 410 n020
Kaltim 19.193 17.607 36.800
Wilayah Timur 26.888 9.002 675 36.585
Sulsel
Sulteng 2.000 6.675 4.675
Sultenggara 525 675 6.200 5.000
Irian Jaya 6.497 23.710 17.213
JUMlAH 222.001 112.704 6.821 341.526

Sumber:Irianto (2006)

9



2 3 Sebaran lahan
Rawa lebak terbentuk sebagai akibat banjir tahunan pada wilayah yang

letaknya rendah, yaitu sebagai wilayah peralihan antara lahan darat (uplands)
dan sungai-sungai besar, maka penyebarannya secara khusus terdapat di
dataran banjir (fioodplains), dataran sungai berkelok-kelok (meander) dan
bekas aliran sungai tua (oxbow) dari sungai-sungai besar dan anak-anak
sungai utamanya. Penyebaran lahan rawa lebak di tiga pulau besar, Sumatera,
Kalimantan, dan Papua adalah sebagai berikut:
Sumatera

Provinsi Lampung meliputi: Way Seputih, sungai Tulang Bawang, dan
sungai Mesuji, Provinsi Sumatera Selatan meliputi: Air Musi dengan anak
sungai Ogan, Komering, dan Lematang di Sungai Batanghari, Provinsi
lambi di Sungai Tungkal, dan Provinsi Riau meliputi: Sungai Inderagiri,
Sungai Kampar, Sungai Siak dan Sungai Rokan.

Kalimantan
Provinsi Kalimantan Selatan meliputi: sungai Barito dengan anak
sungainya (sungai Negara), Provinsi Kalimantan Barat meliputi: sungai
Kapuas Besar dan Provinsi Kalimantan Timur meliputi sungai Mahakam.

Papua
Sungai Mamberamo berikut wilayah lembah Mamberamo dan sungai
Digul. Kemungkinan masih terdapat beberapa sungai besar lain, seperti
di Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan yang mempunyai lahan
lebak, namun tidak tersedia datalinformasinya. Sampai saat ini, secara
umum telah diketahui bahwa lahan lebak yang telah cukup intensif
dimanfaatkan untuk pertanian adalah lahan lebak yang terdapat di Provinsi
Sumatera Selatan (Air Musi, Ogan, Komering, dan Lematang) dan di
Kalimantan Selatan (sungai. Barito dan sungai Negara).

Lahan rawa lebak umumnya menempati posisi di kanan dan kiri dataran
banjir sungai (besar), atau merupakan wilayah perbatasan antara dataran banjir
dua anak sungai (besar). Sebagai contoh adalah lahan rawa lebak dan lahan
rawa pasang surut (air tawar) di sekitar Palembang (sepanjang aliran Air Musi
serta di antara Air Ogan dan Air Komering).

Alkasuma et al, (2003) mendelineasi penyebaran lahan lebak di Provinsi
Lampung, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Selatan melalui interpretasi
citra satelit Landsat -TM5 dan Landsat TM7 serta menggunakan berbagai peta
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pendukung, seperti peta topografi, peta geologi, dan peta penggunaan lahan
menunjukkan bahwa di Sumatera Selatan terdapat lahan rawa lebak seluas
368.685 ha, yang dijumpai di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin,
Kotamadya Palembang, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di Provinsi
Lampung diidentifikasi lahan rawa lebak seluas 126.465 ha, tersebar di
Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Di Provinsi
Riau terdapat lahan rawa lebak seluas 211.587 ha, menyebar di sepanjang
aliran sungai. Kuantan, Kampar, dan Rokan. Di Provinsi Kalimantan Selatan,
lahan rawa lebak yang diidentifikasi sekitar 208.893 ha, dangan bagian terluas
terdapat di sekitar aliran sungai Barito dan sungai Negara, meliputi Kabupaten
Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin.

III KARAKTERISTIK lAHAN
3.1 Topografi lahan

Topografi lahan lebak seeara umum hampir datar (flat) dengan lereng
1-2%, seeara berangsur menurun membentuk eekungan (basin) ke arah wilayah
rawa belakang dan bagian tengah menempati posisi paling rendah. Satuan-
satuan landform di wilayah lahan lebak ada tiga satuan landform yang berbeda.
Pertama adalah satuan landform yang dijumpai pada dataran banjir satu sungai
besar, kedua satuan landform yang dijumpaipada dataran banjir dua sungai besar,
dan ketiga adalah wilayah peralihan antara lahan lebak dan lahan pasang surut.

Satuan landform pertama dijumpai pada DAS bagian tengah ke arah hilir
sungai. Tanah yang terbentuk seluruhnya merupakan tanah endapan sungai,
atau sering disebut endapan aluvial. Cekungan-eekungan di dataran rawa
belakang umumnya ditempati gambut topogen dangkal (50-100 em) sampai
gambut-sedang (101-200 em). Kubah gambut biasanya tidak terbentuk, karena
ukuran eekungan relatif keeil. Di banyak tempat, eekungan tersebut seringkali
juga hanya berisi air, sehingga menyerupai "danau-danau" berukuran keeil.
Tanah yang terbentuk seluruhnya merupakan tanah endapan sungai, yang
diendapkan selama berabad-abad setiap kali musim banjir datang dan
menggenangi wilayah ini selama musim hujan. Bahan sedimen halus, berupa
lumpur sungai yang diendapkan setiap kali terjadi banjir tahunan adalah bahan
yang membentuk tanah di lahan lebak.
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Landform kedua adalah kondisi landform dim ana dataran banjir sungai
pertama akan bersambungan dengan dataran banjir sungai kedua, dan
membentuk dataran rawa belakang hampir rata (nearly flat) sangat luas dengan
lebar meneapai puluhan kilometer. Sebagai eontoh dataran banjir Air Ogan
yang bersambungan dengan dataran banjir Air Komering, di Kabupaten Ogan
Komering Ilir (OKI), di beberapa tempat dapat meneapai lebar 30-40 km.
Di dataran rawa belakang yang sangat luas ini banyak dijumpai eekungan-
eekungan dengan berbagai ukuran, yang umumnya ditempati tanah gambut-
dangkal sampai sedang, atau hanya berupa "danau-danau" keeil yang biasanya
dimanfaatkan untuk budidaya perikanan air tawar. Tanah yang terbentuk
adalah tanah endapan sungai, yang diendapkan selama berabad-abad setiap
kali musim banjir datang dan menggenangi wilayah ini selama musim hujan.

Landform ketiga adalah lahan rawa lebak bersambungan dengan lahan
rawa pasang surut. Pada kondisi ini, bahan endapan sungai yang terbentuk lebih
muda umurnya, menutupi endapan laut/marin yang telah terbentuk terlebih
dahulu. Sebagai contoh, wilayah sekitar kota Palembang, antaralain wilayah
Ogan-Keramasan dan Plaju-Sungai Gerong, merupakan wilayah peralihan
antara zona III (lahan rawa non-pasang surut, atau lahan rawa lebak) dan zona
II (lahan rawa pasang surut air tawar). Pada wilayah ini, tanah yang terbentuk
mempunyai dua bahan induk, yaitu di bagian atas merupakan endapan sungai,
dan bagian bawah berasal dari endapan marin yang mengandung bahan sulfidik
(pirit). Kedalaman bahan sulfidik di daerah peralihan ini bervariasi, antara
70-150 em, atau antara 50-120 em dari permukaan tanah.
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3.2 Klasifikasi Lahan
Rawa lebak merupakan lahan yang sumber airnya berasal dari air

hujan, baik air hujan setempat maupun air hujan dari kawasan hulu, sehingga
ketinggian muka air tanah dipengaruhi oleh air hujan tersebut. Bentuk
landscape kawasan rawa lebak umumnya seperti eekungan, sehingga dalam
waktu yang sarna terjadi variasi ketingggian genangan, antara kawasan pinggir
hingga ke tengah eekungan. Kedua kondisi ini menyebabkan terjadinya
variasi ketinggian dan lama genangan air. Lahan rawa lebak dibagi dalam tiga
tipe yaitu: (1) lebak dangkal, (2) tengahan, dan (3) dalam atau sangat dalam
(Subagyo, 2006).



• Lebak dangkal/pematang, merupakan wilayah yang mempunyai tinggi
genangan antara 25-50 em dengan lama genangan minimal 3 bulan
dalam setahun. Wilayah ini mempunyai hidrotopografi nisbi tinggi dan
merupakan wilayah paling dekat dengan tanggul sungai.

• Lebak tengahan, adalah wilayah yang mempunyai tinggi genangan antara
50-100 em dengan lama genangan 3-6 bulan dalam setahun. Wilayahnya
mempunyai hidrotopografi lebih rendah dari lebak dangkal dan merupakan
wilayah antara lebak dangkal dengan lebak dalam.

• Lebak dalam, merupakan wilayah yang mempunyai tinggi genangan >
100 em dengan lama genangan > 6 bulan dalam setahun. Wilayah ini
merupakan wilayah yang hidrotopografinya paling rendah.

Pembagian lahan rawa lebak berdasarkan tinggi dan lama genangan air
seeara skematik dapat dilihat dalam Gambar 1. Masing-masing tipe lebak di
atas mempunyai karakteristik fisik, kimia, dan biologi serta potensi untuk
pertanian yang berbeda sehingga memerlukan pengelolaan yang juga berbeda.

SungaiI Tanggul
Danau Sungai

c cro ro J.c .c ...
ro E ro
OJ ro OJ
c ro c
~ 0 ~
..\I:: ..\I:: ..\I::
ro ro ro
.0 .0 .0
Ql Ql Ql...J ...J ...J

Gambar 1. Klasifikasi lahan rawa lebak berdasarkan tinggi dan lama genangan airnya
(Sumber: Noor (2007)

Pada musim hujan wilayah tanggul sungai umumnya tetap kering,
tetapi di wilayah raw a belakang dan eekungan air banjir berangsur naik
sampai meneapai puncak tertinggi pada musim hujan. Kemudian ketinggian
air menurun sesuai dengan surutnya air sungai pada peralihan ke musim
kemarau.Tanggul sungai merupakan temp at pengendapan bahan-bahan

13



terkasar (pasir halus sampai pasir sedang). Makin jauh dari sungai aliran air
semakin lemah, sehingga daya angkut air berkurang dan terjadi pengendapan
bahan-bahan lebih halus, yaitu debu dan liat. Karena adanya sortasi air dan
semakin sedikitnya bahan-bahan yang diendapkan semakin jauh dari sungai,
maka tanggul sungai adalah temp at yang paling tinggi letaknya, selanjutnya
ketinggian lahan berangsur-angsur menurun ke dataran rawa belakang.

Menurut Subagyo (2006) selain ketiga tipe lahan lebak terse but, masih
ada istilah "renah" dan "talang" yang biasa digunakan untuk mendeskripsi
keadaan wilayah lahan lebak di Sumatera Selatan. Keterangan ringkas dari
semua istilah dan tipe lahan rawa lebak adalah:
• Renah adalah bagian yang paling tinggi dari tanggul sungai, biasanya

jarang kebanjiran. Oleh karena itu, kawasan ini umumnya dimanfaatkan
untuk rumah dan perkampungan penduduk.

• Talang adalah lahan darat atau lahan kering yang tidak pemah kebanjiran,
dan merupakan bagian dari wilayah berombak sampai bergelombang,
terdiri atas batuan sedimen, atau batuan vulkan masam.

• Lebak dangkal adalah sawah di belakang perkampungan dan merupakan
sebagian dari wilayah tanggul sungai dan sebagian wilayah dataran rawa
belakang. Lama genangan banjir umumnya kurang dari 3 bulan, atau
minimal satu bulan dalam setahun. Tinggi genangan rata-rata kurang dari
50 em. Oleh karena genangan air banjir selalu dangkal, maka bagian lebak
ini sering juga disebut "Lebak Dangkal".

• Lebak tengahan adalah sawah yang lebih jauh lagi dari perkampungan.
Genangannya antara 50 sampai 100 em, selama kurang dari 3 bulan,
atau antara 3-6 bulan. Masih termasuk wilayah lebak tengahan, apabila
genangannya dalam, lebih dari 100 em, tetapijangka waktu genangannya
relatif pendek, yaitu kurang dari 3 bulan.

• Lebak dalam adalah bagian lebak yang dalam aimya, dan sukar mengering
kecuali pada musim kemarau panjang. Disebutjuga "lebak lebung", tempat
memelihara ikan yang tertangkap, waktu air banjir telah surut. Tinggi air
genangan umumnya lebih dari 100 em, selama 3-6 bulan, atau lebih dari 6
bulan. Masih termasuk Lebak Dalam, apabila genangannya lebih dangkal
antara 50-100 em, tetapi lama genangannya harus lebih dari enam bulan
seeara berturut-turut dalam setahun.
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3.3 Jenis tanah
Tanah-tanah di lahan rawa lebak bukan merupakan endapan marin

sehingga tanah ini tidak mengandung pirit, keeuali di wilayah peralihan
antara lahan rawa lebak dengan rawa pasang surut air tawar lapisan pirit
rnasih mungkin ditemukan, tetapi umumnya pada kedalaman lebih dari 120
em. Di lahan rawa lebak dijumpai dua kelompok tanah, yaitu tanah gambut
dengan ketebalan lapisan gambut >50 em dan tanah mineral dengan ketebalan
lapisan gambut di permukaan 0-50 em. Tanah mineral yang mempunyai lapis an
garnbut di permukaan antara 20-50 em disebut tanah mineral bergambut.
Sedangkan tanah mineral murni sesuai kesepakatan hanya memiliki lapisan
garnbut di permukaan tanah setebal <20 em.

Tanah Gambut biasanya menempati wilayah lebak tengahan dan lebak
dalam, khususnya di eekungan dan sebagian besar merupakan gambut dangkal.
Hanya sebagian keeil yang merupakan gambut sedang . Kubah gambut
nampaknya tidak terbentuk. Gambut yang terbentuk umumnya merupakan
garnbut topogen dengan tingkat dekomposisi sudah lanjut, yaitu gambut saprik
dan sebagianlapisan tersusun dari gambut hemik. Gambut di lahan rawa lebak
seringkali mempunyai sisipan bahan tanah mineral di antara lapisan gambutnya.

Wama tanah coklat sampai sangat gelap (7,5YR 2,5/2) atau hitam (10YR
3/2) dengan reaksi tanah di lapang termasuk masam-sangat mas am (pH 4,5-
6,0). Kandungan basa-basa (hara) rendah (total kation: 1-6 me/100 g tanah),
dan kejenuhan basanya juga rendah (KB: 3-10%). Sebagian besar gambut di
lahan lebak dalam mempunyai tingkat dekomposisi hemik. Wama tanah relatif
sarna, eoklat sangat gelap atau hitam dengan reaksi tanah masam (pH 6,0) dan
kesuburan tanah masih termasuk rendah. Klasifikasi Taksonomi Tanah (Soil
Survey Staff, 2003) menunjukkan bahwa tanah-tanah ini masuk dalam ordo
Histosols,subgrupTypie/Hemie Haplosaprists, Terrie Haplosaprists, dan Terrie
Haplohemists. Tanah gambut sebagai Haplosaprists dangkal (antara 50-100
em) sebagian ditemukan di lahan lebak tengahan dan sebagai Haplohemists
serta Haplosaprists lebih banyak ditemukan di bagian lebak dalam.

Tanah Mineral yang menyusun lahan rawa lebak hampir seluruhnya
berkembang dari bahan endapan sungai. Tetapi di wilayah peralihan antara
lahan rawa lebak dengan lahan rawa pasang surut air tawar di bagian bawah
profil tanah lebak ditemukan lapisan yang mengandung bahan sulfidik (pirit).
Tanah yang mengandung lapisan bahan sulfidik termasuk tipologi lahan rawa
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pasang surut yang disebut lahan potensial. Berdasarkan kedalaman bahan
sulfidik dari permukaan tanah dikenal lahan potensial-1, jika kedalaman
lapisan bahan sulfidik lebih dari 100 em, dan lahan potensial-2, jika kedalaman
lapis an bahan sulfidik terletak antara 50-100em. Pengelolaan dan penataan
lahan yang mengandung bahan sulfidik harus lebih berhati-hati.

Pengelolaan lahan bertanah mineral yang berbahan induk endapan sungai
relatif mudah karena bebas dari bahan sulfidik. Berdasarkan Taksonomi Tanah
(Soil Survey Staff, 2003), tanah mineral pada lahan lebak termasuk dalam ordo
Entiso/sdan Inceptiso/s. Tanah-tanah ini termasuk "tanah basah" (wetsoils)
sehingga masuk dalam subordo Aquents, danAquepts.

Tanah-tanah mineral yang menempati lebak pematang umumnya
termasuk Inceptiso/s basah, yakni (subgrup) Epiaquepts dan Endoaquepts,
dan sebagian Entisols basah yaitu F/uvaquents. Pada lebak tengahan yang
dominan adalah Entisols basah, yakni Hydraquents dan Endoaquents, serta
sebagian Ineeptisols basah, sebagai Endoaquepts. Kadang ditemukan gambut
dangkal yakni Hap/osaprists. Pada wilayah lebak dalam didominasi oleh
Entisols basah, yakni Hydraquents dan Endoaquents, serta sering dijumpai
gambut dangkal, Hap/ohemists dan Hap/osaprists.

3.4 Sifat kimia tanah
Karakterisasi sifat kimia tanah dilakukan dengan mengambil contoh

tanah dari lapisan profil tanah, hasil analisis dirangkum dalam Tabel 6 untuk
mengevaluasi sifat-sifat kimia dan kesuburan tanah mineral di lahan rawa lebak.

Sifat Tanah

Tabel 6 Sifat kimia tanah mineral di lahan rawa lebak

lebak Tengahanlebak Dangkal lebak Dalam

Tekstur

pli-tanah di tapang
pH·tanah di tab.
C·organik [%)
P-Bray [pprn]
K-dd [mg/100 g)
KTK[Ofo)
KB(%)

Liat berat, liat,liat berdebu, lempung
liat berdebu. tempung berdebu,
tempunq, dan tempung berpasir
7,0-5,5
5,5-4,0
12,04-0,09
23-2
40-5
21-0,6
100-10

Liat berat, liat, liat
berdebu, dan lempung
liat berdebu
7,0-5,0
4,5-3,5
17,20-0,52
27-2
60-5
20-1
80-3

Liat berat dan
tempung liat
berdebu
6,5-5,5
4,5-3,5
t8,92-1,20
15-3
25-5
18-4
75-6

umber: Subagvo (:2006)
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Tabel f memperlihatkan bahwa sifat kimia dan kesuburan tanah di lahan
rawa lebak dangkal umumnya lebih baik daripada lebak tengahan dan lebak
dalam. Kondisi tekstur tanahnya Iebih bervariasi dari halus sampai sedang,
reaksi tanah (pH tanah) kurang masam, dan kandungan Pps' total kation, serta
kejenuhan basa lahan rawa lebak dangkal relatif tinggi dibandingkan lahan
rawa lebak tengahan dan dalam.Tekstur tanah rawa lebak umumnya dicirikan
oleh kandungan liat dan debu yang tinggi, dan fraksi pasir sangat rendah.
Tekstur tanah terbanyak adalah liat berat (hC), liat (C), dan liat berdebu (SiC).
Tekstur tanah lebak dangkallebih bervariasi, dari halus (hC,C) sampai sedang
(SiL, L), terkadang dijumpai tekstur relatif kasar (SL). Tekstur tanah di lahan
rawalebak tengahan relatif halus (hC, C, SiC, dan SiCL), sedangkan tekstur
di lahan rawa lebak dalam sangat halus (hC dan SiC), dengan kandungan liat
yang sangat tinggi (55-80 %).Kandungan bahan organik (% karbon) tanah di
lahan rawa lebak tengahan dan lebak dalam relatif tinggi daripada tanah di
lahan rawa lebak dangkal. Sedangkan kandungan PPs dan Kp tanah di lahan
rawa lebak dangkal cenderung lebih tinggi daripada tanah di lahan rawa lebak
tengahan dan lebak dalam. Komposisi basa-basa dapat tukar (Ca, Mg, K, dan
Na) berdasarkan KTK dan KB menunjukkan bahwa Ca dan Mg terbanyak,
sedangkan K dan Na sangat sedikit, namun tanah di lahan rawa lebak dangkal
cenderung lebih kaya daripada tanah di lahan rawa lebak tengahan dan lebak
dalam.

Sifat kimia tanah di lahan rawa lebak sangat tergantung pada jenis
tanahnya. Tanah mineral (endapan sungai) memiliki tekstur liat dan pH
4,5-6,5. Setiap tahun lahan lebak mendapat endapan lumpur dari daerah di
atasnya (kawasan hulu), sehingga kesuburan tanahnya tergolong sedang.
Pada umumnya nilai N, P, dan K rendah sampai sedang, tetapi kandungan
Ca dan Mg serta KTK umumnya sedang sampai tinggi (Tabel 7). Tinggi
rendahnya kandungan hara dipengaruhi oleh besarnya sumbangan hara dari
kawasan hulu yang masuk melalui limpasan air. Lahan ini layak untuk usaha
pertanian, permasalahan hanya terletak pada dinamika tinggi muka air yang
sulit diprediksi.
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Sifat kimia tanah
Lebak D.angkal LebakDalam

Tabel 7 Sifat kimia dan kesuburan tanah (lapisan atas 0-30) lahan rawa lebak di Kalimantan
Timur

Tipologi Rawa Lebak .

Lokasi T MA
pH H20 11:5}
C-Organik I%}
N-totall%}
C/N-rasio
P-Bray llppml
Ca IcmoVkg}
Mg Icmollkg}
K Icmollkg}
Na Icmol/kg}
KTK Icmol/kg}
Kej.Al (%)

4,80 4,50
1,80 1,96
0,19 0,21
9,47 9,00
0.85 2,70
8,43 0,30
5,67 0,40
0,42 0,48
0,09 0,03
38,89 23,36
16,75 81,1

Lebak Tengahan:r MA
5,90 5,00
4,56 1,87
0,34 0,17
n,41 11,00
1,98 1,30
7,90 12,50
3,48 8,72
0,47 0,24
0,26 0,33
33,78 28,10
8,90 4,3

Keterangan : T == Tenggarong, MA == Muara Ancalong

Sumber:Arifin dan Susanti (2005)

IV Penutup

T MA
5,50 6,50
6,12 9,61
0,41 0,61
14,93 16,00
2,67 4,61
17,88 10)4
4,57 5,44-
0,89 0,43
0,61 0,10
47,90 46,05
8,40 15,10

Luas lahan rawa lebak adalah sekitar 13,28 juta hektar, atau kira-kira
sepertiga dari luas total lahan rawa. Data Dirjen Pengairan Oep. PU (sekarang
Kimpraswil) sekitar 1,547 juta hektar telah dibuka untuk persawahan
dan permukiman, sebagian besar 71% (1.01 juta hektar) melalui swadaya
masyarakat, dan sisanya 29% melalui program pemerintah.

Potensi kesuburan lahan rawa lebak untuk pertanian secara umum lebih
baik dari pada lahan rawa pasang surut, karena tanah di lahan rawa lebak
seluruhnya tersusun dari endapan sungai (nuviati/), yang tidak mengandung
bahan sulfidik/pirit, kecuali pada zona peralihan antara Iahan lebak dan
lahan pasang surut, di lapisan bawah sekitar kedalaman lebih dari 1 m
masih ditemukan adanya lapisan bahan sulfidik yang merupakan endapan
marin. Bagian yang potensial untuk pertanian dari lahan lebak adalah lebak
pernatang (atau lebak dangkal), dan lebak tengahan, yang umumnya di jadikan
persawahan dengan pertanaman palawija dan sayuran pada galengan sawah,
atau di bagian guJudan/bedengan pada sistem surjan, terutama pada lebak
pematang. Sementara lebak dalam lebih sesuai untuk budidaya perikanan
air tawar.
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Lahan rawa lebak, disamping padi sebagai tanaman utama, berbagai
tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tunggak, dan
ubijalar cukup potensial dikembangkan, baik secara monokultur maupun
tumpangsari. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan lahan lebak
adalah kedalaman genangan yang semakin dalam selama berlangsungnya
musim hujan. Sebaliknya lahan lebak berangsur surut menjadi hampir kering
pada musim kemarau. Secara tradisional, petani menanami lahannya setelah
genangan air mulai turun pada akhir musim hujan. Penanaman dimulai dari
lebak pematang dan berlanjut ke lebak tengahan. Pada kondisi El-Nino
(kemarau panjang) lahan raw a lebak merupakan lahan yang subur untuk
pertanaman padi, palawija dan hortikultura.

Lahan rawa lebak merupakan lumbung padi/beras nasional yang mampu
mendukung dan mengamankan program ketahanan pangan. Oleh karena itu,
potensinya yang besar untuk penambahan areal produksi pertanian baru pada
masa mendatang, maka kegiatan inventarisasi biofisik, termasuk masalah
berapa luas lahan lebak yang lebih pasti, penelitian karakteristik pola hidrologi,
dan potensi agronomi lahan lebak, perlu mendapatkan perhatian lebih besar.
Penelitian yang lebih intensif, juga diperlukan untuk mendapatkan varietas-
varitas tanaman berproduksi tinggi, yang sesuai di budidayakan di lahan lebak
dan rasanya disenangi konsumen.
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2
SISTEM POLDER UNTUK PENGEMBANGAN
PERTANIAN BERKELANJUTAN DI LAHAN

RAWA LEBAK

Muhammad Noor', Khairil Anwar-dan Budi Kartiwa'
'Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

2Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi

Ringkasan
Rawa lebak merupakan wilayah penampungan air (catchment basin)

pada suatu kawasan daerah aliran sungai (DAS). Oleh karena itu untuk
penguasaan daerah ini diperlukan sistem polder yang sebetulnya sudah
lama dijadikan model pengembangan rawa lebak secara terpadu. Namun
mengalarni beberapa kendala baik teknis, sosial rnaupun lingkungan.
Pengelolaan air merupakan kunci keberhasilan pernanfaatan lahan rawa
lebak untuk pertanian.Laju kenaikan genangan air di lahan rawa lebak
umumnya sukar diprediksi karena besarnya debit air yang dipengaruhi
oleh curah hujan di kawasan hulu. Misalnya rawa lebak di Kalimantan
Selatan yang berada di DAS Amandit, Nagara, BatangAlai, dan Tabalong
yang luas keseluruhan 180.500 ha, sewaktu-waktu dapat mengalarni
banjir, sekalipun di wilayah setempat tidak terjadi hujan. Kondisi ini
berbeda dengan lahan rawa lebak di negara Thailand dan Banglades
yang rnempunyai kecepatan peningkatan muka air secara bertahap. Hasil
penelitian rnenunjukkan kualitas air di rawa lebak sangat dipengaruhi
oleh sifat internal dan eksternal. Sifat internal yang rnernpengaruhi
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antara lain: (1) karakteristik hidrologi, (2) sumberdaya hayati (gulma dan
tumbuhan air lainnya), dan (3) sifat kimia dan kesuburan tanahnya Genis
tanah). Sifat eksternal yang mempengaruhi antara lain: (1) lingkungan
fisik di kawasan hulu dan setempat, dan (2) kegiatan manusia dalam
pemanfaatan dan pengelolaannya. Salah satu Sistem Polder yang selalu
dijadikan eontoh adalah Paler Alabio, di Kabupaten Hulu SungaiUtara,
Kalimantan Selatan yang luasnya sekitar 6.000 ha, hanya sayang baru
dapat dimanfaatkan sekitar 3.000 ha. Berbagai penelitian dan pengkajian
dilakukan yang menyimpulkan bahwapengembangan Polder Alabio perlu
penyederhanaan dengan membagi wilayah seluas 6.000 hektar di atas
menjadi beberapa mini-polder dengan areal masing-masing 200 sampai
500 ha.Disisi lain, pengelolaan air pada polder perlu melibatkan peran-
serta kelompok-kelornpoktani dan P3A sehingga lebih optimal.

Pendahuluan
Rawa lebak adalah daerah rawa yang tergenang air dengan tinggi muka air

>50em sampai 200 em dan lamanya genangan minimal 3 (tiga) bulan sampai
hampir setahun, terletak pada daerah eekungan (depresi) dan terlepas dari
pengaruh gerakan pasang surut sungai/laut. Rawa lebak merupakan wilayah
penampungan air (catchment basin) pada suatu kawasan daerah aliran sungai
(DAS). Lahan lebak merupakan lahan yang relatif baru dikenal dibandingkan
dengan lahan rawa pasang surut. Istilah lebak menurut pengertian sehari-hari
masyarakat, khususnya orang Jawa atau Sunda lebak diartikan daerah "lembah,
rendah atau bawah". Jadi berbeda dengan yang dimaksudkan dalam konteks
uraian dalam tulisan ini. Konteks lahan lebak bagi masyarakat Jawa atau
Sunda, bisa jadi sawah tadah hujan atau sawah yang berada di lembah, hanya
tergenang sewaktu-waktu dalam waktu beberapa hari dan mudah kembali
surut atau terdrainase sehingga tidak masuk dalam kategori rawa lebak.

Potensi luas lahan rawa lebak di Indonesia meneapai 13-14 juta hektar,
diantaranya berpotensi untuk pertanian (pangan) sekitar 8,88 juta hektar. Luas
rawa lebak yang telah direklamasi baru sekitar 0,96 juta hektar (Dir. Rawa,
2006; BBSDLP, 2014). Berdasarkan tinggi dan lama genangan, lebak dibagi
dalam empat tipologi, yaitu lebak dangkal (4,2 juta hektar = 31,4%), lebak
tengahan (6,07 juta hektar = 45,7%), lebak dalam dan sangat dalam (3,03 juta
hektar= 22,8%). Wilayah lebak yang paling luas berada di Kalimantan Timur
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(509 ribu hektar), Sumatera Selatan (369 ribu hektar), Riau (211 ribu hektar),
Kalimantan Selatan (209 ribu hektar) dan Lampung (126 ribu hektar).

Lahan rawa lebak memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan
sebagai lahan pertanian melalui pengelolaan yang tepat. Pengelolaan lahan
rawa dimaksud adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan
mengevaluasi kegiatan pengembangan lahan rawa tersebut. Pengembangan
lahan rawa adalah upaya untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumberdaya
lahan yang terdapat di daerah rawa. Oleh sebab itu, lahan rawa hams dikelola
dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Lahan rawa lebak mempunyai keunggulan spesifik an tara lain
dapat menghasilkan padi, khususnya pada saat El-Nino, sementara pada
agroekosistem lain (sawah irigasi dan tadah hujan) terkondisi kekeringan
(bero). Oleh karena itu, rawa lebak disebutjuga sebagai tongga prodi (kantong
penyangga produksi padi). Tanaman sayuran di lahan raw a lebak seperti
tomat, cabai, terung, mentimun dan sayuran lainnya dapat ditanam pada off
season atau diluar musim, sehingga mempunyai harga juallebih tinggi karena
ditempat lain sedang kekeringan atau puso. Rawa lebak juga mempunyai
potensi untuk budidaya ikan, ternak (itik dan kerbau rawa), dan tanaman
perkebunan (kelapa sawit).Pengembangan rawa lebak untuk pertanian,
khususnya padi mulai digagas sejak tahun 1930 dengan membangun polder,
diantaranya polder Alabio di Kalimantan Selatan, Mentaren di Kalimantan
Tengah, dan Banyuasin di Sumatera Selatan (Idak, 1982). Dalam rangka
pengembangan lahan rawa umumnya dan rawa lebak khususnya, Schophyus
(1986) telah merancang sebanyak sekitar 14 polder besar di wilayah
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang antara lain Polder Alabio,
Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel, Belandean, Barito Kuala (Kalsel), dan
Marabahan, Batola (Kalsel), dan Mentaren, Pulang Pisau (Kalteng). Daerah
Kabupaten HSU sendiri mempunyai 6 (en am) polder, yaitu Polder Alabio;
Polder Bakar; Polder Pakacangan; Polder Murung Bayur; Polder Kaludan
danPolder Padang Gusti (Wahid, 2015).

-Penelitian dan pengembangan lahan rawa lebak giat dilakukan barn
sekitar tahun 1970 , walaupun pembangunan polder dimulai sejak tahun
1930 bahkan sebelumnya.Lebak menjadi perhatian setelah adanya Proyek
Pembukaan Persawahan Pasang Surut dan Rawa (P3S) untuk transmigrasi
di Kalimantan Selatan, Kaimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi dan
Riau (Ismail et 01. 1993). Pada tahun 1986 telah dilaksanakan Symposium
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Lowland Development in Indonesia di Jakarta; antara tahun 1985-1995 telah
dilaksanakan serangkaian Seminar Nasional Lahan Rawa Pasang Surut dan
RawaLebak antara lain di Palembang, Bogar, dan Banjarmasin; tahun 2006
telah diselenggarakan Seminar Lahan Rawa Terpadu di Banjarbaru; dan tahun
2011 yang lalu telah diselenggarakan Pekan Pertanian Rawa Nasional (PPRN)
I di Banjarbaru; tahun 2012 telah diselenggarakan International Workshop on
Sustainable Management of Lowland for Rice Production di Banjarmasin; dan
terakhir tahun 2013 telah dilaksanakan International Workshop on Biochar
Promotion in Wetland of Indonesia di Bogar.

Tulisan ini mengemukakan tentang kondisi hidrologi dan tata air
rawa lebak, pertanian rawa lebak, dan sistem polder sebagai sebuah model
pengelolaan air yang patut untuk dikembangkan di lahan rawa lebak.

II. Kondisi Hidrologi dan lata Air Rawa Lebak
Berdasarkan karakteristik hidrologi, lahan rawa dibagi dalam tiga zona

yaitu: (1) Zona I: pasang surut payau/salin; zona II : rawa pasang surut air
tawar, dan zona III: rawa non pasang surut. Rawa lebak berada pada zona
III dengan kondisi gerakan atau jangkauan pasang pada musim hujan sangat
lemah karena dorongan air hujan dari kawasan hulu sangat kuat, tetapi pada
musim kemarau pasang dari laut dapat menjangkau masuk ke daerah lebak
(zona III) karena dorongan air hujan dari kawasan hulu sangat lemah.

Rawa lebak merupakan rawa non pasang surut yang sumber airnya berasal
dari eurah hujan, baik eurah hujan setempat maupun eurah hujan kawasan hulu,
sehingga ketinggian muka air dipengaruhi oleh eurah hujan tersebut. Disisi
lain, bentuk landscape kawasan rawa lebak umumnya merupakan eekungan
(lembah) sehingga dalam waktu yang sarna terjadi variasi ketingggian
genangan, antara kawasan pinggir hingga ke tengah eekungan tersebut.
Kedua kondisi ini menyebabkan terjadinya variasi ketinggian genangan dan
lama genangan sehingga rawa lebak dapat dibagi dalam 3 (tiga) tipe yaitu :
(1) lebak dangkal, (2) tengahan, dan (3) dalam atau sangat dalam (Subagyo,
2006). Lebak dangkal/pematang adalah wilayah yang mempunyai tinggi
genangan < 50 em dengan lama genangan minimal 3 bulan dalam setahun.
Wilayahnya mempunyai hidrotopografi nisbi lebih tinggi dan merupakan
wilayah paling dekat dengan tanggul sungai. Lebak tengahan adalah wilayah
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yang mempunyai tinggi genangan antara 50-100 em dengan lama genangan
3-6 bulan dalam setahun. Wilayahnya mempunyai hidrotopografi lebih rendah
dari lebak dangkal dan merupakan wilayah antara lebak dangkal dengan lebak
dalam. Adapun lebak dalam adalah wilayah yang mempunyai tinggi genangan
> 100 em dengan lama genangan > 6 bulan dalam setahun. Wilayah yang
hidrotopografinya paling rendah (Gambar 1).
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Gambar 2 Dinamika curah hujan dan tinggi genangan di lahan rawa lebak, mulai bulan
Agustus sampai Juli tahun berikutnya (Waluyo et al., 2008)

Masing-masing tipe lebak di atas mempunyai karakteristik fisik, kimia,
dan biologi serta potensi untuk pertanian yang berbeda sehingga memerlukan
penanganan atau pengelolaan yang berbeda pula. Pengaruh iklim sangat besar
pada musim kemarau karena rawa lebak sebagai kawasan terbuka, sehingga
penguapan sangat tinggi (Gambar 2) .

..
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Gambar 3 Hubungan curah hujan dengan tinggi muka air pada lahan rawa lebak
dangkal, tengahan, dan dalam(Anwar et aI., 2012)
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Pengelolaan air merupakan kunci keberhasilan pemanfaatan lahan
rawa lebak untuk pertanian. Laju kenaikan genangan air di lahan rawa lebak
umumnya sukar diprediksi karena besarnya debit air yang dipengaruhi oleh
curah hujan di kawasan hulu. Misalnya rawa lebak di Kalimantan Selatan
yang berada di DAS Amandit, Nagara, Batang Alai, dan Tabalong yang luas
keseluruhan 180.500 ha, sewaktu-waktu dapat mengalami banjir, sekalipun
di wilayah setempat tidak terjadi hujan. Kondisi ini berbeda dengan lahan
rawa lebak di negara Thailand dan Banglades yang mempunyai kecepatan
peningkatan muka air secara bertahap, walaupun ketinggian muka air dapat
mencapai 3-4 m namun cepat turun karena drainasenya berlangsung cepat.
Dinamika tinggi muka air di berbagai tipe lebak sangat dipengaruhi curah
hujan dalam satu kawasan hidrologi (Gambar 3).

Neraca air atau imbangan antara aliran air masuk (in-flow) dengan aliran
keluar (out-flow) dalam sistem rawa lebak perlu diketahui untuk pertimbangan
dalam pengelolaan dan pengembangan rawa lebak.Sumber air di rawa lebak
berasal dari: (1) curah hujan dari kawasan hulu dan areallebak, (2) pasang
air laut, dan (3) air tanah, sedangkan bentuk kehilangan air berasal dari: (1)
aliran permukaan (surfacerun-off), (2) evapotranspirasi, dan (3) rembesan
(seepage). Neraca air dirumuskan mengikuti persamaan berikut:

/).VI/).t = Pn + Si + Gi - ET -So - Go.±. T

/).VI/).t = perubahan volume air tersimpan dalam kawasan rawa lebak
per satuan waktu;

Pn = presipitasi (curah hujan) bersih,
Si = aliran masuk dari permuakan, termasuk aliran banjir;
Gi = aliran masuk dari air tanah;
ET = evapotranspirasi;
So = aliran keluar dari permukaan;
Go = aliran keluar dari air tanah,
T = pasang masuk (+) atau pasang keluar (-).
Adapun tinggi genangan (d) dapat dihitung dengan rumus

d=V/A
V = volume atau debit air tersimpan
A = luas areallebak.
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Limpasan permukaan (run off) dengan kondisi lahan rawa lebak bertanah
liat, bertanah gambut, dengan ditanarni kelapa sawit atau karet. Pola limpasan
air mempunyai puncak yang sarna terjadi pada bulan Maret, tetapi tertinggi
pada areal kelapa sawit menyusul karet. Sementara pada kondisi tidak ada
tanaman baik lahan bertanah mineral (liat) maupun gambut hampir sarna
(Gambar 4).
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Gambar 4. Aliran permukaan (runoff= Ro) pada berbagai kondisi lahan atau jenis
tutupan di lahan rawa lebak, HST, Kalsel (Rusmayadi, 2011)

Selain itu, kualitas air di kawasan rawa lebakjuga perlu diketahui. Hasil
penelitian menunjukkan kualitas air di rawa lebak sangat dipengaruhi oleh
sifat internal dan eksternal. Sifat internal yang mempengaruhi antaralain:
(1) karakteristik hidrologi, (2) sumberdaya hayati (gulma dan tumbuhan
air lainnya), dan (3) sifat kimia dan kesuburan tanahnya Genis tanah). Sifat
eksternal yang mempengaruhi antaralain: (1) lingkungan fisik di kawasan
hulu dan setempat, dan (2) kegiatan manusia dalam pemanfaatan dan
pengelolaannya.

Kualitas air yang masuk ke rawa Iebak dari sungai'paling baik, disusul
air dari gambut, dan paling jelek air dari daerah bertanah sulfat mas am,
masing-masing pH antara 4,8-6,3; 3,8-4,2; dan 3,6-4,0. Air sungai berasal
dari air hujan kawasan hulu. Air hujan yang jatuh pada lahan kawasan hulu,
melarutkan hara lahan kering ke sungai, sehingga air sungai mempunyai
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kualitas air relatif baik. Namun air sungai tersebut dapat menurun kualitasnya
apabila tercampur dengan air gambut atau air yang berasal dari lahan sulfat
mas am. Dinamika kemasaman air pada kawasan rawa lebak disajikan dalam
Tabe18.

Tabel 8. Dinamika kemasaman air kawasan rawa lebak, Kalsel

Bulan Pengamatanl
Kawasan

Kemasaman air (pH)
Air gambut Air Sungaj') Air Lahan Berpirit

Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember

3.9
4,3
4.2
4,0
4,1
4,0
4,0
4,2
4,1
4,1
3,9
3,8

5,1
5,7
5,9
6,2
6,3
6,2
6,4
6,2
6,1
6,0
5,7
4,8

3,8
4,0
3,9
3,9
4,0
3,9
3,8
3,6
3,6
3,7
3,6
3,6

*) air sungai adalah air yang bersumber dari lahan kering kawasan hulu.

Sumber : Anwar et al. (2012)

Dari Tabel 8 di atas terlihat bahwa dinamika kemasaman air sungai
menunjukkan pH terendah pada bulan Januari dan tertinggi antara April sampai
Juni, hal ini disebabkan air dari daerah bergambut yang membawa asam asam
organik, sedangkan dari tanah sulfat mas am membawa hasil oksidasi selama
musim kemarau masuk ke wilayah sungai, sehingga kemasaman air sungai
meningkat. Kualitas air sangat penting bagi pengembangan perikanan, karena
sewaktu-waktu berubah sehingga dapat mematikan ikan yang diusahakan atau
dibudidayakan.

III Kondisi Usaha Tani di Lahan Rawa Lebak
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Budidaya pertanian yang berkembang di lahan rawa lebak antaralain
padi-paling dominan, palawija (jagung manis), umbi-umbian (ubi Alabio),
hortikultura (semangka, labu dsb), beternak itik Alabio dan burung belibis atau
lesser wishtling duck (Dendrocygna javanica), perikanan tangkap, beje danJ



atau keramba. Di lahan rawa lebak dalam terdapat usaha kerbau rawa (swamp
buffalo). Pada usaha tani padi dan palawija, permasalahan yang dihadapi
adalah kondisi air, yaitu genangan/banjir pada musim hujan dan kekeringan
pada musim kemarau karena infrastruktur pengairan kurang mendukung,
khususnya pada lahan lebak dangkal.

Musim kemarau bagi usahatani padi di lahan raw a lebak merupakan
berkah karena lahan usaha yang sebelumnya tidak dapat ditanami akibat
genangan, pada musim kemarau menjadi kering (tidak tergenang atau macak-
macak) sehingga dapat ditanami. Oleh karena itu, luas tanam dan panen
pada masa El-Nino menjadi lebih luas. Hal ini ditunjukkan oleh data luas
eksisting rawa lebak secara nasional yang ditanami padi saat kondisi iklim
normal seluas 564 ribu hektar, maka pada kondisi musim kemarau (El-Nino)
meningkat menjadi 802 ribu hektar. Tambahan luas sebesar 238 ribu hektar
adalah berasal dari lahan rawa lebak yang pada musim normal tergenang
sehingga tidak dapat ditanami (Balitbangtan: Press Release Kepala Badan
Litbang Pertanian, Jakarta, 23 September 2015).

Rawa lebak menjadi fenomenal karena panen padi umumnya sebagian
besar berlangsung pada bulan-bulan saat di temp at lain paceklik kekeringan.
Oleh karena itu, rawa lebak dapat sebagai penyangga produksi (buffer
production) dalam ketahanan pangan nasional. Hanya saja pengembangan
lahan rawa lebak dengan sistem polder sebagaimana yang telah dilakukan
memerlukan investasi jaringan tata air, tanggul, pompa dan sarana produksi
lainnya.

Pengembangan lahan raw a lebak bermula dari kearifan lokal petani
setempat yang hidup di rawa-rawa pedalaman. Keberhasilan petani di atas
menjadi modal pengetahuan dan inspirasi untuk pemanfaatan lebih luas.
Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2014), hasil analisis
menunjukkan potensi pertanian dari luas lebak seluas sekitar 11,64 juta hektar
yang tersebar sebagian besar di Kalimantan (2,94 juta hektar), Sumatera (3,99
juta hektar ) dan Papua (3,92 juta hektar) sesuai untuk sawah seluas 8,88 juta
hektar . Teknologi yang diperlukan untuk mendukung usahatani padi di lahan
rawa lebak antaralain: teknologi tab at konservasi (tab at limp as), varietas padi
unggul adaptif dengan kondisi lebak dan berumur pendek, varietas palawija
(kedelai, jagung, kacang tanah adaptif rawa lebak), teknologi panataan lahan,
teknologi pengendalian hama dan penyakit tanaman, pupuk organik hayati
(biotara), pemupukan berimbang (DSS pupuk), kalender tanam (Katam rawa).

31



Namun yang paling utama dan pertama adalah model pengelolaan air yang
disebut dengan sistem polder.

Selain usahatani tanaman pangan dan hortikultura, sesuai dengan kondisi
rawa lebak juga berkembangan ternak unggas berupa itik alabio dan burung
belibis yang cukup memberikan konstribusi pendapatan terhadap masyarakat
(Suryana dan Yasin, 2014a; 2014b).

IV Sistem Polder: Model Pengelolaan Air lahan lebak
Polder adalah sistem pengelolaan rawa lebak atau model rancangbangun

kawasan penampungan (catchment basin) dengan pembuatan tanggul keliling
yang didukung seperangkat bangunan pembantu antaralain: stasiun pompa
inlet dan outlet, saluran pembagi air, saluran suplesi-irigasi, saluran drainase,
jembatan-jembatan sebagai jalan, gorong-gorong dan pintu-pintu air (klep,
flapgate, stoplog). Contoh polder yang sekarang sedang dikembangkan
adalah Polder Alabio yang berada di Kabupaten HSU, Kalimantan Selatan
meliputi wilayah empat kecamatan, yaitu Kec. Babirik, Kec. Tabukan, Kec.
Sungai Pandan, dan Kec Danau Panggang dan dilintasi oleh tiga sungai, yaitu
sungai Alabio, Kalumpang, dan Negara - merupakan sub DAS Barito .. Luas
keseluruhan polder Alabio sekitar 6.400 ha (Gambar 5).

Dalam kasus Polder Alabio, pintu inlet yang terletak di Desa Sungai
Mahar (Alabio) dilengkapi dengan 5 «lima) unit pompa dengan kekuatan
masing-masing 6.000 liter/detik dan pintu outlet yang terletak di Desa
Danau Panggang (Kalumpang) juga dilengkapi 5 (lima) unit pompa dengan
kekuatan lebih besar masing-masing 12.000 liter/detik. Intensitas dan kuantitas
pembuangan air belurn dapat berfungsi secara optimal karena belum semua
tanggul tertutup. Selain itu, sekitar outlet terdapat pemukiman masyarakat
yang masih keberatan karena limp asan air pembuangan dapat meninggikan
genangan di pemukiman. Menurut hasil perkiraan dengan analisis potensi
dan peluang yang melekat pada Polder Alabio menunjukkan apabila 60% dari
6.000 ha lahan dapat ditanami padi dua kali (IP 200) dengan produkktivitas
4,6-5,0 t GKG/haimusim, maka diperoleh tambahan hasil 35-40 ribu t GKGI
tahun.
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Gambar 5 Desain jaringan saluran tata air pada Polder Alabio seluas 6.000 hektar di
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

Polder Alabio sebetulnya sudah dibangun sejak tahun 1950an dirancang
oleh Schophyus-seorang ahli pertanian Belanda-bersama tokoh pertanian
Klimantan Selatan H. Idak- pejabat pertanian waktu itu-diteruskan
pembangunannya sampai tahun 1972, kemudian terhenti karena berbagai
masalah anggaran dan partisipasi masyarakat. Sejak tahun 2009 telah
dilakukan pengembangan kembali sampai tahun 2013. Rehabilitasi polder ini
diharapkan dapat meningkatkan produksi padi yang sebelumnya hanya dapat
ditanami sekitar 2.450 ha dengan IP 100 (satu kali tanam setahun) dengan
produktivitas 4,0 t GKGlha menjadi seluas 2.522 ha untuk tanam IP 200 (dua
kali setahun) dengan produktivtas 4,5 t GKG/ha ditambah areal baru 3.465 ha
untuk tanam IP 100 dengan produktivitas 4,0-4,5 t GKGlha (BWS Kalimantan
11,2014). Menurut Dinas Pertanian Hulu Sungai Utara, pada musim kemarau
(El-Nino) sekarang luas tanam mencapai 4.000 hektar berarti meningkat 1.400
hektar dari kondisi normal yang hanya dapat ditanami seluas 2.450 hektar.

Tim Pengembangan Polder, Kementerian Pertanian menyarankan
untuk pengembangan lebih lanjut polder Alabio dengan: (1) pembagian
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dan menata Polder Alabio dalam beberapa sub-polder sesuai bentuk lahan,
kedalaman tanah dan kondisi hidrologis; (2) konsolidasi lahan untuk penerapan
mekanisasi pertanian yang efektif dan efisien; dan (3). perbaikan sistem
dan kelembagaan usahatani (Gambar 7, Setiawan, 2015). Menurut Balai
Rawa (2015) permasalahan pada pengembangan Paler Alabio antaralain;
(1) Perbaikan tanggul polder meliputi a) memperbaiki bangunan pintu yang
terdapat di tanggul sekeliling polder, b) menutup pintu yang masih terbuka
di tanggul sekeliling polder, dan c) memperbaki tanggul polder rusak dan
dilimpasi air sungai; (2) Perbaikan sistem irigasi meliputi a) menentukan
sistem irigasi yang paling sesuai dan layak; dan b) mempelajari rencana
alternatif; (3) Perbaikan sistem drainase, yaitu a) menyediakan kapasitas
pompa yang memadai untuk membuang air yang lebih dari dalam polder dan
b) memperbaiki saluran drainae untuk memperlancar proses pembuangan dari
sawah-sawah ke luar polder.

Gambar 6. Rumah pompa dan pompa irigasi Polder Alabio di Kabupaten Hulu Sungai
Utara, Kalimantan Selatan
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Gambar 7. Pembagian wilayah Polder Alabio menjadi 7 sub polder

V. Penutup
Sistem polder untuk pengembangan pertanian di lahan rawa lebak sudah

dikenal sejak lama, namun terkait dengan kebijakan sempat mengalami
stagnasi dan sekarang, khususnya dalam lima tahun terakhir ini, sebagai
upaya khusus pemerintah untuk mencapai swasembada beras (upsus pajale)
dan kedaulalatan pangan, potensi dan kedudukan stratgeis lebak perlu
mendapatkan perhatian. Walaupun sudah dikembangkan sejak lama dan
didukung oleh sistem tata air makro dilengkapi dengan pintu masuk dan keluar
yang sangat baik, namun demikian hingga saat ini sistem polder seperti polder
Alabio belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan jauh dari potensinya.
Permasalahan utamanya adalah tata air yang belum optimal, penataan lahan,
pola tanam, penerapan teknologi, dan beberapa aspek sosial ekonomi lainnya.

Berdasarkan kondisi eksistingnya, maka pengembangan polder harus
berbabis perbaikan tata air dan lahan secara menyeluruh dengan dukungan
teknologi inovatif dan sistem kelembagaan, baik dalam pengelolaan air,
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penyediaan saprodi dan penerapan teknologi, serta dukungan kebijakan,
baik pusat oleh Kementan, KemPUP:!., maupun ..leh PemerLtan daeral. Jan
pemangku kepentingan (stakeholder), maka lahan rawa lebak dapat diandalkan
dalam mendukung swasembada pangan.

Dalam konteks Polder Alabio yang luasnya sekitar 6.000-6.400 ha
mempunyai beberapa keunggulan yaitu: (1) lahan hamparan dan sudah
tersedia, (2) keberadaan petani penggarap , (3) prasarana tata air seperti
tanggul, dan pintu-pintu air serta rumah pompa, dan (4) dukungan kebijakan
umum pemerintah baik pusat maupun daerah. Apabila dioptimalisasi 60%
saja dari potensi luas di atas dengan tingkat produktivitas 4,6-5,0 ton GKGI

ha/musim dan intensitas tanam (IP) 200, maka dapat dihasilkan produksi
sekitar 35-40 ribu ton gabah/tahun. Pengembangan Polder Alabio diarahkan
kepada pengembangan pertanian secara menyeluruh, sehingga diperlukan
berbagai perencanaan yang matang dan terintegrasi antar stakeholder baik
dari pemerintah pusat dan daerah serta dukungan penuh dari petani setempat.

Strategi dalam pengembangan Polder Alabio adalah penyederhanaan dan
peningkatan efektivitas pengelolaan air dan lahan dengan membagi wilayah
polder yang luas 6.000 ha menjadi beberapa mini-polder dengan areal yang
lebih sempit (200-500 ha). Pengelolaan air mini polder perlu melibatkan
peran serta penguatan kelompok-kelompok P3A yang sudah ada sehingga
manfaatnya lebih optimal dan dapat didukung dengan pengembangan pintu air
fiber glass. Dibutuhkan kebijakan dan anggaran secara bertahap dan kontinyu
untuk membenahi dan melengkapi perangkat sistem mini-polder di atas dengan
mekanisasi (penggunaan alsintan) dan penerapan inovasi teknologi litbang
secara menyeluruh dan terintegrasi, termasuk konsolidasi pemilikan luas lahan.
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3

DINAMIKA TINGGI MUKA AIR DAN
PERANCANGAN PENGElOlAAN AIR

DllAHAN RAWA lEBAK

Khairil Anwar dan Ani Susilawati
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

Ringkasan
Lahan rawa lebak merupakan salah lahan suboptimal yang dapat

dimanfaatkan untuk pengembangan berbagai komoditas, baik tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan maupun peternakan.
Bentuk landform area lebak urnurnnya berupa cekungan sehingga terjadi
keragaman topografi yang berimplikasi terjadinya keragaman tinggi
muka air pada waktu yang sarna. Kondisi ini menyebabkan terjadinya
perbedaan potensi pemanfaatan lahan.Kawasan lebak merupakan
satu unit satuan hidrologi dalam satuan kawasan daerah aliran sungai
(DAS), karena itu kawasan hulu aliran sungai turut mempengaruhi
area lebak tersebut. Pengelolaan air secara kawasan dalam satu DAS
dapat melibatkan lintas administrasi, dan berada dibawah koordinasi
BalaiWilayah Sungai. Sumber air utama area lebak berasal dari
curah hujan setempat dan air kiriman dari hulu. Pola distribusi curah
hujan mempengaruhi dinamika ketinggian muka air dalam area lebak.
Keragaman topografi dalam area lebak mempengaruhi ketinggian dan
lama genangan masing-masing area tersebut, yang secara otomatis
mempengaruhi potensi/pola pemanfaatannya. Untuk mendukung
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pengelolaan air spefisik lokasi dibutuhkan adanya pembuatan peta
zonase berdasarkan tinggi dan lama genangan, yang akan menghasilkan
zona tipe lebak dangkal, lebak tengahan dan lebak dalam. Pengelolaan
air dalam setiap zona/tipe lebak perlu memperhatikan dinamika tinggi
muka air (TMA), sebagai dasar dalam pemilihan pola tanam maupun
pemilihan pemanfaatan. Pemilihan pola tanam atau pemanfaatan yang
tidak berdasarkan dinamika tinggi muka air membutuhkan rekayasa
pengelolaan air agar mendukung pola tanam atau pemanfaatan yang
dipilih tersebut. Pemilihan pola tanam atau pemanfaatan yang tidak
berdasarkan dinamika tinggi muka air mempunyai risiko dan biaya yang
lebih tinggi.

I. Pendahuluan
Program swasembada beras melalui Upaya Khusus (Upsus) oleh

Kementerian Pertanian perlu didukung dengan optimalisasi pada berbagai
agroekologi lahan, termasuk lahan lebak. Optimalisasi lahan adalah upaya
peningkatan produktivitas lahan dan indeks pertanaman sesuai dengan potensi
dan karakteristik lahan. Sejalan dengan arahan, program, dan kebijakan
penelitian dan pengembangan yang focus pada pengembangan wilayah
tertinggal dan lahan suboptimal untuk mendukung/mengisi Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Syakir, 2015).

Lahan rawa lebak di Indonesia tersebar di pulau Kalimantan, Sumatera,
Papua dan Sulawesi, dengan luas total sebesar 13,27 juta hektar. Lahan
rawa lebak yang potensial untuk dikembangkan seluas 2.336.657 ha (Noor,
2003; Direktorat Rawa dan Pantai, 2009; Haryono, 2013), bila dari luas
lahan tersebut dimanfaatkan untuk bertanam padi sekali setahun dengan
produktivitas 5 t/ha, akan menghasilkan gabah sebesar 11.683.285 ton, suatu
sumbangan yang cukup besar untuk mendukung program swasembada beras
tersebut dalam mencukupi kebutuhan beras nasional.

Masalah utama yang sering dihadapi dalam pengembangan lahan lebak
untuk usaha pertanian adalah: rejim air yang berfluktuasi dan seringkali sulit
diduga, kebanjiran pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau,
khususnya di lebak dangkal, sifat fisiko-kimia dan kesuburan tanah serta
hidrotopografi mikro lahannya beragam dan umumnya belum ditata baik
(Alihamsyah, 2005). Hasil observasi lapang Balittra (2001) menunjukkan
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bahwa intensitas tanam pada laban tersebut umumnya masih rendah dengan
tingkat i-roduksi diiawah porcnsinya. Lcbak dangkal umumnya hanya
ditanami padi surung (gogo rancah) atau padi - hortikultura; sedangkan lebak
tengahan ditanami berupa padi rintak (rancah gogo) saja, hortikultura saja, atau
sistem surjan dengan tan am padi + hortikultura; dan pada lebak dalam hanya
ditanami palawija pada musim kemarau. Dari segi biofisik lahan, titik masalah
utama rendabnya indeks pertanaman adalah masalah air yang sulit diprediksi,
terutama dinamika tinggi muka air yang identik dengan neraca air dalam suatu
kawasan rawa lebak, sehingga tanaman bisa tenggelam pada musim hujan atau
kekeringan pada musim kemarau sehingga berakibat gagalnya pertanaman.

Beragamnya topografi lahan rawa lebak memunculkan keragaman tinggi
muka air, demikian juga keragaman karakter sumber air yang masuk ke area
rawa lebak mempengaruhi tinggi muka air lahan. Petani di lapangan dalam
melakukan budidaya padi dan palawija mengacu pada dinamika tinggi muka
air lahan pada iklim normal. Kegagalan terjadi bila iklim tidak berada dalam
kondisi normal, baik kondisi La Nina (curah hujan di atas normal) yang
menyebabkan tan am an tenggelam maupun kondisi El Nino (curah hujan
dibawab normal) yang menyebabkan tanaman mengalami kekurangan air.

Dalam upaya meningkatkan indeks pertanaman lahan raw a lebak,
khususnya untuk tanaman padi, maka diperlukan perancangan pengelolaan
air berdasarkan dinamika tinggi muka air. Tulisan ini membahas bagaimana
merancang pengelolaan air untuk mendukung peningkatan indeks pertanaman
(IP) di lahan lebak.

II. Hidrologi Rawa lebak
Dilihat dari bentang lahan suatu DAS, posisi lahan lebak berada di

tengah, antara kawasan hilir yang didominasi lahan rawa pasang surut dan
kawasan hulu yang didominasi oleh lahan tadah hujan dan lahan kering.
Ditinjau dari segi hidrologi kawasan, maka batas awal zona pasang surut
adalah titik temu keseimbangan air pasang sungai pada musim hujan dengan
air yang berasal dari kawasan hulu. Di atas zona pasang surut tersebut dapat
terbentuk zona rawa lebak bila berupa cekungan yang akan menampung air
hujan dan air kiriman dari daerah hulu. Pembagian zona rawa lebak dan rawa
pasang surut diilustrasikan seperti Gambar 8.
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Gambar 8. Pembagian zona pasang surut dan lebak

Beragamnya topografi yang ada dalam kawasan raw a lebak
membentuk keragaman ketinggian muka air. Untuk memudahkan pengelolaan
air lahan rawa lebak, maka ada dua faktor utama yang perlu diperhatikan yaitu
ketinggian muka air dan lama genangan. Atas dasar dari dua faktor tersebut,
lahan raw a lebak dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu lahan rawa lebak
dangkal, lebak tengahan dan lebak dalam. Sumber air kawasan rawa lebak
adalah air pasang surut pada musim kemarau, curah hujan kawasan lebak dan
air kiriman dari kawasan hulu sungai (lahan tadah hujan dan lahan kering).

Air Pasang Laut, Air pasang sungai pada musim hujan hanya mampu
sampai batas akhir kawasan rawa pasang surut. Batas tersebut bervariasi
antar sungai, sangat tergantung kepada landscap DAS, kemampuan dorongan
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air pasang laut sesuai posisi daya tarik bulan terhadap permukaan laut, dan
besarnya kekuatan dorongan air sungai kawasan hulu yang diakibatkan curah
hujan yang mengalir ke hilir, Pada musim kemarau, dim ana tekanan air dari
daerah hulu kecil, maka pasang air laut mampu mendorong air pasang sungai
masukjauh ke hulu. Hasil penelitianAnwar et 01. (2010) menunjukkan bahwa
pada musim hujan, dorongan air pasang laut pada aliran sungai Barito-sungai
Nagara hanya mampu sejauh 61 km, tetapi pada puncak musim kemarau
(Agustus - September) dorongan air pasang laut pada air sungai mampu
mencapai 200 km ke arah hulu sungai, memasuki kawasan rawa lebak. Hal
ini sesuai hasil penelitian yang dilakukan Anwar dan Mawardi (2012) pada
sungai Barito, dim ana ketinggian muka air pasang sungai bervariasi antar
bulan, antar hari dan antar jam (Gambar 9).

Air Hujan Kawasan, Curah hujan di atas area lebak merupakan sumber
utama air yang mengisi kawasan lahan lebak. Curah hujan dalam area kawasan
rawa lebak bervariasi. Curah hujan yang jatuh pada awal musim hujan, mengisi
pori-pori tanah, menjenuhi tanah, kemudian sebagian tertahan di permukaan
lahan dan sebagian mengalir ke arah hilir aliran sungai atau saluran yang ada
dalam area lebak tersebut.

Menurut Chay Asdak (1995), curah hujan yang jatuh sebagai input air
(debit) di lahan rawa dipengaruhi oleh faktor vegetasi, tanah, dan air sungai.
Faktor vegetasi yang mempengaruhi air yang mengalir antaralain jenis
dan pengelolaan vegetasi, dan tingkat kerapatan, sedangkan faktor tanah,
antaralainjenis tanah dan kemiringan lahan, dan tata gun a tanahllahan. Faktor
air sungai yang mempengaruhi adalah sistim drainase atau jaringan aliran
sungai, antaralain, pola drainase dan tingkat kerapatan drainase. Menurut
Black (1991), dalam suatu DAS, pola drainase mempunyai peranan dalam
menentukan besarnya debit puncak dan lama waktu berlangsungnya debit
puncak tersebut.

Air Kiriman. Air kiriman berasal dari daerah atas zona rawa lebak. Air
hujan yang jatuh di lahan tadah hujan atau lahan kering di kawasan atas dari
area rawa lebak, sebagian mengalir ke saluran atau anak sungai. Aliran air dari
beberapa anak sungai kawasan atas tersebut tertampung pada sungai indukJ
utama. Air yang tertampung pada sungai yang berada di kawasan hulu tersebut
mengalir ke kawasan zona rawa lebak, mengisi daerah cekungan tersebut.
Sumbangan air kawasan hulu dari area lebak tersebut sangat bervariasi,
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tergantung area tampung hujan yang menjadi sumber air dan mengalir ke
anak sungai, landscap, jaringan dan kondisi sungai serta besarnya curah hujan.

Semakin rusak lingkungan hutan (vegetasi) kawasan hulu sungai,
maka semakin besar sumbangan air yang masuk ke kawasan lebak. Adanya
penebangan pohon oleh kepentingan pertambangan dan lain-lain mengurangi
kemampuan tanah untuk menahan air hujan yang jatuh, sehingga aliran
permukaan meningkat dan volume air yang masuk ke anak-anak sungai juga
meningkat. Banjir sering terjadi di kawasan rawa lebak akibat kiriman air
hujan dari kawasan hululatas pada saat air pasang laut juga tinggi menghambat
gerakan air kawasan rawa lebak ke arah hilir.

Peran faktor hutan atau vegetasi antaralain untuk memperbaiki fisik
tanah dan meningkatkan daya serap air hujan, serta menahan penguapan. Hasil
penelitian secara umum, menunjukkan bahwa kenaikan aliran air disebabkan
oleh penurunan penguapan air oleh vegetasi sehingga aliran air permukaan
maupun air tanah menjadi lebih besar (Malmer, 1992). Peran dari vegetasi
terlihat dari hasil penelitian Hibbert (1983) yang menunjukkan bahwa jumlah
aliran air meningkat bila hutan ditebang dalam jumlah cukup besar, jenis
vegetasi diubah dari vegetasi berakar dalam dengan yang berakar dangkal,
dan vegetasi penutup tanah diganti dari tanaman dengan kapasitas intersepsi
tinggi ke rendah.

Selain faktor di atas, aliran air yang mengalir ke daerah rawa tidak
terlepas dari karakteristik DAS itu sendiri. MenurutAsdak (1995), karakteristik
tersebut meliputi antaralain: bentuk dan ukuran DAS, kemiringan permukaan
tanah dan sungai/saluran air, dan kerapatan sungai, namun faktor tersebut
relatif tidak berubah dalam satu tahun. Dengan lajunya pembangunan saluran
dan bangunan air di kawasan lebak dan terjadinya perubahan tata gun a lahan
pada kawasan lebak, maka faktor-faktor tersebut perlu diperhitungkan sebagai
faktor penentu debit air di kawasan rawa lebak. Dari beberapa hasil penelitian
(Gilmour et al., 1982; Brooks et ai, 1989), menunjukkan bahwa perubahan
vegetasi tidak selalu menyebabkan perubahan debit aliran air, jadi lebih
bersifat spesifik lokasi

Air kiriman dari daerah hululatas rawa lebak tersebut membawa hara-
hara hasil pencucian lapisan olah tanah pada area tampung hujan kawasan
hulu tersebut. Kualitas air sangat ditentukan oleh hara yang larut ke sungai,
umumnya relatif baik sehingga memperkaya hara lahan rawa lebak. Petani
lahan rawa lebak terkadang tidak melakukan pemupukan karena merasa tanah
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sudah cukup subur. Beberapa hasil analisis kualitas air sungai yang masuk ke
area rawa lebak seperti yang ditampilkan pada Tabel 9. Dari tabel tersebut,
terlihat lahan rawa lebak area tersebut mengalami pengkayaan Ca,.Mg dan
K serta Sulfat.

Tabe19. Kualitas Air Sungai yang Menjadi Inlet Area Rawa Lebak Kabupaten HSU, Balangan,
HSS, HST dan Tapin.

DHl K Na Ca Mg Fe PO, SO,
Nama Sungai Musim pH

(ms/m) (ppm)
Balangan (Hulu) MH 8.05 0.19 1,93 5,50 25,12 4,35 tu tu 15,85

Balangan (Hilir)
MH 7.94 0.18 1,96 5,59 24,58 4,21 tu tu 20,20
MK 7.27 0,21 2,32 47,30 27,22 2,55 tu tu 10,73
MH 7.72 0,13 0,95 4,59 10,68 2,44 tu tu lu

Barabai
MK 7.28 0,16 1,60 37,40 8,81 1,01 tu tu tu

Kasarangan MH 7.86 0.12 1,20 4,41 10,21 2,44 tu tu tu

Batang Alai
MH 7.25 0,04 1,65 1,87 0,62 tu tu tu tu
MK 7.25 0,17 1,28 41,50 11,94 1,74 tu tu tu

Labuhan Amas
MH 7.62 0.11 0,99 4,24 7,17 1,89 tu tu tu
MK 7.04 0,21 2,26 52,00 15,68 3,25 tu tu tu
MH 8.08 0,14 1,09 4,29 16,63 1,53 tu tu tu

Angkinang
MK 6.84 0,19 5,19 51,60 13,12 0,51 tu tu tu

leluk Oalam MH 7.80 0.07 1,26 4,18 1,59 tu 1.424 0,191 tu

Amandit (Hulu]
MH 8.03 0.16 0,76 5,37 12,17 3,01 tu tu 3,89
MK 7.53 0,16 1,11 31,40 9,69 1,25 tu tu tu

Amandit (Hilir)
MH 7.81 0.22 0,85 6,02 29,52 6,47 tu tu 78,89
MK 6.49 0,28 3,51 47,40 28,35 5,07 tu tu 32,75

lapin (HuluO-) MH 7.98 0.16 1,04 5,16 16,00 3,68 tu tu 37,59

lapin (Hulu]
MH 7.69 0,18 1,25 6,08 14,85 3,85 tu tu 44,11
MK 7.11 0,22 5,21 37,30 14,00 3,47 tu tu 5,23

lapin (Tengah] MH 7.69 0,18 1,25 6,08 14,85 3,85 tu tu 44,11

lapin (Hilir)
MH 4.70 0.29 2,22 7,17 18,98 3,04 tu tu 113,67
MK 6.30 0,20 5,13 33,80 15,64 3,06 tu tu 24,50

Pambaungan MH 6.95 0.22 1,65 6,50 24,07 7,29 tu tu 91,93
MK 6.87 0,24 1,84 33,60 21,53 2,74 tu tu 32,75

Binuang MH 7.75 0.33 2,06 7,08 37,78 4,43 tu tu 91,93

III. Oinamika Tinggi Muka Air Rawa lebak
Selama ini, dinamika tinggi muka air kawasan lebak sulit diprediksi

karena bervariasinya curah hujan antar tahun dan bulan serta berubahnya faktor
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penentu di kawasan hulu dan hilir. Kesulitan tersebut tidak terlepas dari adanya
perubahan faktor tata guna lahan dan faktor meteorologi, terutama curah hujan.

Hasil pengukuran yang dilakukan oleh Arifin dan Anwar (2003) terhadap
tinggi muka air pada kondisi saat iklim normal di kawasan rawa lebak sub
DAS Nagara pada tahun 2003 yang mencakup 5 kabupaten yakni Kabupaten
Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Hulu Sungai
Utara, Kalimantan Selatan menunjukkan pola dinamika tinggi muka air
yang samadalam kawasan lahan rawa lebak, terutama lebak tengahan (Desa
Rawa Blanti, Desa Sei. Durait dan Danau Panggang) dan lebak dalam (Desa
Tapus). Hal ini menunjukkan bahwa dinamika tinggi muka air lahan rawa
lebak dalam dan lebak tengahan satu area sub DAS yang tidak dihalangi oleh
tanggul pembatas saling berkaitan, sedangkan pola dinamika tinggi muka
air pada lahan rawa lebak dangkal (Desa Pawalutan dan Pulau Damar) tidak
mengikuti sepenuhnya pola umum tersebut, hal ini karena waktu tergenangnya
sempit sehingga tidak terjadi kontak langsung permukaan air sepanjang bulan.
Perbedaan tinggi muka air pada gambar tersebut disebabkan adanya perbedaan
topografi, daerah yang lebih rendah akan mempunyai nilai tinggi muka air yang
lebih tinggi, demikian juga sebaliknya. Hasil penelitian juga menunjukkan
adanya persamaan pola dinamika tinggi muka air lahan rawa lebak dengan
dinamika tinggi muka air sungai yang menjadi sumber air kawasan (inlet).
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Gambar 9 Dinamika tinggi muka air kawasan rawa lebak Kalimantan Selatan tahun
2003.
Sumber: Arifin dan Anwar (2004)
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Dinamika curah hujan satu lokasi dalam area rawa lebak tidak dapat
dijadikan dasar untuk memprediksi dinamika tinggi muka air lokasi yang
bersangkutan, karena air yang ada dalam area tersebut merupakan resultante
dari beberapa sumber air baik dari curah setempat, air kiriman dari kawasan
hulu, maupun stagnasi atau tekanan air dari kawasan hilir. Hal ini terlihat dari
hasil pengukuran yang dilakukan Anwar et a1. (2010) di lahan rawa lebak
tengahan menunjukkan pola hubungan yang kurang sesuai, dim ana dinamika
tinggi muka air tidak mengikuti pola curah hujan (Gambar 10).
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Gambar 10. Ketinggian muka air dan curah hujan desa Paharangan, Kecamatan Daha
Utara, KabHulu Sungai Selatan, Kalsel tahun 2010
(Sumber: Anwar et al., 2010).

Dinamika Tinggi Muka Air Saat la-Nina dan El Nino
Iklim La Nina diartikan sebagai kondisi curah hujan berada di atas rata-

rata kondisi curah hujan tahun normal, sehingga sering menyebabkan banjir,
sedangkan El Nino diartikan sebagai kondisi curah hujan dibawah normal
sehingga menyebabkan kekeringan. Dinamika tinggi muka air kawasan rawa
lebak saat iklim La Nina tidaklah berubah, yang berubah hanyalah ketinggian
muka air yang lebih tinggi dibanding saat iklim normal, demikian juga saat
iklim El Nino, yang berubah hanyalah ketinggian muka air yang lebih rendah
pada bulan yang sarna.
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IV. Perancangan Pengelolaan Air lahan Rawa lebak
Pada lahan rawa lebak banyak komoditas yang berkembang, antara lain:

padi, palawija, sayur mayur, buah-buahan, perikanan, peternakan itik, ayam
dan kerbau rawa. Beragamnya topografi pada lahan rawa lebak menyebabkan
bervariasinya lama dan waktu genangan antar lokasi dan menghasilkan
berbagai tipe lebak (Tabel10). Peraneangan pengelolaan air pun sesuai dengan
tipe lebak.

Tabel10. Pembagian Tipe Lebak Berdasarkan Tinggi dan Lama Genangan

Lama genangan
Ketinggian genangan

<50em 100-50 em > 100 em
< 3 bulan

6-3 bulan

>6 bulan

Lebak Dangkal

Lebak Dangkal

Lebak Dangkal

Lebak Tengahan

Lebak Tengahan

Lebak Dalam

Lebak Tengahan

Lebak Dalam

Lebak Dalam

Sumber: Subagio (2010)

Lahan lebak dangkal
Dilihat dari ketentuan lebak dangkal seperti yang diuraikan dalam Tabel

10, maka lebak dangkal merupakan lahan lebak yang mempunyai ketinggian
muka air kurang dari 50 em tanpa memperhatikan lama genangan. Sumber air
utama dari lebak dangkal adalah eurah hujan setempat, sedangkan air kiriman
dari kawasan lain pada periode awal musim hujan mengenangi kawasan rawa
lebak yang lebih rendah yaitu lebak dalam kemudian lebak tengahan. Berkaitan
dengan kondisi tersebut, maka dasar aeuan pengelolaan air alami adalah eurah
hujan setempat. Penyusunan pola tan am, beraeu dengan pola eurah hujan
dengan acuan seperti yang diungkapkan dalam peta iklim Oldeman bahwa
padi coeok ditanam pada periode eurah hujan > 200 mmlbulan, sedangkan
palawija antara 100 sd 200 mmlbulan, hal ini dengan asumsi bahwa eurah
hujan > 200 mmlbulan meneukupi kebutuhan tanaman padi dan eurah hujan
100 sd 200 mm/bulan meneukupi kebutuhan air tanaman palawija. Umur
padi umumnya 100-140 hari, dan periode tanam yang banyak memerlukan
air pada fase generatif hingga masak susu (42 sd 90 HSTihari setelah tanam).
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Gambar 11. Dinamika Tinggi Muka Air di Lahan Rawa Lebak Dangkal

lahan lebak tengahan
Lahan lebak tengahan merupakan lahan lebak yang mempunyai

ketinggian genangan 50-100 em selama 6 bulan atau kurang, dan lahan lebak
yang mempunyai genangan > 100 em dengan lama genangan kurang dari <
3 bulan. Peraneangan pengelolaan air tidak bisa hanya beraeu dari dinamika
eurah hujan setempat seperti lebak dangkal, tetapi berdasarkan dinarnika tinggi
muka air. Periode penanaman padi diusahakan pada ketinggian muka air 1
sd 50 em, tergantung ketinggian varietas yang ditanarn. Idealnya dinamika
tinggi tanaman padi maksimallebih rendah dari dinamika ketinggian tanaman
padi, sehingga terhindar dari genangan atau terendam air. Sedangkan periode
penanaman palawijalhortikultura ditanam saat muka air di bawah permukaan
tanah -15 sd -50 em agar terhindar dari genangan pada daerah perakaran dan
kekeringan. Berkaitan dengan ketinggian muka air yang diperlukan tan am an,
maka dibutuhkan penyusunan pola tan am berdasarkan dinamika tinggi muka
air masing-masing area pertanaman, tidak bisa disamaratakan antar lahan
walau berdekatan, karena besarnya variasi topografi lahan. Pada Gambar
5 terlihat dinamika tinggi muka air pada rawa lebak tengahan, dari gambar
tersebut terlihat pola dinamika tinggi muka air dari tiga des a relatif sarna, yaitu
Desa Hamayung (Kab. HSS), Desa Sei Durait dan Desa Danau Pang gang (Kab
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HSU), dimana genangan terjadi sejak bulan Nompeber hingga bulan Mei tahun
berikutnya, genangan di atas 50 berada pada bulan Desember sid Maret tahun
berikutnya. Lahan berada pada periode kering sejak awal bulan Mei hingga
akhir bulan Nopember. Dari data tersebut, maka seeara alami pertanaman
di lahan terse but adalah palawija atau hortikultura karena mempunyai masa
kering yang eukup panjang, awal pertanaman dapat dilakukan pada bulan Juni
saat tinggi muka air -15 em dari muka tanah. Padi seeara alami sangat sulit
dilakukan bila mengaeu harus ada genangan, karena periode lahan tergenang
berada pada bulan Desember hingga akhir April umumnya mempunyai
genangan di atas 50 em sehingga kurang aman terhadap bahaya padi terendam
air, dibutuhkan varietas padi air dalam (PAD) yang mampu memanjang bila
ada eekaman genangan air. Oleh karena itu pola tanam yang dipilih harus
berdasarkan pola tinggi muka air alami.
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Gambar 12. Dinamika Tinggi Muka Air Lebak Tengahan
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Gambar 13. Dinamika Tinggi Muka Air di Lebak Dalam

Pada rawa lebak dangkal banyak diusahakan untuk tanam padi, palawija
dan hortikultura serta ternak itik dan ayam, sedangkan pada lahan rawa lebak
tengahan banyak diusahakan untuk tanam padi, ternak itik dan ayam serta
kerbau rawa. Pada rawa lebak dalam umumnya dibiarkan untuk perikanan
alami. Pemanfaatan lahan rawa lebak di lapangan umumnya disesuaikan
dengan dinamika tinggi muka air. Pada kondisi tinggi muka air yang tinggi
dibiarkan untuk perkembangan perikanan, sedangkan bila air sudah surut
menjelang musim kemarau (ketinggian muka air sekitar 10-15em dari muka
lahan) maka akan dilakukan penanaman padi pada rawa lebak tengahan, bila
sudah ketinggian air sudah 15-20 em dibawah muka tanah maka sebagian
lahan dimanfaatkan untuk bertanam hortikultura seperti semangka, timun dan
waluh. Sebagian ada petani menggunakan sistim surjan atau tukungan untuk
menanam tanaman tahunan atau sayuran. Kegiatan yang dilakukan para petani
tersebut mengaeu kepada dinamika tinggi muka air.

Peraneangan pengelolaan air dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu pola
alami dan pola modifikasi. Pola alami adalah pola pemanfaatan lahan rawa
lebak berdasarkan dinamika tinggi muka air seeara alami tanpa ada masukan
teknologi. Pada pola alami, pola dinamika ketinggian muka air suatu area rawa
lahan lebak menjadi aeuan utama. Pada periode kondisi air yang dalam > 50
em, lahan dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan, sedangkan pada periode
tinggi muka air 15 em sd -100 em lahan dimanfaatkan untuk pertanaman padi,
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palawija, dan hortikultura. Pada kondisi alami tersebut keberhasilan sangat
tergantung iklim, bila termasuk iklim normal maka peluang keberhasilan
lebih tinggi karena pola pemanfaatan sudah beracu pada dinamika tinggi
muka air iklim normal. Kegagalan akan muncul bila terjadi La Nina atau El
Nino. Perancangan pola tanam berdasarkan curah hujan setempat tidak dapat
dijadikan acuan, karena area lahan lebak merupakan sistim terbuka, air dari
kawasan hulu atau zona bagian atas bisa masuk ke area rawa lebak sehingga
menambah ketinggian muka air. Oleh karena itu penyusunan pola tanam pada
area rawa lebak berbeda dengan lahan sawah tadah hujan atau lahan kering.
Penyusunan pola tan am atau pemanfaatannya harus berdasarkan dinamika
tinggi muka air, kecuali pada lahan lebak dangkal yang sumber airnya hanya
dari curah hujan.

Padi merupakan komoditas utama yang diusahakan di lahan rawa lebak
(No or et al., 2005). Tingkat keberhasilan pertanaman padi sangat ditentukan
dengan tipologi lebak. Tingkat kendala di lahan lebak dangkal relatif rendah
dibanding lebak tengahan, terutama berhubungan dengan fluktuasi tinggi
permukaan air. Di lahan lebak tengahan fluktuasi tinggi permukaan air yang
sulit diprediksi, sehingga sangat mempengaruhi ketepatan penentuan saat
tanam dan keberhasilan pertanaman.

Penanaman padi rintak di lahan rawa lebak tengahan pada musim
kemarau menghendaki ketepatan saat tanam. Ketidaktepatan saat tanam
dapat mengakibatkan bibit mati karena kekeringan, bulir hampa dan gagal
panen (Ar-Riza dan Alihamsyah, 2005). Upaya untuk mengatasi cekaman
kekeringan dapat dilakukan melalui penggunaan mulsa in situ, pompanisasi
dan penggunaan varietas toleran. Fauziati et al. (2006) melaporkan bahwa
penggunaan mulsa in situ berupa serasah dan kompos 6 t/ha dapat memper-
tahankan kadar lengas tanah 50 % serta meningkatkan pertumbuhan serta hasil
tanaman tomat dan cabai di lahan rawa lebak dangkal jenis tanah mineral.
Hasil wawancara dengan petani di kawasan lahan rawa lebak tengahan di
Desa Paharangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa dengan pompanisasi sebanyak 3 kali
selama musim tanam dapat memberikan hasil padi rintak (Ciherang) antara 4-5
t/ha. Khaerullah et al. (2006) dan Saleh et al., (2007). melaporkan terdapat 13
galur yang toleran kekeringan di rumah kaca. Galur terpilih ini diuji kembali
di lapang dan terpilih 3 galur yaitu D7, D31 dan D 47 yang memiliki toleransi
terhadap cekaman kekeringan.
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Pertanaman padi surung di lahan rawa lebak tengahan pada musim
hujan sering mengalami fluktuasi tinggi genangan air yang sangat besar dan
mendadak, sehingga sering mengakibatkan bibit yang baru ditanam tenggelam
dan mati. Penanaman padi surung di kawasan tersebut cukup berisiko, apalagi
varietas yang ditanam tergolong tidak toleran genangan. Untuk mengatasi
cekaman genangan di lahan lebak, diperlukan varietas yang toleran terhadap
genangan. Khaerullah et 01. (2006) dan Saleh et al., (2007) melaporkan
terdapat 10 galur yang tahan rendaman selama 14 hari di kolam perendaman.
Galur terpilih tersebut selanjutnya diuji di lapang dan terpilih 4 galur yaitu Sub
3, Sub 4, Sub 5 dan Sub 13 yang toleran rendaman. sudah dkemukakan di atas.

Dari ketiga tipologi tersebut, lahan lebak tengahan memiliki peranan
cukup penting karena posisinya diantara lebak dangkal dan dalam. Menurut
hasil penelitianArifin (2004) lebak tengahan mempunyai potensi cukup besar
untuk dikembangkan untuk usaha pertanian tanaman pangan khususnya padi.
Potensinya cukup luas yaitu sekitar 35% dari totallahan lebak yang ada dilima
provinsi utama di Indonesia yaitu: Kalimantan Selatan 106.079 ha (50,8%),
Kalimantan Timur 64.376 ha (12,6%), Sumatra Selatan 129.103 ha (35,0 %),
Riau 117,155 (55,4%), dan Lampung 31,303 (24,8 %) (Alkasuma et al., 2003;

Arifin et 01.,2004), namun dengan potensi cukup luas tersebut, umumnya
petani hanya menanam padi satu kali setahun, karena sulitnya mengatur tata
air dilahan rawa, selain itu belum tersedianya informasi karakteristtik lahan
rawa tersebut. Menurut Djohar, et 01. (1999), perlu disesuaikan antara kreteria
sifat-sifat tanah dan lingkungannya dengan persyaratan tumbuh tanaman,
karena itu untuk dapat mendukung program P2BN, informasi potensi dan
karakteristik lahan merupakan database yang sangat diperlukan.

Masalah utama pemanfaatan lahan lebak adalah (1) adanya genangan air
pada penanaman musim hujan dengan pola ketinggian yang sulit diprediksi
dan kekeringan pada penanaman musim kemarau, dan (2) belum tersedianya
database lahan rawa lebak yang potensial untuk mendukung pengembangan
pertanian, serta (3) belum tersedianya analisis usahatani pada berbagai pola
tanam yang ada di lahan rawa lebak, karena itu penelitian diarahkan untuk
mengatasi masalah terse but sesuai dengan karakter masing-masing tipe
lebak yang ada. Pendekatan dilakukan (1) penyusunan pola tanam sesuai
dinamika tinggi muka air setempat, curah hujan, dan tanaman yang ditanam,
(2) penentuan komoditas dan varietas yang berdaya hasil tinggi dan adaptif,
serta berumur genjah untuk mendukung IP300 berdasarkan hasil-hasil
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penelitian sebelurnnya dan sesuai dengan karakteristik lahan dan air, (3)
teknik pernupukan yang efesien dan rnarnpu rneningkatkan produktivitas pada
setiap periode tanarn, (4) analisis usahatani pada beberapa pola tanarn, (5)
penyusunan database lahan raw a lebak yang potensial untuk pengernbangan
pertanian, (6) percepatan adopsi teknologi lahan lebak rnelalui SLPTI.

v. Penutup
Lahan lebak rnerupakan lahan yang berada di daerah cekungan sehingga

topografi lahan sangat beragarn, kondisi ini rnenyebabkan pada waktu yang
sarna rnernunculkan beragarn ketinggian rnuka air di atas lahan. Kondisi ini
rnernpengaruhi potensi lahan pada rnasing-rnasing topografi tersebut. Diperlukan
pernbuatan peta zonase tipe lebak berdasarkan tinggi dan lama genangan.

Surnber air utama area lebak adalah curah hujan seternpat dan air kirirnan
dari kawasan hulu area tersebut. Pola distribusi curah hujan kawasan lebak
dan kawasan hulu area lebak sangat rnernpengaruhi dinarnika tinggi rnuka
air. Dinarnika tinggi rnuka air rnerupakan dasar penyusunan pola tanarn dan
pengelolaan air.

Karakteristik lahan lebak tiap DAS tidak selalu sarna, oleh karena itu
dasar dalarn pengelolaan air dan pernilihan pola tanarn disesuaikan dengan
dinarnika tinggi rnuka air setiap kawasan area lebak. Data dinamika tinggi
rnuka air sangat diperlukan dalarn rnelakukan pernilihan kornoditas dan pola
tan am atau pola pernanfaatan.

Daerah aliran sungai sering berada dalarn beberapa kabupaten/propinsi
(lintas adrninistrasi), karena itu penangangan rnasalah pengelolaan air di
area lebak harus bersifat kawasan secara terkoordinatif lintas administrasi.
Pengelolaan skala rnikro diperlukan sesuai dinarnika tinggi air area rnikro
tersebut yang rnenjadi satu kesatuan dengan sarana prasarana pengelolaan
air yang tersedia.
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4
PETA KALENDER TANAM (KATAM) PADI

LAHAN RAWA LEBAK:
TANTANGAN DAN PERMASALAHAN

Nur Wakhid', Haris Syahbuddin? Izhar Khairullah'
'Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

*2Balai Penelitian Klimatologi dan Hidrologi Pertanian

Ringkasan
Lahan raw a lebak memiliki keunikan khususnya dalam pola

hidrologinya. Berbeda dengan lahan irigasi yang kondisi airnya dapat
diatur, lahan lebak airnya sulit diprediksi dan lebih dicirikan pada
lamanya genangan dalam satu tahunnya. Oleh karena itu, kalender
tanam lahan lebak berbeda dengan lahan irigasi. Kalender tanam atau
penentuan waktu tanam padi mempunyai peranan yang sangat penting
dalam menentukan hasil. Peta kalender tanam (Katam) merupakan peta
yang menggambarkan potensi pola dan waktu tanam untuk tanaman padi,
berdasarkan potensi dan dinamika sumberdaya iklim dan air. Peta Katam
padi di lahan rawa lebak diharapkan dapat menjadi panduan operasional
baik bagi penyuluh pertanian maupun petani dalam menjalankan
usahataninya secara berkelanjutan. Pengawasan, monitoring, dan
evaluasi yang terus menerus perlu dilakukan untuk meningkatkan
kualitas Katam lahan rawa lebak serta aplikasinya di sektor pertanian.
Katam lahan rawa lebak ini hanya merupakan salah satu alat bantu untuk
meningkatkan produksi padi di lahan rawa.
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I. Pendahuluan
Kalender tanam atau penentuan waktu tanam tanaman padi

mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan hasil.ClRAD
in Irianto (2000) mengklaim bahwa menggeser waktu tanam padi sekitar 10
hari dari tanggal 1 Maret ke tanggal 15 Maret berpotensi menurunkan hasil
dari 75% menjadi 60%. Di Indonesia dikenal adanya musim tanam (MT), yaitu
persiapan tanam dari pengolahan tanah sampai bibit tertanam seluruhnya. Pada
umumnya dikenal dua Musim Tanam (MT): (a) MTmusim hujan (MH) antara
bulan Oktober sid Maret, dan (b) MT musim kemarau (MK), antara bulan
April sid September. Seiring dengan peningkatan produksi dan ditemukannya
bibit tanaman padi yang berumur genjah (sekitar 100 hari), saat ini telah
berkembang menjadi tiga MT. Tiga MT tersebut adalah (a) MT I atau MH,
antara bulan November sid Pebruari; (b) MT II atau MK-I juga disebut musim
gadu, antara bulan Maret sid Juni; dan (c) MT III atau MK-II, antara bulan Juli
sid Oktober. Namun demikian, kondisi iklim yang tidak menentu akhir-akhir
ini dan adanya perubahan iklim ekstrim maka penentuan awal musim tanam
atau penentuan musim penghujan maupun musim kemarau mejadi semakin
sulit diprediksi.

Perubahan iklim merupakan kejadian alam yang berdampak terhadap
perubahan pola tanam dan produksi. Setiap tahun petani dihadapkan pada
perubahan iklim yang ekstrim, baik kering (El-Nino) maupun basah (La-Nina).
Pada beberapa kasus, perubahan iklim mendorong berkembangnya hama dan
penyakit yang menyebabkan gagal panen. Perubahan pola curah hujan harus
menjadi perhatian dalam mengatur kalender dan pola tanam untuk menjaga
kesinambungan produksi padi .Oleh karena itu, perlu adanya peta Kalender
Tanam (disingkat Katam) yang merupakan peta yang menggambarkan potensi
pola dan waktu tanam untuk tanaman padi, berdasarkan potensi dan dinamika
sumber daya iklim dan air. Peta ini secara khusus disusun untuk mendukung
Program Peningkatan Produksi Padi Nasional dan program ketahanan
pangan pada umumnya. Peta Katam juga dapat menjadi sumber informasi
yang operasional dalam menghadapi perubahan iklim. Untuk mengantisipasi
perubahan iklim yang tidak menentu dan sulit diprediksi, peta Katam tidak
hanya disusun berdasarkan kondisi peri ode tanam yang dilakukan petani saat
ini, tetapi juga mengacu pada tiga kejadian iklim yaitu tahun basah, normal,
dan kering. Dengan demikian, kalender dan pola tanam yang akan diterapkan
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dapat disesuaikan dengan masing-masing kondisi iklim tersebut. Manfaat
dan sasaran peta Katam adalah untuk: (1) menentukan waktu tanam baik
musim hujan maupun musim kemarau, berdasarkan kondisi iklim (La-Nina,
normal, atau El Nino), (2) menentukan pola tanam secara spasial dan tabular
pada skala kecamatan, (3) menentukan rotasi tanaman pada setiap kecamatan
berdasarkan potensi sumberdaya iklim dan air, (4) mendukung perencanaan
tanam, khususnya tanaman pangan, dan (5) mengurangi kerugian petani
sebagai akibat buruk pergeseran musim tanam. Peta Katam dibuat sederhana
agar mudah dipahami oleh penyuluh, petugas dinas pertanian, kelompoktani,
dan petani dalam mengatur kalender dan pola tanam sesuai dengan kondisi
iklim. Keunggulan peta Katam bersifat dinamis karena disusun berdasarkan
beberapa kondisi iklim, operasional pada skala kecamatan, dan spesifik lokasi
karena mempertimbangkan kondisi sumberdaya iklim dan air setempat. Peta
Katam juga mudah diperbarui dan dipahami pengguna, karena disusun secara
spasial dan tabular dengan uraian yang jelas.

II. Agroekosistem Lahan Rawa Lebak
Pemanfaatan lahan rawa untuk usaha pertanian merupakan salah satu

alternatif yang dapat diambil dalam upaya peningkatan produksi untuk
memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Hal ini dilakukan
mengingat selain permintaan pangan yang terus meningkat sejalan dengan
pertambahan jumlah penduduk, juga karena telah terjadi peralihan fungsi lahan
subur yang selama ini digunakan sebagai areal pertanian tanaman pangan dan
pelandaian produksi pada lahan yang masih tersisa. Konversi lahan sawah
subur yang beralih fungsi ke penggunaan non-pertanian diperkirakan mencapai
1,63 juta hektar pada periode 1981-1999 dan 225,338 ha Itahun pada periode
1999-2002 (Hafsah, 2004), sementara menurutAdimiharja et 01. (2000) untuk
memenuhi kebutuhan beras yang semakin meningkat akibat peningkatan
jumlah penduduk pada mas a yang akan datang diperlukan penambahan areal
sawah seluas 20.250 ha/tahun. Lahan rawa di Indonesia luasnya mencapai
33,4 juta hektar yang tersebar di 16 provinsi. Sekitar 11 provinsi diantaranya
potensial untuk pengembangan tanaman pangan, termasuk Kalimantan Selatan
dan Sumatera Selatan yang memiliki lahan rawa terluas. Lahan seluas 2,78
juta hektar mampu menghasilkan produksi GKG sebesar 3,5 juta ton melalui
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peningkatan Indeks Pertanaman (IP) (BBSDLP, 2006). Fakta ini menunjukkan
bahwa peran lahan rawasemakin strategis, ditinjau dari aspek luas lahan
maupun produktivitasnya yang masih dapat ditingkatkan.

Rawa lebak adalah dataran rendah yang tergenang minimal 50 em dengan
kurun waktu minimal selama 3 bulan. Rawa lebak merupakan jenis lahan rawa
berupa eekungan yang dibatasi oleh satu atau dua tanggul sungai atau antara
dataran tinggi dengan sungai. Rawa lebak juga kemungkinan bisa terdapat di
dataran tinggi yang terletak diantara dua bukit. Genangan lahan rawa lebak
selain dipengaruhi oleh eurah hujan setempat, juga sangat tergantung pada air
kiriman dari kawasan hulu atau tempat yang lebih tinggi disekitarnya. Lahan
rawa lebak bergantung pada musim dimana akan mudah tergenang pada musim
hujan karena berbentuk eekungan dengan drainase yang jelek.

Bentuk fisiografi dan sifat rawa lebak berbeda dengan rawa pasang surut.
Lahan rawa pasang surut pada umumnya mempunyai topografi yang datar
dan sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut maupun luapan sungai.
Sedangkan rawa lebak mempunyai topografi berupa eekungan dan merupakan
dataran banjir dengan waktu genangan yang lebih lama (Noor, 2007). Pada
lahan rawa lebak, terdapat perbedaan topografi yang menimbulkan perbedaan
tinggi dan lama genangan, sehingga lahan rawa lebak dapat dibedakan atas: (1)
lebak dangkal: lahan yang tergenang dengan tinggi muka air < 50 em selama
< 3 bulan, (2) lebak tengahan: lahan yang tergenang dengan tinggi muka
air 50-100 em selama 3-6 bulan, dan (3) lebak dalam: lahan yang tergenang
dengan tinggi muka air> 100 em selama > 6 bulan (Nugroho et of. 1991).
Tipe genangan tersebut sangat berpengaruh terhadap penetapan pola dan
waktu tanam. Djamhari (2010) menyimpulkan bahwa lahan rawa memerlukan
penentuan musim tanam yang coeok untuk pertanaman padi.

III. Penyusunan Kalender Tanam lahan Rawa lebak
Kedaulatan pangan merupakan cita-cita utama dalam mewujudkan

kemandirian bangs a dan negara dalam bidang pangan. Sebagai upaya untuk
memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat, pemerintah telah
menetapkan Peneapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan yang harus dieapai
melalui gerakan massal. Untuk peneapaian swasembada berkelanjutan tersebut
diperlukan upaya peningkatan produksi melalui kerjasama dari berbagai pihak,
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mengingat banyak kendala dan tantangan yang harus diatasi. Tentu sangat
banyak faktor yang dapat mempengaruhi produksi pangan nasional, salah satu
diantaranya adalah pendampingan dan pengawalan teknologi. Pengawalan
dan pendampingan menjadi unsur penting dalam menggerakkan para petani
untuk dapat menyiapkan teknologi. Pengawalan dan pendampingan ini, tidak
hanya dilakukan oleh para penyuluh pertanian dan Babinsa (Bintara Pembina
Desa), melainkan mahasiswa dan petani pun dilibatkan. Kegiatan pengawalan
dan pendampingan inilah yang selanjutnya disebut sebagai kegiatan UPSUS
(Upaya Khusus) peningkatan produksi komoditas padi, jagung, dan kedelai
(Pajale) dalam upaya pencapaian swasembada berkelanjutan.

Salah satu strategi untuk mencapai swasembada padi berkelanjutan
tersebut adalah optimalisasi melalui peningkatan IP padi. Badan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian telah menyusun peta Katam volume I-V, yaitu
Katam untuk lahan pertanian beririgasi di Indonesia pada tingkat tinjau skala
1:250.000. Peta ini menggambarkan potensi pola tanam untuk tanaman
pangan berdasarkan dinamika sumberdaya iklim dan air (Las, et al., 2007,
2008, 2009a, 2009b, 2010). Meski demikian, untuk mencapai surplus beras
tidak cukup hanya dilakukan pada lahan beririgasi, tetapi juga perlu dilakukan
pada lahan potensiallainnya, seperti lahan rawa. Lahan rawa terutama lahan
rawa lebak, merupakan salah satu lahan sub optimal yang menjanjikan untuk
pemgembangan pertanian (Waluyo dan Suparwoto, 2014). Lahan rawa dapat
dijadikan sebagai alternatif lumbung pangan masa depan dan buffer stock
untuk menekan defisit beras bulan September, Oktober, Nopember dan
Desember karena waktu tanam yang berbeda dengan lahan irigasi di pulau
jawa (Syahbuddin et al. 2010).

Intensitas pertanaman di lahan rawa masih rendah (lP 100), kebanyakan
petani (90%) masih menanarn sekali setahun dengan menggunakan varietas
lokal yang memiliki umur fisiologis berbeda antara 6-10 bulan dengan
produktivitas yang masih rendah (2-3 t/ha), sementara hasil-hasil penelitian
Badan Litbang Pertanian menunjukkan bahwa IP dan produktivitas padi di
lahan rawa dapat ditingkatkan. Teknologi pola tanam (VUB-Iokal atau VUB-
VUB) dapat ditingkatkan dari IP 100 menjadi IP 180-200, dan penerapan
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) lahan rawa dapat menghasilkan gabah
> 5 ton GKG per ha. Selama ini, 90% petani lahan raw a yang melakukan
pertanaman padi lokal satu kali dalam setahun berpatokan pada tinggi muka air
alamiah dengan umur bibit 2-4 bulan dan pemupukan minimum. Sering terjadi
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petani menggunakan waktu tanam yang sarna pada setiap kondisi kejadian
iklim yang menyebabkan produksi tidak maksimal dan puso. Kegagalan tanam
dan atau panen akibat kekeringan atau kebanjiran sering dialami petani di lahan
rawa. Pengaturan tanam belum memperhatikan kondisi iklim (anomali iklim)
untuk menghindari kegagalan di atas. Penyusunan Katam rawa dimaksudkan
untuk memberikan arahan dan pedoman penetapan pola tanam berdasarkan
agroekosistem spesifik lahan rawa, termasuk perubahan iklim (anomali).

Kalender tanam lahan raw a lebak ini berbeda dengan Katam lahan sawah
irigasi atau lahan rawa lainnya, karena selain mempertimbangkan prediksi
curah hujan, juga mempertimbangkan fluktuasi genangan. Lahan rawa lebak
merupakan lahan raw a yang unik dan spesifik dengan kondisi tanah dan air
yang berbeda dengan lahan pada umumnya (Ma'as, 2003; Waluyo et al.,
2008; Waluyo dan Suparwoto 2014). Tantangan lainnya adalah dinamika
iklim seperti perubahan pola curah hujan, ketidakpastian kejadian iklim, dan
intensitas serta frekuensi periode kekeringan (El Nino) atau kebasahan (La
Nina) makin tinggi. Perubahan iklim global ini berimbas pada pergeseran
awal dan akhir musim tanam serta berdampak negatif terhadap pola tanam
dan produktivitas tanaman, khususnya tanaman padi . Untuk mengantisipasi
dinamika perubahan pola dan distribusi curah hujan yang tidak menentu,
dan tidak mudah diprediksi, maka peta Katam lahan rawa lebak selain
memperhatikan kondisi periode tan am yang dilakukan oleh petani saat ini
(eksisting), juga harus disusun berdasarkan tiga kejadian iklim, yaitu tahun
kering (TK), tahun normal (TN), dan tahun basah (TB), yang dikombinasikan
dengan tiga kondisi sifat hujan (bawah normal, normal dan atas normal).
Dengan demikian Kalender Tanam (Katam) lahan rawa lebak yang akan
diterapkan dapat disesuaikan dengan masing-masing kejadian iklim dan sifat
hujan tersebut.

Hal lain yang tidak kalah penting dalam pengembangan Katam lahan rawa
lebak adalah prediksi dinamika genangan yang terjadi di lahan rawa lebak.
Selain dipengaruhi oleh curah hujan, genangan ini juga sangat bergantung pada
ketinggian dan kondisi topografi lahan. Umumnya lahan rawa lebak dangkal
akan lebih cepat surut airnya dibanding jenis rawa lebak lainnya.
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a). Penyusunan Kalender Tanam Lahan Rawa Lebak: Studi kasus
di Kalimantan Selatan
Analisis utama yang digunakan pada Katam lahan rawa lebak ini adalah

analisis kombinasi antara prediksi curah hujan dan fluktuasi genangan lahan
rawa lebak. Jadi analisis yang dilakukan berbeda dengan Katam irigasi yang
sudah ada (Las, et 01., 2007, 2008, 2009a, 2009b, 2010). Sedangkan data
yang dipakai dalam penyusunan Katam rawa adalah: 1) curah hujan harian
selama 30 tahun terakhir (1981-2010) lahan rawa lebak Kalimantan Selatan
sejumlah 12 stasiun di 7 Kabupaten dari stasiun iklim Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR)
dan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) di Kalimantan
Selatan; 2) luas tanam 10 tahun terakhir (2000-2010) dari Badan Pusat Statistik
(BPS); 3) prediksi sifat hujan musim tanam 2011/2012 dari BMKG ; 4) tinggi
genangan (52 titik di saluran lahan rawa lebak) dari Balai Penelitian Pertanian
Lahan Rawa (2010); 5) hasil wawancara dengan petani di lahan rawa lebak
(47 responden, dengan pertanyaan utama meliputi tinggi muka air, puncak
tanggal tanam, rotasi tanaman dan intensitas tanam); 6) peta rupa bumi dan
peta administrasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG); 7) peta lahan rawa
dan sawah dari BBSDLP; 8) peta isohyets Kalimantan Selatan, yang mengacu
pada zona agroklimat Kalimantan Selatan hasil modifikasi peta agroklimat
Oldeman et 01. (1977, 1980) yang terdiri dari 6 kelas (Tabel11).

Tabell1. Pengelompokan zona agroklimat

Curah Hujan
(mm/Tahunl

Jumlah Bulan Basah
(Ch > 200 mml

Jumlah Bulan Kering
(Ch < 100 mm/BulanlKelas

> 2500 >9
9-6
>6

6-3
<3 ~6

>6

A
B
C
D
E
F

2500 -1500

< 1500

Sumber: Las et al. (2007).

Penyusunan Katam rawa lebak yang telah dilakukan terdiri dari beberapa
tahap, yaitu:
(1) Kompilasi data curah hujan dan tinggi genangan. Pada tahap ini dilakukan

analisis prediksi curah hujan yang dikombinasikan dengan analisis prediksi
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genangan di lahan rawa lebak. Analisis data curah hujan disesuaikan
dengan kriteria onset (awal musim) dan penetapan onset dengan mengubah
data harian menjadi dasarian. Kriteria onset menggunakan data dasarian
(10 harian), dimana setiap bulannya ada 3 kriteria onset yaitu I, II, dan III.
Kriteria onset atau kriteria awal musim hujan didasarkan atas pola sirkulasi
dinamika atmosfer (Inter Tropical Convergence Zone) di wilayah tropis;
pada bulan Oktober, sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki
musim hujan dan bulan April musim kering. Kriteria onset yang digunakan
disajikan dalam Tabel 12. Kriteria penetapan onset di lahan rawa lebak
didasarkan atas tinggi genangan yang masih dapat ditolerir oleh tanaman
padi, yaitu sekitar 35 cm dari permukaan tanah. Kriteria yang digunakan
adalah: (1) Tinggi genangan < 24 cmldasarian berdasarkan hubungan linier
positif antara tinggi genangan dengan curah hujan spesifik lokasi, dan (2)
Muka air tanah (water table) > 40 cm selama dua dasarian berturut turut.

Tabel 12. Kelompok onset dasarian kalender tanam padi lahan rawa lebak

KEL. Onset KEL. Onset
1 Sep I-II 10 Mar I-II
2 Sep 111-Okt I 11 Mar 111-Apr I

3 Okt II-III 12 Apr II-III

4 Nav I-II 13 Mei I-II

Nav 111-Des I 14 Mei 111-Jun I

Des II-III 15 Jun II-III

7 Jan I-II 16 Jull-II

Jan 111- Feb I 17 Jullll- Ags I

9 Feb II-III 18 Ags II-III

I, II, III identifier menggambarkan dasarian I, II dan III pad a bulan tertentu.

Sumber: Las et af. (2007).

(2) Penentuan tahun kering, tahun normal, dan tahun basah. Ketiga kejadian
iklim tersebut ditentukan melalui analisis data curah hujan yaitu dengan
membandingkan curah hujan tahun tersebut dengan curah hujan rata-rata
normal. Prakiraan maju mundur awal musim hujan ini menggunakan
satuan dasarian (10 harian) yangdibandingkan dengan rata-rata awal
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rnusirn hujan periode 1981-2010. Perhitungan ini menggunakan kriteria
variabilitas iklim seperti disajikan dalam Tabel 13.Variabilitas iklim
ditandai oleh sifat hujan di bawah normal, normal, dan di atas normal, yang
diindikasikan oleh maju dan mundurnya awal musirn hujan dari kondisi
normal. Kriteria maju dan mundur dasarian musim hujan menggunakan
ramalan sifat hujan yang dikeluarkan oleh BMKG masing-masing Zona
Musim (ZOM) di Kalimantan Selatan untuk Musim Tanam 201112012.

No SIFATHUJAN! rainfall characteristics KRITERIA/criteria

Tabel13. Kriteria variabilitas curah hujan tahunan

Atas Normal (AN)

Normal (N)
Bawah Normal (BN)

< %85 dari rata- rata normal

% 115· 85 dari rata-rata normal
>% 115 dari rata-rata normal

Sumber: BMKG (2011).

(3) Penyusunan peta Katam. Penyusunan peta ini dilakukan melalui overlay dan
tumpang tindih peta administrasi, peta lahan rawa, peta sawah di lahan rawa,
dan hasil analisis data Katam. Penetapan Katam potensial dilakukan dengan
analisis terhadap data curah hujan dan tinggi genangan. Hasil analisis
tersebut kemudian dipetakan untuk dibuatkan Iso Katam (garis yang
menghubungkan lokasi dengan Katam yang sarna). Proses ini kemudian
dilanjutkan dengan mengekstrak peta tersebut dalam bentuk tabular.
Proses penarikan garis Iso Katam dilakukan dengan kombinasi antara tiga
skenario iklim, pada tiga tipe lebak sehingga terdapat sembilanpola Iso
Katam yang sudah dilakukan penarikan garisnya, yang akan dilanjutkan
dengan pemetaan.

(4) Penyusunan data tabular Katam lahan rawa lebak meliputi hasil onset, luas
tanam, luas rawa lebak, dan luas sawah di lahan rawa. Penyusunan data
tabular ini dilakukan dengan analisis data curah hujan, data BPS dan data
dari peta.

(5) Verifikasi lapang. Verifikasi dilakukan dengan cara survei dan wawancara
di lapangan. Survei dilakukan dengan dasar peta yang telah dibuat
dengan memilih secara sengaja pusat persawahan di lahan rawa lebak
dan dilakukan penandaan dengan GPS. Selanjutnya dilakukan wawancara
dengan petani yang ditemui selama survei dengan daftar pertanyaan yang
telah disiapkan.
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(6) Perbaikan peta dan data tabular berdasarkan verifikasi lapang. Berikut
kerangka pikir penyusunan peta kalender tanam padi lahan rawa lebak
yang telah dilakukan (Gambar 14).

Verifikasi dilakukan untuk menyempurnakan peta Katam padi lahan rawa
lebak dengan survei dan wawancara dengan petani. Survei dilakukan selain
untuk mengetahui waktu tanam aktual dan membandingkannya dengan yang
dipresiksi. Materi wawancara meliputi tinggi muka air, puncak tanggal tanam,
rotasi tanaman, intensitas tanam, sarana yang digunakan, sistem pengairan dan
produksi padi. Survei dilakukan di 27 kecamatan di Kalimantan Selatan yang
mempunyai lahan rawa, tersebar di tujuh Kabupaten dengan total responden
47 orang.

nPE
GENANGAN

IKlIM
MUSIMTANAM

SIFATHUJAN
AN, N, BN

KALENDER TANAM/
MUSIMTANAM

npOlDGI
LAHAN

LUAS
TANAM

PETA ADMINISTRASI,
LAHAN RAWA LEBAK,

SAWAH,Dll

uxs n. 'iA.\1
TR,TK, rx

Gambar 14 Diagram alir penyusunan peta Katam padi lahan rawa lebak (dimodifikasi
dari Syahbuddin et al., 2010)
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b). Deskripsi lahan rawa lebak di Kalimantan Selatan
Luas lahan sawah lebak di Kalimantan Selatan mencapai 66.649 ha,

terluas terdapat di Kecamatan Candilaras Utara, Kabupaten Tapin sekitar
5.168 ha. Puncak musim tanam di Kalimantan Selatan terjadi pada bulan
Maret (Hasil analisis data BPS, 2011). Dalam penetapan Katam di lahan rawa
eksisting, luas lahan sawah yang ada di ekosistem rawa digunakan sebagai
luas baku lahan sawah pada masing-masing tipologi lahan. Karena luasannya
yang berubah-ubah mengikuti dinamika tinggi genangan air di lahan rawa
lebak, maka luas baku sawah ini juga berubah-ubah. Pada analisis Katam
lahan rawa lebak ini, digunakan luas lahan sawah di rawa lebak per kecamatan
tahun 2010. Jumlah kecamatan di Kalimantan Selatan yang memiliki sawah
di lahan rawa lebak dapat dilihat dalam Tabel14.

Tabel14. Jumlah kecamatan yang memiliki sawah pada tipologi rawa lebak di Provinsi
Kalimantan Selatan

Provinsi
Lebak

Luas Lahan Sawah (hal Jumlah Kecamatan

Balangan
Banjar
Banjarbaru
Banjarmasin
Barito Kuala
Hulu Sungai Selatan
Hulu Sungai Tengah
Hulu Sungai Utara
Kota Baru
Tabalong
Tanah Bumbu
Tanah Laut
Tapin

1.571
9.598

o
o
o

7.568
5.256
17.293

o
10.472

o
4.393
10.498

2
6
o
o
o
8
5
9
o
6
o
5
4

Total 66.649 45

Sumber: Hasil analisis data BPS(2011).

Meskipun dari aspek kesuburan tanah rawa lebak tidak memilikimasalah,
sebab sebagian besar merupakan daerah endapan banjir dari daerah hulu yang
relatif subur, hambatan ketersediaan air menjadikan lahan ini tidak terlalu
banyak tergarap/dibuka untuk areal persawahan. Hambatan ketersediaan air
tersebut tidak saja terkait dengan kekeringan pada saat kemarau panjang,
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tetapi juga aspek keberlimpahan air yang dapat menyebabkan lahan tergenang
eukup lama (sekitar 1-3 bulan untuk rawa lebak dangkal dan tengahan, dan >
6 bulan untuk lebak dalam). Sebagian besar lahan rawa lebak di Kalimantan
Selatan ditanami padi unggul dengan sistem rintak, yaitu penanaman padi
yang dilakukan menjelang musim kemarau, dimana tinggi muka air sudah
meneapai 15-20 em dari permukaan tanah.

Topografi yang berbeda-beda antar lahan membuat saat tanam yang
mengaeu pada ketinggian muka air tersebut menjadi sangat bervariasi, namun
seeara garis besar sesuai topografinya, lahan lebak dibagi menjadi 3 (tiga)
tipologi yaitu lebak dangkal, tengahan dan dalam. Sebagai konsekuensinya,
terjadi perbedaan saat tan am tiap tipe lebak. Pada tahun normal (TN),
penanaman di lahan rawa lebak dilakukan pada bulan Mei, sedangkan di
lahan rawa lebak tengahan penanaman dilakukan pada bulan Juni, dan di
lahan rawa lebak dalam pada bulan Julil Agutus, sedangkan pada tahun kering
(TK), penamanan di lahan rawa lebak dangkal menjadi lebih awal sekitar bulan
April, lebak tengahan pada akhir Mei dan lebak dalam pada awal bulan Juli.
Pada tahun basah (TB), penanaman di lahan lebak dangkal dilakukan pada
bulan Juni sedangkan di lahan lebak tengahan bergeser pada bulan Juli dan
lebak dalam tidak bisa ditanami karena waktu lahan berada pada ketinggian
air yang aman untuk pertumbuhan padi relatif sempit.
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c). Sifat Hujan dan Perkiraan Awal Musim Tanam
Zona Musim (ZOM) di Provinsi Kalimantan Selatan, diperkirakan terjadi

pada bulan Oktober 2011, yaitu antara dasarian I - III bulan Oktober 2011.
Sedangkan sifat hujan pada musim hujan 2011/2012 diperkirakan umumnya
Normal (N) hingga Atas Normal (AN).

Perbandingan awal musim hujan 201112012 dengan zona musim di
Kalimantan Selatan di sebagian wilayah rata-rata maju 1-2 dasarian dan di
sebagian wilayah lainnya mundur rata-rata 2 dasarian. Awal musim hujan
daerah Barito Kuala bagian utara, Barito Kuala bagian tengah, Barito Kuala
bagian selatan, Banjar bagian barat, dan Tapin bagian selatan rata-rata maju
1 dasarian. Sedangkan awal musim hujan daerah Barito Kuala bagian barat
laut, Banjar bagian tengah, Banjar bagian timur, Banjar bagian selatan, Kota
Banjarbaru, Tanah Laut bagian utara, Hulu Sungai SelataniTapin bagian timur,
Banjar bagian timur laut, dan Tanah Bumbu bagian barat laut rata-rata maju 2
dasarian. Awal musim hujan daerah Pulau Laut rata-rata mundur 1 dasarian.



Sedangkan daerah Hulu Sungai Tengah bagian selatan, Hulu Sungai Selatan
bagian barat, Tapin bagian utara, dan Hulu Sungai Utara bagian selatan rata':'
rata mundur 2 dasarian (BMKG, 2011)

d). Tinggi Genangan di Lahan Rawa Lebak
Tinggi genangan air (TG) di lahan rawa lebak nyata dipengaruhi oleh

eurah hujan (CH) dan tinggi muka air sungai (TA). Hubungan ketiga variabel
tersebut untuk lahan rawa lebak dangkal adalah TG = -75,45 - 0,21CH +
0,28TA; TG = -51,70 - 0,91CH + 0,31 TA untuk lahan rawa lebak tengahan;
dan TG = -29,20 - 1,12CH + 0,34TA untuk lahan rawa lebak dalam di kawasan
lebak Ogan Komiring Ilir, Sumatera Selatan (Waluyo et al., 2008). Ketiga
persamaan tersebut menunjukkan bahwa gradasi koefisien eurah hujan terhadap
tinggi genangan untuk tipe luapan lebak tengahan empat kali lebih besar
dibandingkan lebak dangkal, dan semakin besar pada lebak dalam. Artinya
setiap satu satuan eurah hujan akan mempengaruhi tinggi genangan 4-5 kali
lebih besar pada lebak tengahan dan lebak dalam dibandingkan lebak dangkal.

Dari simulasi pola tinggi genangan rata-rata selama 2 tahun di lahan
rawa lebak di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (Gambar
15), terlihat bahwa tinggi genangan seeara tegas mempengaruhi pola tanam.
Pada musim hujan tinggi genangan menjadi faktor penentu penanaman padi,
sementara pada musim kering tinggi muka air tanah menjadi pembatas.

Seeara umum tinggi genangan optimal untuk tanaman padi di sawah <
24 em. Pada musim hujan genangan air yang dapat ditoleransi padi sekitar 35
em dari permukaan tanah. Padi lokal mempunyai mekanisme mempertahankan
diri dari genangan air dengan memanjangkan batang melewati permukaan
air. Sementara untuk padi unggullahan rawa, rendaman air di atas 35 em itu
dapat ditoleransi bila lama genangan tidak melebihi14 hari . Sementara tinggi
muka air tanah yang optimal untuk tanaman padi ialah < 40 em. Pada kondisi
itu perakaran tanaman padi masih dapat menjangkau air untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Pada musim kering, tinggi muka air tanah turun atau
lebih dalam dari 40 em. Saat itu perakaran padi tidak lagi dapat menjangkau
air sehingga menjadi faktor pembatas.
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Gambar 15. Hasil sirnulasi pola tinggi genangan rata-rata 2 tahun (tahun 2010-2011)
pada tiga tipe luapan rawa lebak pada kondisi tahun kering (TK), tahun
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normal (TN) dan tahun basah (TB) di Barabai, Hulu Sungai Tengah,
Kalimantan Selatan

Potensi penanaman padi terluas terdapat di lebak dangkal selama periode
Mei-Oktober di Barabai. Pada periode tersebut tinggi genangan air, baik di
tahun basah, tahun normal maupun tahun kering <24 ern, bahkan pada tahun
kering dalam periode yang sarna (Mei-Oktober) penanaman padi masih dapat
dilakukan karena tinggi muka air tanah < 40 ern. Masih pada Gambar 15 bahwa
selama Januari-Mei pada tahun basah, padi tidak dapat tan am di lahan lebak
dangkal karena genangan air sangat tinggi, sebaliknya pada tahun normal dan
tahun kering penanaman padi dapat dilakukan dengan sistem penyemaian
bertahap seperti yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Pola penanaman padi yang serupa terlihat di lahan rawa lebak ten gahan,
namun periodenya lebih pendek (Juni-Oktober). Sarna halnya dengan lebak
dangkal, di lebak tengahan penanaman pada periode Januari-Mei tidak
dapat dilakukan baik pada tahun kering, normal maupun tahun basah karena
genangan air masih tinggi. Sementara di lahan rawa lebak dalam penanaman
padi tidak dapat dilakukan sepanjang tahun baik pada tahun kering, normal
maupun tahun basah.

e). Realisasi Luas Tanam dan Musim Tanam Eksisting
Berdasarkan Gambar 16, sebagian besar (lebih 90%) pola tanam

dilakukan satu kali dalam satu tahun. Terlihat bahwa lahan rawa memiliki
tingkat kekukuhan yang tinggi terhadap perubahan iklim. Pola realisasi
tanam hanya men gal ami pergeseran sedikit sekali ketika terjadi EI Nino
maupun La Nina. Seeara spesifik dapat dikatakan bahwa sebagian lahan rawa
lebak tengahan dan lahan rawa lebak dalam akan mengalami perluasan areal
pemanfaatan. Perluasan areal pemanfaatan ini merupakan kompensasi dari
tidak dapat dimanfaatkannya lebak dangkal untuk usaha tani padi sawah. Pada
saat itu lebak dangkal tidak dapat dimanfaatkan karena lahan sangat kering
pada musim kemarau seiring dengan susutnya air di lahan lebak tengahan
dan lebak dalam.
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Gambar 16. Pola realisasi luas areal tanam dasarian padi di lahan sawah lebak di
Kalimantan Selatan, periode 2000-2010.

N D

Puncak musim tan am di lahan rawa lebak dipengaruhi oleh berbagai
hal. Salah satunya adalah keterbatasan tenaga kerja, sehingga musim tan am
bergeser dari yang semestinya. Bulan musim tanam disajikan dalam Tabel15.

Tabe115. Puncak realisasi tanam dasarian (Rata-rata puncak tanam dari tahun 2000-2010)

Tipologi lebak/ Genangan Musim Hujan.
TK TN T8

Lebak Dangkal April ke III Mei ke II Juni ke I

Lebak Tengahan Mei ke III Juni ke II Juli ke I
Lebak Dalam Juli ke I Juli ke III

f). Kalender Tanam Potensial (tahun basah, tahun normal dan
tahun kering)

Berdasarkan hasil analisis waktu tanam potensial (Gambar17), bahwa
waktu tanam padi di lahan rawa lebak Kalimantan Selatan dimulai pada bulan
Januari akhir dan bulan Mei akhir.Hal itu dapat dipahami karena pada bulan
tersebut sudah terjadi hujan sehingga lahan telah basah dan genangan tidak
terlalu tinggi.
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Luas baku lahan sawah rawa lebak di Kalimantan Selatan adalah 66.649
ha. Berdasarkan analisis Katam potensial (Gambar 18), potensi tanam terluas
terjadi pada tahun kering, yaitu Musim Tanam 2 (MT 2, yaitu Kelompok onset
7-12 sekitar bulan Januari sampai April), sedangkan pada tahun basah dan
tahun normal, potensi tanam terluas terjadi pada MT 3 (Kelompok onset 13-
18 sekitar bulan Mei sampai Agustus). Dari luas baku lahan sawah tersebut
potensi tanam terluas terjadi pada tahun kering seluas 64.951 ha, sementara
pada tahun normal hanya seluas 37.352 ha. Hal ini menunjukkan luas tanam
padi bertambah karena lahan yang tadinya tidak bisa ditanami pada tahun
normal karena genangan tinggi dapat ditanami pada tahun kering karena
genangan berkurang.

Sebaliknya pada tahun basah luas tanam padi bertambah (54.163 ha)
dibandingkan tahun normal. Hal ini disebabkan mayoritas rawa lebak di
Kalimantan Selatan merupakan lebak dangkal dan lebak tengahan. Pada kedua
tipe lebak tersebut jumlah curah hujan sangat mempengaruhi luas tanam.
Hujan yang terjadi selama tahun basah ternyata lebih banyak menggenangi
lebak dalam atau lebak tengahan dibanding lebak dangkal. Hal tersebut sesuai
dengan hasil penelitian Waluyo et al. (2008), bahwa setiap satu satuan curah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kelompok Onset

- -TK--TB

Kelompok onset 1: Sep I-II, 2: Sep III-Okt I, dst sesuai Tabel2

Gambar 17. Grafik kalender waktu tanam lahan rawa lebak di Kalimantan Selatan
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hujan akan mempengaruhi tinggi genangan lebih besar empat dan lima kali
untuk lebak tengahan dan dalam dibandingkan lebak dangkal.

r------- Luas Tanam

80,000 ------

60,000 --~ 40,000-
MTl
MT2
MT320,000 -

TB TK TN

MT = Musim tanarn; MT I: Kelompok Onset 1-6, sekitar bulan September sampai
Desember; MT II: Kelompok onset 7-12 sekitar bulan lanuari sampai April, dan MT III:

Kelompok onset 13-18 sekitar bulan Mei sampai Agustus

Gambar 18. Luas tanam menurut analisis katam potensial pada lahan rawa lebak di
Kalimantan Selatan

Meskipun potensi tanam pada tahun kering lebih luas dibandingkan
tahun normal dan tahun basah, IP padi di lahan rawa lebak Kalimantan Selatan
masih rendah, yaitu kurang dari 1 (IP <100). Hal ini terlihat pada tahun kering,
dim ana IP hanya 68,40%, sementara pada tahun normal dan tahun basah lebih
rendah, masing-masing 39,33% dan 57,04%. Peluang meningkatkan IP masih
terbuka, terutama pada musim tanam II (MK I) karena genangan air di lahan
mulai berkurang seiring berkurangnya curah hujan. Sementara pada musim
tanam I (MH I) curah hujan yang tinggi membuat genangan air tinggi dan
pada musim tanam III (MK II) kondisi lahan sangat kering.

Secara potensial, lahan rawa lebak dapat ditanami padi dua kali setahun.
Hal ini didukung oleh Waluyo (2000), bahwa lahan rawa lebak dapat ditanami
padi 2 kali setahun dengan perencanaan pola tanam yang baik. Oleh karena
itu, diperlukan upaya penataan jaringan drainase, penyediaan saprodi tepat
waktu, dan pemahaman petani terhadap perilaku lahan rawa lebak, di mana
pada saat memasuki musim hujan, persemaian dan penataan kesuburan lahan
harus sudah dilakukan.
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Gambar 19 dan Gambar 20 menyajikan peta dan tabular Katam lahan
rawa lebak di Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun kering. Pada gambar tersebut
diketahui bahwa di Kecamatan Telaga Langsat terdapat lahan rawa lebak
dangkal seluas 171 ha. Musim Tanam 1 (MT1) dapat dilakukan pada Januari
III-Februari I atau pada onset zona 8, dengan luas 43 ha atau 25% dari luas
lahan lebak potensial (171 ha). Lahan rawa lebak di kecamatan tersebut juga
potensial ditanami padi 2 kali setahun (IP 200), yaitu pada Mei III-Juni I
atau pada onset zona 14, dengan luas tanam 25 ha atau 15% dari lahan lebak
potensial. Berdasarkan analisis tersebut, ditunjukkan bahwa lahan rawa lebak
di Kecamatan Telaga Langsat berpotensi untuk ditingkatkan produksi padinya
melalui peningkatan intensitas tanam dari sekali (IP 100) menjadi dua kali
setahun (IP 200). Dengan asumsi rata-rata produksi padi di lahan rawa lebak
sekitar 4 toniha, maka potensi tambahan produksi padi pada MT 2 adalah
100 ton.

Gambar 19. Contoh Peta Katam padi sawah rawa lebak tahun kering di Kec, Telaga
Langsat, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan
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PROVINSI: KALIMANTAN SELATAN (63)
KABUPATEN/KOTA: HULU SUNG AI SELATAN (6306)
KECAMATAN: TELAGA LANGSAT (6306030)

SKENARIO: TAHUN KERING
AGROEKOSISTfM: LAHAN RAWA lEBAK
KOMOOITAS: PADI SAWAH

Potensi Tanam lmlfks Perlanaman (%)
luas Baku MY! MTn MYIII

IHo t(ecamatan i Tipologi lah ae Saw.h(H.) W.ktuT.nam LUilS Waktu Tanam I Luas Waktu Tanam Luas MYl MYU MYIII Tobl
i i (da",ian) (Ha) ldasarian) (Ha) (da,,';'.) (Ha)

1 TElAGAlA'(;5AT lelJokDangkal 171 )AN111- FE, I 71 MElill-JUNI; 43 0 4.1 25 0

i Z TElAGAIA'(;5AT il,"", TfIl9'han 0 0 , 0 0 0 0 0

1
3 TElAGAlA'lGSAT IlfbakDalam G 0 j 0 0 0 0 0

i )umlah 171 74 I 43 0!

Gambar 21. Lahan Lebak di Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

Gambar 20. Contoh Tampilan Tabular Peta Katam padi sawah rawa lebak tahun kering
di Kec Telaga Langsat, Kab. Hulu Sungai Selatan, i Kalimantan Selatan

Puncak musim tanam yang dilakukan petani di lahan lebak tengahan dan
dalam terjadi pada bulan Juni sampai bulan Juli, sedangkan lebak dangkal
terjadi pada bulan Januari sampai Maret. Hal ini terjadi karena rata-rata air
surut di lahan lebak dangkallebih cepat. Tanggal puncak tanam yang didapat
dari hasil wawancara petani ini mirip dengan hasil analisis rnusim tanam
eksisting yaitu dimulai pada bulan April sampai dengan bulan Juli. Sedangkan
hasil analisis musim tanam potensial menunjukkan bahwa musim tanam bisa
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dirnulaipada bulan Januari pada lebak dangkal dan mulai bulan Mei pada lebak
tengahan ..Hasil verifikasi ini menunjukkan bahwa musim tanam eksisting
(hasil analisis data BPS dan wawancara petani) dan musim tanam potensial
menunjukkan pola yang mirip dimana puncak tanam pertama terjadi dari bulan
Januari sampai bulan April pada tahun yang bersangkutan.

V. Penutup
Peta KalenderTanam (Katam) lahan rawa lebak diharapkan dapat menjadi

panduan operasional baik bagi penyuluh pertanian, maupun petani dalam
menjalankan usahataninya secara berkelanjutan. Sosialiasi yang intensif
harus terus dilakukan oleh petugas yang disiapkan dan melibatkan pihak lain
yang bersentuhan dengan sektor pertanian terutama pendidikan antisispasi
iklim. Kontroling, monitoring dan evaluasi yang terus menerus juga harus
terns dilakukan untuk meningkatkan kualitas Katam lahan rawa lebak serta
aplikasinya di sektor pertanian.

Kalender tanam (Katam) lahan rawa lebak ini hanya merupakan salah
satu alat bantu untuk meningkatkan produksi pertanian di lahan raw a pada
khususnya melalui arahan penentuan waktu tanam, pola tanam, dan intensitas
pertanaman. Keberhasilan membangun pertanian Indonesia, terutama di lahan
rawa lebak tentu tidak sekedar dengan adanya Katam ini. Hal penting lainnya
adalah peran serta maksimal seluruh pemangku (stakeholder) bidang pertanian
harus dikerahkan untuk membantu meningkatkan produksi padi nasional dan
kedaulatan pangan bangsa. Kemauan untuk membuka diri dan bekerjasama
merupakan kata kunci keberhasilan pertanian di Indonesia menuju negara
yang berdaulat pangan.
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5

ADAPTASIPERUBAHANIKllM
DllAHAN RAWA lEBAK

UNTUK TANAMAN PANGAN

Eni Maftu'ah, Wahida Annisa Yusuf, dan Siti Nurzakiah
Balai Penelitin Pertanian Lahan Rawa

Ringkasan
Fenomena perubahan iklim sudah terjadi dan saat ini sedang

berlangsung sampai waktu yang akan datang. Perubahan iklim terjadi
akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) terutama
co2, sehingga menyebabkan peningkatkan suhu udara secara global.
perubahan pola hujan, peningkatan muka air laut, dan meningkatnya
kejadian iklim ekstrim seperti El-Nino dan La- Nina. Perubahan iklim
di lahan rawa lebak menimbulkan dampak positif dan negatif. EI Nino
dapat berdampak positif terhadap luas areal tanam di lahan rawa lebak
(terutama lebak tengahan dan dalam), namun pada lebak dangkal dapat
menyebabkan kekeringan, serta meningkatkan kerentanan terhadap
kebakaran lahan. Teknologi adaptasi menghadapi perubahan iklim
di lahan raw a lebak antara lain melalui pengaturan air sistem tabat
bertingkat, pemanfaatan Kalender Tanam Rawa (Ketam Rawa), penataan
lahan sistem surjan, pengelolaan lahan tanpa bakar, sistem pertanian
terpadu, serta sistem mina padi. Tindakan adaptasi mengarah pada usaha
meminimalisasi risiko akibat iklim, untuk meningkatkan resiliensi dan
mengurangi kerentanan terhadap kondisi iklim yang tidak kondusif.
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Kebijakan dan program adaptasi dan mitigasi secara sinergis akan
menentukan keberhasilan serta sekaligus upaya untuk meminimalkan
penyebab perubahan iklim, Arah pengembangan lahan rawa lebak untuk
pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim harus memperhatikan
kaidah kesesuaian lahan (zonas i) yaitu pada areal pengembangan
pertanian (zona budidaya), dan zone konservasi diperlukan untuk
menjaga keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan.

I. Pendahuluan
Perubahan iklim merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan

pertanian saat ini. Perubahan iklim adalah kondisi beberapa unsur iklim yang
magnitude dan atau intensitasnya cenderung berubah atau menyimpang dari
dinamika dan kondisi rata-rata menuju ke arah (trend) tertentu (Las, 2011).
Fenomena perubahan iklim sudah terjadi dan saat ini sedang berlangsung
sampai waktu yang akan datang. Indikator terjadinya perubahan iklim antara
lain; meningkatnya temperatur, meningkatnya muka air laut, terjadinya
pergeseran pola curah hujan dan semakin sering terjadi iklim ekstrim seperti
kekeringan, banjir, top an dan badai.

Perubahan iklim terjadi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca
(GRK) terutama CO2, sehingga menyebabkan peningkatan suhu udara dan
diprediksi pada tahun 2100 peningkatan suhu mencapai 3-7% jika tidak
ada upaya mitigasi (IPCC, 2007; Schlesinger and Roberts, 2009). Saat
ini dampak perubahan iklim telah dapat dirasakan, diantaranya terjadinya
peningkatan suhu udara, perubahan pola hujan, peningkatan muka air laut,
dan meningkatnya kejadian iklim ekstrim seperti El-Nino dan La- Nina
(Badan Litbang Pertanian, 2011). Perubahan iklim akan berdampak terhadap
pergeseran musim, yaitu musim hujan semakin singkat namun curah hujannya
tinggi, sehingga selain menyebabkan kekeringan juga kebanjiran pada waktu
musim hujan (Sahu et aI, 2010; Ashok and Saji, 2007).

Pengaruh perubahan iklim untuk sektor pertanian sang at teras a bila
dibandingkan sektor yang lainnya. Dampak perubahan iklim global terhadap
sektor pertanian dibedakan atas dampak yang bersifat (1) kontinu kenaikan
suhu udara, perubahan pola hujan, kenaikan salinitas air tanah pada daerah
dekat pantai, (2) dampak diskontinu diantaranya meningkatnya gagal
panen akibat perubahan iklirn, (3) dampak permanen yaitu berkurangnya
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luas kawasan pertanian (Boer et al., 2011). Variabilitas iklim yang ekstrim,
sehingga menurunkan produksi padi baik akibat menurunnya luas tanam
maupun produktivitas lahan. Dampak negatif nyata dari perubahan iklim
untuk pertanian adalah serangan organisme penganggu (OPT) yang semakin
meningkat (Haryono, 2013), salinitas akibat naiknya permukaan air laut (Faqih
dan Boer, 2013), meningkatnya emisi CO2 akibat kebakaran lahan dan drainase
berlebihan (over drainage) terutama pada lahan gambut (Dariah et al., 2013).

Salah satu lahan yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim adalah
lahan rawa lebak. Lahan lebak di Indonesia mencapai 13,28 juta hektar yang
tersebar di Sumatera sekitar 2,79 juta hektar, Kalimantan 3,58 juta hektar,
Papua 6,31 juta hektar, dan Sulawesi 0,61 juta hektar (Nugroho et al. 1992).
Luas lahan rawa lebak yang telah dibuka dan berpotensi untuk pertanian
diperkirakan sekitar 1,43 juga ha, terse bar di Kalimantan Timur seluas
509.426 ha, Sumatera Selatan 368.685 ha, Riau 211.587 ha, Kalimantan
Selatan 208.893 ha, dan Lampung 126.465 ha (Alkasuma et al. 2003; Arifin
et al., 2005).

Perubahan iklim di lahan rawa lebak menimbulkan dampak positif dan
negatif. El Nino dapat berdampak positif terhadap luas areal tan am di lahan
rawa lebak (terutama lebak tengahan dan dalam). Pada kondisi iklim normal,
lahan rawa lebak dalam tidak dapat ditanami padi. Namun, pada kondisi
El Nino, memungkinkan untuk perluasan areal tanam dan peningkatan
indeks pertanaman (IP) padi di lahan rawa lebak dangkal, dengan semakin
surutnya lebak dalam. Pada lebak tengahan umumnya satu kali tan am untuk
padiJpalawijalhortikultura, dengan adanya El Nino meningkat luasnya dari
16.223 ha menjadi 23.958 ha dan pada lebak dalam, 1x tanam padi/palawijaJ
hortikultura meningkat dari 1.258 ha rnenjadi 6.024 ha. Pada kondisi La
Nina, luas areal tan am menurun, baik pada lebak tengahan maupun dangkal
(Nursyamsi et al., 2014).

Berbagai komoditi tanaman dapat tumbuh di lahan raw a lebak, baik
tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Pengembangan lahan lebak untuk
usaha pertanian umumnya dihadapkan pada masalah rejim air dan fluktuasi
air yang seringkali sulit diduga, hidrotopografi lahan beragam dan umumnya
belum ditata baik, kebanjiran pada musim hujan dan kekeringan pada musim
kemarau terutama di lahan lebak dangkal, dan sebagian lahannya bertanah
gambut. Masalah rejim air dan fluktuasi air yang sulit diprediksi diperparah
dengan terjadinya perubahan iklim.
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II. Karakteristik Lahan Rawa Lebak

Perubahan kondisi alami lahan rawa lebak akibat perubahan iklim
memerlukan upaya adaptasi. Adaptasi perubahan iklim adalah kemampuan
suatu sistem (termasuk ekosistem, sosial ekonomi, dan kelembagaan) untuk
menyesuaikan dengan dampak perubahan iklim, mengurangi kerusakan,
memanfaatkan kesempatan, dan mengatasi konsekuensinya (lPCC, 2007).
Langkah adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim di lahan lebak antara
lain: pengelolaan air, penggunaan varietas toleran (rendaman, kekeringan,
tahan organism penganggu tanaman), varietas umur genjab, diversifikasi
tanaman dan pangan.

Lahan rawa lebak, menurut terminologi landform adalah backswamp
atau rawa belakang. Lahan rawa lebak merupakan rawa non pasang surut
yang sumber airnya berasal dari eurah hujan, baik eurah hujan setempat
maupun eurah hujan kawasan hulu, sehingga ketinggian muka air dipengaruhi
oleh eurah hujan tersebut. Bentuk landscape kawasan rawa lebak umumnya
seperti eekungan (mangkuk), sehingga dalam waktu yang sama terjadi variasi
ketingggian genangan, antara kawasan pinggir sampai ke tengah eekungan
tersebut. Kedua kondisi ini menyebabkan terjadinya variasi ketinggian
genangan dan lama genangan (Nursyamsi et 01., 2014).

Lahan rawa lebak dibagi dalam 3 (tiga) tipe yaitu : (1) lebak dangkal, (2)
tengahan, dan (3) dalam atau sangat dalam (Subagyo, 2006). Lebak dangkal
yaitu kawasan yang mempunyai tinggi genangan antara 25-50 em dengan lama
genangan minimal 3 bulan dalam setahun. Wilayahnya merupakan wilayah
yang hidrotopografinya paling tinggi dan terletak paling dekat dengan tanggul
sungai. Lebak tengahan yaitu kawasan yang mempunyai tinggi genangan
antara 50-100 em dengan lama genangan 3-6 bulan dalam setahun. Wilayah
ini mempunyai hidrotofografi lebih rendah dari lebak dangkal dan merupakan
wilayah antara lebak dangkal dengan lebak dalam.Lebak dalam, wilayah yang
mempunyai tinggi genangan > 100 em dengan lama genangan > 6 bulan dalam
setahun. Perbedaan kondisi hidrotropogis tersebut menyebabkan perbedaan
pengelolaan air. Masalah hidrologi di lahan lebak yang seringkali terjadi
adalah laju kenaikan genangan air yang sukar diprediksi karena besarnya
debit air yang dipengaruhi oleh eurah hujan di kawasan hulu, hidrotopografi
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lahannya beragam dan umumnya belum ditata dengan baik, sehingga
seringkali kebanjiran pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau.
Pengelolaan air merupakan kunci keberhasilan pemanfaatan lahan raw a lebak
untuk pertanian.

Masalah yang sering dijumpai pada lahan rawa lebak ialah kondisi
air yang fluktuatif, bergantung pada curah hujan atau luapan banjir hulu
sungai, serta hidrotopografinya beragam dan umumnya belum ditata dengan
baik. Dengan kondisi demikian, pengembangan rawa lebak untuk pertanian
khususnya tanaman pangan dalam skala luas memerlukan penataan lahan
dan jaringan tata air (Achmadi dan Las 2006; Noor 2007; Syahbuddin 2011).
Pengendalian air di lahan rawa lebak mempengaruhi ketersediaan hara bagi
tanaman. Reaksi kimia tanah di lahan lebak dipengaruhi oleh kondisi antara
basah dan kering, sehingga menciptakan proses reduksi-oksidasi. Keadaan ini
menimbulkan dinamika fisikokimia, geokimia dan biokimia di lahan lebak
(Noor, 2007). Kondisi ini dapat menguntungkan dan dapat merugikan. Untuk
itu penataan pengendalian air harus menghindari kerusakan secara ekologis.

Selain masalah fluktuasi air, kualitas air di kawasan rawa lebak juga
beragam. Kualitas air dipengaruhi oleh sifat internal dan eksternal. Sifat
internal yang mempengaruhi antara lain: (1) karakteristik hidrologi, (2)
sumber daya hayati (gulma dan tumbuhan air lainnya), dan (3) sifat kimia
dan kesuburan tanahnya Genis tanah). Sifat eksternal yang mempengaruhi
antara lain: (1) lingkungan fisik di bagian hulu dan setempat, dan (2) kegiatan
manusia dalam pemanfaatan dan pengelolaannya (Nursyamsi et ai., 2014).

Selain masalah hidrologi, masalah biofisik lainnya dalam pengembangan
lahan lebak untuk produksi pangan adalah kesuburan tanah relatif rendah
dan beragam (Noor, 2007; Syahbuddin, 2011). Keberagaman kesuburan
lahan lebak tergantung pada tipologi lahan dan jenis tanahnya. Lahan lebak
dangkal umumnya mempunyai kesuburan tanah yang lebih baik karena adanya
pengkayaan dari endapan lumpur yang terbawa luapan air sungai (Effendi et
al., 2014). Secara alami dan terus menerus, lahan lebak umumnya mendapat
endapan lumpur dari daerah di atasnya terutama daerah pinggiran sungai
besar, sehingga walaupun kesuburan tanah umumnya tergolong sedang, tetapi
keragamannya sangat tinggi antar wilayah ataupun antar lokasi (Ismail et al.,
1993; Ar-Riza dan Alihamsyah, 2005).

Jenis tanah di lahan lebak berupa tanah mineral dan gambut (Alihamsyah,
2005). Lahan lebak dengan jenis tanah mineral yang berasal dari endapan
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sungai cukup potensial untuk budidaya tanaman pangan. Tanah mineral
memiliki tekstur liat dengan tingkat kesuburan alami sedang hingga tinggi,
pH 4-5, dan drainase terhambat sampai sedang (Effendi et aI., 2014). Lahan
gambut adalah lahan yang memiliki lapisan tanah gambut, terbentuk dari
bahan organik atau sisa-sisa pepohonan yang dapat berupa bahan jenuh air
dengan kandungan karbon organik 12-18% atau bahan tidakjenuh air dengan
kandungan karbon organik 20%. Berdasarkan ketebalan, lahan gambut di
lahan rawa lebak bisa berupa lahan bergambut (ketebalan lapis an gambut
20-50 em), gambut dangkal (50-100 em), gambut sedang (100-200 em), dan
gambut dalam (200-300cm) (Achmadi dan Las 2006).

Masalah biologis yang umum ditemukan di lahan rawa adalah hama
penyakit dan gulma, tikus, orang-orang, dan babi hutan merupakan hama
utama tanaman di lahan rawa yang seringkali sulit dikendalikan dan
menggagalkan praduksi. Penyakit yang sering ditemukan adalah blas dan
busuk pelepah khususnya pada padi. Gulma memiliki pertumbuhan yang
sangat cepat sehingga seringkali menyulitkan kegiatan persiapan lahan, waktu
yang diperlukan lebih lama dengan biaya besar. Gangguan ham a tikus, wereng
coklat dan penggerek batang yang seringkali menyebabkan kegagalan penen
(Rochman et al. , 1991).

II. Perubahan Iklim dan Dampaknya di Lahan Rawa Lebak
Perubahan iklim saat ini disinyalir sebagai akibat dari pemanasan globaL

Peningkatan suhu global disebabkan akibat meningkatnya emisi gas rumah
kaca terutama CO2, CH4 dan Np. Peningkatan GRK tersebut menyebabkan
peningkatan suhu udara, dan diperkirakan pada tahun 2100 suhu udara
dikhawatirkan meningkat menjadi 3-7% jika tidak ada langkah-langkah
mitigasi (lPCC, 2007; Cline, 2008 dan Schlesinger et aI., 2009). Hasil kajian
IPCC (2007) menunjukkan bahwa 11 dari 12 tahun terpanas sejak tahun 1850
terjadi dalam waktu kurun 12 tahun terakhir. Kenaikan temperatur total dari
tahun 1850-1899 sampai dengan tahun 2001-2005 adalah 0,76°C. Muka air
laut rata-rata global telah meningkat dengan laju rata-rata 1,8 mm per tahun
dalam rentang waktu antara tahun 1961 sampai 2003. Kenaikan total muka
air laut yang berhasil dicatat pada abad ke-20 diperkirakan 0,17 m.
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Darnpak dari pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim
dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. IPCC
menyatakan bahwa pemanasan global dapat menyebabkan perubahan yang
signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan intensitas badai
tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, masa
reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi
serangan hama dan wabah penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem
yang terdapat di daerah dengan garis lintang yang tinggi (termasuk ekosistem
di daerah Artika dan Antartika), lokasi yang tinggi, serta ekosistem pantai.

Perubahan iklim saat ini telah dirasakan dengan semakin sering terjadinya
anomali iklim yaitu EI Nino dan La Nina dengan durasi yang semakin
panjang (IPCC, 2001). Gejala munculnya EI Nino biasanya dicirikan dengan
meningkatnya suhu muka laut di kawasan pasifik secara berkala dengan selang
waktu tertentu dan meningkatnya tekanan di samudera pasifik (Fox, 2000;
Nieholis and Beard, 2000; Word Meteorology Organization, 1999). Perubahan
suhu tersebut berkorelasi dengan curah hujan, jika terjadi EI Nino akan terjadi
penurunan curah hujan dan sebaliknya jika terjadi La Nina (Yoshino et al.,
2000). Di daerah tropis EI Nino dan La Nina menimbulkan pergeseran curah
hujan, perubahan besaran curah hujandan perubahan temperature (Irawan,
2013).

Dampak perubahan iklim dapat positif atau negatif, tergantung pad a
karakteristik perubahan iklim terjadi dan karakteristik tanaman pertanian yang
diusahakan (Faqih dan Boer, 2013). Perubahan iklim merupakan salah satu
penyebab produktivitas lahan tidak optimal. Selain menyebabkan kekeringan
perubahan iklim juga menyebabkan curah hujan yang berlebihan sehingga
menyebabkan kebanjiran dan gagal panen. Tanaman pangan, paling rentan
terhadap perubahan pol a curah hujan, karena tanaman pangan umumnya
merupakan tanaman semusim yang relatif sensitif terhadap cekaman (kelebihan
dan kekurangan) air. Kerentanan tanaman pangan sangat berhubungan dengan
sistem penggunaan lahan dan sifat tanah, pola tanam, teknologi pengelolaan
tanah, air, tanaman, dan varietas (Las et aI., 2008).

Perubahan curah hujan akibat EI Nino atau La Nina dapat menimbulkan
pengaruh terhadap produktivitas lahan rawa lebak. Lahan rawa lebak sangat
dipengaruhi oleh curah hujan baik intensitas maupun lamanya. Optimalisasi
cern.mf atan lahan ra va lebak dalam kaitannya dengan perubahan iklim
antara lain akibat fluktuasi air menyebabkan kekeringan dan kebanjiran. Di
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lahan rawa lebak El Nino dan La Nina dapat berdampak positif dan negatif
terhadap luas areal tanam di lahan rawa lebak (terutama pada rawa lebak
tengahan dan dalam). Pada kondisi normallahan rawa lebak dalam tidak
dapat ditanami padi, sedangkan pada kondisi La Nina lahan ~ tdangkal
berpeluang sebagai areal pertanaman padi dan penmgkat-arr:lW -engaruh El
Nino di lahan rawa terhadap luas panen tanaman panga; tidak menimbulkan
perbedaan dibandingkan kondisi normal, namun dengan adanya La Nina luas
areal padi padi berkurang berkurang terutama pada lebak tengahan dan dalam.
Perbedaan pengaruh perubahan iklim terhadap luas areal tanam padiJpalawija/
hortikultura di lahan rawa lebak seperti disajikan pad a Tabel16.

Tabel16.Perubahan kondisi lahan lebak akibat perubahan iklim dari normal, El Nino dan La
Nina (Sumber : Nursyamsi et ai., 2014).

Zona
La- Nina

Luas Lahan lha]
Normal fl- Nino

1. lebak dangkallP 2 (padi/palawija/hortikultura)
2. lebak dangkallP 1 (padi/palawija/hortikultura)
3. lebak tengahan IP 2 (padi/palawija/hortikultura)
4. lebak tengahan IP 1 (padi/palawija/hortikultura)
5. lebak tengahan. Perkebunan
6. lebak tengahan. Semak belukar
7. lebak dalam IP2
8. lebak dalam IP 1
9. lebak dalam perkebunan
10. lebak dalam semak belukar
11. Gambul. Perkebunan
12. Konservasi

2.809
3.090
5.471
16.223
18.955
7.734

1.258
1.773
5.542
22.771

632

2.809
3.090
5.471
23.958
18.955

364
2.445

18.955

775
6.024
1.773 1.773

22.771
632

22.771
632

Jumlah 46.94086.258 86.258

Pada lahan rawa lebak yang mempunyai lapisan atas gambut, kondisi El
Nino menyebabkan kekeringan sehingga tanah mengalami irreversible drying
yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran, serta meningkatkan
emisi karbon (Dariah et al., 2013). Penelitian Khodijah (2015), ketersediaan
air sangat mempengaruhi produksi, luasan panen dan produktivitas lahan rawa.
Peningkatan keberhasilan dalam pemanfaatan lahan rawa serta produktivitasnya
perlu memperhatikan perubahan iklim yang telah berlangsung. Lahan rawa
lebak juga mempunyai cadangan karbon yang besarnya tergantung pada jenis
tanahnya (gambutlmineral) dan penggunaan lahan. Pada lahan gambut lebak
di Desa Pulau Damar, Kalimantan Selatan dengan jenis penggunaan lahan
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pakis-pakisan dan rumput mempunyai eadangan karbon di atas permukaan
sebesar 34,02 ton C/ha, ketebalan gambut sekitar 72 - 481 em dengan sisipan
tanah mineral 17 -19 em dengan ditanami padi eadangan karbonnya sebesar
929,61 ± 185,18 tlha (Nurzakiah et al., 2013).

Cadangan karbon di lahan rawa lebak, terutama di lahan gambut jika
tidak dikelola dengan baik akan dapat teremisi dalam bentuk CO2 maupun
CH4• Berdasarkan penelitian Hadi (2006) ernisi CO2 di lahan raw a lebak Hulu
Sungai Selatan, Kalimantan Selatan berkisar antara 1,241-3,126 g Clrnltahun,
sedang emisi CH4 meneapai 3,0-18,0 g/m/tahun. Lahan raw a lebak yang
mempunyai lapis an atas gambut, sangat peka terhadap kekeringan terutama
pada musim kering. Gambut dalam kondisi alami (tergenang/basah) bersifat
hidrofilik dan mampu mengikat air hingga 20 kali berat keringnya (Stevenson,
1994).

Gambar 23. Cadangan karbon pada beberapa penggunaan lahan rawa lebak
Sumber; Nurzakiah, 2013

Kesalahan dalam pengelolaan lahan rawa lebak gambut menyebabkan
terjadinya perubahan fungsi lahan dan peningkatan emisi GRK. Lahan rawa
gambut dalam keadaan alami berfungsi sebagai gudang pemendaman (sink)
karbon (C). Lahan gambut Indonesia menyimpan sekitar 46 GT atau sekitar 8%
sarnpai 14% dari seluruh C yang ada di lahan gambut dunia (Murdiyarso et al.,
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2004). Kesalahan dalam pengelolaan lahan gambut akan menyebabkan lahan
gambut menjadi sumber utama emisi C, seperti yang sudah terjadi belakangan
ini, khususnya saat terjadi kebakaran lahan gambut. Beberapa faktor utama
yang mempengaruhi peningkatan dan menyebabkan lahan garnbut menjadi
sumber emisi C adalah adanya pembalakan (illega/logging), peiuiahan tata.' (

guna hutan/lahan, konversi lahan menjadi lahan pertanian.idramase yang
mengakibatkan penurunan muka air tanah, pengeringan dan kebakaran hutan
dan lahan (Page et aI., 2002; Usup et aI., 2004).

Perubahan iklim juga dipicu adanya kebakaran lahan, termasuk kebakaran
lahan gambut. Kebakaran lahan gambut selama kurun waktu 1997-2006 sekitar
1.400 juta ton/tahun atau sekitar 90% emisi yang terjadi di Indonesia (Wibowo,
2009). Faktor penyebab kebakaran lahan gambut bersifat multidimensi antara
lain; alam, keadaan biofisik lahan, status lahan, konflik dan alas an pemakaran
lahan (Maas, 2016). Keadaan biofisik lahan yang mempengaruhi antara lain;
jenis gambut, tingkat kematangan, posisi lahan (tanggul, kaki kubah, kubah),
sistem kanalisasi dan penggunaan lahan.

Selain mempengaruhi produktivitas lahan, perubahan iklim juga
mempengaruhi variabilitas produksi baik antar waktu maupun antar temp at.
Salah satu akibat terjadinya perubahan iklim adalah terjadinya deviasi produksi
antara produksi yang diharapkan dengan produksi actual yang semakin besar
(Yoshino et aI., 2000). Kejadian La Nina di lahan rawa lebak berpengaruh
negative terhadap beberapa tan am an hortikultura antara lain cabe, bawang
merah, semangka. Curah hujan yang tinggi menurunkan produksi cabe
(Maulidah et aI., 2012), selain itu pada kondisi La Nina intensitas serangan
terhadap hama dan penyakit juga meningkat.

III. Teknologi Adaptasi dalam Menghadapi Perubahan Iklim
Pengembangan pertanian di lahan rawa lebak baik untuk tanaman pangan,

hortikultura maupun perkebunan perlu memperhatikan pendekatan aspek
teknik yang memadukan untuk tujuan produksi dan lingkungan. Perubahan
iklim merupakan isu lingkungan yang menjadi perhatian serius baik di tingkat
regional, nasional maupun internasional. Lahan rawa lebak berfungsi ganda
dalam ekosistem yaitu sebagai kawasan budidaya dan konservasi. Pengelolaan
lahan rawa lebak yang tidak hati-hati akan menimbulkan permasalahan

89



lingkungan bukan hanya pada local (in situ) namun juga pada kawasan
lain, bahkan bisa berdampak global. Pengelolaan lahan rawa lebak secara
berkelanjutan dalam adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan hal yang
mendesak karena mempengaruhi produksi pangan nasional. Dalam upaya
pengembangan teknologi pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura yang
adaptif untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim di lahan rawa telah
dikembangkan beberapa inovasi yaitu:

1. Pengelolaan air
lahan rawa lebak memiliki tipe genangan spesifik. Seringkali air datang

dan sulit dikendalikan. Petani mempunyai kearifan lokal dalam mengendalikan
air rawa lebak yaitu membuat saluran-saluran yang menjorok ke arah tengah
rawa. Pada zaman dahulu oleh petani saluran tersebut hanya dimanfaatkan
untuk sarana transportasi hasil pertanian, karena lokasi pertanian mereka
bisa berada jauh dari jalan atau sungai besar. Kearifan lokal tersebut dapat
ditingkatkan fungsi dan efektifitasnya, dengan inovasi teknologi Tabat
Bertingkat (Nursyamsi et al., 2014). Pembuatan tabat bertingkat dilakukan di
sepanjang saluran dengan jarak antar tabat (50-100m). Dengan sistem tab at
bertingkat air dalam saluran dapat dipertahankan, sehingga bisa berfungsi
sebagai sarana transportasi hasil pertanian menggunakan perahu yang
bergantian antar tab at, dan sekaligus berfungsi mempertahankan lengas tanah
di wilayah sekitar saluran.

Stoplog •

Saluran Cacing (Kemalir)

A l'

Gambar 24. Ilustrasi sistem tabat (A) dan tipe stoplog (B) untuk sistem tabat
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Teknologi pengelolaan air skala mikro (petakan petani) sangat tergantung
pada tipe lebak, kondisi musim dan jenis tanaman yang diusahakan. Distribusi
air dalam petakan sawah dapat melalui pembuatan saluran dengan dimensi
lebar 20-30 em dan kedalaman 20-30 em. Selain itu umllll}.Na petani
menggunakan pompa untuk mengambil air dari sungai/suw~.#.Jainnya.
Pada lebak dangkal, terutama pada saat musim kemarau perhi:.ctiupayakan
mempertahankan kelembaban tanah (soil moisture) melalui teknologi mulsa
dan irigasi tetes. Pengelolaan air mikro dan kadar lengas tanah di lahan lebak
dapat dilakukan melalui : (1) pembuatan saluran atau parit dan pengaturan air
didalam saluran, (2) pembuatan saluran eacing atau kemalir di petakan lahan,
(3) pemberian air ke tanaman pada musim kemarau, dan (4) pemberian mulsa
di petakan lahan.

Teknologi pengelolaan air makro dalam skala luas (5.000-10.000 ha)
pada lahan rawa lebak memerlukan tanggul keliling dan pompa-pompa air
yang berfungsi mengeluarkan dan memasukan air untuk mempertahankan
muka air sesuai dengan keperluan. Sistem pengelolaan air seeara makro ini
disebut sistem polder. Sistem polder tersebut seperti di Alabio yang dibangun
sejak tahun 1950 pada kawasan lahan rawa lebak DAS Nagara (6.000 ha)
belum sepenuhnya berhasil.

2. Pemanfaatan kalender tanam
pengelolaan lahan di lahan rawa sangat tergantung padi kondisi musim.

Umumnya lahan rawa lebak terutama lahan lebak tengahan dan dalam hanya
ditanami satu kali setahun. Seperti dilaporkan oleh Wakhid dan Syahbuddin
(2013) bahwa indeks pertanaman lebih dari 90% pola tan am di lahan rawa
lebak masih dilakukan satu kali dalam satu tahun. Peningkatan produktivitas
lahan dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Penentuan
waktu tan am menjadi penting untuk menghindari kegagalan usaha tani.
Katam Rawa adalah inovasi teknologi Badan Litbang Pertanian yang dapat
memberikan rekomendasi waktu tanam yang tepat di tengah perubahan iklim
yang tidak menentu merupakan kunei untuk meningkatkan indeks pertanaman
sekaligus produksi padi setiap tahunnya. Pola realisasi tanam di lahan rawa
mengalami pergeseran ketika terjadi El Nino maupun La Nina. Peningkatan
produksi karena peningkatan IP tentu saja akan diikuti oleh peningkatan
pendapatan petani. Selain itu, katam rawa juga dapat memberikan rekomendasi
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penggunaan varietas padi yang sesuai dan rekomendasi pemupukan spesifik
lokasi.

Salah satu upaya menyikapi perubahan iklim melalui informasi kalender
tanam untuk memperoleh informasi terutama saat waktu tanam dan pola tanam.
Katam Rawa merupakan suatu aplikasi yang terdiri dari peta dan kumpulan
data yang menggambarkan potensi pola tanam untuk tanaman pangan
berdasarkan dinamika sumber daya iklim dan air. Katam Rawa juga memuat
rekomendasi varietas adaptif di lahan rawa, seperti toleran terhadap rendaman,
kekeringan, salinitas (garam), serta toleran terhadap hama penyakit di lahan
rawa. Aplikasi ini dapat dijadikan panduan operasional bagi penyuluh dan
petani dalam menjalankan usaha taninya secara berkelanjutan. Penyesuaian
waktu dan pola tanam merupakan pendekatan adaptasi yang strategis untuk
mengurangi serta menghindari dampak perubahan iklim akibat pergeseran
musim dan perubahan pola curah hujan.

Gambar 25. Kalender tanam rawa (Katam Rawa)

Pemanfaatan Katam Rawa memberikan keuntungan antara lain: (1) dapat
mengestimasi waktu dan luas tanam padi di lahan rawa, (2) dapat memberikan
informasi rekomendasi dan kebutuhan benih, (3) dapat memberikan informasi
rekomendasi dan kebutuhan pupuk, (4) dapat memprediksi wilayah rawan
banjir, kekeringan, dan serangan OPT di lahan rawa, (5) mudah di akses dan
tersedia di website Badan Litbang Pertanian.
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3. Penyiapan lahan tanpa bakar
Teknik untuk peneegahan kebakaran lahan antara lain melalui sistem

penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB). Teknik pengelolaan lahan dengan
sistem penyiapan lahan tanpa bakar yang telah dilaksanakan oleh perusahaan
meliputi:
a. Persiapan meliputi; pemilihan jenis tanaman pokok, penataan batas

blok, batas petak, pembukaan jaringan jalan, dan penyiapan sarana dan
prasarana,

b. Penebasan/penebangan dilakukan pada musim kemarau. Penebasan
meliputi; penebasan semak/pohon keeil, penebangan pohon besar,
pengeluaran kayu, tunggak dibongkar atau dibusukkan.

e. Pembersihan manual, mekanis, kimiawi; pembersihan lahan meliputi;
pembersihan seeara total, jalur, spot-spot, pengumpulan seresah/sisa
tanaman dan limbah dapat dimanfaatkan sebagai bahan kompos maupun
mulsa.

d. Pengolahan tanah berupa pembajakan yang dilakukan pada akhir
musim kemarau dan dilanjutkan dengan penggaruan 2 minggu setelah
pembajakan;

e. Konservasi lahan dan peneegahan kebakaran lahan melalui pembuatan
guludan, pengadaan sarana dan prasarana peneegahan kebakaran,
pembuatan sekat bakar, dan penyiapan regu pemadam kebakaran
(Hendromono et 01., 2007).

Teknologi Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) di tingkat petani
umumnya dilakukan seeara manual karena kepemilikan lahan yang sempit.
Langkah PLTB terse but an tara lain; pembuatan batas lahan, penebasan,
pembersihan lahan dengan mekanik maupun dengan herbisida, pengumpulan
seresah/gulma, pengomposan, pembuatan arang (biochar) dari sisa tunggul
dengan terkendali.

Penyiapan lahan tanpa bakar memberikan dampak positif antara lain:
(1) tidak menimbulkan polusi udara (asap), (2) menurunkan emisi gas rumah
kaea (terutama CO2) yang berdampak negatif terhadap perubahan iklim, dan
berpengaruh terhadap stabilitas ekosistem, aktifitas transportasi, komunikasi,
dan kesehatan manusia; (3) memperbaiki bahan organik tanah, kadar air dan
kesuburan tanah terutama di areal yang sudah pernah ditanami sehingga
menurunkan kebutuhan pupuk organik; (4) menjamin kesinambungan seeara
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ekonomi dan ekologi; (5) mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekeringan
yang dapat berdampak langsung kepada penurunan produksi tanaman, dan (6)
memulihkan kualitas lingkungan yang berbasis pembangunan berkelanjutan.

4. Penataan lahan sistem surjan
lahan rawa memerlukan penataan lahan yang spesifik agar lahan dapat

dimanfaatkan secara optimal. Lahan rawa lebak umumnya hanya ditanami
padi. Berkembanganya teknologi pengelolaan air sangat memungkinkan
untuk usaha pertanian non padi di lahan rawa lebak. Teknologi penataan lahan
diperlukan untuk optimalisasi lahan rawa lebak dan diversifikasi tanaman.
Dalam melakukan penataan lahan perlu diperhatikan hubungan antara tipologi
lahan, jenis tanah dan pola pemanfaatannya.

Pemanfaatan lahan di rawa lebak terdiri dari tiga sistem yaitu; 1) sistem
sawah, 2) sistem tukungan dan 3) sistem surjan (Nursyamsi et al., 2014).
Sistem surjan di lahan rawa lebak dapat meningkatkan optimalisasi lahan,
diversifikasi pertanian, dan menurunkan risiko kegagalan dalam usaha tani.
Sistem surjan ini juga banyak diterapkan oleh petani Malaysia, Thailand dan
Vietnam dalam pemanfaatan lahan rawa untuk pertanian (Noor, 2004). Sistem
surjan secara ekologi dapat digunakan untuk menciptakan kondisi lingkungan
rawa yang secara alarni tidak sesuai untuk tanarnan lahan kering (dry land crop)

sehingga dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian tanaman lahan kering.
Upaya tersebut dapat mengurangi darnpak lingkungan, karena lahan rawa tidak
perlu didrainase untuk dapat dimanfaatkan sebagai areal pertanaman lahan
kering. Perspektif ekonomi dalam kaitannya dengan pengembangan sumber
daya ekonomi, yaitu dengan surjan maka lahan dapat dioptimalkan dengan
intensitas pertanaman dan atau diversifikasi komoditas.
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Gambar 26. Sistem surjan untuk optimalisasi lahan rawa lebak

Gambar 27. Model surjan di lahan rawa lebak untuk diversifikasi tanaman

Pertanian di lahan rawa lebak seringkali menemui kegagalan dan
kerugian, karena hanya menitikberatkan pada satu komoditas misalnya padi.
Fluktuasi air yang susah diprediksi menyebabkan seringnya kegagalan dalam
berusaha tani di lahan rawa lebak. Sistem surjan merupakan alternatif untuk
mengurangi kegagalan panen sekaligus untuk meningkatkan diversifikasi
tanaman. Ada beberapa tipe surjan yang dikembangkan oleh petani yaitu;
Model surjan dengan tukungan ini terdiri atas (1) bagian bawah disebut sawah
(sunken bed), (2) bagian atas yang disebut tembokan atau surjan (raised bed)

dan (3) bagian tukungan (stupa) yang berada di atas surjan. Sistem surjan
diartikan keseluruhan yaitu bagian sawah dan surjan serta faktor-faktor lain
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yang mengikutinya baik fisik, sosial ekonomi, budaya (persepsi), maupun
ekologi (lingkungan hidup).

t:~~JTokonoon

fETID Tembokon

Gambar 28. Model surjan dengan tukungan di atasnya (Sumber: Balitbangtan, 1983)

Pada model surjan dengan tukungan (Gambar 28) ini umumnya komoditas
yang dikembangkan adalah tanaman tahunan seperti jeruk, rambutan, ketapi,
atau mangga rawa. Model surjan dengan tukungan ini berkembang karena
genangan atau muka air eukup tinggi sehingga tanaman harus ditempatkan
di atas surjan yang lebih tinggi yaitu dengan dibuatnya tukungan. Tipologi
lahan rawa lebak yang mempunyai ketinggian genangan antara 100 -200 em
atau tipologi rawa lebak tengahan eocok untuk model tukungan di atas surjan.

5. Penggunaan varietas toleran dan adaptif
Perubahan iklim di lahan rawa lebak menyebabkan perubahan pola

genangan baik waktu genangan maupun tinggi genangan. Upaya adaptasi
yang tak kalah penting adalah pemilihan varietas unggul yang sesuai.
Varietas toleran dan adaptif sangat diperlukan untuk optimalisasi lahan terkait
perubahan iklim di lahan rawa lebak. Umumnya lahan rawa lebak diusahakan
untuk tanaman padi kemudian jagung, kedelai, kaeang tanah, kaeang hijau
dan umbi-umbian.

Varietas padi yang adaptif terhadap kekeringan dan kebanjiranlrendaman
dan berpotensi hasil eukup tinggi sudah banyak dikembangkan, namun petani
di lahan rawa lebak Kalsel umumnya masih menggunakan varietas lama yaitu
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Ciherang dan Mekongga. Beberapa varietas padi yang bisa digunakan untuk
adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti pada Tabel 17. Produktivitas padi
tersebut di lahan lebak berkisar antara 4,5 -5,5 tlha.

Tabel17. Varietas padi toleran genangan dan kekeringan yang dapat dikembangkan di lahan
rawa lebak

Potensi Ketahanan HPT
Umur Hasil(tJ Ketahanan

Nama varietas hasil
panen hal cekaman we HD BIas Tungro

[t/ha

Inpara 3 127 4,6 5,6 Genangan AR3- R T
Inpara 4 135 4.7 5,6 Genangan
Inpara 5 115 4,5 7,2 Genangan AR3- T4,8-

Inpara 8 115 4,7 Genangan
AR1,2- T3-

AT
R3- AT4,8-

Ciherang subl- 111 9,6 Genangan
AR1,2- AR3-

R3- R4,8-
Mekongga 125-116 5,5-4,5 Genangan AP2,3- AP4-

Inpari 29 110 9,5 Genangan All- R2,3-
AR2-
R4,8-

Inpari 18 102 9,5 Kekeringan
Inpari 19 104 9,5 Kekeringan T1,2- AT3- T3- AT4- R7-

Inpari 20 104 8,8 Kekeringan
All-

T3- AT R
AR2,3-

Inpago 4 124 6,1 Kekeringan T
Inpago 5 118 6,2 Kekeringan T
Inpago 6 113 5,8 Kekeringan T
Inpago 8 119 8,1 Kekeringan T
Inpago lipigo 4 113 7,1 Kekeringan AT

Keterangan: WC = Wereng coklat, HW= Hawar daun, BC = Bercak coklat; T = Tahan, AT =
agak tahan; AP = agak peka; P = Peka, Biotipe 1, 2, 3;

Sumber: Balittra (2012); Setyanto et al., 2013, BBPadi, 2016

Beberapa varietas palawija yang cocok di lahan rawa lebak seperti pada
Tabel 18, sedangkan beberapa varietas tanaman hortikultura yang adaptif di
lahan rawa disajikan pada Tabel19. Tanaman palawija yang umum di lahan
rawa lebak adalah kedelai, jagung dan kacang tanah, sedangkan hortikultura
adalah semangka, waluh dan terong.
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Tabel18.1enis palawija yang cocok di lahan rawa lebak

Jenis Tanaman Varietas Hasillt/hal
Kedelai Grobokan, Grayak, Anjasmoro, Lawit, Menyapa
Jagung Sukmaraga
Kacang tanah Gajah

5,0-1,38
5 -3,9 t/ha
3,5 -1,8

Sumber: Alihamsyah (2005), Balittra, 2011

Tabel19.1enis dan varietas tanaman hortikultura yang adaptif di lahan rawa

Jenis Tanaman Nama Varietas
Tomat
Cabai
Terong
Kubis
Kacang Panjang
Buncis
Mentimun
Bawang Merah
Sawi
Kangkung
Semangka
Melon

Intan, Permata, Berlian, Mirah, dan Ratna
TanjungZ-, Barito, Bengkulu, Tampar, Keriting, Rawit Hijau
Mustang, Ungu panjang, dan Kopek ungu
KK Cross, KY Cross, dan Grand 33
Pontianak, KP1-, dan KPZ-
Hortil-, HortiZ-, Prosessor, Farmer earth, dan Green leaf
Saturnus, Mars dan Pluto
Bima dan Ampenan, Bima Brebes, Sembrani
Sangihe, Talaud, Tosahan, Putih jabung, Sawi Hijau
LP1-, LPZ- dan Sutera
New dragon dan Sugar baby
Action dan Glamor

Sumber; Noor et a1.(2016)

6. Sistem Pertanian Terpadu
Sistem pertanian terpadu dapat didekati dengan Sistem Pertanian

Efisien Karbon atau CEF (Carbon Eficient Farming). Sistem pertanian
terpadu merupakan sistem usaha tani yang memadukan berbagai inovasi
teknologi, sehingga bisa lebih beradaptasi terhadap perubahan iklim dan dapat
meningkatkan sekuestrasi karbon secara optimal, dengan mempertimbangkan
aspek yang spesifik lokasi. Salah satu ciri utama sistem pertanian efisiensi
karbon adalah zero waste (Rochayati dan Dariah, 2012).

Sistem pertanian terpadu di lahan rawa lebak dapat dapat menerapkan
zero waste dengan cara semua limbah organik yang dihasilkan dari aktivitas
us aha tani (tanarnan-ternak) dapat dimanfaatkan gun a meningkatkan
produktivias lahan, dan menekan emisi. Penerapan sistem pertanian zero
waste akan dapat mempertahankan siklus karbon dan unsur hara dari tanah-
tanaman-ternak dikembalikan ke tanah, sehingga kearifan lingkungan dan
sumberdaya alam dapat dipertahankan.
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Sistem pertanian terpadu agar bisa berkelanjutan, hams mempertimbangkan
aspek ekonomi selain aspek ekologis dan sosial. Peningkatan pendapatan
petani menjadi perioritas, yang dapat diusahakan melalui (1) keuntungan dari
ternak dengan pakan yang relative terjamin, (2) peningkatan produktivitas
tanaman, melalui perbaikan kesuburan lahan akibat .dari pemberjai)' bahan
pembenah tanah dari pupuk kandang maupun da~i limbah .p~~~n, (3)
biogas dapat digunakan sebagai sumber energy terbarnkan, (4)1Jeningkatan~ ,

IP sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani (Daria et aI., 2013).

ra aman:
JH)di# jilouno.

Mll'gIIUIIl, rUfflpot
pakan tQrnak "

iJ:a ..

Gambar 29. Bagan alir sistem pertanian terpadu berbasis tanaman tangan - ternak
(Munandar et a/., 2014).

Sistem pertanian terpadu melalui pengembalian bahan organik ke lahan
selain meningkatkan produktivitas lahan, juga meningkatkan penambatan C
dalam tanah. Seperti hasil penelitian Munandar et al. (2014) bahwa sistem
pertanian terpadu mampu meningkatkan kandungan karbon tanah dari 2,04%
atau setara CO2 tertambat 40,80 tlha, menjadi 3,32 atau setara 66,40 tlha pada
tahun ke 6 aplikasi. Sistem tersebut dapat memperlambat konversi karbon
menjadi gas CO2 atmosfer. Instalasi biogas serta modifikasi ransum pakan pada
ternak sapi merupakan teknologi yang efektif dalam menurunkan emisi CH4

pada kegiatan ternak sapi. Karakteristik sistem terpadu tersebut sinergi daur
ulang yang memanfaatkan limbah, pengembalian limbah ke lahan pertanian,
sistem pertanian tanpa limbah dengan menginstalasi fasilitas biodigesteryang
menghasilkan biogas (Mae Won Ho, 2006).
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7. Teknologi mina padi
teknologi Mina padi sudah lama dikenal oleh masyarakat di Indonesia

yaitu budidaya terpadu antara budidaya padi sawah dengan budidaya ikan.
Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan di lahan rawa lebak yang mempunyai
sumber air cukup dan seringkali tergenang. Keuntungan dari sistem Mina
padi antara lain meningkatkan produktivitas lahan, diversifikasi komodits,
mengurangi ham a dan penyakit tanaman pada tanaman padi terutama wereng
coklat, meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko kegagalan usaha tani.

Gambar 30. Sistem mina padi berpeluang untuk diterapkan di lahan rawa lebak
(Foto: https:llwww.google.co.id/search?q=sistem+mina+padi&espv)

Prinsip utama yang harus diperhatikan dalam sistem Mina padi adalah
ketepatan dalam pemilihan varietas padi dan jenis ikan. Varietas padi yang
cocok untuk sistem Mina padi harus memelikik sifat antara lain:
1. Varietas padi yang memiliki perakaran dalam agar tanaman tidak muda

rebah sehingga tidak menghambat pergerakan ikan,
2. Cepat dalam menghasilkan anakan agar terhindar dari keterlambatan

pertumbuhan anakan akibat genangan air,
3. Memiliki batang yang kuat,
4. Daun tegak untuk mendapatkan banyak sinar matahari sehingga

fotosintesis berjalan dengan baik
S. Tahan terhadap serangan hama dan penyakit (www.djpb.kkp.go.id)

Secara teknik untuk dapat menerapkan sistem Mina padi ada beberapa
persyaratan yang hams dipenuhi antara lain;
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1. Pematang keliling pada petakan sawah harus kuat dan dapat menahan air
serta tidak boeor.

2. Lebar pematang sawahnya sekitar 30-50 em delf~aIlketinggian 40-50 em.
3. Untuk saluran pemasukan air dan pengeluar .:~.'L:Qib_~ri_~arlnganyang

dibuat dari kawat kasa, bambu atau bahan la !.\h ,a untuk menghalangi
r: /

ikan keluar dari lahan sawah. t L '~>.__~. "
4. Untuk pengaliran air dapat dibuat seeara lurus atau menyudutpada diagonal

lahan. (www.bibitikan.netllangkah-langkah-menerapkan-pola-mina-padi)

Model kontruksi pola mina padi terdiri dari pematang, sawah dan saluran
kemalir, serta saluran masuk dan keluar seperti pada Gambar 31. Pematang
harus eukup tinggi dan kuat untuk menahan air. Yaitu an tara 25 - 40 em,
tergantung pada tinggi permukaan air. Lebar galengan bagian dasar tidak
kurang dari 50 em, sedangkan lebar galengan bagian atas eukup 25 em saja.
Pematang dibuat dari tanah yang dip ad atkan dengan eara menginjaknya
sampai terbentuk galengan yang sesuai dengan harapan.

Kontruksl kolam mina padl

Paritk8iing Paritlengah

Keterangan :
A. Pematang kolam
B. Kamallr

Pari! ke5lilg lengah Pari! kilililg diagonal

Paritdiagooal

Gambar 31. Model kontruksi kolam mina padi (www.perikananbojongsarLinfo)

Pembuatan selokan/kamalir dimaksudkan untuk melindungi ikan dari:
(a) Serangan hama, seperti burung, ular ataupun musang air, (b) Bahaya
kekeringan yang sering disebabkan oleh penguapan air yang tinggi, (e)
Meningkatnya temperatur air karena panasnya sinar matahari. Kemalir ini
dapat dibuat melintang atau sejajar dengan galengan. Lebar kamalir eukup
50 em dengan kedalaman tidak kurang dari 30 em. Selama pemeliharaan, air
di dalam kamalir harus selalu dikontrol supaya tidak sampai kurang.Lebar
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kamalir disesuaikan dengan luas petakan sawah yaitu sekitar 2-3% dari total
luas petakan. Bentuk kamalir dapat dilihat pada gambar (10).

Pembuatan saluran pemasukan dan pengeluaran air bertujuan untuk
mengatur tinggi permukaan air yang terdapat di petakan sawah agar tidak
kekurangan at au berlebihan. Saluran pemasukan dan pembuangan air
dapat dibuat dari pip a pralon yang ditanam pada pematang sawah. Saluran
pengeluaran air yang dibuat sebaiknya dua buah, yaitu berfungsi untuk
rnenguras air yang terdapat dalam kamalir sehingga akan mempermudah
penangkapan ikan pada saat panen dilakukan. Sedangkan saluran pengeluaran
yang lain berfungsi untuk mengatur tinggi air yang diinginkan.Saluran
pemasukan air yang dibuat eukup satu saja dan harus terletak lebih tinggi
dari pada saluran pengeluaran, agar air yang telah dialirkan tidak mengalir
kembali ke luar. Untuk meneegah masuknya ikan-ikan liar atau sampah dan
keluarnya ikan yang dipelihara, sebaiknya pada saluran pemasukan maupun
pengeluaran dipasang saringan dari anyaman bambu atau kawat kasa.

Bak penampungan berguna untuk menampung ikan pada saat dilakukan
panen sehingga ikan mudah ditangkap. Bak penampungan ini sebaiknya
dibuat di sekitar saluran pengeluaran. Ukuran bak tergantung pada sawah
yang tersedia sehingga dapat menampung semua ikan yang dipelihara. Bak
penampungan harus lebih dalam daripada kamalir, sehingga pada saat kamalir
kering bak ini masih terisi air untuk menampung ikan.

Setelah lahan tertata dilakukan pengolahan tanah yang dimaksudkan
untuk menyediakan media yang baik bagi pertumbuhan tanaman padi
maupun organisme makanan ikan. Tanah mula-mula dieangkul atau dibajak
sampai kedalaman 20 em, kemudian diairi agar tanah menjadi sedikit beeek.
Selanjutnya dilakukan penaburan pupuk urea seeara merata ke seluruh
permukaan tanah. Setelah benih padi ditanam, air dialirkan kembali sampai
permukaan air meneapai ketinggian 20 em, dan dibiarkan selama 4 -7 hari,
untuk memberikan kesempatan kepada organisme makanan ikan untuk
tumbuh. Setelah 4 -7 hari, benih ikan ditebarkan dengan kepadatan tertentu.

IV. Arah dan Strategi Adaptasi Perubahan Iklim
Perubahan iklim merupakan salah satu aneaman terhadap keberlanjutan

ketahanan pangan. Sejak terjadinya perubahan iklim, peluang terjadinya
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iklim ekstrim semakin meningkat. Dampak perubahan iklim menyebabkan
perubahan pola curah hujan, ketidakpastian kejadian iklim, intensitas periode
kekeringan (El Nino) atau kebasahan (La Nina) makin rapat, sehingga
berimbas terhadap pergeseran awal dan akhir musim tanam serta berdampak
negatif terhadap pola tanam dan produktivitas tanaman. Dampak perubahan
iklim terhadap sektor pertanian di lahan rawa lebak bersifat langsung maupun
tidak langsung serta mencakup aspek biofisik maupun sosial ekonomi.
Perubahan iklim tidak hanya berdampak negatif terhadap penyediaan pangan
namun juga terhadap stabilitas sistem pangan dan akses penduduk terhadap
pangan. Perubahan iklim dapat menyebabkan menurunnya produktivitas
dan meningkatnya risiko gagal panen, mempengaruhi kuantitas dan kualitas
ketersediaan pangan. Perubahan iklim juga mempengaruhi rantai pasok pangan
karena kelancaran transportasi, komunikasi, prosesing dan penyimpanan hasil
pertanian terganggu.

Perubahan iklim dapat diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh
aktivitas manusia, yang dapat menyebabkan perubahan komposisi atmosfir
secara global, dan juga variabilitas iklim secara alamiah. Kaitan perubahan
iklim dan dampaknya di lahan rawa mempunyai hubungan timbal balik,
yaitu bisa menjadi penyebab perubahan iklim dan juga sekaligus menerima
dampaknya. Lahan rawa rentan terhadap perubahan iklim karena ekosistem
rawa sangat dipengaruhi oleh rezim air. Sebagian lahan rawa berupa lahan
gambut yang kaya akan bahan organik, sehingga jika terernisi akan berpotensi
besar sebagai penyumbang pemanasan global. Saat ini kebakaran lahan
cukup signifikan sebagai penyumbang pemanasan global yaitu sekitar 250/0,
pertanian hanya sekitar 4%, perubahan tata guna lahan mencapai 38%~ energi
(transportasi) 21%, industri 3%, dan limbah 9% dengan jumlah total emisi
GRK 1.792 juta ton c02e per tahun (KLH, 2007). MenurutAgus (2014) sumber
emisi GRK utama adalah (1) CO2 dari deforestasi dan perubahan penggunaan
lahan untuk pertanian (emisi dan sequestrasi); (2) CO2 dari dekomposisi
gambut; (3) CO2 bahan organik tanah mineral dan kebakaran lahan garnbut;
(4) CH4 dari lahan sawah; (5) Np dari pupuk N dan kotoran ternak, dan (6)
CH4 dari sendawa (burb) dan kotoran ternak. Perubahan iklim mernpengaruhi
sektor pertanian antara lain akibat dari pengaruh peningkatan CO2, peningkatan
rata-rata suhu atmosfir global, pengaruh perubahan pola hujan (presipitasi)
meliputi perubahan sifat, meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian
ekstrim, maupun variabilitas cuaca. Pengaruh peningkatan rata-rata suhu
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global berbeda-beda tergantung besarnya kenaikan suhu rata-rata dan lokasi
geografisnya.

Kebijakan dan program adaptasi dan mitigasi secara sinergis akan
menentukan keberhasilan serta sekaligus upaya untuk meminimalkan
penyebab perubahan iklim. Keperluan jangka pendek dan menengah strategi
untuk mengurangi kerentanan dan membangun resiliensi terhadap perubahan
iklim terletak pada kapasitas adaptasi (Sumaryanto, 2013). Kapasitas adaptasi
mempengaruhi kerentanan perubahan iklim melalui jalur langsung dan tidak
langsung. Jalur langsung melalui langkah "coping strategies" dalam mengatasi
masalah yang terkait dengan kerentanan perubahan iklim, sedangkan jalur
tidak langsung adalah mengurangi mekanisme pengurangan potensi dampak
(Gambar 32).

Adaptasi perubahan iklim merupakan tindakan yang mengacu pada
penyesuaian terhadap pengaruh yang timbul akibat kondisi iklim aktual yang
diperkirakan akan terjadi agar mampu bertahan dan jika memungkinkan dapat
memanfaatkan kesempatan untuk berkembang (Sumaryanto, 2013). Tindakan
adaptasi mengarah pada usaha meminimalisasi risiko akibat iklim, untuk
meningkatkan resiliensi dan mengurangi kerentanan terhadap kondisi iklim
yang tidak kondusif (IPCC, 2001).

Emisi Gas Rumah Kaca

Gambar 32. Adaptasi perubahan iklim dalam konteks dinamis jangka panjang (Klein,
2009)
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Adaptasi perubahan iklim berdasarkan sifatny.a ada-beberapa jl;~nis,antara
lain; (1) adaptasi autonomous dan terencana, (2) 'ea'ktiLd~n antisiparif, (3)
adaptasi ind~vidual dan kolektif. ·t~~-:--=: .:
1. Adaptasi autonomous: merupakan upaya adapta ,~g secara mandiri telah

(/A
diterapkan oleh petani tanpa adanya intervensi p~merintah (Lasco et
al., 2011). Adaptasi terencana adalah adaptasi yangpengembangannya
melibatkan kelembagaan dan kebijakan, sasarannya memperkuat kapasitas
adaptasi autonomous (petani) melalui pemanfaatan teknologi baru maupun
saranaiprasarana (Clements et al., 2011).

2. Adaptasi reaktif; upaya penyesuaian yang dilakukan ketika dampak
perubahan iklim telah dirasakan, sedangkan adaptasi antisipatif merupakan
adaptasi yang sifatnya proaktif dan dilakukan sebelum dampak penuh
perubahan iklim dirasakan (Dolan et al., 2001).

3. Adaptasi individual merupakan cara-cara adaptasi yang dilakukan oleh
perorangan (individu), sedangkan adaptasi masyarakat merupakan cara
adaptasi yang secara normative maupun actual dilakukan oleh masyarakat
atau komunitas. Adaptasi secara kolektif sangat menentukan adaptasi
sector pertanian di Indonesia (Sumaryanto et al., 2012).

Adaptasi terhadap perubahan iklim di lahan rawa lebak dapat
mencakup ke tiga jenis adaptasi tersebut. Adaptasi akan lebih berhasil dan
dirasakan dampaknya jika dilakukan secara terencana, proaktif dan bersifat
kolektif. Lahan raw a lebak merupakan salah satu ekosistem yang sangat
dipengaruhi oleh iklim global. Perubahan dan keragaman iklim menyebabkan
meningkatnya suhu rata-rata, sehingga terjadi pergeseran siklus hidrologi
dan berakibat semakin lamanya musim kemarau tetapi diikuti oleh semakin
pendeknya musim hujan dan lebih intensif sehingga akan berdampak pada
lingkungan dan kegiatan pertanian di lahan rawa lebak. Tidak seperti pada
agroekosistem lain pada saat E1 Nino terjadi kekeringan pada lebak tengahan
sehingga terjadi peningkatan luas areal untuk pertanaman padi. Namun
pada beberapa daerah lebak dangkal yang mempunyai tanah gambut, terjadi
peningkatan kerentanan terhadap kebakaran.

Berdasarkan tipe lebak dan kendala yang dihadapi, maka pengembangan
pertanian di lahan rawa lebak lebih diarahkan pada lahan rawa lebak dangkal
dan tengahan, semen tara pengembangan lahan rawa lebak dalam sampai sangat
dalam lebih diarahkan untuk perikanan dan peternakanlpengembalaan itik dan
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kerbau rawa. Selain itu, untuk pengembangan rawa lebak, khususnya untuk
pertanian didasarkan pada kondisi sumberdaya lahan (eksisting dan terlantar),
sumberdaya manusia atau petani, infrastruktur (polder).

Arah pengembangan lahan rawa lebak untuk pertanian yang adaptif
terhadap perubahan iklim sudah selayaknya memperhatikan kaidah kesesuaian.
Zonasi lahan raw a lebak untuk pengembangan pertanian perlu dilakukan
yaitu zona konservasi dan zona produksi komoditas pertanian. Lahan rawa
lebak dalam dengan tinggi genangan > 1 m sepanjang tahun disarankan tetap
menjadi kawasan konservasi, sedangkan rawa lebak dangkal dan tengahan
(genangan <1 m) dapat dikembangkan menjadi kawasan pertanaman padi,
sagu, dan komoditas lain yang sesuai. Untuk daerah yang dapat dikembangkan
menjadi area pertanian diperlukan dukungan prasarana dalam bentuk jalan
usaha tani untuk memperlancar transportasi sarana produksi dan hasil
pan en. Dengan tetap memperhatikan konservasi lingkungan, kawasan lahan
rawa lebak memungkinkan dikembangkan menjadi area pertanian rnaju
dengan memanfaatkan mekanisasi pertanian dengan alat dan mesin modern.
Pengembangan lahan rawa lebak sangat memerlukan dukungan baik dari
ketersediaan sumberdaya manusia dan infrastruktur khususnya folder untuk
mendukung sistem pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Kebijakan pengembangan lahan rawa lebak terkait dengan adaptasi
terhadap perubahan iklim diperlukan pendekatan holistik dan partisipatif
melalui strategi pengembangan selektif dan bertahap dengan fokus optimalisasi
pemanfatan dan pelestarian lahan rawa lebak. Upaya pengembangan lahan
lebak memerlukan koordinasi, keterpaduan, dan sinkronisasi kerja antar
instansi terkait dan stakeholder melalui pendekatan mekanisme fungsional
maupun struktural. Model usaha tani yang dikembangkan hendaknya
bersifat spesifik dan dinamis sesuai dengan karakteristik biofisik lahan dan
sosial budaya setempat serta prospek pemasarannya. Strategi dan langkah
operasional ini diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal dengan tetap
memerhatikan kelestarian sumber daya lahan.

Untuk mencapai arah pengembangan lahan raw a lebak yang adaptif
terhadap perubahan iklim diperlukan strategi adaptasi baik aspek teknis
maupun kebijakan. Strategi ditinjau dari aspek teknis meliputi; perbaikan
infrastruktur tata air/irigasi, pengaturan pola tanam, pemilihan jenis tanaman,
pemanfaatan peramalan iklim, pemanfaatan teknologi persiapan lahan tanpa
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bakar, teknologi pertaniain terpadu (integrasi tanaman- ternak), dan teknologi
mina padi.
1. Perbaikan infrastruktur tata air/irigasi.

Perbaikan infrastruktur irigasi di lahan rawa lebak merupakan komponen
yang sangat vital untuk mengurangi risiko gagal panen baik akibat
kebanjiran maupun kekeringan, menerapkan pol a tanam yang adaptif.
Pengaturan tinggi muka air juga diharapkan dapat mengurangi emisi CO2

serta mencegah kebakaran lahan.
2. Pengaturan pola tan am

Pengaturan pola tanam di lahan raw a lebak dimaksudkan untuk
meningkatkan produktivitas lahan melalui optimaliasi dan intensifikasi
lahan. Pengaturan pola tanam ini terkait dengan pola ketersediaan air
(kekurangan dan kelebihan air di lahan rawa lebak). Pengaturan pola
tanam yang tepat dengan kondisi iklim sangat penting untuk mengurangi
risiko kegagalan panen. Pengaturan pola tanam dapat dilakukan dengan
memanfaatkan kalender tanam rawa (Katam rawa), penerapan sistem
surjan, embung dan folder.
Katam rawa adalah perangkat lunak (software) untuk memprediksi awal
musim tanam padi, kebutuhan pupuk dan benih (pemilihan varietas)
serta serangan organisme penganggu tanaman di lahan rawa. Katam rawa
dibuat untuk mengantisipasi perubahan iklim dan dapat digunakan untuk
merencanakan atau menetapkan awal musim tanam yang tepat.

3. Pemilihan jenis tanaman toleran terhadap perubahan iklim
Pada kondisi normallahan rawa lebak dangkal dapat ditanami padi baik
pada musim hujan maupun kemarau, sedangkan pada lebak tengahan
hanya pada musim kemarau. Adanya El Nino menyebabkan lahan raw a
lebak dangkal lebih pendek masa tergenangnya sehingga diperlukan
varietas padi toleran kekeringan, sedangkan saat La Nina pada lahan lebak
terutama tengahan diperlukan varietas padi toleran rendaman. Dampak
lain dari perubahan iklim adalah meningkatnya intensitas dan serangan
OPT, sehingga diperlukan varietas yang tahan serangan OPT, serta varietas
umur genjah akibat semakin sulitnya prediksi iklim secara akurat untuk
kurun waktu panjang (lama).

4. Pemanfaatan peramalan iklim yang akurat
Salah satu masalah pertanaman padi di lahan rawa lebak adalah sulitnya
menentukan saat tanam yang tepat, akibat awal musim hujan (datangnya
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genangan air rawa) maupun akhir musim hujan (air rawa surut) yang selalu
berubah-ubah hampir setiap tahunnya.

5. Pengembangan teknologi tanpa bakar
Penyiapan lahan untuk penanaman tanaman pertanian atau perkebunan
pada dasarnya adalah kegiatan pembersihan lapangan dan pengendalian
kesuburan tanah agar tereipta kondisi lahan yang optimal untuk keperluan
penanaman. Praktek pembukaan lahan dengan eara pembakaran telah
lama dilakukan oleh masyarakat di Indonesia karena mudah dan murah,
tetapi aki.bat yang ditimbulkannya lebih banyak merugikan. Selain
menimbulkan kerugian langsung atas benda yang terbakar, kebakaran
juga memberikan dampak negative terhadap lingkungan. Kebakaran
lahan dapat menimbulkan masalah kesehatan, gangguan transportasi, dan
berkontribusi besar terhadap proses pemanasan global (Hendromono et al.,
2007). Menurut Subiksa et al. (2009) persiapan lahan dengan pembakaran
lahan di Kalimantan Barat sebelum penamanan telah mehilangkan lapisan
gambut sekitar 3 - 5 em setiap kali persiapan lahan.

Upaya untuk menghindari dampak negatif dari pembakaran lahan
ini telah dilakukan baik melalui pembuatan peraturan pemerintah maupun
undang-undang tentang larangan pembakaran lahan antara lain:
• Un dang undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu larangan

kebakaran/pembakaran hutan.
• Undang undang No 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan atau

peneemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan
dan hutan.

• Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
LingkunganHidup

• Undang un dang No 39 tahun 2014 tentang perkebunan yaitu setiap
pengelola perkebunan di larang membakar dan atau mengolah lahan
dengan eara membakar.

• Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal187 dan Pasal189

Teknologi Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) telah banyak
diterapkan oleh perusahan maupun masyarakat. Teknologi tersebut antara
lain; memanfaatkan alat mekanisasi pertanian, herbisida, maupun mikroba
untuk pengomposan.
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Strategi kebijakan sektor pertanian di lahan rawa lebak untuk menghadapi
perubahan iklim tidak dapat dipisahkan antara aksi adaptasi dan mitigasi.
1. Kegiatan adaptasi dipandang sebagai upaya penyelamatan dan

pengamanan kelestarian dan kemantapan ketahanan pangan nasional,
sehingga diposisikan sebagai kegiatan prioritas dalam strategi menghadapi
perubahan iklim.

2. Kegiatan adaptasi harus diupayakan bersinergis dan sekaligus berperan
sebagai aksi mitigasi dan sebaliknya setiap kegiatan mitigasi harus
diupayakan aksi adaptasi.

3. Aksi mitigasi merupakan tanggungjawab bersama, dan diimplemantasikan
melalui pengembangan pertanian berkelanjutan atau pertanian ramah
lingkungan.

Kebijakan tata kelola lahan menjadi penting untuk menjamin ketahanan
pangan dan mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Sebagai wujud
keprihatinan terhadap kondisi tata kelola lahan dan sekaligus untuk menyikapi
berbagai dorongan international terhadap keberlanjutan hutan tropis serta lahan
gambut di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Perpres No 10 tahun 2011
dan Perpres No 6 tahun 2013.

Kebijakan kelembagaan dan program juga sangat diperlukan untuk
penanganan perubahan iklim. Menurut Las dan Sarwani (2013) perlu
dilakukan langkah sebagai upaya strategi perubahan iklim antara lain: (a)
reformasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan sector pertanain
(policy reform), (b) pengembangan komunikasi dan public awareness dan
peningkatan kapasitas SDM dan institusi (Institutional Capacity Building) (c)
pengembangan, penyiapan dan penerapan teknologi adaptif untuk mitigasi dan
adaptasi dengan dukungan sistem informasi iklim dan teknologi dan sistem
peringatan dini ancaman iklim, (d) rehabilitasi dan peningkatan kapasitas
inftrastruktur pertanian seperti irigasi/drainase, jalan usahatani.

V. Penutup
Lahan rawa lebak sangat terkait dengan perubahan iklim. Dampak

perubahan iklim yang terasa dan sangat berpengaruh terhadap sector pertanian
di lahan rawa adalah terjadinya perubahan pola hujan, peningkatan muka air
laut, dan meningkatnya kejadian iklim ekstrim seperti El-Nino dan La- Nina.
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Adanya variabilitas iklim yang ekstrim, dapat menurunkan produktivitas
lahan rawa lebak, meningkatnya serangan organisme penganggu (OPT),
meningkatnya emisi CO2 akibat kebakaran lahan dan drainase berlebihan
(over drainage) terutama pada lahan gambut.

Dampak perubahan iklim terhadap luas areal tan am (padi) di lahan
rawa lebak bersifat spesifik lokasi tergantung pada tipe lebak. El Nino dapat
berdampak positif terhadap luas areal tanam di lahan rawa lebak (terutama
lebak tengahan dan dalam), namun pada lebak dangkal dapat menyebabkan
kekeringan, serta meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran lahan.
Tindakan adaptasi diperlukan sebagai upaya meminimalisasi risiko akibat
iklim, untuk meningkatkan resiliensi dan mengurangi kerentanan terhadap
kondisi iklim yang tidak kondusif.

Teknologi adaptasi menghadapi perubahan iklim di lahan rawa lebak
antara lain melalui pengaturan air sistem tabat bertingkat, pemanfaatan
Kalender Tanam Rawa (Ketam Rawa), penataan lahan sistem surjan,
pengelolaan lahan tanpa bakar, sistem pertanian terpadu, serta sistem mina
padi. Kebijakan dan program adaptasi dan mitigasi secara sinergis akan
menentukan keberhasilan serta sekaligus upaya untuk meminimalkan
penyebab perubahan iklim. Pengembangan lahan rawa untuk pertanian ramah
lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim harus memperhatikan kaidah
kesesuaian lahan (zonasi) yaitu pada areal pengembangan pertanian (zona
budidaya), serta diperlukan zone konservasi untuk menjaga keseimbangan
sumberdaya alam dan lingkungan.
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6
KEARIFAN LOKAL PETANI

LAHAN RAWA LEBAK

Izhar Khairullah, Isdijanto Ar-Riza, dan Nurita
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

Ringkasan
Masyarakat tani di lahan rawa lebak sudah lama mengusahakan

lahan lebak untuk pertanian. Mereka mengerjakan sistem usahatani
dengan mengantisipasi dan mengatasi berbagai kendala lahan. Kondisi
lahan lebak sangat khas yang diindikasikan dengan dinamika genangan
air yang sangat fluktuatif setiap tahunnya. Interaksi komunitas petani
dengan lingkungan lebak yang berlangsung lama, dapat menimbulkan
kearifan lokal dalam menghadapi lingkungannya untuk berbagai
kepentingan guna keberhasilan usahataninya. Banyak kearifan lokal
(local wisdom) yang muncul di komunitas petani rawa lebak akibat
pembelajaran selama berinteraksi dengan lingkungan, diantaranya
yaitu:1) membaca penanda (indicator) alam baik penanda biologi
(biological indicator) maupun penanda bintang (astronomical indicator).
Mernaharni penanda biologi dapat untuk mengantisipasi fluktuasi
genangan air rawa; menentukan saat memulai kegiatan; mengantisipasi
terjadinya cekaman kekeringan. Adapun penanda bintang dapat untuk
memahami kondisi iklim, diantaranya perkiraan awal dan lama musim
kering, tingkat intensitas terik matahari, dan sebagainya. Teknologi
lokal (Indigenous technology) diantaranya, yaitu 1) pemanfaatan gulma

115



untuk: a) mulsa padi, b) memperbesar ukuran ubi negara, c) memperbaiki
kualitas buah semangka; 2) konservasi air dan kelembaban tanah untuk
pertanaman padi atau hotikultura di musim kemarau, 3) penyiapan lahan
untuk padi musim kemarau, 4) persemaian apung, dan lain sebagainya.
Kearifan tersebut sampai saat ini masih eksis di lapang mewarnai sistem
pertanian di lahan rawa lebak.

I. Pendahuluan
Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia,

terbentuk dari proses panjang interaksi antara manusia dengan lingkungannya
dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya. Proses terbentuknya kearifan
lokal sangat bergantung pada potensi sumberdaya alam dan lingkungan serta
dipengaruhi oleh pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat setempat terhadap
alam dan lingkungannya (Fikaqandhi, 2014). Banyak definisi kearifan lokal,
namun secara umum adalah sebagai perilaku bijak yang selalu menggunakan
akal budi, pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam
suatu wilayahllingkungan geografis tertentu (Ardhana,2005; Rizqan, 2015).
Beberapa kearifan lokal seperti dalam sistem pertanian, semula banyak
diacuhkan oleh sistem pertanian maju yang mengejar produksi, seperti pranoto
mongso (jawa) dianggap kurang memanfaatkan waktu; nyabuk gunung (jawa)
dianggap memboroskan tenaga dan merusak kontur tanah; tumpang sari (jawa)
hasilnya rendah dan banyak masukan tenaga alias kurang kerjaan: nyurjan
(jawa) dianggap merusak lahan dan menurunkan produksi padi; subak (Bali)
ini sebenarnya agak mirip dengan nyabuk gunung, dianggap memanfaatkan
air limbah dari bagian hulu yang belum tentu berkualitas baik; tapulikampar
(Kalimantan) dianggap tradisional hasil rendah. Padahal semuanya itu adalah
bentuk kearifan yang dapat menyeimbangkan sistem pertanian dengan
lingkungan agar berjalan lestari. Namun belakangan banyak para pakar yang
menganjurkan pembangunan pertanian inovatif sebaiknya berbasis kearifan
lokal (local wisdom), seperti yang sering muncul di berbagai media.

Pada kehidupan umat manusia suatu saat pasti akan menghadapi
tantangan, maupun masalah yang harus bisa diatasi demi kelangsungan
kehidupan. Pengalaman secara individu maupun kelompok masyarakat dalam
menghadapi/mengatasi suatu masalahyang berlangsung dalam kurun waktu
lama tentu akan mencatat,merekam dalam otak/pikiran hal-hal penting yang
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kemudian akan menimbulkan aksi yang apresiasif. Aksilkegiatan terencapa
dalam mengatasi masalah yang berlangsung dalam kurun waktu lama pada
suatu komunitas budaya tertentu akan menimbulkan pengetahuan lokal (local

knowledge), untuk mengatasi masalah agar tidak terulang atau menimbulkan
masalah baru baik pada dirinya maupun pada lingkungannya. Kegiatan aksi
yang demikian dapat disebut sebagai kegiatan yang bijaksana (wisdom).

Konsep kearifan lokal atau kearifan tradisional atau pengetahuan
lokal (indigenous knowledge) adalah pengetahuan khas yang dimilikioleh
suatu masyarakat atau dalam budaya tertentu yang telah berkembang dan
berlangsung begitu lama. Kearifan lokal, timbul sebagai hasil dari tindakan
yang dikerjakan untuk memperoleh sesuatu hasil berdasarkan pengalaman,
pengetahuan dari proses panjang dalam berinteraksi dengan lingkungannya
yang dapat menimbulkan kebaikan pada kedua belah pihak, yaitu petanil
kelompok masyarakat dan lingkungan (Muis, 2010).

Kearifan lokal (local wisdom) yang didasari oleh pengetahuan lokal
(indigenous knowledge), akan memunculkan teknologi lokal (indigenous

teckhnology), yang sangat diyakini dapat memecahkan masalah tanpa
menimbulkan masalah baru. Dalam dunia pertanian, pengetahuan/teknologi
lokal terbangun berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang panjang para
petani setempat, terkait permasalahan sistem pertanian dengan lingkungannya
untuk mendapatkan hasil sebaik-baiknya tanpa harus merusaknya.Tidak
terkecuali masyarakat petani di lahan rawa lebak, yang setiap saat berusahatani
harus berhadapan dengan kondisi alam yang cukup sulit, tidak sepertihalnya
lahan tadah hujan apa lagi lahan irigasi.

Di lahan raw a lebak petani akan menghadapi tatangan yang cukup
banyak, diantaranya kondisi kesuburan tanah, kedalaman dan lama genangan
air, bahkan kekeringan,kedatangan air yang sulit diduga, hama/penyakit
tanaman yang beragam, gulma serta sarana dan prasarana yang masih terbatas
(Ar-Riza et aI., 2014). Berusahatani di raw a lebak memerlukan kepiawaian
tersendiri dalam mengatasi kendala alami, yang kadang kondisi airnya sangat
ekstrem berfluktuatif setiap tahunnya karena adanya perubahan iklim global.

Akhir-akhir ini di berbagai wilayah sering terdengar gagal panen,
untuk itu perlu dilakukan perbaikan dalam sistem budidaya dengan lebih
mengedepankan konsep kealaman dan berbasis kearifan lokal. Lahan pertanian
dimanfaatkan bukan hanya berbatas waktu pendek, tetapi juga untuk generasi
yang akan datang. Oleh karena itu dalam mengelola lahan, harus tidak hanya
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berorentasi produksi, tetapi juga harus pada aspek stabilitas, kemerataan dan
keberlanjutan.

II. Kendala Padi Lahan Lebak
Keberhasilan usahatani padi di lahan raw a lebak sangat ditentukan

oleh kondisi cuaca setempat dan wilayah sekitarnya terutama daerah hulu,
yang akan berpengaruh langsung pada kondisi air rawa. Kedalaman air rawa
yang berkurang secara perlahan akan sangat memudahkan bagi petani untuk
menentukan saat tanam yang tepat, tetapi sebaliknya air rawa yang berfluktuasi
tidak teratur akibat curah hujan yang sangat fluktuatif akan menyulitkan petani
dalam menentukan saat tanam yang tepat (Ar-Riza, 2000). Pemilihan lokasi
dan penentuan saat tanam yang tidak tepat utamanya untuk pertanaman padi
surung (padi musim hujan) akan membawa risiko gagal panen akibat terkena
cekaman redaman air akibat permukaan air rawa yang terus meninggi.

Pada budidaya padi rintak (padi musim kemarau), kondisi kedalaman air
raw a yang berkurang secara perlahan akan sangat memudahkan bagi petani
untuk menentukan persiapan pembibitan dan saat tanam yang tepat (Ar-Riza,
2000; Alihamsyah dan Ar-Riza, 2004). Penentuan waktu pembibitan dan
saat tanam yang terlambat akan membawa risiko gagal panen akibat terkena
cekaman kekeringan pada saat menjelang berbunga. Demikian juga jika saat
tanam yang terlalu cepat, akan dapat terkena risiko terendamnya bibit yang
baru ditanam, akibat air rawa yang naik kembali karena curahan hujan yang
tidak menentu. Hasil padi rintak umumnya lebih tinggi dibanding padi surung,
berkisar 3-4 t/ha namun berdasar potensinya hasil tersebut masih relatif rendah
(Ar-Riza dan Alihamsyah, 2005).

Kendala utama yang dihadapi dalam budidaya padi surung adalah
fluktuasi perubahan tinggi air rawa yang sering sangat besar dan mendadak,
tidak jarang terjadi bibit yang baru ditanam tenggelam dan mati. Sehingga
pemilihan lokasi dan penentuan saat tanam adalah dua hal yang sangat penting
dalam mendukung keberhasilan budidaya padi surung. Oleh karena kendala-
kendala tersebut, luas pertanaman padi surung relatif lebih sedikit dibanding
dengan luas pertanaman padi rintak (Ar-Riza, 2000). Hasil padi surung masih
relatif lebih rendah (2,0-3,0 t/ha), hal tersebut salah satunya disebabkan karena
kegiatan pemupukan tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, terutama jika
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kondisi airnya cukup dalam. Cara pemupukan pada budidaya padi surung
umumnya masih dilakukan dengan cara sebar merata, sehingga kesempatan
memupuk hanya ada pada saat tanam, dan jika waktu tersebut terlewatkan
maka kesempatan memupuk tersebut hilang, karena setelah air menjadi dalam
pemupukan dengan cara sebar tidak lagi efektif (Ar-Riza, 1992; Waluyo dan
Supartha, 1994).

III. Kearifan lokal
3.1 Proses terbentuknya kearifan budaya lokal

lahan lebak telah lama diusahakan untuk pertanian utamanya oleh para
petani dari suku Banjar, kepiawian memilih lahan yang subur dan menentukan
komoditas serta varietas yang cocok yang menjadi "kearifan budaya lokal"
(indigenous knowledge atau local wisdom), merupakan akumulasi pengalaman
dan pembelajaran yang terjadi secara terus menerus dalam kurun waktu yang
sangat lama dari generasi ke generasi. Sehingga terbentuk satu pemahaman
yang dalam terhadap kondisi lingkungan yang dihadapi, menyebabkan
tindakan yang dikerjakan selalu berdasar pada pemahaman kondisi dan
kekayaan pengalaman yang telah dipunyai, sehingga terbentuk pengetahuan!
ilmu yang mampu menghadapi dan mengatasi kondisi suatu lingkungan,
pemahaman yang mendalam demikian oleh Soemarwoto (1982) disebut
sebagai "kearifan ekologi", dan dalam perjalanannya berkembang menjadi
"kearifan lokal" (local wisdom) karena kekayaan dan keragaman lingkungan
yang demikian luas yang bersifat sangat spesifik lokasi.

3.2. 8erbagai kearifan lokal
lahan rawa lebak sudah sangat lama diusahakan oleh masyarakat, semula

hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan, seperti tal as, umbi-umbian,
kemudian berkembang ke komoditas padi, dan sekarang mulai bergerak
ke perkebunan. Perkebunan terutama kelapa sawit cukup berhasil, namun
nampaknya banyak menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat dengan
berbagai argumentasinya masing-masing. Kearifan lokal pada tulisan ini
hanya membahas yang berkaitan dengan usahatani padi baik pada musim
hujan (surung) atau musim kemarau (rintak).
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Masyarakat petani di Iahan rawa lebak mempunyai teknologi lokal
(indigenous technology) dan pengetahuan lokal (indigenous knowledge) yang
unik, arif, dan menarik. Berdasarkan pengalamannya yang lama mengusahakan
raw a lebak, dalam masyarakat petani berkembang kemampuan rnernbaca
penanda alam yang berhubungan dengan sistern usahataninya, baik yang
bersifat biologis (biological indicator) maupun perbintangan (astronomical
indicator) yang disebutkan dirnuka, yang bermanfaat untuk mengantisipasi
genangan, menentukan saat tanam, rnengantisipasi kekeringan, dan lain
sebagainya.

3.3. Mengantisipasi fluktuasi genangan air raw a
masalah genangan air rawa di dalam budidaya padi di lahan rawa lebak

menjadi permasalahan utama yang harus diantisipasi dengan baik, karena dapat
menimbulkan kegagalan, baik kelebihan air di musim hujan dan cekarnan
kekeringan di musim kemarau. Teknologi indigenous terse but seperti:

a. Sistem persemaian apung
Persemaian apung juga disebut sebagai palaian, yaitusistem persemaian

yang hanya ada di lahan rawa (Gambar 33). Sistem persemaian tersebut
merupakan salah satu kearifan untuk mengantisipasi agar tidak terlambat
tanam padi pada musim kemarau. Keterlambatan tanam padi di rnusim
kemarau sangat berisiko terhadap terjadinya cekaman kekeringan yang dapat
berujung pada tanaman penurunan hasil panen bahkan fuso.

Sistem sernai apung dilaksanakan di atas rakit yang dapat dibuat dari
batang pisang atau bambuberukuran panjang 2-3 m, lebar 1-1,5 m. Adapun
jumlahnya tergantung pada luasan pertanaman yang akan dilaksanakan. Di atas
rakit tersebut diberi lumpur tanah subur yang diambilkan dari lumpur rawa,
kemudian benih padi disemai di lumpur tersebut. Agar rakit tidak terbawa
aliran air atau angin, dapat ditambatkan di pinggir rawa atau dekat rurnah.
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Gambar 33. Persemaian sistim apung (palaian) di rawa lebak (Dok. Balittra)

b. Sistem persemaian pindah
Mempercepat pertumbuhan bibit persemaian dilakukan dengan sistem

"persernaian pindah", yaitu bibit dari persemaian kering setelah berumur
sekitar 7-10 hari dipindahkan ketempat basah dan dipelihara sampai bibit
berumur 25-30 hari. Tempat basah umumnya ditepi sawah rawa lebak.
Cara tersebut dikenal dengan istilah "lambakan". Sistem tersebut dapat
mempercepat pertumbuhan bibit karena perubahan hormonal, sehingga pada
saat tanarn bibit sudah cukup besar, tinggi, dan kuat. Manfaat dari cara ini, saat
tanarnnya dapat dipercepat untuk menghindari terjadinya cekaman kekeringan
pada fase berbunga (Ar-Riza, 2000). Jika lahan sawah masih terendarn air
yang cukup tinggi, bibit inipun masih bisa ditahan hingga kondisi di sawah
memungkinkan untuk ditanarni.

3.4 Menentukan sa at memulai kegiatan
berdasarkan pengalaman dan pengetahuan lokalnya, petani di lahan rawa

lebak piawai dalam menentukan saat mulai kegiatan usaha pertanian padinya,
baik pada musirn hujan maupun musirn kemarau. Petani dapat memperkirakan
kemungkinan datangnya air rawa dan ketinggian genangannya dengan
memperhatikan penanda biologis (a) mucul dan berkembangnya jenis ikan
seluang (Resbora sp), yaitu salah satu jenis ikan kecil yang hidup di sungail
rawayang sangat disukai masyarakat (b) keberadaan keong rawa (Pila spp)
yang mulai bertelur dan berapa ketinggian letaknya. Dalam bahasa Banjar
keong tersebut dikenal sebagai kalamboae, dan (c) tumbuh kernbangnya jenis
rumput putrimalu rawa (Neptunia oleraceaei, jenis ini bisa dimasak (Gambar
34). Munculnya penanda alam tersebut rnemberikan isyarat bahwa genangan
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air rawa akan segera datang, sementara ketinggian letak telur keong rawa
mengisyaratkan ketinggian genangan air yang akan terjadi, sehingga perlu
segera dilaksanakan persiapan (Ar-Riza et al.,2000).

Selain piawai mengenali penanda biologis, masyarakat rawa lebak
dilaporkan juga dapat membaca formasi bintang sebagai salah satu penanda
yang berkaitan dengan aspek iklim dalam sistem pertanian. Menurut intuisi
dan pengalamannya yang panjang, apabila muncul bintang baur bilah maka
akan biasanya membuat segera datang musim kering. Bintang baur bilah,
yang dimaksud adalah bintang yang muncul berderet tiga membentuk garis
lurus di ufuk barat, apabila bintang paling atas terlihat terang, suatu penanda
akan terjadi musim kemarau panjang. Sebaliknya, jika bintang paling bawah
terlihat terang, lama musim kemarau hanya sebentar. Demikian juga bila
bintang paling kiri bersinar paling terang, akan terjadi panas terik pada awal
musim, sebaliknya jika bintang paling kanan yang lebih bersinar terang, maka
panas terik akan terjadi di akhir musim (Noorginayuwati dan Rafieq. 2004).

Gambar 34. Ikan seluang (atas), Kalamboae (tengah) dan Putrimalu rawa (bawah) (Dok.
Balittra; http://www.green.kompasiana.com).

Mengetahui dan memahami makna penanda alam tersebut akan
bermanfaat bagi keberhasilan usahataninya, karena keterlambatan saat tanam
padi musim hujan (surung) akan berisiko terhadap kegagalan, karena bibit yang
baru ditanam bisa saja tenggelam akibat air rawa naik dengan cepat. Fluktuasi
genangan air kadang tidak menentu, sering terjadi bibit yang baru ditanam
terendam,kemudian air menyurut lagi namun bibit sudah terlanjur lunglai
dan sebagian mati. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, petani yang rajin
biasanyamembuat persemaian lagi untuk mengejar waktu sebelum genangan
air terus meninggi. Sebaliknya pada pertanaman padi pada musim kemarau,
keterlambatan tanam akan sangat berisiko terkena cekaman kekeringan pada
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faseberbunga. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan meningkatnyapersentase
gabah hampa, sehingga hasil akan turun (Ar-Riza, 2000).

Pada kondisi dinamika fluktuasi genangan air yang karakteristiknya
seperti di atas, penggunaan varietas Inpara 3, 4, atau 5 yang toleran
rendaman sekitar 14 hari akan lebih menguntungkan. Namun hal tersebut
masih belum banyak dilaksanakan, karena kurangnya informasi dan faktor
preferensi petani dalam wilayah tersebut. Pada suatu wilayah kadang
petani sangatmemfavoritkan varietas-varietas tertentu saja, terutama yang
sudah dikenalnya.Adapun terhadap varietas baru, terutama yang kurang
informasinya biasanya petani enggan menanam sebelum melihat penampilan
dan keberhasilannya.

3.5 Mengantisipasi terjadinya cekaman kekeringan
cekaman kekeringan sering melanda pertanaman padi musim kemarau,

yang berdampak pada penurunan hasil. Kondisi tersebut dapat disebabkan
oleh kemarau yang panjang (El-nino), atau keterlambatan tanam akibat
penyiapan lahan yang lambat atau persemaian yang tidak mendukung.
Dalam hal penyiapan lahan untuk pertanaman padi musim kemarau, petani
mempunyai kearifan lokal yang cukup unik, murah dan cepat. Dilakukan
dengan memanfaatkan keramahan alam(Ar-Riza et al., 2007), yaitu sifat
pertumbuhan yang cepat dan kemampuan dominasi yang kuat dari jenis
tumbuhan air yang dikenal sebagai kiambang atau kaiapu (Salvinia mollesta

DS.Mitchel)). Dilaksanakan dengan cara menyebarkan bibit kiambang ke
permukaan air rawa yang sebelumnya sudah dibersihkan dari jenis gulma
lain. Pertumbuhan kiambang tersebut akan mendominasi perairan, karena
kecepatan pertumbuhan dan perkembangannya. Setelah lahan tidak berair
,kiambang tersebut akan turun ke permukaan tanah menjadi mulsa. Yaitu
semacam selimut tebal yang dapat membantu menahan laju penguapan air
tanah, sekaligus membantu mengendalikan gulma dalam pertanaman, dan
juga sebagai sumber tambahan hara bagi tanaman (Gambar 35).
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Gambar 35. Padi ditanam di atas selimut kiambang (kiri) dan padi dengan mulsa rumput
babulu (kanan) (Dok. Balittra)

Pada media selimut kiambang tersebut, bibit padi yang telah dipersiapkan
dapat langsung ditanam. Bibit padi tidak akan mengalami stagnase pertum-
buhan, karena akar-akar halus kiambang yang mati telah mampu memberikan
suasana yang baik bagi perkembangan perakaran padi yang terus berkembang
menembus ke dalam tanah (Ar-Riza et al., 2007).

Teknologi di atas hanya dapat dilaksanakanlditerapkan secara terbatas,
yaitu pada wilayah rawa lebak yang hanya menerapkan pola tanam padi sekali
setahun. Pada pola tanam padi sekali setahun, padi hanya diusahakan pada
musim kemarau sedangkan pada musim hujan lahan dibiarkan bera. Pada
waktu bera lahan tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan kiambang.
Sedangkan pada wilayah yang sudah menerapkan pola tan am padi dua kali
setahun tidak dimungkinkan, karena tidak ada waktu dan temp at untuk
mengembangkan kiambang.
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Pemanfaatan Gulma
Lahan rawa lebak kaya akan berbagai jenis gulma yang sangat potensial

untuk bahan pupuk organik, karena mengandung unsur-unsur penting bagi
tanaman (Nazemi dan Ar-Riza, 1998) seperti pada Tabel 20. Beragam jenis
gulma yang tumbuh berkembang melimpah, memunculkan kearifan lokal
untuk memanfaatkan gulma dalam sistem pertaniannya, dilakukan dengan
cara: a) memanfaatkan sebagai mulsa untuk menjaga kelembaban tanah
bagi tan am an padi pada musim kemarau, b) sebagai alas untuk melindungi
pertumbuhan buah pertanaman semangka (Citrullus lanatus) agar buah
tumbuh bagus serta berkualitas baik, c) sebagai alas untuk tanaman ubi negara
(Ipomoea babatas) agar akar calon ubi yang menjangkar ke dalam tanah, hanya
akar yang ada pada pangkal batang saja untuk mendapatkan ukuran ubi yang
besar serta kualitas baik.



Tabel 20. Kandungan N, P, K dan C-organik dari beberapa jenis gulma rawa lebak di Kalimantan

. Spesies gutma Kandungan hara ("!oj

GoLongan berdaun Lebar C-org N P K C/N

1. Ageratum conYloides 41.84 2.60 0.33 1.03 16.09

2. Altenanthera sessilis 44.80 2.79 0.23 1.35 16.12

3. Cleoma rutidosperma 41.98 2.49 0.51 0.79 16.86

4. Cleoma viscosal 42.22 2.77 0.18 0.80 15.24

5. Culcumis sp 48.68 1.41 0.21 1.42 34.52

6. Eichornia crassipes 46.21 2.32 0.24 1.95 22.01

J Grangea maderaspatama 47.29 1.64 0.14 1.55 28.83
8. Heptis breve vis 47.98 2.69 0.23 1.08 17.85
9. Hydrolea leylanica 34.43 2.95 0.10 2.24 11.67

10. Ipomea aquatic 42.60 2.06 0.28 3.00 24.72
11. Ipomea trdata 27.02 2.74 0.72 1.93 9.86
12.1udwigia perennis 49.42 2.00 0.12 1.17 27.78
13. ludwigia octovolvis 45.82 1.33 0.15 2.33 34.45
14.1udwigia hyssopitolia 47.85 2.66 0.20 0.57 17.99
15. Pistia stratiotes 35.20 2.67 0.30 1.12 13.53
16. Polygonum barbatum 50.21 2.74 0.24 1.22 18.32
1J Salvinia molesta' 41.97 2.58 0.28 0.87 16.27

GoLongan Rumput
1. Paspalidium punctatum' 49.59 2.35 0.11 0.99 22.42
2. Leptochloa chinensis 54.49 1.41 0.06 1.68 38.64
3. Echinochloa crus-galli 51.26 1.53 0.07 1.78 33.50
4. Sacciolepis interupta 49.80 2.79 0.18 0.84 17.86
5. Lersia hexandra 47.11 2.83 0.17 0.81 17.33

GoLongan Teki
1. Cyperus distans 53.45 1.41 0.06 2.58 37.91

Sumber: Nazemi danAr-Riza,1998. * = Dominasinya tinggi

Rumput yang dimanfaatkan sebagai alas pertanaman tersebut umumnya
dari jenis rumput babulu (Paspalidium punctatum). Untuk keperluan tersebut,
sebagian petani rawa lebak ada yang dengan sengaja menanamnya pada awal
musim hujan, dan memanennya saat menjelang pertanaman ubi negara atau
semangka di akhir musim hujan. Namun sebagian besar petani hanya memanen
rumput yang tumbuh melimpah secara alami (Ar-Riza et al.,2007).
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Konservasi Air untuk Pertanaman Musim Kemarau
Pada musim kemarau, pertanaman padi rawa lebak sering mengalami

eekaman kekeringan, terutama jika terlambat tanam. Untuk mengantisipasi
kondisi tersebut, di lahan rawa lebak terdapat kearifan yang disebut sebagai
"Tabat Bertingkat". Pada bagian paling bawah merupakan sungai yang
berfungsi pula untuk mengangkut hasil-hasil pertanian (Gambar 36).

Gambar 36. Tabat bertingkat di rawa lebak (kiri) dan perahu penampung hasil pertanian
yang berada di sungai (kanan) (Dok. Balittra)

Sistem tabat tersebut dinamai tabat bertingkat karena tabat yang dibuat
tidak hanya satu, melainkan beberapa buah tabat disepanjang saluran. Tabat
pertama ada di dekat sungai, satu lagi tabat dibuat pada saluran yang lebih
kearah dalam, demikian seterusnya sampai ada sekitar 3-4 tab at dalam satu
saluran. Dimensi saluran tersebut dapat dianalogikan dengan saluran sekunder
di lahan rawa pasang surut. Tabat tersebut dibuat dengan maksud agar air di
saluran tetap menggenang, sehingga bisa difungsikan sebagai : (1). Sarana
transportasi hasil pertanian. Sistem tersebut eukup unik, hasil pertanian dari
daerah tabat paling ujung berupa semangka, timun suri, dan lain-lain diangkut
dengan perahu keeil ke tabat lebih bawah, kemudian dialihkan ke perahu di
tab at berikutnya, dan seterusnya sampai pada muara di sungai untuk diambil
alih oleh perahu yang lebih besar; dan (2). Upaya menjaga kelembaban tanah
di sekitar saluran. Saluran yang terisi dan tergenang air akibat ditabat, pada
musim kemarau diharapkan dapat menjaga kelembaban tanah di sekitar
saluran, sehingga pertanaman pada area tersebut tumbuh dengan baik.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa petani sangat memerlukan saluran
air yang dapat digunakan untuk sarana transportasi hasil pertaniannya, karena
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jaraknya cukup jauh dari jalan besar. Dari sinilah kemudian muncul kearifan
lokal petani dalam membuat fungsi ganda saluran tersebut dengan membuat
tabat bertingkat.

v. Penutup
Kekayaan kearifan lokal yang ada dan berkembang di masyarakat petani

lahan rawa adalah sebuah keniscayaan, sehingga pembangunan pertanian
selayaknya dijiwai atau dapat menjiwai inovasi teknologi pertanian yang
diintroduksikan untuk memakmurkan masyarakat petani lahan rawa. Hal
tersebut dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan atau mensinergiskan
dengan teknologi inovasi. Cara tersebut penting bagi masyarakat petani,
karena selain pengetahuannya bertambah, teknologi lokal mereka akan
merasa dihargai. Kondisi tersebut akan berdampak lebih jauh, yaitu akan
lebih memudahkan proses introduksi berbagai teknologi baru, demi mencapai
tujuan swasembada dan ketahan pangan nasional.

Kearifan lokal yang ditulis ini masih sangat terbatas, mengingat masih
banyaknya misteri yang masih tersembunyi di lahan rawa. Oleh karenanya,
rnasih diperlukan penggalian dan penelitian yang lebih konprehensif demi
pengkayaan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas lahan
rawa lebak. Lebih dari itu dapat meningkatkan kehidupan para petani yang
berusaha di lahan rawa lebak.
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7
PENATAAN LAHAN

UNTUK MENOUKUNG OIVERSIFIKASI
TANAMAN 01 LAHAN RAWA LEBAK

Yulia Raihana, Linda Indrayati, dan R.Smith Simatupang
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

Ringkasan
Lahan rawa lebak merupakan salah satu tipologi lahan yang memiliki

potensi dan prospek untuk pembangunan pertanian. Di Indonesia luasnya
sekitar13,28 juta hektar, terdiri atas lebak dangkal 4,167 juta ha, lebak
tengahan 6,075 juta ha, dan lebak dalam 3,038 juta ha, sekitar 10,19 juta
ha sangat potensial untuk pertanian, ditemukan di Sumatera, Kalimantan
dan Papua. Lahan rawa lebak sangat prospektif untuk dijadikan lahan
pengembangan usaha pertanian terutama pada musim kemarau dan
sebagai penyeimbang ekologi disaat terjadi El-Nino dimana pada beberapa
tipologi lahan lainnya mengalami kekeringan dan terjadi penurunan
produksi. Masalah utama yang menjadi faktor pembatas mupun kendala
dalam pengembangan pertanian di lahan rawa lebak adalah rejim airnya,
yakni terkait dengan fluktuasi tinggi muka air dan lama genangan dari
waktu ke waktu yang berubah-ubah dan sulit diprediksi. Disamping
itu, adanya masalah ketebalan dan kematangan gambut, kandungan
unsur-unsur hara, kedalaman lapis an pirit serta kemasaman tanahnya,
sehingga risiko kegagalan panen akan lebih besar jika sistem usahatani
hanya mengandalkan hasil panen dari satu komoditas saja. Keberhasilan
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dalam pembangunan pertanian di lahan raw a lebak tergantung kepada
pengelolaan lahan dan air khususnya terkait dengan sistem penataan
lahannya. Teknologi penataan lahan merupakan salah satu teknologi
yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian dan layak dikembangkan
untuk dapat mendukung sistem pengelolaan air, sistem penanaman dan
diversifikasi usahatani untuk menghindari risiko gagal panen. Beberapa
manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh jika teknologi penataan
lahan dikembangkan, antara lain adalah: a. optimalisasi dan intensitas
penggunaan lahan meningkat; b. diversifikasi usahatani dan komiditas
serta produksi dapat dihasilkan, c. risiko kegagalan panen dapat
dikurangi; dan d. stabilitas produksi dan pendapatan petani meningkat.
Ada beberapa penataan lahan dalam pemanfaatan lahan rawa lebak
yang dapat dikembangkan, yaitu : (1) penataan lahan sistem sawah, (2)
penataan lahan sistem surjan, (3) penataan lahan sistem tukungan, dan
(4) penataan lahan sistem tegalan. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan
lahan rawa lebak, maka melalui penataan lahan sesuai dengan karakteristik
lahan (tipe lebak dan jenis tanahnya) serta pengaturan pola tanam sesuai
dengan rejim airnya, berbagai komoditas pertanian selain tanaman pacli
dapat diusahakan terutama untuk mendukung diversifikasi tanaman,
ketersediaan bahan pangan, perbaikan gizi dan peningkatan pendapatan
petani seeara berkelanjutan. Dari ke empat sistem penataan lahan tersebut,
penataan lahan sistem surjan merupakan salah satu eara yang lebih
baik clibanding yang lainnya, hal ini disebabkan karena penataan lahan
sistem surjan pemanfaatan lahannya dapat dioptimalkan dan cliversifikasi
usahatani dengan penanaman berbagaijenis komoditas berbasis tanaman
padi dapat dilakukan. Dengan demikian, hampir sepanjang tahun yakni
pad a musim hujan maupun musim kemarau ada pertanaman.

I. Pendahuluan
Lahan rawa lebak adalah lahan wilayah daratan yang selalu tergenang

hampir sepanjang tahun atau minimal sekitar 3 bulan dengan tinggi genangan
minimal 25-50 em (Noor, 2004). Genangan terjadi bukan karena adanya
pengaruh pasang surut air laut, namun karena letak lahan rawa lebak yang
rendah, bentuk topografinya eekung dan drainase yang jelek, sehingga jika ada
air yang masuk seperti air hujan atau limpasan air dari daerah yang Iebih tinggi
ke wilayah tersebut, maka air akan sulit keluar (mengalir keluar). Tinggi dan
lama genangan tergantung dari tipelogi lahannya. Adanya perbedaan topografi
pada hamparan lahan lebak memunculkan perbedaan tinggi. Umumnya
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semakin tinggi genangan dalam satu hamparan lahan, semakin lama pula
genangan. Bedasarkan tinggi dan lama genangan, lahan lebak dikelompokkan
dalam 3 tipologi lahan, yaitu: (1) lahan yang tergenang dengan tinggi muka
air < 50 em selama kurang dari 3 bulan disebut lebak dangkal, (2) lahan yang
tergenang dengan tinggi muka air 50-100 em selama 3-6 bulan disebut lebak
ten gahan, dan (3) lahan yang tergenang dengan tinggi muka air> 100 em
selama 6 bulan atau lebih disebut lebak dalam (Alihamsyah, 2005).

Distribusi eurah hujanjuga sangat berpengaruhi terhadap dinamika tinggi
muka air di lahan lebak (Nursyamsi et aI., 2014). Hasil penelitian menunjukkan
hubungan antara eurah hujan dengan tinggi genangan pada berbagai tipologi
lahan., yaitu tinggi genangan pada lahan rawa lebak dangkal, tengahan dan
dalam adalah masing-masing dengan persamaan Y= 1,068 x - 45; Y = 1,011
x - 22; dan Y = 1,196 x -5,2. (Anwar et ai., 2012). Gradasi koefisien eurah
hujan terhadap tinggi genangan pada tipe luapan lebak tengahan empat kali
lip at lebih besar dari lebak dangkal. Rasio koefisien variabel ini akan makin
besar pada lebak dalam, yang artinya setiap satu satuan eurah hujan akan
mempengaruhi tinggi genangan lebih besar 4 dan 5 kali pada lebak tengahan
dan dalam dibandingkan dengan lebak dangkal. Karena itu pada saat musim
hujan lahan rawa lebak akan kebanjiran dan pada saat musim kemarau lahan
berangsur-angsur akan mengalarni kekeringan (Wakhid dan Syahbuddin,
2013). Namun demikian ketinggian luapan air (genangan) dari waktu ke waktu
sering berubah-ubah dan sulit diprediksi, sehingga kegiatan usahatani di lahan
rawa lebak mempunyai risiko dan ketidak pastian, terutama karena keadaan
air yang tidak dapat dikendalikan. Keadaan air yang tidak dapat diatur sering
menyebabkan kebanjiran dan kekeringan, kesulitan dalam menetapkan waktu
tanam (Zahri dan Febriansyah, 2014).

Pemanfaatan lahan lebak pada awalnya oleh masyarakat setempat
hanya bersifat tradisional sebagai kearifan lokal (local wisdom), yaitu
sebagai lahan tanaman sumber pangan tanpa perawatan. Seiring dengan
berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan serta meningkatnya
tuntutan kebutuhan pangan, maka semangat dan keinginan pemerintah
untuk mengembangkan pertanian di lahan rawa lebak cukup besar. Hal ini
terbukti dengan dicanangkannya oleh pemerintah :Program Tongga Prodi
(Kantong Penyangga Produksi Padi), Program Rawa Makmur, Lintas Rawa,
Gapta (Gerakan Agribisnis Padi Tanah Laut) dalam rangka peningkatan dan
optimalisasi lahan rawa lebak sebagai sumber produksi padi dan perbaikan
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kesejahteraan petani di lahan raw a lebak (Noor, 2007). Namun demikian,
selain rejim air sebagai masalah utama dalam pengembangan pertanian di
lahan rawa lebak, masalah ketebalan dan kematangan gambut, kandungan
hara, kedalaman lapis an pirit serta kemasaman tanahnyajuga menjadi sesuatu
yang perlu diperhatikan dalam sistem usahatani yang dikambangkan. Selain
itu, mengandalkan satu jenis komoditas saja akan menghadapai risiko gagal
panen yang sangat tinggi.

Guna mengoptimalkan pemanfaatan lahan lebak dalam jangka panjang
perlu dilakukan pengendalian tata air dan penataan lahan. Dengan cara
demikian akan dapat diperoleh beberapa keuntungan antara lain adalah: a.
optimalisasi dan intensitas penggunaan lahan meningkat, b. diversifikasi
usahatani dan komiditas serta produksi dapat dihasilkan, c. risiko gagal panen
semakin kecil/dapat dikurangi, dan d. stabilitas produksi dan pendapatan
petani meningkat. Sistem penataan lahan dapat mendukung penerapan pola
tanam (lP > 100) dan diverisfikasi komoditas sehingga petani dapat terhindar
dari kebangkrutan, selain itu hasil tanaman dan pendapatan usahatani tidak
tergantung hanya pada satu komoditas saja (Alihamsyah, 2005; Khairullah
et 01., 11).

II. Penataan lahan
2.1. Pengertian dan tujuan penataan lahan

penataan lahan adalah suatu rancangan atau design tata letak tanaman
yang dibuat dengan memperhatikan kesuaian lahan dan memenuhi syarat
sebagai media tumbuh tanaman yang akan dibudidayakan dalam rangka
optimalisasi dan peningkatan produktivitas lahan. Penataan lahan dapat juga
diartikan sebagai manipulasi lingkungan dalam upaya untuk menyediakan
media tumbuh tanaman sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat
dilakukan pertanaman pada lahan tersebut. Sedangkan tujuan penataan lahan
adalah untuk dapat mendukung sistem pengelolaan air, sistem pertanaman,
mengoptimalkan pemanfaatan lahan dlam usahatani, dan diversifikasi
komoditas tanaman sehingga petani terhindar dari risiko gagal panen
(Simatupang et 01., 2014).

Teknologi penataan lahan merupakan salah satu teknologi yang dihasilkan
Balitbangtan yang layak dikembangkan (Effendi et 01., 2014). Usaha pertanian
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Wilayah Tekstur Tanah Jenis tanah pH Tanah Drainase

yang ditempatkan pada lahan yang sesuai, selain dapat memberikan hasil yang
lebih optimal, juga tidak perlu mengubah lingkungan secara drastis. Karena
penerapan teknologi yang sesuai dengan karakteristik lahan, secara gradual
mutu lahan dapat diperbaiki, sehingga daya dukung lahan menjadi semakin
besar (Waluyo dan Suparwoto, 2014).

2.2. Karakteristik tanah
pada lahan rawa lebak ditemukan dua jenis tanah yang ada di lahan

rawa lebak, yaitu tanah mineral dan tanah gambut. Kedua jenis tanah ini
mempunyai sifat fisik dan kimia tanah serta watak yang berbeda (Table 21
dan 22). Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam proses
pembentukan tanah tersebut, dan hal ini akan mempengaruhi terhadap upaya
pemanfaatan lahan tersebut untuk pertanian. Tanah mineral adalah tanah yang
terbentuk melalui proses pembentukan tanah berupa endapan liat, debu dan
sebagian pasir yang beupa aluvial sungai atau marin (laut). Sedangkan tanah
gambut adalah tanah organik yang terbentuk oleh adanya proses pembentukan
tanah berupa akumulasi sisa-sisa tanaman (biomassa berupa batang, akar-
akar tanaman, daun-daun dan lainnya), baik yang sudah terdekomposisi atau
matang, maupun yang belum terdekomposisi atau mentah (Nursyamsi et al.
2014).

Tabel 21. Karakteristik tanah uatama di lahan rawa lebak di Indonesia.

Kalimantan Selatan liat Mineral, gambut 5-4 Terhambat-sedang
Kalimantan Barat Debu berliat Mineral, gambut 5-4 Sedang
Sumatera Selatan Iiat Mineral 5 Terhambat -sedang
Sumatera Barat Pasir berliat Gambut. mineral 5,2 - 5 Sedang
lampung liat Mineral Terhambat-sedang
Jambi liat Mineral Terhambat -sedang

Sumber : Achmadi dan Irsal Las (2006)
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Tabel 22. Sifat fisika dan kimia tanah pada jenis tanah di lahan lebak

Sifat fisika dan kimia
Jenis tanah

Mineral Gambut
Kerapatan tanah
Kematangan tanah
Porositas
Daya pegang air
Daya hantar listrik
Kadar bahan organik
Kadar bahan anorganik
Kemasam
Ketersediaan hara
Kapasitas tukar kation

Tinggi
Matang/hamper matang

Rendah
Rendah
Tinggi

Rendah
Rendah

Sedang-tinggi
Sedang-tinggi

rendah

Rendah
Mentah
Tinggi
Tinggi

Rendah-tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Rendah
Tinggi

Sumber : Noor (2007)

Lahan rawa lebak dengan tanah mineral yang berasal dari endapan sungai
cukup baik untuk usaha pertanian, dan biasanya relatif lebih subur, Lahan rawa
lebak dengan tanah mineral yang berasal dari endapan marin (marine fluviatil)

biasanya memiliki lapisan pirit (FeSJ Pirit dapat berbahaya bagi tanaman
(padi) apabila tersingkap/terekspose ke permukaan tanah dan beraeaksi dengan
udara kemudian mengalami oksidasi. Tekstur tanah mineral di lahan rawa
lebak umumnya didominasi oleh fraksi liat dengan tingkat kesuburan alami
sedang - tinggi dan drainase terhambat - sedang.

Sementara, tanah gambut dicirikan adanya lapisan gambut > 50 em
dengan kandungan karbon organik sebanyak 12-18% jika berupa bahan
jenuh air atau kandungan karbon organik sebanyak 20 % jika berupa bahan
tidak jenuh air. Tanah gambut yang menempati lahan rawa lebak umumnya
sebagian besar bersifat mentah (fibrik) dan sebagian keeil bersifat matang
(saprik). Tanah gambut memiliki daya tumpu rendah, karena mempunyai bulk
density yang sangat rendah yaitu 0,05-0,50 g/cm'', sehingga sangat rentan
terhadap amblesan (subsidence), jika ditanami, terutama tanaman keras akan
tumbuh miring dan mudah tumbang. Tanah gambut, walaupun memiliki
daya simpan air (lengas tanah) tinggi, yaitu 850-3000% untuk gambut fibrik
dan 450-850% untuk gambut hemik dan <450% untuk gambut saprik, tetapi
jika mengalami kekeringan dapat berubah kering tak balik. Dengan kata lain
gambut yang men gal ami kekeringan terse but tidak lagi dapat menyerap air
seperti sebelumnya (Noor, 2007; Noor, 2013). Oleh karena itu sangat tidak

135



136

dianjurkan penataan lahan lebak dengan jenis tanah gambut untuk menghindari
genangan dengan cara memanipulasi lahan menjadi kering.

Tingkat kemasaman tanah di lahan rawa lebak umumnya dipengaruhi
oleh ke dalam pirit, bahan organik dan tingkat oksidasi. Pada musim kemarau
tanah lebih teroksidasi sehingga kemasaman tanah meningkat (pH tanah lebih
rendah). Sebaliknya pada musim hujan, kemasaman dapat menurun karena
terjadi pengenceran juga terjadi proses reduksi. Namun jika terjadi kebanjiran
dalam waktu lama (berkepanjangan), maka terjadi proses perombakan secara
anaerob terhadap bahan organik in situ yang memunculkan penimbunan asam-
asam organik sehingga terjadi pemasaman tanah, dan jika terjadi kekeringan
akan dapat berubah menjadi lebih masam. Kemasaman yang tinggi akan
berimbas terhadap peningkatan kelarutan AP+, Fe2+, asam-asam organik, dan
diikuti oleh kekaha tan unsur hara makro P serta unsur hara mikro Cu dan Zn
(Noor, 2007).

2.3. Model penataan lahan
pemanfaatan lahan rawa lebak pada awalnya hanya tanaman padi yang

diusahakan, sedangkan penanaman tanaman non padi mulai berkembang
diusahakan setelah petani membuat saluran-saluran. Bersamaan pembuatan
saluran, tanah galian saluran dibentuklah pembatas berupa tanggul atau
tembokan yang sekaligus berfungsi sebagai pembatas ke pemilikan lahan.
Kemudian oleh petani tembokan atau tanggul tersebut dimanfaatkan untuk
menan am komoditas non padi, seperti pisang, keladi, dan sebagainya.
Pemanfaatan tembokan yang dilakukan petani seperti ini merupakan kearifan
lokal yang dapat menginspirasi dalam penataan lahan untuk tanaman yang
tidak tahan genangan air (budidaya untuk tanaman lahan kering).

Penataan lahan pada satu daerah dapat berbeda dengan penataan lahan
di daerah lain. Perbedaan tersebut disebabkan karena lahannya mempunyai
karakteristik tanah yang berbeda antara lahan yang satu dengan yang lainnya,
selain itu dapat dipengaruhi budaya dan kearifan lokal di wilayahnya. Hal
terpenting dalam penataan lahan tidak mematikan kebiasaan yang telah
dilakukan oleh petani atau masyarakat setempat yang bernilai positif sebagai
pengetahuan (indegenous knowledge). Setiap tempat/wilayah memiliki
kearifan lokal yang berbeda dan spesifik, oleh karena itu penanganan masalah
tiap lokasi dilakukan dan spesifik lokasi.



Dalam melakukan penataan lahan perlu diperhatikan hubungan antara
pola pemanfaatan lahan dengan kondisi lahannya. Berikut alternatif penataan
lahan yang disesuaikan dengan tipologi dan jenis tanahnya (Tabel 23) Pada
lahan lebak dangkal, lahan dapat ditata sebagai sawah atau kombinasi sawah
dengan tukungan maupun sistem surjan, atau tegalan, demikian juga dengan
lahan lahan lebak tengahan, kecuali jenis tanahnya bergambut atau gambut
tidak diajurkan ditata dengan sistem surjan. Sedangkan lahan rawa lebak
dalam yang karena genangan airnya cukup dalam untuk waktu yang lama,
hendaknya dibiarkan alami, tetapi pada musim kemaraunya digunakan untuk
usaha tanaman pangan atau hortikultura. Pemanfaatan dan sistem penataan
lahan yang dikembangkan di lahan rawa lebak dalam mendukung sistem
usahatani ada beberapa model, yakni: (1) penataan lahan sistem sawah, (2)
penataan lahan sistem surjan, (3) penataan lahan sistem tukungan, dan (4)
tanpa penataan lahan (sistem tegalan) Berdasarkan tipe dan tipologi lahan
rawa lebak, maka penataan lahan yang akan dikembangkan dapat dilakukan
sesuai dengan anjuran pada Tabel 23 berikut ini (Achmadi dan Las. 2006;
Nursyamsi et al., 2014).

Tabel 23. Sistem penataan lahan menurut tipologi lahan dan jenis tanah di lahan rawa lebak

Jenis tanah Tipe/tipologi lahan lebak
Lebak dangkal lebak tengahan ,., Lebal( dalam

Tanah mineral
Sawah, tegalan, surjan, Sawah, tegalan, surjan,

tegalan
tukunqan tukungan

Tanah gambut Sawah, tegalan tegalan Tegalan

Tanah mineral bergambut Sawah, tegalan, surjan, Sawah, tegalan, tukungan Tegalantukungan

Sumber : Achmadi dan Las (2006)

1. Penataan lahan sistem sawah
Penataan lahan sistem sawah dilakukan pada lahan untuk usahatani yang

mampu menyangga genangan air pada waktu yang dibutuhkan terutama untuk
menanam padi sawah, dan pada waktu-waktu tertentu airnya dapat dikeluarkan
sehingga tanah menjadi macak-macak atau kering. Penataan sistem sawah ini
telah lama mulai dikembangkan oleh petani Banjar dan Bugis (indigenous

knowledge). Secara skematis penataan lahan sistem sawah sebagaimana pada
Gambar 37.
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Penataan lahan sistern sawah, pertarna-tarna rnernbersihkan lahan/tanah
dari tunggul. Jika lapisan piritnya dangkal, peneabutan tunggul dilakukan
seeara bertahap dirnulai tunggul yang keeil, dilanjutkan dengan peneabut
tunggul yang lebih besar pada setiap periode tanarn. Tunggul yang besar
(berdiarneter >50 ern) dibiarkan rnelapuk dengan sendirinya. Pelurnpuran
dilakukan untuk rnernbuat lapisan kedap air di bawah lapis an olah tanah
sedalarn 25-30 ern, dilakukan dengan eara dieangkulJdibajak sedalarn 20 ern
pada saat tanah basah. Lapisan kedap air urnurnnya baru terbentuk setelah 5-7
kali rnusirn tanarn. Pengolahan tanah tidak boleh rnelebihi kedalarnan lapisan
pirit. Saluran drainase intensif berupa saluran kolektor dan saluran eacing
dengan eara saluran kolektor berukuran 40 x 40 ern, dibuat rnengelilingi lahan
dan tegak lurus saluran kuarter pada setiap jarak 20 - 25 rn. Saluran eacing
dibuat berukuran 30 ern x 30 ern, setiap jarak 6 - 12 rn, tegak lurus saluran
kolektor (Najiyati).

111--+--+-+-11 .~-

Gambar 37. Skematis penaatan lahan sistem sawah dan pertanaman tanaman padi di
lahan rawa lebak (Sumber : Achmadi dan Las, 2006; Najiyati ... )

2. Penataan lahan sistem surjan
Penataan lahan sistern surjan telah banyak dilakukan petani di lahan rawa

lebak karena adanya tipe genangan, sifat fisik, kirnia dan biologi tanah, kualitas
air, hasil tanarnan, dan adanya kearifan lokal rnasyarakat dalarn rnenyiasati
dan rnenyikapi rnasalah yang rnuneul dalarn pernanfaatan dan pengernbangan
lahan rawa dalarn budidaya pertanian. Petani menyadari dengan menata lahan
dengan sistern surjan, rnereka dapat rnenanarn berbagai jenis tanarnan sehingga
terhindar dari kegagalan.

138



Sistem surjan berkembang di lahan rawa sebagai alternatif agar kondisi
lahan rawa yang umumnya tergenang dan biasanya hanya untuktanaman padi,
dengan sistem surjan dapat ditanami tanaman lahan kering seperti palawija
atauhortikultura (Donicie dan Idak, 1941). Surjan merupakan sistem pertanian
di lahan rawa yang memadukan antara sistem sawah dengan sistem tegalan.
Penataan Iahan sistem surjan dilakukan dengan eara merendahkanl menggali
sebagian permukaan tanah dan meninggikan permukaan tanah lainnya seeara
beraturan dan memanjang (Gambar 38).

Gambar 38. Penataan lahan sistem surjan untuk komoditas jeruk di lahan rawa
(Dok. Balittra, 2011)

Bagian yang direndahkan disebut tabukan atau sawah (sunked bed),
digunakan untuk bertanam padi dan bagian yang ditinggikan disebut tembokan
atau guludan untuk tanaman palawija (jagung, kedelai, kaeang tanah, kaeang
hijau, ubi kayu, dan ubi jalar), hortikultura, dan juga perkebunan (Nursyamsi
et 01., 2014). Dalam sistem surjan ruang dan waktu usahatani dioptimalkan
dengan eara menerapkan pola tanam dan penanaman jenis komoditas yang
beragam. Pada sistem surjan usahatani atau pertanian dikelola dalam bentuk
multiguna lahan dan beragam jenis komoditas. Dengan demikian, implikasi
dari penerapan sistem surjan, maka hasil tanaman (panen) yang diperoleh
dalam usahatani lebih beragam, risiko gagal panen semakin keeil, sehingga
dapat memberikan kontribusi pendapatan dan keuntungan lebih besar.

Penerapan sistem surjan di lahan rawa lebak sangat sesuai dengan kondisi
dan kendala lahan berkaitan dengan hidrologi atau tata air yang belum dapat
diatasi seeara baik. Penataan lahan dengan sistem surjan akan memberikan
keuntungan : (1) untuk diversifikasi tanaman dapat dilakukan (meneiptakan
peluang untuk pertanaman palawija dan hortikultura lainnya), (2) perbaikan gizi
dengan adanya pertanaman sayuran dan palawija, (3) menjaga agar tanah tidak
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menjadi asam, (4) mengurangi bahaya kekeringan, (5) mengurangi keracunan
akibat genangan, (6) mengantisipasi kerugian apabila terjadi kegagalan dalam
pertanaman padi, (7) distribusi tenaga kerja lebih merata dan tenaga kerja
keluarga dapat lebih banyak dimanfaatkan, (8) meningkatkan pendapatan
petani melalui deversifikasi tanaman dan usahatani lainnya, dan (9) cropping
intensity bertambah. (Nazemi et 01., 2012; Nursyamsi et 01., 2014). Hal-hal
yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surjan adalah kemasaman tanah,
keracunan Al, Fe, Mn, asam sulfide dan asam-asam organik, lapis an pirit yang
merupakan sumber kemasaman dan lapisan gambut yang merupakan sumber
karbon dan hara, terjadinya genangan secara tiba-tiba akibat adanya kiriman
banjir dari daerah hulu (DAS), jenis komoditas yang akan dikembangkan.

Berdasarkan cara pengambilan dan penyusunan lapisan tanah yang
dibentuk surjan, surjan dapat dibagi menjadi dua model atau tipe, yaitu 1)
model tradisional dan 2) model inovatif dan kreatif. Pada model tradisional
lapisan surjan dibuat dengan meletakkan bagian yang digali ke lapisan atas
secara runut sehingga kemungkinan besar lapisan bagian atas (topsoil)
surjan merupakan bagian bawah (subsoil) tanah yang digali. Pada model
inovatif dan kreatif, lapisan surjan disusun dengan profil tanah asal galian.
Model surjan tradisional sangat berbahaya apabila lapis an bawah yang
diletakkan sebagai lapis an atas surjan karena merupakan lapisan berkadar
pirit tinggi. Arah surjan dibuat memanjang arah timur-barat agar tanaman
padi pada bagian tabukan mendapat penyinaran matahari yang cukup.
Untuk mempertahankan bentuk surjan dan kesuburan tanah, maka setiap
musim atau setiap tahun surjan dilimbur (disiram lumpur) yang diambil
dari sekitarnya. Ukuran surjan tergantung pada kemampuan tenaga kerja,
selera, kedalaman pirit, dan ketersediaanlkedalaman air. Jika menghendaki
sawah lebih luas, dan airnya memungkinkan, lebar tabukan bisa berukuran
5 - 15 m dan guludan 1 - 6 m. Jika airnya terbatas, bisa menggunakan
perbandingan satu bagian untuk tabukan dan dua bagian untuk guludan.
Tinggi surjan tergantung atau disesuaikan dengan ketinggian muka air,
setidak-tidaknya permukaan tanah pada surjan 30 - 50 cm di atas permukaan
air tertinggi hal ini untuk menghindari agar akar tan am an tidak terendam.

Ananto et al (dalam Nazemi, 2012) menyebutkan bahwa luas surjan
dan jarak antar surjan tergantung kepada jenis tana, produktivitas lahan dan
jenis tanaman yang dikembangkan. Oleh karena itu, pembuatan surjan harus
memperhatikan : 1. Kedalaman pirit, 2. Dimensi surjan (lebar 2-3 m, tinggi
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dan panjang surjan 50-100 m), 3. Jarak antar surjan (10-12 m), sehingga
perbandingan penggunaan lahan surjan dan sawah sekitar 16 :84% atau 20: 80%.

Gambar 39. Berbagai jenis tanaman palawija dan sayuran dapat ditanam pada bagian
surjan sebagai diversifikasi tanaman di lahan rawa lebak
(Dok. Balittra)

Pemanfaatan lahan rawa lebak dengan menerapkan sistem surjan, maka
pada lahan atas (bagian surjan) berbacam-macam komoditas pertanian dapat
diusahakan, diantaranya tanaman palawija seperti jagung, kacang tanah dan
ubi Alabio/ubi Negara, dan tanaman sayur-sayuran seperti cabai, terong,
mentimun. karawila, kacang panjang dan lainnya. Sedangkan lahan bagian
bawah (sawah/tabukan) ditanami padi (Gambar 39).
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c. Penataan lahan sistem tukungan
Penataan lahan sistem tukungan merupakan bentuk penataan lahan

sistem surjan bertahap, biasanya dilakukan pada lahan yang mengandung
pirit dangkal. Tukungan dibuat dengan cara meninggikan sebagian tanah
sedikit derni sedikit setiap habis panen. Bentuk tukungan menyerupai kubus
atau kubah (dome) dengan tinggi menyesuaikan ketinggian air di lahan. Pada
sistem tukungan ini biasanya yang ditanam adalah tanaman tahunan seperti
jeruk dan rambutan. Tukungan dibuat beraturan secara berjajar, sehingga
jika akhirnya disatukan akan membentuk surjan (Gambar 40).

Gambar 40. Penataan lahan sistem tukungan merupakan bentuk penataan lahan sistem
surjan bertahap
(Sumber : Balittra, 2011)

Penataan sistem tukungan merupakan salah satu cara pembuatan surjan
secara bertahap. Oleh karena itu tukungan pada tahun pertama dibuuat secara
berjajar dengan jarak 3-5 m, dan pada tahun-tahun berikutnya antara tukungan
disatukan yang akhirnya membentuk surjan. Sistem tukungan salah satu cara
untuk mengatasi keterbatasan modal dalam pembuatan surjan. Penataan lahan
sistem sawah dengan tukungan relatif murah dan am an karena penggaliaan
tanah lebih sedikit dibanding pembuatan surjan.

d. Sistem tegalan
Sistem tegalan adalah salah satu cara pemanfaatan lahan rawa lebak

yang dilakukan oleh petani, tetapi petani tidak melakukan penataan lahan.
Sistem tegalan merupakan cara konvensional pemanfaatan lahan rawa
lebak ketika lahan sudah kering. Artinya kawasan lahan rawa lebak (sampai
raw a lebak tengahan) setelah kering dibersihkan tanpa diapa-apakan (tanpa
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~/', .---
penataan lahan) dan kemudian dimanfaatkan untuk usaha pe~~¥. Meskipun ,
demikian, beberapa petani ada yang membuat saluran-sal art yaitu saluran

~ I •..

cacing untuk drainase dan saluran koloktor sebagai pembatas ~ilikan lahan,
dimana hal ini merupakan kearifan local bagi petani di 1 h"abJawa lebak'i
khususnya di Kalimantan Selatan. " ;::- - •

Salah satu cara yang telah dilakukan oleh petani dalam pengemt5a~g~n
kawasan lahan rawa lebak untuk usaha pertanian adalah membangun parit-
parit panjang (saluran). Pembuatan parit panjang berfungsi sebagai saluran
kolektor danlatau saluran cacing bertujuan untuk memperlancar distribusi air,
memperlanear drainase untuk meneuci senyawa-senyawa beraeun dan untuk
mempertahankan kelembaban tanah. Saluran yang dibangun juga bertujuan
untuk mengkonservasi air sehingga air dapat tersedia seeara minimal. Saluran
dibuat mengelilingi lahan dengan ukuran lebar 50-150 em dan dibuat tegak
lurus saluran kuarter. Saluran yang dibangun ini juga berfungsi sebagai sarana
untuk alat transportasi mengangkut hasil pertanian dan sebagai pembatas
kepemilikan lahan (Gambar 41). Jarak saluran disesuaikan dengan jarak ke
pemilikan lahan petani yang satu dengan yang lainnya (50-100 m). Saluran
kolektor juga dapat berfungsi sebagai " beje ", yaitu berfungsi sebagai areal
tangkapan ikan. Seiring dengan surutnya air kawasan lahan kering dan ikan-
ikan akan bergerak kea rah yangmamsih ada airnya yaitu ke saluran kolektor
(beje) tersebut, dengan demikian petani dengan mudah mengumpul ikan-
ikan tersebut. Saluran eacing dibuat dengan jarak 6-12 m tergantung dengan
kedalaman lapisan pirit pada lahan tersebut tegak lurus saluran kolektor.

Gambar 41. Pemanfaatan lahan rawa lebak dengan sistem tegalan pada musim kemarau
untuk tanaman semangka di lebak tengahan (Dok. Yulia Raihana, 2011)
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Pertanaman sistem tegalan juga dapat dilakukan pada lahan rawa
lebak tengahan ketika lahan sudah kering. Biasanya lahan rawa lebak yang
sudah kering dapat dimanfaatkan dan diusahakan sebagai lahan pertanian.
Kebanyakan jenis tanaman yang ditanam petani pada lahan lebaka tengahan
ini adalah tanaman hortikultura jenis buah-buahan seperti tanaman semangka,
timun suri, blewah, mentimun dan lainnya. Biasanya secara tradisional petani
memanfaatkan kawasan lahan yang dimaksud di atas untuk pertanaman
berbagai jenis tanaman palawija seperti jagung, kacang tanah, ubi jalar, ubi
Alabio/ubi Negara dan tanaman hortikultura jenis sayur-sayuran maupun
buah-buahan. Selain tanaman palawija dan hortikultura, padi gogo juga dapat
ditanam di lahan rawa lebak pada sistem tegalan di musim kemarau.

III. Diversifikasi Tanaman dan Pola Tanam
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Diversifikasi tan am an adalah kegiatan atau tindakan pengembangan
usahatani dengan beberapa komoditas tanaman (lebih dari satu jenis tanaman)
pada lahan yang sama, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga
dari bidang usahatanitersebut dan menekan risiko gagal panen. Diversifikasi
tanaman juga merupakan suatu cara untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan
pada sistem usahatani di lahan rawa lebak. Dalam diversifikasi, pengusahaan
beberapa jenis tanaman baik secara tumpang sari maupun sisipan, baik yang
dilakukan dua musim tanam danlatau satu musim secara bersamaan lebih
menjamin keberhasilan berusahatani.

Diversifikasi tanaman di lahan rawa lebak, sangat erat dengan penataan
lahan dan pola tanam. Konsep penaatan lahan sistem surjan adalah satu-satunya
sistem yang dapat diterapkan untuk diversifikasi tanaman. Namun, pemilihan
komoditas juga merupakan hal yang tidak bisa diabaikan, karena kesalahan
dalam memilih jenis atau varietas tanaman dapat menggagalkan penerapan
diversifikasi tanaman. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih
komoditas unggulan: (1) kesesuaian lahan, (2) jenis dan varietas tanaman, (3)
umur tanaman, (4) harga dan peluang pasar, dan (5) perkiraan keuntungan
(Masniati et al., 2012). Hasil-hasil penelitian dilaporkan bahwa tanaman yang
sesuai dan memiliki potensi dikembangkan untuk mendukung pola tanaman
dan upaya diversifikasi di lahan rawa lebak cukup banyak (Tabe124).



Tabel 24. Jenis dan varietas palawija dan sayuran yang adaptif di lahan rawa lebak

Jenis tanaman Hasil
t/ha

Jagung
Kedelai

Kacang tanah
Kacang hijau
Tomat
Cabai
Terong
Kubis
Kacang panjang
Buncis
Timun
Bawang merah
Sawi

Slada
Bayam
Kangkung

Varietas

Arjuna, Kalingga, Bayu, Antasena, C3-, C5-, Semar, Sukmaraga
Willis, Rinjani, lokon, Dempo, Galunggung, Slamet, lawit, Merbabu, Petek, Krinci,

Tampoman, Tanggamus, Menyapa
Gajah, Pelanduk, Kelinci. Singa, Jerapah, Komodo, Mahesa
Betet, wallet, Gelatik
Intan, Permata, Berlian, Mirah, A V2Z-, Ratna
Tanjungl-, Tanjung2-, Barito, Bengkulu, Tampar, Keriting, Rawit Hijau dan Putih
Mustang, Kopek Ungu, Ungu Panjang, No.4000
KK Cross, KY Cross
Super King, Pontianak, KPl -, KP2-, Lebar
Hertil-, Horti2-, Prosessor, Farmer Early, Green leaf
Saturnus, Mars, Pluto
Ampenan, Bima, Menteng, Sumenep, Kuning
Asvegl#, Sangihe, Talaud, Tosakan, Putih Jabung, Sawi Hijau, Sawi Huma, No.-82
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New Grand Rapids
Maestro, Giti Hijau dan Merah, Cimangkok, Kakap Hijau
lPl-,lP2-, Sutera

Sumber : Alihamsyah dan Ar-Riza, 2004.

5-4
- 1,5
2,4

3,5- 1,8
1,5

15- 10
6-4

40-30
25-20
28- 15
8-6

40-35
7,6-4,1

-15
20

15- 12
12- 10
30-25

Pada lahan rawa lebak, diversifikasi tanaman sangat memungkinkan
dilakukan melalui.penataan lahan sesuai dengan karakteristik lahan (tipe lebak
dan jenis tanahnya) serta pengaturan pola tanam sesuai dengan rejim airnya.
Berbagai komoditas pertanian selain padi dapat diusahakan terutama untuk
mendukung diversifikasi produksi dan upaya peningkatan pendapatan petani
(Achmadi dan Las, 2006). Untuk maksud tersebut, beberapa alternatif pola
tanam yang dapat dikembangkan menurut tipe lahan rawa lebak dan penataan
lahan disajikan pada Tabel 25. Alternatif pola tanam untuk sawah dan bagian
tabukan pada sistem surjan di lahan lebak dangkal adalah padi gogo rancah -
padi rancah gogo, padi gogo rancah - padi rancah gogo - palawijalhortikultura
dan padi - palawija/ hortikultura. Pola tanam pada bagian guludan surjan di
lahan lebak dangkal adalah palawijalhortikultura - palawija/hortikultura atau
ditumpangsarikan dengan buah-buahan tahunan sedangkan pada tukungan
ditanami tanaman buah-buahan tahunan. Pola tan am untuk sawah di Iahan
lebak tengahan adalah padi gogo rancah - bera - padi rancah gogo, padi rancah
gogo - palawija dan padi rancah gogo - hortikultura, sedangkan pola tanam
dilahan lebak dalam yang dilengkapi dengan jaringan tat a air dan periode
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tergenangnya air kurang dari 9 bulan adalah padi - bera, palawijalhortikultura-
bera, tumpang sisip jagung + kacang hijau, jagung + sayuran berumur pendek,
hortikultura berjarak tanam lebar + sayuran berumur pendek.

Tabel 25.Alternatif pola tanam mendukung diversifikasi tanaman yang dapat dikembangkan
di lahan rawa lebak berdasarkan tipologi lahannya

Tipologi lahan Guludan

Lebak dangkal

Sawah. tabukan surjan. tegalan
Padi gogo rancah - padi rancah gogo
Padi gogo rancah - padi rancah gogo - palawija
Padi gogo rancah - padi rancah gogo - hortikultura
Padi rancah gogo - palawija
Padi rancah gogo - hortikultura

Palawija - palawija
Palawija - hortikultura
Hortikultura - hortikultura

Lebak tengahan

Lebak dalam
Peri ode tidak tergenang
3-2 bIn

Padi rancah gogo - bera - Padi rancah gogo
Padi rancah gogo - palawija
Padi rancah gogo - hortikultura

Padi - Palawija/hortikultura
Palawija/h arti ku Itu ra

Padi - bera
Palawija - bera
Hortikultura - bera

Lebak dalam
Periode tidak tergenang
>3 bln

Padi - Palawija/hortikultura umur <2 bIn
Tumpang sisip jagung -kacanq hijau
Jagung + sayuran berumur pendek
Hortikultura ditanam lebar + sayuran umurpendek

Sumber: Achmadi dan Las (2006)
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Gambar 42, Pola curah hujan 10 tahun (1993-2003) di Kalimantan Selatan dan
alternative pola tanam di lahan rawa lebak (Sumber. Arifin et aI. 2006;
Achmadi dan Las, 2006)
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Sedangkan alternatif pola tanam di lahan rawa lebak berdasarkan
tipologi lahan dan pola curah hujan (periode basah dan periode kering) secara
skematis disajikan pada Gambar 42. Tanaman yang ditanam pada akhir musim
penghujan berupa tanaman pangan (padi dan palawija), daerah yang tidak
tergenang pada musim penghujan ditanami tanaman buah tahunan.

Untuk pematang sawah biasanya ditanam tanaman holtikultura (sayuran
atau buahan semusim). Menurut Wakhid dan Syahbuddin, (2013), pada bulan
Oktober, sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan dan
mulai memasuki musim kering pada bulan April.

Terjadi perbedaan saat tanam padi tiap tipe lahan lebak. Pada tahun
normal (TN), penanaman pada lahan rawa lebak dangkal dilakukan pada bulan
Mei, sedangkan pada lahan rawa lebak tengahan penanaman dilakukan pada
bulan Juni, dan lebak dalam pada bulan JuliiAgutus, sedangkan pada tahun
kering (TK), penamanan pada lahan rawa lebak dangkal menjadi lebih awal
sekitar bulan April, lebak tengahan pada akhir Mei dan lebak dalam pada awal
bulan Juli. Pada tahun basah (TB), penanaman pada lebak dangkal dilakukan
pada bulan Juni sedangkan pada lebak tengahan bergeser pada bulan Juli dan
lebak dalam tidak bisa ditanami karena waktu lahan berada pada ketinggian air
yang aman untuk pertumbuhan padi relatif sempit. Waktu tanam padi di lahan
rawa lebak berpotensi ditingkatkan dari 1 kali setahun menjadi 2 kali setahun.

IV. Penutup
Lahan rawa lebak merupakan salah satu tipologi lahan yang memiliki

potensi dan prospek dalam pembangunan pertanian. Di Indonesia luasnya
sekitar 13,28 juta hektar, terdiri atas lebak dangkal 4,167 juta ha, lebak
tengahan 6,075 juta ha, dan lebak dalam 3,038 juta ha, ditemukan di Sumatera,
Kalimantan dan Papua. Oari totalluas lahan, sekitar 10,19 juta hektar
berpotensi untuk pengembangan areal pertanian.Lahan rawa lebak sangat
prospektif untuk dijadikan lahan pengembangan usaha pertanian terutama
pada musim kemarau dan sebagai penyeimbang ekologi disaat terjadi El-Nino
dimana pada beberapa tipologi lahan lainnya mengalami kekeringan dan terjadi
penurunan produksi.

Masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan lahan rawa lebak
untuk usaha pertanian adalah rejim air yang berfluktuasi dan sulit diduga.



Kebanjiran pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau khususnya
di lahan rawa lebak dangkal, sifat fisiko-kimia dan kesuburan tanah serta
hidrotopografi mikro lahannya beragam dan belum ditata dengan baik. Tanah
di lahan rawa lebak pada umumnya berupa tanah mineral dan gambut dengan
tekstur liat dan tingkat kesuburan alami sedang sampai tinggi, pH tanah 4-5
dan drainase lamban (Widjaya-Adhi et al., 1992: Alihamsyah, 2005). Dua
kondisi ekstrim sebagai faktor pembatas utama dalam usaha pertanian di
lahan rawa lebak adalah kekeringan pada musim kemarau dan kebanjiran pada
musim penghujan, kondisi seperti ini menyebabkan sulit untuk menentukan
waktu tanam yang tepat sehingga pertanaman bisa gagal. Usahatani seeara
konvensional tidak menjamin keberhasilan usahatani yang dilakukan oleh
petani, petani sering merugi disebabkan ketidakpastian datangnya banjirl
genangan. Oleh karena itu, penerapan kalender tanam yang tepat dan sesuai
dapat mengeliminir risiko dalam sistem usahatani

Pemanfaatan lahan rawa lebak untuk pertanian dapat dilakukan dengan
eara melakukan penataan lahan. Ada beberapa eara penataan lahan yag
dapat dikembangkan di lahan rawa lebak sehingga pemanfaatan lahan dapat
dioptimalkan, antara lain: (1) sistem sawah, (2) sistem surjan, (3)sistem
tukungan, dan (4) sistem tegalan. Ke empat sistem dapat dikembangkan di
lahan rawa lebak namun harus disesuaikan dengan kondisi lahannya Genis
dan tipologi lahan) danjenis komoditas (tan am an) yang akan dikembangkan.
Hasil penelitian (Balittra, 2005) menunjukkan bahwa lahan lebak dapat
ditata sebagai sawah atau kombinasi sawah dengan tukungan maupun sistem
surjan yang disesuaikan dengan tipe lahan dan jenis tanahnya sehingga
pemanfaatannya dapat menjadi lebih optimal. Meskipun demikian, penataan
lahan dengan sistem surjan merupakan penataan lahan yang lebih tepat dan
menguntungkan karena sistem ini dapat dimanfaatkan baik pada musim hujan
maupun musim kemarau.

Penataan lahan dengan sistem surjan diversifikasi usahataniberbasis
tanaman padi dapat dilakukan. Padi lahan bagian surjan baik musim hujan
maupun musim kemarau tanaman palawija terutama tanaman sayur-sayuran
dapat ditanam sehingga hampir sepanjang tahun pertanaman dapat dilakukan
sedangkan pada lahan bawah ditanami padi. Dengan demikian keberhasilan
sisetm usahatani lebih terjamin, risiko gagal panen menjadi lebih keeil
sehingga penerimaan petani hampir sepanjang tahun dan pendapatan petani
meningkat (Simatupang dan Nurita, 2009).
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8
BUOIOAYA PAOI 01 LAHAN RAWA LEBAK

Destika Cahyana, Isdijanto Ar-Riza, Muhammad Noar., dan Anna Khairani
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

Ringkasan
Rawa lebak dikenal sebagai biological supermarket karena

menyediakan beragam produk pangan untuk masyarakat sekitar. Beragam
produk yang dihasilkan rawa lebak menarik perhatian manusia untuk
bermukim membangun peradaban. Sebagai makanan pokok, padi menjadi
komoditas penting sehingga penduduk mengusahakan sebagai komoditas
utama diikuti palawija, sayuran, dan hortikultura. Semula perkembangan
budidaya padi secara tradisional berjalan lambat karena masyarakat
mengandalkan sistem tradisional, tetapi kemudian meluas secara cepat
setelah intervensi teknologi pemerintah masuk untuk meningkatkan hasil.
Teknologi budidaya di rawa lebak mempertimbangkan karakternya yang
khas yang sangat tergantung musim sehingga dikenal teknologi budidaya
padi rintak di musim kemarau dan padi surung di musim hujan.

I. Pendahuluan
Rawa lebak dikenal sebagai biological supermarket karena menyediakan

beragam produk pangan untuk masyarakat sekitar. Rawa lebak memasok
ikan, itik, kerb au, padi, palawija, buah-buahan, dan herbal sehingga dapat
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat rawa. Beragam produk yang dihasilkan
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raw a lebak tersebut menarik perhatian manusia untuk bermukim membangun
peradaban. Semula penduduk rawa berasal dari penebang kayu dan pencari
ikan yang menjadikan rawa sebagai temp at tinggal sementara, tetapi setelah
memahami berbagai fenomena di raw a lebak lalu bertahap mengembangkan
berbagai komoditas pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai
makanan pokok, padi menjadi komoditas penting sehingga penduduk
mengusahakan padi sebagai komoditas utama diikuti komoditas lain seperti
palawija, sayuran, dan hortikultura. Semula perkembangan budidaya padi
secara tradisional berjalan lambat karena masyarakat masih mengandalkan
sistem tradisional, tetapi kemudian meluas secara cepat setelah intervensi
teknologi pemerintah masuk untuk meningkatkan hasil pertanian.

Secara tradisional pertanian di rawa lebak telah dilakukan sejak ratusan
tahun silam oleh suku-suku asli di Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan.
Ketika itu petani menanam padi varietas lokal tanpa teknologi budidaya sarna
sekali. Padi ditanam lalu ditinggalkan karena mereka mengerjakan mata
pencaharian lain seperti mencari hasil hutan, membuat kerajinan, membuat
makanan, atau berdagang. Saat padi mulai menguning, mereka kembali ke
lahan lalu memanennya.

Berikutnya, menurut Idak (1982), peran pemerintah memperluas
pengembangan padi di rawa lebak dimulai sejak 1930 saat lahir gagasan
Pemerintah Belanda membangun polder Alabio di Kalimantan Selatan,
Mentaren di Kalimantan Tengah, dan Banyuasin di Sumatera Selatan. Namun
demikian, pembangunan polder terse but banyak mengalami hambatan sosial,
ekonomi, dan politik sehingga berjalan tersendat-sendat,

Selanjutnya penelitian dan pengembangan rawa lebak untuk pertanian
secara intensif baru dimulai lagi pada 1970 seiring program transmigrasi di
daerah rawa di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan,
Jambi, dan Riau (Ismail et al. 1993). Dukungan untuk program transmigrasi
membuat berbagai seminar dan symposium dilaksanakan sepanjang 1985-
1995 di Jakarta, Palembang, Bogor, dan Banjarmasin. Salah satu yang cukup
berpengaruh adalah Symposium Lowland Development in Indonesia di Jakarta
pada 1986.

Berikutnya pengembangan lahan rawa seperti mati suri, hingga kemudian
pemerintah pusat mendukung kembali dengan menggelar serangkaian
Seminar Lahan Rawa Terpadu di Banjarbaru pada 2006; Pekan Pertanian
Rawa Nasional (PPRN) I di Banjarbaru pada 2011; International Workshop
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on Sustainable Management of Lowland for Rice Production di Banjarmasin
pada 2012; dan terakhir International Workshop on Biochar Promotion in
Wetland of Indonesia di Bogor pada 2013.

Dari beragam kegiatan tersebut terungkap hasil penelitian dan pengkajian
di rawa lebak telah banyak dihasilkan. Namun demikian, sebagian besar belum
sampai kepada masyarakat luas sehingga pengembangan rawa lebak baru
bertambah secara luasan, tetapi intervensi teknologi yang dihasilkan lembaga
penelitian belum banyak dipahami petani. Pemerintah Joko Widodo, melalui
nawacita, juga berusaha untuk mengembangkan pertanian di lahan rawa
sehinga telah menyusun pedoman umum yang memberi pemahaman, arah,
dan strategi pengembangan lahan rawa lebak untuk pertanian berkelanjutan.
Pemanfaatan rawa lebak menjadi strategis, karena semakin menyempitnya
lahan pertanian akibat konversi lahan dari pertanian (sawah) menjadi non
pertanian serta meningkatnya permintaan pangan dan hasil pertanian akibat
jumlah penduduk yang terus bertambah.

II. Masalah, Keterbatasan, dan Pemecahan
Budidaya padi di rawa lebak berbeda dengan di lahan kering, irigasi, dan

pasang surut yang sistem budidayanya mirip sepanjang tahun. Di rawa lebak
budidaya padi dibedakan oleh musim. Pada musim kemarau (MK) budidaya
padi disebut padi rintak, sementara pada musim hujan (MH), dikenal padi
surung.

Pada kedua musim tersebut terdapat kondisi ekstrim yang dapat
menyebabkan kegagalan panen. Padi rintak rentan terhadap cekaman
kekeringan terutama jika terlambat tan am, sementara pada padi surung rentan
terkena genangan. Diperlukan antisipasi untuk menghindari kegagalan panen
pada kedua kondisi ekstrim tersebut.

Beragam teknologi budidaya padi di rawa lebak dirangkum menjadi
metode Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), yang mencakup komponen
teknologi percepatan waktu tanam, persemaian sehat, pengelolaan hara,
dan pengendalian hama dan penyakit. Dengan beragam komponen tersebut
diharapkan tanaman terhindar dari pengaruh kondisi ektrim, sehingga dapat
memanen padi dengan hasil optimal.
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Teknologi PTT membutuhkan informasi awal berupa karakteristik
lahan terutama tipe genangan air, kondisi sosial, dan teknologi yang telah
berkembang sebelumnya. Karakter rawa lebak ditentukan berdasarkan lama
dan ketinggian genangan air yang dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu
lebak dangkal, lebak tengahan dan lebak dalam (Widjaja-Adhi et a1.1992).
Setiap kategori tersebut mempunyai permasalahan yang berbeda sehingga
teknologi yang dibutuhkan berbeda pula.

2.1. Lebak dangkal
Lebak dangkal sebutan untuk lahan yang tergenang maksimal 50 em

dengan lama genangan kurang 3 bulan. Lebak dangkal merujuk pada area
Watun I - Watun II (kategori lebak tradisional di Kalimantan Selatan). Watun
I merupakan areal sepanjang 300 depa (1 depa setara 1,7 m) yang diukur
dari tepi raw a ke arah tengah rawa. Dengan demikian Watun I merujuk pada
areal sepanjang 510 m ke tengah rawa. Sedangkan Watun II merupakan areal
lebih dalam dari watun I, yaitu sepanjang 300 depa atau 510 m dari batas
akhir Watun 1.

Lebak dangkal umumnya subur karena proses pengkayaan nutrisi
dari luapan air sungai yang membawa lumpur dari wilayah hulu (Ismail et
a1.,1993). Wilayah lebak dangkal potensial untuk budidaya padi dengan pola
tanam padi-padi.

Pada musim kemarau terdapat 2 masalah yang ditemui di lebak dangkal.
Pertama, keeepatan surut air yang sulit diprediksi sehingga menyulitkan
penentuan waktu tanam terkait kondisi bibit di persemaian. Kedua, sering
terjadi eekaman kekeringan sehingga banyak bulir padi hampa. Sebaliknya
pada musim hujan, terdapat 3 masalah utama: pertama, bibit yang baru
ditanam rentan terendam; kedua, pemupukan tidak efektif akibat genangan
air; dan ketiga, serangan hama tikus.

2.2. Lebak tengahan
Lebak tengahan tergenangi air setinggi 50 em-100 em dengan lama

genangan 4-6 bulan. Lebak tengahan setara dengan Watun III -IV. Waktu
tanam padi di lebak tengahan lebih lambat 7-15 hari dari waktu tanam di lebak



dangkal. Budidaya padi pada lebak tengahan umumnya hanya pada musim
kemarau dengan pola tanam sekali setahun.

Pada lokasi tertentu di lebak tengahan yang sirkulasi airnya jelek terjadi
pemasaman air akibat pembusukan bahan organik. Masyakarat Suku Banjar
menyebut air masam tersebut air baeam atau air bangai yang berwarna
eoklat kehitaman, berbau busuk menyengat, dengan pH sekitar 2,5 sehingga
mematikan tanaman budidaya. Area demikian tidak cocok untuk budidaya
padi surung, tetapi potensial untuk padi rintak.

Permasalahan yang perlu diatasi di rawa lebak tengahan pada musim
kemarau ialah populasi gulma yang padat, eekaman kekeringan, dan kurang
begitu subur dibanding lebak dangkal. Sementara pada musim hujan
genangan air masih tinggi dan seringkali ditemui air bangai sehingga sulit
membudidayakan padi pada musim tersebut.

2.3. Lebak dalam
Lebak dalam digenangi air lebih dari 100 em dengan lama genangan lebih

6 bulan. Lebak dalam setara dengan Watun V yang lebih dalam dari Watun
IV. Pada musim kemarau dengan iklim normal wilayah ini umumnya masih
tergenang air. Lebak dalam hanya kering pada musim kemarau panjang saat
anomali iklim seperti El-Nino. Pada kondisi demikian beberapa wilayah lebak
dalam potensial untuk perluasan areal padi kecuali area dengan ketebalan
gambut> 1 m (Ar-Riza dan Alihamsyah, 2005).

III. Teknologi Budidaya Padi
3.1. Penyiapan lahan

rawa lebak berbeda dengan rawa pasang surut. Genangan air yang lama
di lahan menyebabkan tanah rawa lebak lembut. Tingkat kepadatan tanah rawa
lebak eukup rendah < 1. Dengan alasan tersebut di rawa lebak berkembang
penyiapan lahan tanpa olah tanah (TOT).

a. Cara manual dengan tajak
1. Lakukan saat kondisi lahan masih berair,
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2. Tebas rumput lalu kait (tebas kait) dengan tajak. Hasil tebasan dikait
dibawa ke tepi petak sawah.

3. Rumput hasil tebasan nantinya digunakan sebagai mulsa untuk menjaga
kelembapan tanah pada musim kemarau sekaligus bahan pup uk organik.

b. Menggunakan herbisida
1. Penyiapan lahan dengan herbisida harus lebih awal.
2. Gunakan herbisida yang direkomendasikan
3. Perhitungkan waktu penyemprotan herbisida agar proses pembusukan
gulma tidak bersamaan dengan fase pertumbuhan bibit yang ditanam.

Sistem TOT dapat mengejar waktu tan am yang pendek. Pad a padi rintak
jika terlambat tan am berisiko terkena eekaman kekeringan. Sebaliknya pada
padi surung, jika terlambat berisiko terendam air.

3.2. Paket teknologi budidaya
raw a lebak mempunyai pola genangan air yang khas sehingga

membutuhkan sistem persemaian dan pemupukan yang disesuaikan kondisi.
Komponen teknologi yang dapat dikenalkan untuk budidaya padi dengan
pendekatan PIT terdiri dari 9 (sembilan) komponen teknologi rnasing-masing
pada musim kemarau dan musim hujan yaitu:

Padi Rintak (Musim Kemarau) pada Lebak Dangkal dan Tengahan
1. Varietas unggul baru yang sesuai karakter lahan seperti toleran terendam
dan sekaligus toleran kekeringan; tinggi batang minimal 90 em, mempunyai
potensi anakan eukup, batang kokoh, umur genjah, potensi hasil tinggi,
bentuk gabah dan rasa nasi sesuai dengan kesukaan masyarakat setempat

2. Benih bermutu dengan kemurnian dan daya keeambah tinggi
3. Teknologi persemaian sehat
4. Sistem tanam jajar 20 em x 20 em, jumlah bibit 2-3 batang per lubang,
dan tanam dengan sistem transplanting.

5. Pemanfaatan mulsa dari gulma atau hasil tebas kait
6. Teknologi pemupukan
7. Teknologi pengendalian gulma
8. Pengendalian ham a dan penyakit seeara terpadu, terutama
9. Panen dan pasea panen.
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Padi Surung (Musim Hujan) pada Lebak Dangkal
1. Varietas unggul baru yang sesuai dengan karakteristik lahan seperti toleran
terendam, mempunyai kemampuan memanjang, potensi anakan banyak,
batang kokoh, umur genjah, potensi hasil tinggi, bentuk gabah dan rasa
nasi sesuai dengan kesukaan masyarakat setempat.

2. Teknologi persemaian sehat
3. Teknologi pendukung percepatan waktu tanam
4. Tanam jajar 25cm x 25cm, jumlah bibit 2-3 batang per lubang, dengan
sistem transplanting atau sistem tanam langsung (Gorawa) gogorancah
rawa 2-3 benih per lubang tanam.

5. Teknologi pemanfaatan pupuk organik dari serasah tanaman dan gulma
hasil tebaskait.

6. Teknologi pemupukan
7. Teknologi pengendalian gulma
8. Pengendalian hama dan penyakit terpadu, terutama keong emas (Pomacea

canicu/ata), tikus (Rattus sp) dan penggerek batang kuning (Scirpophaga
incertu/as Walker)

9. Panen dan pasca panen.

Kesembilan komponen teknologi pada 2 musim yang berbeda tersebut
diuraikan lebih rinci pada penjelasan berikutnya.

a. Teknologi budidaya padi rintak (MK) pada lebak dangkal dan tengahan
Pemilihan Varietas Unggul

Pilih varietas toleran terhadap kondisi lingkungan (Tabe126). Berikutnya
pilih varietas berumur genjah agar peluang terhindar dari cekaman kekeringan
lebih besar sehingga tingkat keberhasilan lebih tinggi dibanding varietas
berumur sedang atau panjang.
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Tabel 26. Varietas padi rintak yang cocok di lahan rawa lebak

Nama Tahun Umur Potensi
Ketahanan ham a

Varietas') dilepas lharll hasil !t/ha)
Ketahanan penyakit

Batanghari 1999 125 6-5 Tahan Wck1,2- Tahan hawar daun dan blas
Dendang

1999 125 6-5
Tahan Wck1,2-

Agak tahan blas dan bercak coklat

Indragiri 2000 117 5,5-4,5 Tahan Wck2- Tahan blas dan hawar daun
Punggur 2000 117 5,0-4,5 Tahan Wck2,3- Tahan blas
Margasari 2000 125 4-3 Agak tahan Wck2- Tahan Blas
Siak Raya 2001 120 5 Tahan Wck2- Tahan Blas leher
lambur 2001 115 4,0 Agak tahan Wck3- Tahan Blas daun
Mendawak 2001 115 4,0 Agak tahan Wck3- Agak Tahan blas daun

*) = varietas toleran masam
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Penggunaan Benih Bermutu
Benih bermutu memiliki kemurnian dan daya kecambah tinggi. Petani

dapat memperolehnya dengan memilih benih bersertifikat agar terjamin. Benih
bermutu mempunyai keunggulan: 1) menghasilkan bibit sehat dengan akar
banyak, 2) daya kecambah seragam, 3) dapat tumbuh lebih cepat, tegar, dan
seragam saat dipindah, dan 4) hasil tinggi.

Teknologi Persemaian
Di rawa lebak terdapat tiga sistem persemaian: semai kering, semai basah

dan semai apung. Namun demikian, dikenal pula kombinasi semai kering
dan semai basah yang memberikan percepatan tumbuh bibit yang lebih baik.
Sistem terakhir disebut persemaian kering-basah. Caranya benih disemai di
lahan kering, lalu berikutnya setelah berumur 10 hari bibit dipindah secara
berkelompok 20-25 bibitlkelompok ke tempat basah di tepi sawah dekat areal
pertanaman.

Saat menyemai terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:
1. Pilih lokasi persemaian yang tanahnya subur, cukup sinar matahari,
kelembapan tanah cukup atau dekat sumber air untuk semai kering, dan
aman dari gangguan hewan

2. Olah tanah persemaian dari sisa akar-akar tumbuhan agar terbebas dari
sumber penyakit seperti jamur yang hidup dari sisa tumbuhan

4. Pada semai kering tambahkan 1 kg abu/m? untuk memperbaiki struktur
tanah sekaligus ameliorant



5. Tebar benih dengan kepadatan 200-250 gr/m?
6. Berikan pupuk urea dan KCl masing-masing 5 gr/m? setelah benih berumur
10 hari

7. Kendalikan hama sesuai kondisi
8. Pindahkan bibit ke lapang setelah berumur 25-30 hari
9. Pastikan kebutuhan benih eukup dengan kebutuhan 25-30 kg benihlha.

Penyiapan Lahan
Budidaya padi di rawa lebak pada musim kemarau hampir tak memerlukan

pengolahan tanah sehingga sering dianalogikan dengan sistem tanpa olah tanah
(TOT). Caranya eukup dengan menebas rumput dan mengaitnya dengan tajak
saat lahan masih berair. Namun demikian, pengolahan tanah dapat dilakukan
dengan hydro tiller untuk pertanian intensif seperti yang banyak dilakukan di
rawa lebak dangkal Sungai Tunu, Sumatera Barat.

Pada wilayah dengan pola tanam sekali setahun terutama pada rawa lebak
tengahan, penyiapan lahan untuk padi rintak dapat dilakukan dengan kearifan
lokal yang diberi sentuhan teknologi dengan memanfaatkan pertumbuhan
kiambang Salvinia molesta yang eepat sehingga mendominasi area.

Caranya dengan menebas rumput saat air rawa mulai meninggi pada
Nopember sehingga area menjadi kawasan terbuka. Selanjutnya bibit kiambang
disebar kira-kira 14 luasan, kemudian taburkan fosfat 5-10 kg/ha. Kiambang
akan segera tumbuh dan berkembang menutupi kawasan terbuka yang telah
disiapkan. Begitu air rawa surut, sekitar bulan Juni biomasa kiambang turun
ke permukaan tanah menjadi selimut tebal yang siap ditanami bibit padi.

Cara Tanam
Penanaman padi rintak menggunakan sistem tanam pindah (transplanting),

sedangkan tan am langsung (direct seeding) sulit dilaksanakan karena kondisi
lahan yang masih berair. Untuk mengantisipasi terjadi kekeringan, maka
dianjurkan tanam saat kondisi sawah masih berair 5-10 em. Dengan demikian
penyiapan lahan eepat yang didukung sistem persemaian sehat sangat
diperlukan.

Untuk mendapatkan hasil di atas 4 toniha memerlukan populasi minimal
250.000 rumpun/ha. Penanaman dapat dilakukan sistem tegel dengan jarak
tanam 20 em x 20 em sebanyak 2-3 bibitllobang. Dapat juga dipilih sistem
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jajar legowo 5 dengan jarak tanam 20 em x 20 em untuk 3 baris di tengah dan
10 em dalam barisan untuk dua baris pinggir.

Sistem tanam jajar legowo jika diterapkan seeara benar hasilnya lebih
tinggi karena pengaruh efek pinggir. Pada wilayah yang permukaan tanahnya
tertutup kiambang bibit padi dapat langsung ditanam tanpa harus membuang
dahulu kiambang.

Pernupukan
Rawa lebak umumnya mengandung hara N-total sedang (0,33%),

P-tersedia rendah (11,3 me/100g), K-tersedia rendah (0,20 me/100 g), C-org
10,8 % dengan pH 4,0 - 4,2 sehingga tergolong memiliki tingkat kesuburan
kurang sampai sedang. Dengan demikian pemberian pupuk yang berimbang
sesuai kebutuhan tanaman dan tingkat ketersediaan hara di dalam tanah
merupakan kegiatan yang perlu dilakukan.
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Pemberian Pupuk N
Di lahan rawa lebak pengaruh raeun besi sangat jarang, sehingga

penerapan bagan warna daun (BWD) untuk mendeteksijumlah unsur N sangat
dimungkinkan. Pemupukan N pada padi rintak sarna seperti pemupukan padi
pada umumnya. Pup uk N dapat diberikan dalam bentuk pril yang dipisah dua
tahap. Tahap pertama 113dosis saat tanam, dan 2/3 dosis berikutnya pada saat
umur 30 hari setelah tanam dengan eara sebar.

Seeara umum pada populasi tanam 250.000 rumpuniha, pemberian pupuk
90 kg N, 27,5 - 37,5 kg pps' 50 kg Kp/ha yang setara 200 kg urea, 76 -104
kg Sp-36 dan 50 kg KCliha dapat memberikan hasil4 - 5 t/ha.

Pemberian pupuk P dan K
Pemberian pupuk P dan K berdasarkan status hara dalam tanah. Cara

yang lebih praktis menggunakan alat pengukur status hara P dan K yang
dikenal PUTS. Yaitu suatu perangkat untuk mengukur status hara P tersedia,
K tersedia, dan pH tanah yang dapat dilakukan seeara langsung di lapangan
dengan relatif eepat, mudah, dan eukup akurat. PUTS terdiri dari pelarut
(pereaksi) P, K, dan pH tanah serta peralatan pendukungnya.

Contoh tanah sawah yang diekstrak dengan pereaksi ini akan memberikan
perubahan warna dan selanjutnya kadarnya diukur seeara kualitatif dengan
bagan warna P, K, dan pH. Pengukuran status P dan K tanah dikelompokkan



menjadi tiga kategori yaitu rendah (R), sedang (S), dan tinggi (T). Dari
masing-masing kelas status P dan K tanah terdapat rujukan pemupukan P
(dalam bentuk SP36) dan K (dalam bentuk KCl). Tabel31 memuat panduan
umum pemupukan P dan K berdasarkan status hara tanah. Dosis dan cara
pemberian pupuk (Tabel 32).

Tabel 31. Panduan pemupukan fosfor dan kalium padi rintak

Kadar hara terekstrak Hel %25 Dosis pupuk
Status hara P dan K tanah

(mg
(mg KzO/1OOg)

P K
PZ0100/5g) (kg SP36-/ha) (kg KCl/ha

Rendah < 20 20 100 100

Sedang 40 - 20 20-10 75 50

Tinggi > 40 >20 50

Sumber: Pane et aI., (2007)

Tabel 32. Dosis dan cara pemberian pupuk padi rintak

Jenis tanah Dosis pupuk Waktu dan cara pemberian

Bergambut

Urea 200-175 kg/ha
Sp100-75J 36-J kg/ha
KCI 100 kg/ha
CUS05) kg/ha
Kapurldolornitldesls- rendah 500 kg/
ha

Sepertiga bagian pupuk urea dan seluruh pupuk
SP36 dan KCI diberikan saat tanam.
Qua pertiga bagian pupuk urea diberikan pads
saat tanarnan berumur satubulan.

· - Kapur tidak harus diberikan

Mineral

Urea 200 kg/ha
Sp1 0036- kg/ha
KCl100 kg/ha

· - Sepertiga bagian pupuk urea dan seluruh pupuk
SP36 & KCI

• Qua pertiga bagian pupuk urea diberikan pada
: sa at tanaman berumur satu
• bulan.

Keterangan: Dosis perlu disesuaikan kondisi lahan, status hara tanah dan rekomendasi wilayah
j ika telah ada.

Pengendalian Gulma
Gulma tumbuh sangat cepat pada penanaman di musim kemarau sehingga

dapat menurunkan produksi. Jenis gulma umumnya didorninasi gulma berdaun
lebar seperti Aiternantera sp, Heliotropium sp; dan gulma berdaun sempit
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sepertiAxonopus sp, golongan teki (Cyperus) dan Fimbristylis sp (Chaerudin
dan Ar-Riza, 2001).

Pengendalian dapat dilakukan manual dengan menyiangi gulma dua kali
selama pertumbuhan padi, yaitu pada 30 hari setelah tan am (hst) dan 60 hst.
Pengendalian gulma juga dapat dilakukan dengan herbisida puma tumbuh
yang selektif kelompok 2.4 D Arnina seperti Panadin dan DMA-6. Buat larutan
dengan dosis 2lJha atau sesuai anjuran pada kemasan, lalu semprot hati-hati di
antara baris tanaman pada umur 25 hst. Lengkapi alat semprot dengan sungkup
agar areal semprotan lebih sempit dan lebih terarah. Penerapan tanam jajar
legowo-5 dapat mempermudah pekerjaan penyemprotan.

Penggunaan herbisida di rawa lebak harus hati-hati dan bijaksana
dengan prinsip enam tepat: (a). Tepat mutu, yaitu berkualitas baik dengan
efektifitas tinggi, (b)Tepat sasaran sesuai kondisiljenis gulma di sawah; (c)
Tepat takaran sesuai dosis sehingga aman bagi lingkungan, (d) Tepat waktu
sesuai fase pertumbuhan seperti herbisida pra-tumbuh dan puma tumbuh,
(e) Tepat aplikasi, sesuai anjuran ditabur atau disemprot, dan (f) Tepat alat
sehingga efektif.

Pengendalian gulma dengan herbisida atau manual memberi hasil yang
setara, tetapi herbisida lebih efisien sehingga lebih menguntungkan, terutama
pada wilayah dengan tenaga kerja yang langka. (Chaerudin danAr-Riza, 2001).
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Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu (PHT)
Budidaya padi di lahan rawa lebak tak lepas dari gangguan hama dan

penyakit yang dapat menggagalkan panen. Hama dan penyakit yang sering
muneul seperti hama tikus Rattus sp, penggerek batang kuning Scirpophaga
incertulas Walker, orong-orong Girotalpha sp, dan penyakit bIas Pyricularia
grisea.

Tikus dapat dikendalikan dengan sistem pengendalian dini, yaitu
membongkar lubang persembunyian dan memasang umpan beraeun sejak
15 hari sebelum semai sampai awal fase pertumbuhan generatif. Berikutnya
dilakukan pengendalian dengan fumigasi dan pemasangan perangkap bubu
pada fase pertumbuhan generatif.

Penggerek batang kuning Scirpophaga incertulas Walker dapat
dikendalikan dengan insektisida BPMC dengan dosis 2-2,5 cell air, dengan
volume semprot 600 1air/ha. Namun demikian pengendalian berdasar konsep



PHT perlu diterapkan agar hasilnya optimal, tetapi tidak menimbulkan dampak
negatif pada lingkungan (Thamrin et al., 1990; Prayudi, 2001).

Panen dan Pasca Panen
Kehilangan hasil padi di rawa lebak cukup tinggi yaitu mencapai 8,0-

12,5 %. Penyebabnya penentuan saat panen, cara pan en, dan prosessing
yang kurang tepat. Padi sebaiknya dipanen saat telah memasuki fase masak
fisiologis atau stadia masak penuh, sekitar 7 hari setelah fase masak kuning.
Tandanya yaitu: a) buku-buku sebelah atas menguning, b) batang mulai
mengering, c) gabah tak bisa dipecahkan kuku, d) pada varietas yang mudah
rontok pada stadia ini belum terjadi kerontokan.

Saat kondisi di atas telah merata pada seluruh petak, walaupun daun
kadang masih hijau, maka panen dapat dilakukan. Dengan demikian presentase
kerontokan gabah akibat kegiatan panen sedikit.

Penggunaan alat panenjuga berpengaruh terhadap kehilangan hasil. Cara
panen dengan sabit bergerigi lebih efektif karena mengurangi gabah yang
rontok. Berikutnya prosesing yang tepat perlu dilakukan agar tidak merusak
kualitas gabah. Gunakan threser pada putaran 500-600 rpm untuk merontokkan
gabah dengan hasil yang baik.

Cara lain operator mencoba dan mengamati hasil rontokan. Bila terdapat
butir gabah yang kulitnya pecah atau banyak butir isi yang terbuang maka
kecepatan rpm perlu diturunkan. Kalau tidak ada alat perontok bermesin, alat
tradisional juga bisa digunakan.

b. Teknologi budidaya padi surung (MH] pada lebak dangkal
Budidaya padi pada musim hujan menghadapi risiko utama rendaman

air sehingga perlu antisipasi dengan penerapan teknologi yang sesuai.

Varietas
Pilih varietas yang toleran rendaman (submergence tolerance seperti

Inpara-3 yang toleran terendam 7-10 hari. Dapat pula dipilih varietas yang
mempunyai kemampuan memanj ang (elongation ability) seperti Tapus, Negara
danAlabio. Namun, ketiganya memiliki kelemahan karena umur agak panjang
(150 hari) dengan produktivitas rendah sehingga mereka tidak berkembang.
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Pada budidaya musim hujan, padi harus mempunyai batang kuat, tegak,
tinggi tanaman 80-100 em, dan punya potensi anakan eukup. Yang disebut
terakhir dibutuhkan karena umumnya tunas anakan tertekan pada kondisi
tergenang terus menerus sehingga jumlah anakan sedikit. Varietas yang
mempunyai karakter disajikan pada Tabel 33.

Tabel 33. Varietas padi surung yang cocok di lahan rawa lebak

Varietas'l
Tahun Umur Potensi I

(haril hasil (t/ha)
Ketahanan hama Ketahanan penyakit

dilepas

Batanghari 1999 125 6-5 Tahan Wck1,2- Tahan hawar daun dan blas
Dendang 1999 125 6-5 Tahan Wck1,2- Agak tahan bIas dan bercak coklat
Indragiri 2000 117 5,5-4,5 Tahan Wck2- Tahan bIas dan hawar daun
Punggur 2000 117 5,0-4,5 Tahan Wck2,3- Tahan bIas
Siak Raya 2001 120 5 Tahan Wck2- Tahan BIas leher
lambur 2001 115 4,0 Agak tahan Wck3- Tahan BIas daun
Mendawak 2001 115 4,0 Agak tahan Wck3- Agak Tahan bIas daun

Negara 1986 170-140 2,5-2,0 -

Alabio 1986 140-135 2,5-2,0 PekaWCk Agak tahan bIas dan bercak coklat
Tapus 1986 127 4,5 Iahan: Agak tahan bIas dan bercak coklat
Silugonggo
Inpara3-
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Teknologi Persemaian
Pada budidaya musim hujan, sistem persemaian yang eoeok adalah

sistem persemaian kering pada akhir musim kemarau. Bila menunggu lahan
basah, maka berisiko terlambat tan am sehingga terendam air sebelum bibit
tumbuh membesar.

Penyiapan Lahan
Pada musim hujan, penyiapan lahan harus dilakukan saat kondisi lahan

belum berair agar tan am tidak terlambat. Lahan dapat diolah dengan sistem
tanpa olah tanah (TOT) dengan membersihkan gulma dan serasah bekas
pertanaman musim kemarau. Dapat pula dilakukan pengolahan tanah dengan
traktor untuk menurunkan kepadatan tanah (soil bulk density), sekaligus
meratakan lahan dan mematikan gulma. Hindari membakar lahan terutama
pada tanah bergambut.

Pengolahan tanah eepat dengan menggilas jerami dapat dilakukan dengan
traktor pada kondisi tanah yang sudah mulai basah oleh air hujan.



Cara Tanam
,

Pada budidaya padi di musim hujan, ada dua eara tanam yaitu tan am
pindah (transplanting) dan tanam langsung (direct seeding). Populasinya
sebaiknya 200.000 -250.000 rumpun Iha untuk varietas unggul. Waktu tan am
harus lebih awal yaitu saat lahan mulai basah, tanpa perlu menunggu lahan
tergenang air.

Tanam bibit muda kurang dari 25 hari dengan sistem joget. Maksudnya
dengan menggunakan alat yang disebut tetujah. Tanah yang masih agak keras
dilubangi dengan tetujah, lalu bibit ditanam pada lubang yang terbentuk
sebanyak 2 bibit/lubang tanam. Untuk mendapatkan populasi 200.000
rumpunlha dapat dipilih sistem tan am jajar dengan jarak tanam 25 em x 20
em. Sedangkan untuk mendapatkan polulasi 250.000 rumpun/ha dengan jarak
tanam 20 em x 20 em. Sistem jajar legowo-5 juga dapat dipilih karena dapat
memberikan hasil tinggi.

Budidaya padi surung juga dapat dilakukan dengan eara tanam langsung
(direct seeding) yang disebut tanam gogo raneah rawa (Gorawa). Caranya
setelah penyiapan lahan selesai pada kondisi tanah lembab, benih ditanam
seeara tugal dengan jarak tan am seperti pada sistem transplating (20 em x 20
em, 25 em x 20 em) sebanyak 3-4 biji/lubang.

Sistem gorawa memerlukan benih sekitar 40 kg/ha tergantung kualitas
benih dan keterampilan. Untuk menghindari serangan hama burung dan
mempereepat tumbuhnya bibit, maka lubang tan am harus ditutup tanah atau
abu seeukupnya. Dengan eara ini penanaman lebih eepat sehingga saat air
lebak mulai tinggi, bibit telah tumbuh eukup tinggi.

Pemupukan
Pada budidaya padi di musim hujan, pemupukan hanya efektif pada saat

air belum tergenang. Pupuk dapat diberikan 5 hari setelah tanam pada sistem
tanam pindah. Caranya dengan disebar merata dan di injak. Pada sistem
Gorawa pupuk P dan K diberikan bersamaan benih saat tugal, tetapi pupuk
urea diberikan setelah bibit tumbuh berumur 10 hari dengan eara dilarik atau
ditugal diantara baris tanam. Pemupukan N, P, dan K juga dapat diberikan
setelah kondisi petak sawah mulai maeak-maeak sekali dengan eara disebar
dan diinjak.
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Pemupukan kedua diberikan pada umur 30 hari setelah tanam. Ketika
itu biasanya genangan air sudah cukup tinggi sehingga pemupukan diberikan
melalui daun dengan melarutkan urea ke dalam air dan dicampur perekat.
Dosisnya jangan lebih dari 10 ppm karena dapat membakar daun. Pilihan lain
dengan pupuk daun yang dijual dengan dosis seperti tertera pada kemasan.

Tabel 34. Dosis pupuk dan cara pemberian

Jenis tanah Dosis pupuk Waktu dan cara pemberian

Bergambut

Urea 175-150 kg/ha
Sp75 36- kg/ha
KCL 100 kg/ha
CuS05-34kg/ha
Kapur[ dolom ite ldnsis-
rendah 500 kg/ha

Seluruh bagian pupuk urea dan seluruh
pupuk SP36 dan KCl, diberikan saat tanam.
Pada umur 30 hari diberikan pupuk lewat
daun.
Kapur cukup diberikan

sekali dalam dua musim

Mineral

Urea 200-175 kg/ha
Sp100 36- kg/ha
KCL 100 kg/ha

Seluruh bagian pupuk urea dan seluruh
pupuk SP36 dan KCl, diberikan saat tanam.
Pada umur 30 hari diberikan pupuk lewat
daun.

Keterangan: Dosis pupuk sebaiknya berdasar uji tanah, atau disesuaikan dengan rekomendasi
wilayah yang ada.

Pada budidaya padi surung pemberian pup uk yang lambat tersedia
(slow release) lebih efektif. Misalnya pup uk nitrogen bentuk briket yang di
benamkan di antara rumpun padi dapat meningkatkan hasil 27% dibanding
pupuk N dalam bentuk pril (Ar-Riza, 2000).

Pengendalian Gulma
Pada budidaya padi musim hujan, gangguan gulma umumnya lebih

rendah. Dengan demikian pengendalian gulma lebih ringan. Gulma yang
masih sering muncul adalah yang berdaun lebar seperti teratai Nymphae sp.
Gulma ini pertumbuhannya sangat cepat, daunnya dapat melebar yang sering
menjadi tempat bertengger tikus penyerang padi sehingga perlu dikendalikan.

Pada sistem tan am Gorawa, biasanya gulma tumbuh bersama dengan
pertumbuhan bibit yang ditanam langsung. Gulma diatasi dengan herbisida
pra tumbuh seperti Oxadiazon dengan dosis 2 lIha yang disemprotkan merata
-pada petak sebelum tanam. Dapat juga digunakan herbisida Ally WP76 dan
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Mepsulindo Wp dengan dosis 40 g Iha saat tanam dengan cara disebar merata
bersamaan pemupukan dasar. Pastikan dosisnya jangan berlebih karena dapat
menghambat benih padi gagal tumbuh. Baca secara seksama cara dan dosis
yang tetera pada kemasan.

Pengendalian Hama
Pada budidaya musim hujan serangan hama terutama hama tikus Rattus

sp dapat terjadi. Begitu pula serangan keong emas pada saat padi masih muda
dapat merusak tanaman. Seperti pada budidaya musim kemarau, pengendalian
hama di musim hujan juga harus menggunakan konsep PHT agar hasil optimal
sekaligus aman pada lingkungan.
a. Hama tikus umumnya terjadi saat padi memasuki fase bunting sehingga
pengendalian dini sangat bermanfaat menurunkan populasi tikus.

b. Penggerek batang padi menyerang pada saat tanaman fase anakan yang
menyebabkan anakan terserang daun mudanya menguning dan mati. Ia
juga menyerang pada saat fase bunting sampai keluar malai sehingga
malai hampa dan berwarna putih. Penggerek batang padi dikendalikan
dengan cara: 1) mengumpulkan dan membakar telur yang ditemukan
pada persemaian, 2) mempertahankan kehidupan para pemangsa dengan
menghindari menggunakan pestisida secara sembarangan, 3) menaburkan
insektisida karbofuran seperti Furadan 3G, Curater 3G dan Dharmapufur
3 G dengan dosis 14 -17 kg Iha (perlu diketahui cara ini dapat meracuni
ikan yang ada di wilayah tersebut), 4) memotong batang padi serendah
mungkin pada saat panen agar telur dan kepompong hama dapat terbuang.
Cara ini mengurangi serangan pada pertanaman berikutnya.

c. Penggerek padi putih yang memakan daun hijau, sehingga daun menjadi
berwarna belang-belang putih. Hama ini dikendalikan dengan menyemprot
insektisida BPMC dengan dosis 2-2,5 cell air, dengan volume semprot
600 lair Iha.

d. Keong emas, hama ini sebenarnya bukan asli Indonesia, semula
sengaja didatangkan dari mancanegara karena dagingnya enak dengan
pertumbuhan cepat. Belakangan kehadirannya mendatangkan kerugian
karena suka memangsa padi muda.
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Pengendalian keong emas dilakukan sebagai berikut:
a. Kumpulkan dan basmi kelompok telur, yang umumnya mudah terlihat
karena warnanya yang menyolok.

b. Buatjebakan (traping) dengan meletakkan pelepah daun kelapa muda atau
daun daun talas pada tempat tertentu di sawah. Keong emas akan tertarik
sehingga berkumpul di daun kelapa atau talas sehingga mudah membasmi.

c. Keong emas dijadikan makanan itik, sehingga pengembangan itik perlu
digalakkan pada rawa lebak.

d. Pemberian karbofuran saat genangan air masih rendah, tetapi berisiko
terhadap terbunuhnya bibit ikan di wilayah itu.

Panen dan prosesing
Pada budidaya padi di musim hujan, waktu panen terjadi saat genangan

air masih cukup dalam. Pada wilayah tertentu panen hams menggunakan
perahu seperti di Kalimantan Selatan. Penentuan waktu panen hams tepat,
hasil panen juga jangan sampai tercelup ke air, lalu segera di rontokkan, dan
dikeringkan. Dengan demikian kehilangan hasil dapat ditekan dan kualitas
hasil tetap baik.

IV. Penutup
Rawa lebak mempunyai karakteristik spesifik karena tinggi dan waktu

genangan berbeda-beda yang tergantung lansekap lahan dan sumber air.
Kondisi tersebut membuat pola genangan sangat dinamis dan sulit diduga
sehingga penentuan waktu tanam sulit diduga. Seringkali pada budidaya padi
rintak-untuk musim kemarau-penyemaian dilakukan berkali-kali karena
surutnya air rawa melambat atau benih yang baru ditanam berisiko terendam
karena air rawa cepat meninggi. Di sisi lain cekaman kekeringan sering
menerpa padi rintak, terutama yang terlambat tanam. Sistem budidaya padi di
rawa lebak dengan pengelolaan tanaman terpadu yang dibagi menjadi 2 musim
tanam dapat membantu memandu petani dalam budidaya padi secara optimal.
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BUDIDAYA JAGUNG DAN KEDELAI
01 LAHAN RAWA LEBAK

Koesrini dan Muhammad Saleh
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

Ringkasan
Jagung dan kedelai merupakan dua komoditas utama yang menjadi

target Kementerian Pertanian untuk swasembada. Permintaan jagung
dan kedelai semakin meningkat seiring dengan berkembangnya beragam
bahan olahan dari kedua komoditas tersebut, sebagai bahan pangan dan
pakan. Rendahnya produksi jagung dan kedelai nasional disebabkan
rendahnya tingkat produktivitas dan minat petani untuk menanam kedua
komoditas tersebut, serta persaingan penggunaan sumber daya lahan
dengan komoditas lainnya. Lahan rawa lebak merupakan lahan sub-
optimal yang memiliki potensi untuk pengembangan tanaman jagung dan
kedelai. Prospek pengembangan tanaman jagung dan kedelai di lahan
terse but cukup baik, mengingat ketersediaan sumberdaya lahan yang
cukup luas, tanahnya relatif subur dan teknologi budidaya yang telah
tersedia. Masalah utama dalam pengembangan lahan rawa lebak adalah
genangan (banjir) yang selalu terjadi pada musim hujan dan kekeringan
pada musim kemarau, sehingga menjadi pembatas dalam pemanfaatan
lahan tersebut untuk tanaman jagung dan kedelai. Kesuburan tanah
lahan rawa lebak relatif lebih subur dibandingkan dengan lahan
rawa pasang surut, tetapi masalah air di lahan rawa lebak lebih sulit
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diatasi dibandingkan dengan di lahan rawa pasang surut. Kondisi ini
menyebabkan pemanfaatan lahan rawa lebak masih belum optimal.
Upaya peningkatan produktivitas jagung dan kedelai di lahan rawa lebak
dapat dilakukan melalui perbaikan kesuburan tanah, penggunaan varietas
adaptif dan pengelolaan budidaya yang tepat. Perbaikan kesuburan tanah
melalui pemberian bahan amelioran (kapur, pupuk kandang, pup uk
organik), penggunaan varietas adaptif untuk jagung (Sukmaraga, Arjuna,
Bisma) dan untuk kedelai (Anjasmoro, Argomulyo, Rajabasa, Lawit,
Menyapa, Wilis) serta pengelolaan budidaya yang tepat. Pengelolaan
budidaya meliputi penentuan saat tanam yang tepat, penyiapan laban,
pengelolaan hara dan pemupukan berimbang, pengaturanjarak tanam dan
populasi tanam yang optimal, pengendalian HPT terpadu dan penanganan
panen serta pasca panen yang tepat.

I. Pendahuluan
Jagung dan kedelai merupakan dua komoditas utama yang menjadi

target dalam Program Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi oleh
Kementerian Pertanian supaya kedua komoditas ini swasembada dan dapat
memenuhi kebutuhan nasional. Permintaan jagung dan kedelai semakin
meningkat seiring dengan berkembangnya beragam bahan olahan dari kedua
komoditas tersebut sebagai bahan pangan dan pakan. Produksi jagung tahun
2015 mencapai 20,67 juta ton pipilan kering dan kedelai 998,87 ribu ton
biji kering. Produksi nasional kedua komoditas terse but belum mencukupi
kebutuhan nasional yang masing-masing 13,8 juta ton jagung dan 2,54 juta
ton kedelai per tahun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan nasional ke dua
komoditas ini dilakukan melalui impor dari negara lain (BPS, 2016).

Rendahnya produksi jagung dan kedelai nasional disebabkan rendahnya
tingkat produktivitas dan minat petani untuk menanam kedua komoditas
tersebut, serta persaingan penggunaan sumber daya lahan dengan komoditas
lainnya. Produktivitas jagung dan kedelai nasional baru mencapai 5,179 tI
ha dan1,569 t/ha (BPS, 2016), lebih rendah dari potensi produksi jagung
4,0-8,5 t/ha (Aqil et 01., 2012) dan kedelai 2,0-3,7 t/ha (Suhartina, 2015).
Peningkatanproduktivitas dan produksi nasional jagung dan kedelai dapat
dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi ke lahan sub-optimal yang
masih cukup luas dan belum dimanfaatkan secara maksimal.
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Gambar 43. Pertanaman jagung dan kedelai di lahan rawa lebak
(Sumber: Koesrini: 2016)

Lahan rawalebak merupakan lahan sub-optimal yang memiliki potensi
untuk pengembangan tanaman jagung dan kedelai. Dari luas lahan raw a
lebak sekitar 13,2 juta hektar, baru dimanfaatkan secara intensif sekitar lima
persen (Djafar, 2013). Kesuburan tanah lahan rawa lebak umumnya lebih baik
dibandingkan di lahan rawa pasang surut. Nursyamsi et aI., (2014) melaporkan
bahwa kandungan hara di lahan raw a lebak adalah kandungan N, P dan K
tergolong rendah sampai sedang, sedangkan kandungan Ca dan Mg serta KTK
umumnya sedang sampai tinggi. Prospek pengembangan tanaman jagung dan
kedelai di lahan tersebut cukup baik, mengingat ketersediaan sumberdaya
lahan yang cukup luas, tanahnya cukup subur dan teknologi budidaya yang
telah tersedia.

Tanaman jagung dan kedelai dapat ditanam di lahan raw a lebak dangkal
dan tengahan (Gambar 43) pada musim kemarau, saat air surut. Produktivitas
tanaman jagung dan kedelai di lahan raw a lebak umumnya cukup baik, yaitu
4-Stlha untuk jagung dan 1,4-2,4 t/ha untuk kedelai tergantung kesuburan
tanahnya (Djafar, 2013).

Masalah utama dalam pengembangan lahan rawa lebak adalah genangan
(banjir) yang selalu terjadi pada musim hujan dan kekeringan pada musim
kemarau, sehingga menjadi pembatas dalam pemanfaatan lahan tersebut untuk
tanaman jagung dan kedelai. Fenomena iklim yang sering menyimpang seperti
El-Nino dan La-Nina menambah rumitnya pemanfaatan lahan raw a lebak.
Tanaman jagung dan kedelai memerlukan kondisi tanah oksidatif, sehingga
genangan atau banjir kiriman yang sering datang secara mendadak, dapat
menggagalkan pertanaman petani.Lahan rawa lebak layak untuk pertanian,
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permasalahannya hanya terletak pada dinamika tinggi muka air yang sulit
diprediksi.Oleh karena itu dukungan prasarana dan sarana jaringan tata air
sangat berperan untuk meningkatkan potensi rawa lebak untuk pengembangan
jagung dan kedelai (Nursyamsi et al., 2014). Kesuburan tanah lahan rawa lebak
relatif subur dibandingkan dengan lahan rawa pasang surut (Koesrini et al.,
2001), tetapi masalah air di lahan rawa lebak lebih sulit diatasi dibandingkan
dengan di lahan rawa pasang surut. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan
lahan rawa lebak masih belum optimal. Upaya peningkatan produktivitas
jagung dan kedelai dapat dilakukan melalui perbaikan kesuburan tanah,
penggunaan varietas adaptif dan pengelolaan budidaya yang tepat.Tulisan ini
merangkum tentang prasyarat tumbuh, varietas adaptif dan teknik budidaya
jagung dan kedelai yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimum di
lahan rawa lebak.

II. Prasyarat Tumbuh dan Varietas Adaptif Rawa Lebak
Prasyarat tumbuh

Tanaman jagung (Zea mays L.) dan kedelai (Glycine max (L) Merrill.)
termasuk tanaman golongan strata A, yang memerlukan penyinaran matahari
secara penuh, tidak memerlukan naungan. Adanya naungan yang menahan
sinar matahari hingga 20% masih dapat ditoleransi, tetapi melebihi batas
tersebut, tan aman akan mengalami etiolasi (Pumomo, 2005; Sumamo dan
Manshuri, 2007). Tanaman jagung dan kedelai memiliki adaptasi yang luas
dapat ditanam di lahan kering, lahan tadah hujan, lahan sawah maupun lahan
rawa. Prasyarat tanah yang diperlukan untuk tanaman jagung dan kedelai
adalah tanah yang bertekstur lempung, lempung berdebu, lempung berpasir
dengan struktur tanah remah, aerasi dan drainase baik (Rukmana, 1997;
Sumamo dan Manshuri, 2007).

Secara umum tanaman jagung dan kedelai dapat tumbuh hampir di setiap
jenis tanah termasuk tanah rawa, tetapi agar dapat berproduksi maksimal
diperlukan kondisi lahan dengan tingkat pH ~5,5 untuk jagung dan pH~4,5
untuk kedelai, dengan kandungan hara N, P,K pada kriteria sedang-tinggi, dan
kejenuhanAl :::;15%untukjagung dan kejenuhan Al s 20% untuk kedelai serta
tidak tergenang air. (Djaenuddin et al., 1994; Dierolf et al., 2001; Sudjadi et
al., 1990). Kedua jenis tanaman tersebut tidak tahan kemasaman dan genangan.
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Karakteristik tanah di lahan rawa lebak sangat tergantung pada jenis
tanahnya. Tanah gambut memiliki ketebalan yang bervariasi dari yang tipis
sampai sangat tebal dengan tingkat kesuburan yang berbeda. Tanah mineral
(endapan sungai) memiliki tekstur tanah liat, pH 4,5-6,5, kandungan N, P dan
K tergolong rendah sampai sedang, sedangkan kandungan Ca dan Mg serta
KTK umumnya sedang sampai tinggi. Kesuburan tanah di lahan rawa lebak
umumnya dikategorikan sedang (Nursyamsi et al., 2014), sehingga cukup
sesuai untuk pertumbuhan tanaman jagung dan kedelai. Pertumbuhan jagung
dan kedelai optimum tercapai padai suhu 27-30DC dengan kelembaban udara
75-90% selama periode tanaman tumbuh hingga stadia pengisian biji/polong
dan kelembabanudara rendah (60-75%) pada waktu pematangan biji/polong
hingga panen (Rukmana, 1997; Sumarno dan Manshuri, 2007).

Penanaman jagung dan kedelai di Iahan rawa lebak, memerlukan
ketepatan waktu tanam, sehingga tanaman dapat dipanen, karena periode
kering di lahan rawa lebak sangat terbatas. Nursyamsi et al . (2014)
menyatakan bahwa rawa lebak di Indonesia dikategorikan beriklim tropika
basah dengan curah hujan antara 2.000-3.000 mm per tahun dengan jumlah
bulan basah antara 6-7 bulan (curah hujan bulanan >200 mm) dan 3-4 bulan
kering (curah hujan bulanan <100 mm). Bulan basah terjadi pada bulan
Oktober/November sampai Maret/April, sedangkan bulan kering pada bulan
JuniIJuli sampai September. Distribusi curah hujan tersebut mempengaruhi
dinamika tinggi muka air di lahan rawa lebak yang sangat berpengaruh
terhadap penentuan saat tanam yang tepat. Suhu udara pada kawasan lahan
rawa lebak antara 24-40DC dengan kelembaban udara 80-90% yang cukup
sesuai mendukung pertumbuhan tanaman jagung dan kedelai.

Varietas adaptif
varietas unggul merupakan salah satu inovasi yang mudah diadopsi

petani, selain murah penggunaannya sangat praktis dan mampu meningkatkan
hasil tanaman. Pemilihan varietas adaptif sangat dianjurkan dalam budidaya
tanamanjagung dan kedelai di lahan rawa lebak. Pemilihan varietas diarahkan
pada daya adaptasi, umur dan mutu biji yang komersial. Penanaman jagung
dan kedelai di lahan rawa lebak dilaksanakan pada saat air surut dan umumnya
dipilih varietas yang berumur genjah menyesuaikan dengan kondisi lahan
rawa lebak.
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Varietas adaptif jagung
tanaman jagung tergolong tanaman yang tidak tahan terhadap kemasaman

tanah tinggi (pH ~5,5), keracunanAl (kejenuhan Alz l Sss) dan genangan air/
terendam. Tanaman ini memerlukan kondisi oksidatif/lembab sampai kering,
sehingga akar dapat berkembang optimal. Kondisi tanah dengan pH ~5,5
cenderung meningkatkan kejenuhan Al yang bersifat racun terutama untuk
tanamanlvarietas yang rentan. Tanaman jagung tergolong sangat tidak tahan
terhadap kemasaman tanah dan kejenuhanAl yang tinggi (Sudjadi et al. 1990).
Pengaruh buruk kemasaman tanah terutama terlihat pada perkembangan
akar tanaman jagung tidak optimal, sehingga penyerapan hara terhambat
yang mengakibatkan pertumbuhan dan hasil tanaman tidak optimal. Untuk
itu penanaman jagung di lahan rawa lebak, perlu memperhatikan tingkat
kemasaman tanah dan kandungan Al.

Tabel35.Diskripsi varietas jagung yang adaptif di lahan rawa lebak

Sifat
Varietas

Sukmaraga Arjuna Bisma

Umur %50 keluar rambut lharil
58 55 60

Masak fisiologis lharil 110-1 05 90-85 96
Satang Tegap Tinggi sedang Tegap
Tinggi tanaman [em) 220-180 190 190
Kerebahan Agak tahan Cukup tahan Tahan
Tipe biji Semi mutiara Mutiara Semi mutiara

Warna biji Kuning tua
Kuning ada 3-2

Kuning
biji putih

Sabot 1000 biji Ig) 270 272 307
Rata-rata hasillt pipilan kering/ha) 6,0 4,3 5.7

Potensi hasil lt pipilan kering/ha) 8,5 6,0 7,5

Ketahanan
Cukup tahan penyakit bulai, Cukup tahan Tahan penyakit karat
bercak daun dan karat daun penyakit bulai dan bercak daun

Adaptasi
Dataran rendah sampai 800 m

Dataran rendah
Dataran rendah

dpl, adaptif tanah masam samapi 500 m dpl
Pemulia Firdaus Kasim dkk Subandi dkk
Tahun dilepas 2003 1980 1995

Sumber: Aqil (2012)

Agar tanaman jagung dapat tumbuh optimal di lahan rawa lebak, maka
perbaikan tingkat kesuburan tanah menjadi hal utama yang perJu diperhatikan.
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Selanjutnya penanaman varietas adaptif mutlak diperlukan, karena tidak semua
varietas jagung yang dilepas memiliki adaptasi yang baik di lahan rawa lebak.
Beberapa varietas jagung yang adaptif di lahan rawa lebak antara lain adalah
Sukmaraga, Arjuna, dan Bisma. Diskripsi varietas jagung yang adaptif di
lahan raw a lebak tercantum pada Tabel 35.

Adaptasi varietas Sukmaraga di lahan rawa tergolong baik. Saleh (2015)
melaporkan bahwa adaptasi dan hasil varietas Sukmaraga di lahan rawa
lebak tergolong baik dengan hasil 6,88 t/ha, sedangkan di lahan rawa pasang
surut adaptasi varietas Sukmaraga juga tergolong baik, tetapi hasilnya masih
rendah, yaitu 3,07 t/ha (Tabel 36) (Raihana et al. 2011). Varietas Sukmaraga
merupakan varietas yang dilepas untuk adaptasi di lahan masam termasuk di
lahan rawa pasang surut (Aqil et al., 2012). Adaptasi varietas ini di lahan rawa
lebak juga tergolong baik (Gambar 44), meskipun hasilnya belum mencapai
potensi hasil maksimalnya (8,50 t/ha). Varietas Sukmaraga tergolong jagung
komposit, sehingga biji yang dihasilkan dapat ditanam kembali. Beberapa
petani suka menanam varietas jagung komposit, karena untuk pertanaman
berikutnya tidak perlu membeli benih. Ada juga petani yang lebih suka
menanam jagung hibrida, karena hasilnya jauh lebih tinggi dibandingkan
jagung komposit, meski harus membeli benih untuk setiap musim tanam.

Tabel 36. Uji adaptasi beberapa varietas jagung di lahan rawa lebak dan lahan rawa pasang
surut

Varietas
Hasil pipilan kering (t/ha)------'-'----"------- Rataanhasil (t/ha)

Lahanrawa lebak* Lahanrawa pasangsurut**
Potensi hasil ***

(t/ha)
Sukmaraga 6,88 3,07 4,98 8,50
Arjuna 6,18 2,50 4,34 6,00
Bisma 6,63 2,89 4,76 7,50

Surnber: *Saleh (2015);**Raihana et al., (2011);***Aqil (2012)
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Gambar 44. Varietas jagung Sukmaraga adaptif lahan rawa lebak
(Dok. KoesrinilBlittra, 2015)

Varietas adaptif kedelai
kedelai bukan tanaman asli lahan rawa lebak, sehingga perlu beradaptasi

terhadap kemasaman tanah, genangan dan kekeringan yang sering terjadi di
agroekosistem tersebut. Kemasaman tanah di lahan rawa lebak tidak setinggi
di Iahan raw a pasang surut. Kemasaman tanah di lahan rawa pasang surut,
umumnya tergolong sangat masam (pH<4,5) (Koesrini et af., 2011), sedangkan
di lahan raw a lebak kemasaman tanah tergolong mas am sampai netral (pH
4,5-6,5) (Arifin dan Susanti, 2005). Tanaman kedelai tergolong tanaman
yang tidak tahan terhadap kemasaman tanah tinggi (pH <4,5), keraeunan Al
(kejenuhan Al ~ 20%) dan genangan air/terendam. Tanaman ini memerlukan
kondisi oksidatif/lernbab sampai kering, sehingga akar dapat berkembang
optimal. Kondisi tanah dengan pH <4,5 eenderung meningkatkan kejenuhan
Al yang bersifat raeun terutama untuk tanaman/varietas yang rentan. Tanaman
kedelai tergolong sangat tidak tahan terhadap kemasaman tanah dan kejenuhan
Al yang tinggi.
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Tabel 37. Diskripsi varietas kedelai yang adaptif di lahan rawa lebak

Sifat
Varietas

Anjasmoro Argomulyo Rajabasa Lawit Menyapa Wilis

Nama galur
Mansuari

GH7-/BATAN
3034/Lamp-

B 3034
3034/Lamp-

4-49-395 -3111- -3112-
Asal
persilangan

Tipe tumbuh Determinit Determinit Determinit
Semi

Determinit
Semi

determinit determinit
Warna

Ungu Ungu Ungu Ungu Ungu Hijau
hipokotil
Warna epikotil Ungu Ungu Hijau Hijau
Warna bunga Ungu Ungu Ungu Ungu Ungu Putih
Warna daun Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau-hijau tua Hijau
Warna bulu Putih Coklat Coklat Coklat Coklat tua Coklat
Warna kulit

Coklat muda Coklat Coklat Coklat tua Coklat
polong
Warna kulit

Kuning Kuning
Kuning

Kuning Kuning
Kuning

biji mengkilap kehijauan

Warna hilum
Kuning

Putih terang Coklat Coklat muda Coklat tua Coklat muda
kecoklatan

Bentuk biji Bulat lonjong Lonjong
Oval agak

Lonjong
pipih

Umur
berbunga 39,4-35,7 35 35 40 39 41
lharll
Umur polong

92,5-82,5 82-80 85-82 84 90-85 85
masak lharll
Tinggi

68-64 40 54 58 50 64
tanaman lcml
Bobot 100

15,3-14,8 16,0 15,0 10,5 10,0 9,1
biji IgI
Daya hasil

2,3-2,0 2,0-1,5 3,9-2,1 2,1-1.9 1,6 2,0-1,9
It/hal
Pemulia Takashi dkk Rodiah, S. dkk Masrizaldkk M. Sabrandkk Sumarnodkk M. Sabrandkk
Dilepas tahun 2001 1998 2004 2001 1983 2001

Sumber: Suhartina (2015)

Tingginya kandungan Al tanah terutama berpengaruh terhadap
pembelahan dan pemanjangan sel meristematik di akar, sehingga menghambat
pertumbuhan akar. Akar lateral lebih sensitif keracunan Al dibandingkan
akar primer. Semakin tinggi kandungan Al tanah, semakin tinggi pula tingkat
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kerusakan akar (Scott and Fisher, 1989). Akar tumbuh lemah dan berwarna
kegelapan, sehingga mengurangi penyerapan air dan hara terutama Ca, Mg
dan P, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman (NSRI, 2010;
Merifio et aI., 2010). Untuk itu penanaman kedelai di lahan rawa lebak, perlu
memperhatikan tingkat kemasaman tanah dan kandungan AI.

Agar tanaman kedelai dapat tumbuh optimal di lahan rawa lebak, maka
perbaikan kesuburan tanah dan penanaman varietas adaptif mutlak diperlukan,
karena tidak semua varietas kedelai yang dilepas memiliki adaptasi yang baik
di lahan rawa lebak. Varietas berperan penting dalam produksi kedelai, karena
untuk mencapai hasil yang tinggi sangat ditentukan oleh potensi genetiknya.
Potensi hasil di lapangan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor genetik
dengan pengelolaan kondisi lingkungan. Bila pengelolaan lingkungan tumbuh
tidak dilakukan dengan baik, potensi hasil yang tinggi dari varietas unggul
tersebut tidak dapat tercapai. Beberapa varietas kedelai yang adaptif di lahan
rawa lebak adalah varietas biji besar (bobotbiji >13 g/100 biji, yaitu varietas
Anjasmoro, Argomulyo dan Rajabasa dan varietas biji sedang (bobot biji
10-12 g/100 biji), yaitu Lawit, Menyapa, Wilis (Balitkabi, 2015). Deskripsi
varietas kedelai yang adaptif di lahan rawa lebak tercantum pada Tabel 37.

Adaptasi varietas Anjasmoro di lahan rawa baik lahan rawa lebak maupun
lahan rawa pasang smut tergolong cukup baik, meskipun hasinya belum
mencapai potensi maksimalnya (Tabel38). Raihan dan Saleh (2012) melaporkan
bahwa adaptasi dan hasil varietas Anjasmoro dan Lawit di lahan rawa lebak di
Kalimantan Selatan tergolong baik dengan hasil2,57dan 2,31 tlha biji kering.
Koesrini et aI., (2011) juga melaporkan bahwa adaptasi varietas Anjasmoro
dan Lawit juga tergolong baik dengan hasil 2,98 tlha dan 2,70 tlha (Tabel 38)
di lahan rawa pasang smut di Kalimantan Selatan, demikian juga Jumakir
dan Enrizal (2012) melaporkan bahwa adaptasi varietasAnjasmoro tergolong
baik dengan hasil 2,11 tlha biji kering di lahan rawa pasang smut di Jambi.

Tabel 38. Uji adaptasi varietas kedelai di lahan rawa lebak dan lahan rawa pasang surut

Hasil biji kering (t/hal
Varietas Rataan hasil (t/hal Potensi hasil ***(t/halLahan rawa lebak* Lahan rawa pasang surut**

Anjasmoro 2.57 2.98 2,78 3,70
Lawit 2.31 2,70 2.51 1,93
Argomulyo 1,90 1,62 1,76 3,10

Surnber: *Raihan dan Saleh (2012); Nurzakiah et al., (2015);

** Koesrini et al., (2011);***Suhartina (2015)
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Varietas Anjasmoro dan Lawit merupakan varietas yang memiliki
adaptasi baik di lahan rawa pasang surut dan rawa lebak (Gambar 44). Varietas
Anjasmoro memiliki ukuran biji besar, sedangkan Lawit memiliki ukuran biji
sedang. Konsumen lebih menyukai kedelai dengan ukuran biji besar (>13
g/lOO biji).

Gambar 45. Varietas Lawit adaptif di lahan rawa lebak
(Dok. KoesriniIBalittra, 2014)

Selain penggunaan varietas adaptif, penggunaan benih bermutu dan
berlabel juga sangat dianjurkan dalam budidaya jagung dan kedelai di
lahan rawa lebak. Ada beberapa hal yang menjadi alas an penggunaan benih
bermutu dan berlabel sangat dianjurkan dalam budidaya jagung dan kedelai
di lahan rawa lebak, yaitu (1) benih bermutu akan menghasilkan bibit yang
sehat dan bervigor, (2) benih yang baik akan menghasilkan perkecambahan
dan pertumbuhan tanaman yang seragam, (3) tanaman yang sehat akan
menghasilkan biji yang tinggi. Persyaratan benih bermutu untuk jagung
komposit dan jagung hibrida tercantum pada Tabe139 dan untuk benih kedelai
tercantum pada Tabe140. Ada empat kelas benih, yaitu benih penjenis (BS)
berlabel kuning, benih dasar (BD) berlabel putih, benih pokok (BP) berlabel
ungu dan benih sebar (BR) berlabel biru. Untuk kedelai kelas benih sebar
sampai BR-1, BR2, BR3 dan BR4 (BPSBTPH, 2015). Pertanaman untuk
produksi benih menggunakan benih satu kelas di atas kelas benih yang akan
diproduksi, misalnya ingin menghasilkan benih dasar, maka kelas benih yang
digunakan adalah benih penjenis, dan seterusnya. Pertanaman untuk konsumsi
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cukup menggunakan benih kelas BR untuk tanaman jagung dan BR, BRl,
BR2, BR3 dan BR4 untuk kedelai. '

Penanaman jagung komposit lebih disenangi petani dibandingkan jagung
hibrida, karena biji yang dihasilkan dapat dijadikan benih kembali, asalkan
pada saat penanaman dilakukan terpisah dari pertanaman jagung varietas lain
dan penanganan pasca panennya memenuhi standar mutu benih. Sedangkan
untukjagung hibrida biji yang dihasilkan tidak dapat digunakan sebagai benih.
Untuk jagung hibrida, setiap tanam harus menggunakan benih baru.

Tabel 39. Standar mutu benih jagung komposit

Parameter Satuan
Kelas Benih

BS BO BP BR
Kadar Air % 12,0 12,0 12,0 12,0
Benih Murni % 99,0 99,0 98,0 98,0
Kotoran Benih % 1,0 1,0 2,0 2,0
Benih Tanaman lain % 0,0 0,0 0,2 0,2
Biji Gulma % 0,0 0,0 0,0 0,0
Benih Warna Lain % 0,2 0,5 0,5 1,0
Daya Berkecambah % 80,0 80,0 80,0 80,0

Sumber: BPSBTPH (2015)

Tabel40.Standar mutu benih kedelai

Kelas Benih
Parameter Satuan

BS BO BP BR
BR1/BR2/
BR3/BR4

Kadar Air % 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Benih Murni % 99,0 99,0 98,0 97,0 97,0
Kotoran Benih % 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0
Benih Tanaman lain % 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2
Biji Gulma % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Daya Berkecambah % 80,0 80,0 80,0 80,0 70,0

Sumber : BPSBTPH (2015)

III. Teknologi Budidaya Jagung dan Kedelai di Lahan Rawa Lebak
Produktivitas jagung dan kedelai di lahan rawa lebak umumya cukup

baik, yaitu 4-5 tlha dan 1,4-2,4 t/ha (Djafar, 2013), tetapi masih lebih rendah
dari potensi hasil jagung dan kedelai yang dapat mencapai 4-9 t/ha dan2,0-3,7
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t/ha (Aqilet ai, 2012; Suhartina, 2015). Peningkatan produktivitas jagung dan
kedelai dapat dilakukan melalui penerapan teknologi budidaya yang tepat
untuk lahan rawa lebak. Penanaman jagung dan kedelai di lahan rawa lebak
dilakukan saat ketinggian air sudah mulai berkurang, yaitu sekitar bulan Juni
sampai Oktober tergantung eurah hujan. Penentuan saat tan am yang tepat,
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pertanaman jagung dan kedelai
di lahan rawa lebak. Penanaman jagung dan kedelai dapat dilakukan pada
hamparan atau pada bagian surjanitembokan baik seeara monokultur atau
tumpangsari dengan komoditas lain. Tahapan dalam budidaya jagung dan
kedelai di lahan rawa lebak meliputi: (1) penyiapan lahan, (2) penanaman,
(3) pemeliharaan, (4) panen dan (5) pasea panen.

3.1. Teknologi budidaya jagung di lahan rawa lebak

Penyiapan Laban
Penyiapan lahan bertujuan untuk menyiapkan kondisi lahan agar sesuai

untuk pertumbuhan tanaman jagung. Penyiapan lahan dimulai saat air mulai
berkurang di lahan, yaitu saat awal kemarau sekitar bulan Juni-Juli. Penyiapan
lahan dapat dilakukan seeara intensif atau minimal tergantung dengan kondisi
tanahnya. Tanah-tanah yang berat, kompak/padat memerlukan pengolahan
tanah yang lebih sempurna, sedangkan tanah-tanah yang gembur, ringan atau
tidak padat eukup diolah dengan eara pengolahan tanah minimum (Simatupang
dan Alwi, 2014).

Widiatmoko dan Supartoto (2002) menyatakan persiapan lahan untuk
tanaman jagung dapat dilakukan dengan tiga eara, disebut (1) tanpa olah
tanah (TOT), (2) pengolahan tanah minimum,dan (3) pengolahan tanah
maksimum (sempurna). Penyiapan lahan dengan TOT hanya dilalukan
pada lahan lebak dengan kandungan bahan organik yang eukup tinggi dan
tanahnya sudah gembur. Lahan hanya dieangkul untuk membuat lubang
tanam. TOT dilakukan setelah lahan disemprot dengan herbisida dan gulmaJ
semak telah layu/kering, Pengolahan tanah minimum yaitu pengolahan tanah
hanya pada barisan tanaman saja dengan kedalaman 15-20 em. pengolahan
tanah biasanya dilakukan pada awal musim kemarau,yaitu diperkirakan ±
15 hari sebelum tanam.Pengolahan tanah sempurna (maksimum) dengan
eara melakukan pengolahan tanah baik seeara manual dengan eangkul



atau seeara mekanis dengan rotary sedalam 20 em sebanyak dua kali pada
seluruh areallahan.Tujuan pengolahan tanah seeara sempurna adalah : (1)
Memperbaiki tekstur dan struktur tanah. (2) Memberantas gulma dan ham a
dalam tanah (3) Memperbaiki aerasi dan drainase tanah. (4) Mendorong
aktivitas mikroorganisme tanah, (5) Membuang gas-gas beraeun dari dalam
tanah. Sistim olah tanah sempurna dapat memberikan hasil tanaman jagung
lebih baik dibandingkan dengan sistim lain.

Kendala utama di lahan rawa lebak adalah masalah air. Oleh karena itu
pembuatan saluran drainase sangat diperlukan untuk meneegah terjadinya
genangan di areal pertanaman jagung. Saluran drainase dengan jarak
antar saluran 6-8 m, panjang sesuai ukuran lahan dengan lebar 0,5 m dan
kedalaman 0,3 m. Jagung tergolong tanaman yang tidak tahan kelebihan atau
kekurangan air, karena itu ketersediaan air perlu diperhatikan agar tanaman
tumbuh optimal. Untuk meningkatkan kesuburan tanah, aplikasi dolomit dan
pup uk kandang perlu diberikan dengan takaran disesuaikan dengan tingkat
kemasaman tanah. Bila pH tanah 4,0-5,0 dolomit yang diberikan dengan
takaran 1-2 t/ha bila pH tanah >5,0, dolomit yang diberikan dengan takaran
0,5-1,0 tJha, sedangkan takaran pupuk kandang 2-5 t/ha tergantung kondisi
tanah. Cara aplikasi kedua bahan amelioran tersebut dieampur, kemudian
diberikan pada lubang tanam.

Tanam
Varietas yang berbeda urnurnya mempunyai populasi optimum yang

berbeda. Varietas berumur dalam (± 100 hari), populasi optimum adalah ±
50.000 tanaman/ha, ditanam dengan jarak tan am 75 x 25 em dengan satu
tanaman per lubang tanam. Varietas berumur sedang (80-90 hari) optimum
populasi adalah ± 66.000 tanaman/ha, ditanam dengan jarak tanam 75 x 20
em. Varietas berumur genjah (70-80 hari) populasi dapat ditingkatkan sampai
100.000 tanaman/ha dengan jarak tanam 75 x 10 (Tobing dan Tampubolon,
1983). Kebutuhan benih 15-25 kg/ha.Keperluan benih sering kali meningkat
2-3 kali lipat, karena setelah tanam terjadi banjir yang menggagalkan
pertanaman di lahan rawa lebak. Untuk itu perlu diantisipasi dengan
menyediakan benih minimal dua kali kebutuhan benih. Sebelum tanam,
benih perlu diberi perlakuan benih dengan metalaksil 2 g/kg benih untuk
mengendalikan penyakit bulai. Benih ditanam 2-3 biji per lubang, kemudian
ditutup dengan tanahlpupuk kandang, setelah tumbuh disisakan 1-2 tanaman
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disesuaikan dengan jarak tanam yang digunakan. Penyulaman dapat dilakukan,
bila ada benih yang tidak tumbuh agar populasi optimum tereapai.

Gambar 46. Cara penanaman jagung dengan sistem tugal di lahan rawa lebak
(Dok. KoesriniJBalittra, 2015)

Pemupukan
Tanaman jagung tergolong tanaman yang responsif terhadap pemupukan.

Untuk itu pemberian pupuk yang optimum dapat meningkatkan pertumbuhan
dan produktivitas tanaman jagung (Gambar 47). Pemupukan dasar dilakukan
dengan takaran7S-87,S kg Urea + 100-200 kg SP36 + 37,S-ISO kg KCl per
hektar pada 7-10 HST, pupuk kedua IS0-17S kg Urea + 12,S-SO kg KCl per
hektar pada 28-30 HST, dan pemupukan ketiga 7S-87,S kg pupuk Urea per
hektar pada 40-4S HST. Pupuk diberikan pada lubang yang berjarak 10 em
dari tanaman, kemudian ditutup dengan tanah.

Gambar 47. Pertumbuhan tanaman jagung yang optimum di lahan rawa lebak
'" (Dok. Koesrini/Balittra, 2015)
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Pengendalian Gulma
Gulma dominan di lahan rawa lebak adalah ilung (Eichornia crassipes)

dan kayapu (Pistia stratiotes)pada saat kawasan lahan digenangi oleh air dan
saat lahan kering pada musim kemarau spesies gulma yang tumbuh sangat
beragam. Pengendalian gulma dilakukan dengan dua cara, yaitu secara
mekanis (manual menggunakan tangan atau alat penyiang gulma), dan secara
kimiawi meggunakan herbisida kontak (paraquat) maupun sistemik (glifosat
dan sulfosat). Fase kritis tanaman jagung terhadap gulma adalah saat 36-48
hari.Oleh karena itu saat pengendalian yang tepat adalah saat fase vegetatif
sebelum tanaman berbunga dan fase generatif setelah tanaman berbunga.
Bersamaan dengan pengendalian gulma, dilakukan juga pembubunan yaitu
dengan menggemburkan tanah di sekitar batang jagung dan membumbun agar
tanaman jagung tidak mudah rebah. Penurunan hasil akibat gulma bergantung
pada jenis gulma, kepadatan, lama persaingan dan senyawa allelopati yang
dikeluarkan gulma (Moenandar, 1996 dalam Nazemi, 2014; Simatupang et
al., 2014).

Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman
Hama utama yang sering menyerang pertanaman jagung di lahan rawa

adalah ulat spodoptera, lalat bibit, ulat tanah, penggerek batang dan tongkol
jagung, sedangkan penyakit utamanya adalah penyakit bulai, karat daun,
bercak daun, busuk tongkol dan biji. Cara Pengendalian HPT dianjurkan
menggunakan konsep pengendalian hama/penyakit terpadu (PHT), yaitu
melalui penggunaan varietas tahan, benih sehat/bermutu, kultur teknis
(tanam serempak, pergiliran tanaman, pengelolaan air dan penggunaan pupuk
berimbang), dan musuh alami, sedangkan penggunaan insektisida sintetik
atau kimia adalah alternatif terakhir apabila cara pengendalian lainnya tidak
efektif lagi (Thamrin dan Willis, 2014).

Panen dan Pasca Panen
Ciri-ciri tanamanjagung siap dipanen adalah klobot 90-95% sudah kering,

biji telah mengeras dan telah terbentuk lapis an hitam (black layer) minimal 50
% di setiap barisan biji, batang tanaman mengering dan klobotjagung berwarna
coklat. Sebelum dipanen bagian di atas tongkol bisa dipangkas dan dimanfaatkan
sebagai pakan ternak sapi. Jagung pipilan dipanen saat berumur 100-120 HST
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tergantung varietas. Tongkol yang dipanen segera dijemur dan bila kadar air
sudah mencapai 20% tongkol dapat dipipil dengan alat pemipil jagung. Biji yang
sudah dipipil, dikeringkan kembali sampai kadar air 14% (Bappeluh, 2015).
Biji yang sudah kering dikemas dalam karung dan siap dipasarkan. Bila cuaca
tidak memungkinkan untuk pengeringan tongkol, jagung dapat dikeringkan di
atas para-para, untuk menghindari kerusakan biji akibat jamur.

Gambar 48. Panen dan pasca panen jagung di lahan rawa lebak
Sumber: www.litbang pertanian.go.id dan Koesrini (2015)

3.2. Teknologi budidaya kedelai di lahan rawa lebak
Penyiapan Lahan

Penyiapan lahan untuk tanaman kedelai pada prinsipnya sarna dengan
penyiapan lahan untuk jagung. Setelah tanah diolah baik secara manual
dengan cangkul maupun secara mekanis dengan traktor, selanjutnya perlu
dibuat saluran drainase untuk mengatasi terjadinya genangan dengan jarak
antar saluran 6-8 m, panjang sesuai ukuran lahan dengan lebar 0,5 m dan
kedalaman 0,3 m.Kedelai tergolong tanaman yang tidak tahan kelebihan atau
kekurangan air, karena itu ketersediaan air perlu diperhatikan agar tanaman
tumbuh optimal.

Untuk meningkatkan kesuburan tanah, aplikasi dolomit dan pupuk
kandang perlu diberikan dengan takaran disesuaikan dengan tingkat
kemasaman tanah. Bila pH tanah 4,0-5,0 dol omit yang diberikan dengan
takaran 1-2 tlha bila pH tanah >5,0, dolomit yang diberikan dengan takaran
0,5-1,0 tlha, sedangkan takaran pupuk kandang 1 tlha tergantung kondisi tanah.
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Cara aplikasi kedua bahan amelioran tersebut dicampur, kemudian diberikan
pada lubang tanam.

Tanam
Pengaturan jarak tan am merupakan faktor penting dalam upaya

meningkatan hasil tanaman kedelai. Jarak tanam yang terlalu jarang
mengakibatkan besarnya proses penguapan air dari dalam tanah, sehingga
proses pertumbuhan dan perkembangan terganggu. Sebaliknya jarak tanam
yang terlalu rapat menyebabkan terjadinya persaingan tanaman dalam
memperoleh air, unsur hara dan intensitas matahari (Kartasapoetra,1985
dalam Marliah et 01., 2012). Tingkat kerapatan tanaman berhubungan
dengan populasi tanaman dan sangat menentukan hasil tanaman. Suhaeni
(2007) menyatakan varietas kedelai yang berumur sedang, jarak tanam yang
dianjurkan adalah 40 em x 15 em, dan varietas berumur pendek, sebaiknya
menggunakan jarak tanam 40 em x 10 em atau 30 em x 15 em. Jumakir dan
Enrizal (2012) melaporkan bahwa dengan jarak tanam 40 x 15 em, hasil
kedelai varietas Anjasmoro 1,5 t/ha di lahan rawa lebak di Jambi.

Cara tanam di lahan rawa lebak yang dianjurkan adalah dengan jarak
tanam 40 x 10-15 em. Populasi optimum kedelai per hektar 400.000 tanaman
per hektar dengan keperluan benih 50-65 kg per hektar tergantung ukuran biji
kedelai. Keperluan benih sering kali meningkat 2-3 kali lipat, karena setelah
tanam terjadi banjir yang menggagalkan pertanaman di lahan rawa lebak.
Untuk itu perlu diantisipasi dengan menyediakan benih minimal dua kali
kebutuhan benih. Benih ditanam 3 biji per lubang dan setelah tumbuh disisakan
2 tanaman per lubang. Benih perlu diberi perlakuan benih dengan earbosulfan
(10 g Marshall 25 ST/kg benih) atau fipronil (10 ml Reagent/kg benih) untuk
mengendalikan lalat bibit dan insekta lainnya. Pada lahan yang belum pernah
ditanami kedelai, benih juga perlu diberi perlakuan benih dengan rhizobium
(20 g/kg benih) untuk membantu pembentukan bintil akar.
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Gambar 49. Pertumbuhan tanaman kedelai yang optimal di lahan rawa lebak

Pemupukan
Pemupukan bertujuan untuk memenuhi hara tanaman agar dapat tumbuh

dan berproduksi optimal. Takaran pupuk sangat tergantung dengan kesuburan
tanah dan berpengaruh terhadap hasil kedelai. lumakir dan Enrizal (2012)
melaporkan bahwa dengan pemberian amelioran dolomit 0,75 t, pupuk
kandang 1 t, SP36 50 kg dan Phonska 150 kg per hektar, hasil kedelai varietas
Anjasmoro 1,5 tlha di lahan rawa lebak di lambi.

Berdasarkan Panduan Teknis Budidaya Kedelai di Lahan Rawa Lebak,
pemupukan dasar dilakukan pada 7 HST dengan takaran sebagai berikut : bila
satus hara N, P dan K rendah, maka pupuk yang diberikan dengan takaran
50-75 kg Urea + 100-150 kg SP36 + 100-150 kg KCI per hektar. Bila status
hara N, P dan K sedang, maka pupuk yang diberikan dengan takaran 25-50
kg Urea + 75-100 kg SP36 + 75-100 kg KCI per hektar. Bila status hara N,
P dan K tinggi, maka pupuk yang diberikan dengan takaran 0 kg Urea + 50
kg SP36 + 50-75 kg KCI per hektar. Pupuk diberikan pada larikan di sebelah
tanaman (berjarak 10 em dari tanaman) seeara merata, kemudian ditutup tanah
(Balitkabi, 2015).

Pengendalian Gulma
Pengendalian gulma perlu dilakukan, karena dapat menurunkan hasil

kedelai antara 18-68% (Nazemi, 2014). Pengendalian gulma dapat dilakukan
dengan dua eara, yaitu seeara mekanis (manual menggunakan tang an atau
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alat penyiang gulma), dan seeara kimiawi meggunakan herbisida kontak (
paraquat) maupun sistemik (glifosat dan sulfosat). Fase kritis tanaman kedelai
terhadap gulma adalah pada 15-45 hari. Oleh karena itu saat pengendalian yang
tepat adalah saat fase vegetatif sebelum berbunga dan fase generatif setelah
tanaman berbunga. Bersamaan dengan pengendalian gulma, dilakukan juga
pembubunan yaitu dengan menggemburkan tanah di sekitar batang kedelai
dan membumbun agar tanaman kedelai tidak mudah rebah (Moenandar, 1996
dalam Nazemi, 2014; Simatupang et al., 2014).

Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman
Hama utarna yang sering menyerang pertanarnan kedelai di lahan rawa

adalah lalat bibit (Ophiomyia phaseoli Tt.), ulat grayak (Spodoptera litura),
ulat helieoverpa (Helicoverpa armigera Hubner), ulat penggulung daun
(Lamprosema indicata F.), penggerek polong (Etiella zinkenella) dan kepik
polong (Riptortus linearis F.), sedangkan penyakit utamanya adalah penyakit
layu semai (Sclerotial blight), penyakit karat (Phakopsorapachyrhizi),
penyakitbereakdaun (Cercospora sp.), penyakit busuk pangkal batang
(Sclerotiumroflsii), penyakit pustul (Bacterial pustule), penyakit hawar
bakteri (Bacterial blight) dan virus belang samar kacang panjang (Cowpea
mild mottle virus). Cara Pengendalian HPT dianjurkan menggunakan konsep
pengendalian hama/penyakit terpadu (PHT), yaitu melalui penggunaan
varietas tahan, benih sehatlbermutu, kultur teknis (tan am serempak, pergiliran
tanaman, pengelolaan air dan penggunaan pupuk berimbang), dan musuh
alami, sedangkan penggunaan insektisida sintetik atau kimia adalah alternatif
terakhir apabila cara pengendalian lainnya tidak efektif lagi (Thamrin dan
Willis, 2014).

Panen dan Pasca Panen
Tanaman kedelai siap dipanen bila 95% polong telah berwarna coklat,

batang mulai kering, daun berguguran. Pemanenan kedelai dapat dilakukan
secara manual dengan eara dicabut atau dipotong. Pemanenan seeara dipotong
menggunakan sabit tajam atau sabit bergerigi. Batang kedelai dipotong pada
pangkal batang sekitar 10 em di atas tanah dengan menggunakan sabit.
Cara panen dpotong lebih menguntungkan dibandingkan dengan cara panen
dicabut, karena lebih cepat, dapat diterapkan pada lahan kondisi basah maupun
kering, Rhizobium tetap tertinggal dalam tanah dan brangkasan bersih dari
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tanah. Pemanenan kedelai sebaiknya dilakukan pagi hari saat cuaca cerah,
agar polong tidak pecah dan biji yang dihasilkan berkualitas baik. Apabila
cuaca hujan, maka brangkasan yang sudah dipanen segera dikeringanginkan
di atas para-para untuk menghindari proses pembusukan polong dan biji yang
dapat menurunkan kualitas biji kedelai. Brangkasan segera dijemur 1-3 hari
dalam cuaca cerah, kemudian dilakukan perontokkan dengan cara manual
atau menggunakan mesin perontok serbaguna. Biji segera dikeringkan sampai
kadar air 11% dan dibersihkan dari kotoran biji. Biji bersih segera disimpan
pada karung dan siap dipasarkan (Koesrini et al., 2014; Balitkabi, 2015).

Gambar 50. Panen dan pasca panen pada pertanaman kedelai di lahan rawa lebak
(Dok. Koesrini/Balittra, 2015)

III. Penutup
Jagung dan kedelai memiliki potensi untuk dikembangkan di lahan rawa

lebak. Produktivitas kedua komoditas ini di lahan rawa lebak masih dibawah
potensi hasilnya. Upaya peningkatan produktivitas jagung dan kedelai di
lahan rawa lebak dapat dilakukan melalui perbaikan tingkat kesuburan
tanah, penggunaan varietas adaptif dan pengelolaan budidaya yang tepat.
Perbaikan tingkat kesuburan tanah melalui pemberian bahan amelioran (kapur,
pup uk kandang, pupuk organik), penggunaan varietas adaptif untuk jagung
(Sukmaraga, Arjuna, Bisma) dan untuk kedelai (Anjasmoro, Argomulyo,
Rajabasa, Lawit, Menyapa, Wilis). Pengelolaan budidaya meliputi penentuan
saat tan am yang tepat, penyiapan lahan, pengelolaan hara berimbang,
pengaturan jarak tan am optimal, pengendalian HPT terpadu dan penanganan
panen serta pasca panen yang tepat
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10
BUDIDAYA UBI ALABIO DAN UBI JALAR NAGARA

DI LAHAN RAWA LEBAK

Muhammad Saleh dan Eddy William
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

Ringkasan
Negara Indonesia, mempunyai lahan rawa lebak yang cukup luas,

yaitu sebesar 11.642.888 ha. Dari luasan tersebut, jumlah lahan rawa
lebak yang terdapat di Kalimantan seluas 2.944.084 ha, dimana luasan
ini menduduki temp at ketiga setelah Sumatera dan Papua Lahan rawa
lebak merupakan suatu ekosistem yang khas, sehinggga pada ekosistem
tersebut terdapat beberapa flora dan fauna yang adaptif pada lahan
terse but. Selama musim hujan lahan rawa lebak akan tergenang, dan
pada musim kemarau akan terjadi kekeringan. Beberapa jenis tanaman
yang khas di lahan rawa lebak diantaranya : ubi Nagara (ubi jalar varietas
Nagara), kacang Nagara (kacang tunggak varietas Nagara) dan ubi
Alabio (uwi lokal dari Alabio). Ubi Alabio merupakan uwi lokal yang
terdapat di lahan rawa lebak. Hasil karakterisasi terdapat tiga jenis ubi
Alabio yang terdapat di lahan petani yaitu: putih, habang harum (merah
harum) dan habang carang.(merah bercabang). Tanaman ubi alabio
ini ditanam padi pada musim kemarau, atau di musim hujan di daerah
yang tidak tergenang, ditanam pada sistem surjan. Ubi jalar Nagara ini
terdiri dari varietas lokal seperti: varietas Nagara Kiyai Baru, Nagara
Kiyai Lama dan Nagara Maliku. Ubi Nagara Kyai Baru, sudah dilepas
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menjadi varietas unggul Nasional dengan nama varietas Nagara KB
-1, potensi hasilnya meneapai 40 tonlha, dengan rata rata hasil20 ton!
ha. Ciri spesifik Ubi jalar nagara ini adalah produksinya yang tinggi,
ukuran ubinya yang lebih besar, pulen, nilai ekonomis yang tinggi dan
eoeok untuk lahan rawa lebak. Alabio merupakan tanaman perdu yang
tumbuhnya merambat, jadi dalam budidayanya diperlukan lanjaran.
Tingginya dapat meneapai 10 meter. Dalam pengelolaan tanaman ubi
Alabio tidak memerlukan pemeliharaan yang khusus, tanaman ubi Alabio
tidak begitu disukai oleh organisme pengganggu, baik hama maupun
penyakit. Hasil yang diambil untuk dikonsumsi adalah umbinya. Sebagai
bahan pangan , ubi alabio mempunyai komposisi gizi yang eukup baik.
Selain sebagai sumber karbohidrat juga mengandung protein dan gula
yang relatif tingggi. Petani di lahan raw a lebak mengolah ubi menjadi
sawut yang dikonsumsi sebagai makanan pokok pengganti nasi. Sawut
ubi Alabio merupakan produk yang setengah jadi berbentuk serpihan
kering dengan kadar air sekitar 10 % dan tahan di simpan. Sedangkan ubi
Nagara juga dapat diolah menjadi tepung dan sawut ubi Nagara. Tepung
ubi Nagara dapat dibuat menjadi berbagai makanan, seperti kue kering,
kue basah, roti dan mie ubi Nagara.

I. Pendahuluan
Negara Indonesia, mempunyai lahan rawa lebak yang eukup luas, yaitu

sebesar 11.642.888 ha. Dari luasan tersebut, jumlah lahan raw a lebak yang
terdapat di Kalimantan seluas 2.944.084 ha, dimana luasan ini menduduki
tempat ketiga setelah Sumatera dan Papua (Husen, et a/., 2014).

Rawa lebak adalah raw a yang mempunyai genangan hampir sepanjang
tahun, minimal selama tiga bulan dengan tinggi genangan minimal 50
em. Lahan raw a lebak pada musim hujan tergenang,berbentuk eekungan,
pengatusan jelek, ditutupi tumbuhan air dan pada musim kemarau menjadi
kering (Irsal. et aI., 2007). Berdasarkan ketinggian dan lamanya genangan
lahan rawa lebak dapat dibagi dalam tiga tipologi yaitu lebak dangkal. Lebak
tengahan dan lebak dalam (Widjaya-Adhi et ai., 1992).

Lahan raw a lebak merupakan suatu ekosistem yang khas, sehinggga
pada ekosistem tersebut terdapat beberapa flora dan fauna yang adaptif pada
lahan tersebut. Beberapa jenis tanaman yang khas di lahan raw a lebak diantara
nya : ubi Nagara (ubi jalar varietas Nagara), kaeang Nagara (kaeang tunggak
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varietas Nagara) dan ubi Alabio (uwi lokal dariAlabio). Ubi Alabio merupakan
uwi lokal yang terdapat di lahan rawa lebak.

Ubi Alabio (Dioscorea aZata) dapat dibudidayakan pada lahan rawa lebak
dangkal dan tengahan. Budidaya bisa dengan sistem monokultur atau dengan
sistem tumpangsari. Pada lahan yang tergenang pada musim hujan budadaya
di lakukan dengan sistem surjan. Sedang pada musim kemarau budadaya
bisa dilakukan dengan sistem monokultur. Hasil eksplorasi di Desa Babirik,
Kabupaten Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan,
ditemukan 3 varietas lokal Ubi Alabio, yaitu varietas Putih, Habang harum
(Merah Harum) dan Habang carang (Merah bercabang). Kandungan gizi ubi
Alabio juga cukup tinggi, sehingga merupakan sumber karbohidrat potensial
yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

II. Eksplorasi dan Deskripsi Tanaman Ubi di Rawa Lebak
Eksplorasi di desa Babirik, Kabupaten Babirik , Kabupaten Hulu sungai

utara ditemukan tiga varietas lokal Ubi Alabio, yaitu varietas Putih, Habang
harum (Merah Harum) dan Habang carang (Merah bercabang). Dari ketiga
varietas terse but dilakukan penanaman untuk karakterisasi. Pengamatan yang
dilakukan meliputi variabel variabel panjang tanaman, jumlah cabang, jumlah
umbiltanaman, panjang umbi, diameter umbi dan hasil umbi/ha. disajikan
pada Tabe141. Hasil pengamatan terhadap variabel variabel panjang tanaman,
jumlah cabang dan jumlah umbiltanaman tidak menunjukkan perbedaan dari
ke tiga varietas lokal ubi Alabio tersebut. Sedang untuk variabel panjang
umbi, dimeter ubi dan hasil menunjukkan perbedaan yang nyata. Potensi hasil
tertinggi ditunjukkan oleh Habang Carang (51,2 t/ha), kemudian diikuti oleh
Putih dan Habang Harum dengan potensi hasil masing masing mencapai 30,4
dan 22,4 t/ha. Deskripsi tanaman dari ketiga varietas lokal Ubi Alabio hasil
eksplorasi di lahan lebak disajikan pada Tabel 42.
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Deskripsi Habang Carang (Merah Putih Habang harum
berea bang) (Merah Harum)

Asal Lahan rawa lebak Kal Sel Lahan rawa lebak Lahan rawa lebak
Kal Sel Kal Sel

Tipe Merambat Merambat Merambat
Umur panen 6 bulan 6 bulan 6 bulan
Daun
-bentuk daun -Jantung -Jantung -Jantung
-warna daun -Hijau -Hijau -Hijau
-Warna tulang -Hijau,pangkal merah -Hijau,pangkal hijau -Hijau,pangkal merah
daun -Merah -Hijau muda keputih -Merah
-warna tangkai daun -Berhadapan dan an -Berhadapan
-duduk daun ber seling -Berhadapan
Batang
-Warna batang -hijau -hijau -hijau
-Bentuk batang -bersegi 4 atau dan 5 -bersegi 4 -bersegi
Umbi
-Warna kulit umbi -Coklat -Coklat -Coklat
-Warna daging umbi -Merah keunguan -Putih -Merah keunguan
-Bentuk umbi -Panjang, berea bang - Panjang - Bundar
-Rasa umbi setelah direbus -Lembut, agak berlender, air -lembut -Lembut, agak berlen-

rebusan berwarna merah der, punya aroma
yang khas

Potensi hasil budidaya seeara
monokultur 51,2 t/ha 30,4 t/ha 22,4 t/ha

Sumber : Saleh, 1995.
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Tabel41. Karakteristik varietas lokal ubi Alabio. Desa Babirik, Kabupaten Babirik, Kabupaten
Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.

Panjang
Jumlah Panjang Diameter

Varietas tananaman Umbi/tan Hasil (t/ha)
(em) eabang umbi(em) umbi (em)

Putih 181,8 a 15,0 a 1,0 a 26,2 a 7,1 b 30,4 b

Habang harum
[Merah Harum) 175,3 a 15,3 a 1,0 a 12,0 c 9,6 a 22,4 c
Habang earang
[merah berea bang) 161,8 a 13,2 a 1,0 a 23,6 b 10,4 a 51,2 a
Rata-rata 173.0 14,5 1,0 20,6 8,9 34,7

Sumber : Saleh, 1995.

Tabel 42. Deskripsi tiga varietas lokal ubi Alabio. Desa Babirik, Kecamatan Babirik, Kabupaten
Hulu Sungai Utara. Kalimantan Selatan.



Ubi Nagara juga khas hanya ditemui di wilayah Nagara, yaitu di
Kecamatan Daha Utara dan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalsel.
Menurut Hasanah (2007), Ubi Nagara adaptif ditanam di lahan rawa lebak.
Usaha penanaman diluar lahan rawa lebak memberikan hasil yang tidak
memuaskan. Perbedaan hasil penanaman menunjukkan kultivar ubi Nagara
memerlukan media tanam yang bersifat spesifik. Ciri spesifik Ubi jalar
kelompok nagara ini adalah produksinya yang tinggi, ukuran ubinya yang
lebih besar, pulen, nilai ekonomis yang tinggi dan cocok untuk lahan rawa
lebak. Kelompok dari ubi Nagara ini terdiri dari beberapa varietas lokal, seperti
varietas Nagara Kyai Baru, Nagara Kiyai Lama dan Nagara Maliku Kuning,
Ubi Nagara kyai baru sudah dilepas menjadi varietas ungggul Nasional dengan
nama varietas Nagara KB-1, dengan potensi hasil44 - 45 tonlhektar, dengan
rata rata hasil 20 tonlhektar. Karakterisasi dari ubi Nagara Kyai Baru, Kyai
Lama dan Maliku Kuning di sajikan pada Tabel 43.

Tabel43. Karakteristik ubi nagara Kyai Baru, Kyai Lama dan Maliku Kuning di lahan rawa
lebak. Kalimantan Selatan.

Karakter Nagara Maliku kuning
Daun :: - Bentuk
Tepi

- Warna
- Letak
Batang : - Bentuk
- Warna
- Tipe
Umbi:: -Bentuk
- Warna kulit
- Warna daging

Nagara Kyai lama
Runcing
Lekuk dalam
Hijau
Agak jarang
Bulat
Hijau
Menjalar
Bulat agak lanjang
Putih
Putih

Nagara Kyai Baru
Runcing
Lekuk dalam
Hijau
Agak rapat
Bulat
Hijau
Menjalar
Bulat agak lanjang
Putih
Putih

Bulat
Rata
kekuningan
Sedang
Bulat
Kekuningan
Menjalar
Agak bulat
Kekuningan
Kuning jingga

Rasa
3 bulan

Agak manis. empuk Agak manis, empuk Manis, empuk
Umur 5 bulan 4 bulan
Patensi hasil (t/ha)

Sumber: Noor dan Khairuddin, 1994.

40 40 10

Karakter morfologi tanaman ubi Nagara Kyai Lama dan Kyai Baru
hampir sama, hanya dibedakan oleh letak kedudukan daun dan umur tanaman.
Varietas Nagara Kyai baru menunjukkan kedudukan daun yang lebih rap at
dibanding Nagara Kyai Lama. Umur panen ubi Nagara Kyai Barn lebih genjah
dibanding Kyai Lama.Karakter morfologi Ubi Nagara Maliku Kuning lebih
mudah dibedakan dengan yang ubi Nagara yang lain, terutama pada bentuk
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daun, tepi daun, bentuk umbi, warna dan rasa ubi. Ubi Nagara Maliku kuning
mempunyai bentuk daun yang bulat dengan tepi rata (tidak menjari), ubu
berwarna kuning jingga dengan rasa yng manis.

Hasil pengujian ubi Nagara varietas Kyai Baru dan Maliku Kuning di
lahan rawa lebak, yang meliputi karakter panjang tanaman. jumlah cabang,
jumlah umbiltanaman, panjang umbi dan diameter umbi disajikan pada Tabel
44. Nilai nilai dari karakter karakter panjang tanaman, jumlah cabang, jumlah
umbi, panjang umbi dan diameter umbi dari kedua varietas relatif tidak berbeda
(Saleh, 1995).

Tabel44.Panjang tanaman. jumlah cabang, jumlah umbiltanaman, panjang umbi dan diameter
umbi dari ubi nagara Kyai baru dan Maliku Kuning di lahan rawa lebak Kalimantan
Selatan.

Karakter Varietas Varietas
Rata rataKiyai Baru Maliku Kuning

Panjang tanaman lcml 293,80 287,70 290,75
Cabang 6,70 6,80 6,75
Jumlah umbi 2,50 2,00 2,25
Panjang umbi lcml 17,00 15,80 16,40
Diameter umbi lcml 73,80 84.20 79,00

Sumber : Saleh, 1995.

III. Teknologi Budidaya Ubi Alabio dan Ubi Nagara
3.1. Teknologi budidaya ubi alabio

ubi Alabio dapat dibudidayakan pada lahan rawa lebak dangkal dan
tengahan. Budidaya bisa dengan sistem monokultur atau dengan sistem
tumpangsari. Pada lahan yang tergenang di musim hujan budadaya dilakukan
dengan sistem surjan. Sedang pada musim kemarau budadaya bisa dilakukan
dengan sistem monokultur. Karena tanaman ini memerlukan cahaya yang
penuh, tumpangsari dapat dilakukan dengan tanaman yang lebih rendah seperti
lombok, terong, jagung, maupun padi. Dalam pengelolaan tanaman ubi Alabio
tidak memerlukan pemeliharaan yang khusus, tanaman ubi Alabio tidak begitu
disukai oleh organisme pengganggu, baik hama maupun penyakit.

Perbanyakan dilakukan dengan umbi. Sebelum penanaman dilakukan
pembibitan terlebih dahulu. Umbi dipotong potong, sebesar 3 x 5 x 5 cm3 dan



disemai.pada semaian khusus dengan media tanah yang gembur. Setelah satu
bulan umbi sudah tumbuh dan tanaman siap ditanam di lapangan (Saleh dan
Muhammad, 1995). Jarak tanam dianjurkan adalah 50 x 50 em dengan 5 tunas
atau bibit. Menurut Chairuddin (1995), pada pengujian pengaruh jarak tanam
terhadap hasil ubi Alabio, jarak tanam 50 em x 50 em tersebut memberikan
hasil tertinggi. Tanaman ubi Alabio tergolong tanaman yang eukup adaptif
terhadap lingkungannya. Walaupun demikian, respon terhadap pemupukan.
Menurut Noor (2004), pemberian pupuk dengan dosis 45 kg N/ha, 30 kg
pps dan 25 kg Kplha, memberikan hasil umbi segar tertinggi. Pada umur
4 - 7 bulan, tanaman ubi Alabio sudah bisa dipanen, dengan eiri-eiri daun
dan batangnya mulai mengering (Saleh, 1995). Hasil yang diambil untuk di
konsumsi adalah umbinya. Dalam kondisi yang baik, ubi Alabio segar tahan
disimpan hingga 6 bulan (Antarlina, 2005).

3.2. Teknologi budidaya ubi nagara
ubi Nagara diusahakan pada musim kemarau disaat lebak tidak berair

(kering), khususnya pada daerah lebak yang tergolong lebak dangkal dan
tengahan. Petani biasanya menanam ubi Nagara pada lahan yang vegetasinya
sebagian besar didominasi oleh rumput Babulu (Echinachlaa cllona (L) Link).
Rumput ini dibiarkan tumbuh dan bahkan ditanam pada musim hujan, sebelum
ditanam ubi Nagara pada musim kemarau berikutnya. Rumput ini dipotong
bagian pangkal batangnya, kemudian dibuat onggokan (dipuntal) dan dibiarkan
sampai kering. Guludan dibuat dengan jarak 1 m x 1m. Kemudian rumput
yang telah kering dihamparkan kembali pada permukaan tanah. Rumput ini
berfungsi sebagai mulsa untuk menjaga kelembaban tanah, meneegah gulma
dan meneegah terbentuknya umbi umbi keeil yang terbentuk pada ruas ruas
batang yang bersentuhan dengan tanah, sehingga umbi utama dapat tumbuh
besar. Penanaman dilakukan dengan eara membuka mulsa di atas guludan dan
menanam stek dari ubi Nagara, tiap guludan ditanam 2 stek tanaman ( Saleh,
1995). Petani dalam membudidayakan seeara tradisional ini pada umumnya
tidak memberikan pemupukan buatan, karena lahan rawa lebak relatif subur.
Menurut Noor dan Khairuddin (1994), tanah lapis an atas pada lahan rawa
lebak di Kalimantan Selatan merupakan hasil endapan yang terangkut oleh air
sungai atau luapan air hujan, dimana endapan tersebut mengandung mineral
dan bahan organik yang dapat menambah kesuburan tanah.
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Ubi Nagara pada umumnya jarang terserang oleh ham a dan penyakit
tanaman, karena itu petani tdak melakukan penyemprotan. Menurut Hasanah,
(2007), bertani ubi Nagara sampai sekarang masih bertahan dengan cara
alamiah, artinya tidak menggunakan pupuk dan obat obatan. Pengendalian
gulma dilakukan pada saat tanaman berumur 1 sampai 2 bulan, dengan cara
manual yaitu dicabut atau disiang yang dilakukan satu kali selama pertumbuhan.

Panen dilakukan pada umur 3 sampai 5 bulan setelah penanaman,
tergantung besamya umbi. Besamya umbi dapat dilihat dengan membuka sedikit
mulsa yang telah melapuk dan sebagian guludan tanah setiap saat dikehendaki
dan bisa ditutup atau dirapatkan kembali tanpa mengganggu pertumbuhan
tanaman. Panen dilakukan dengan membongkar guludan tanam. Pembongkaran
tukungan sangat mudah dengan hanya menggunakan tangan atau kaki, tanpa
bantuan peralatan, karena tanahnya sangat gembur (Noor dan Chairuddin, 1994).

IV. Ubi Sebagai Bahan Pangan Alternatif
4.1. Jenis pangan dari ubi alabio

ubi Alabio merupakan sumber karbohidrat potensial yang dapat
dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, khususnya di lahan
rawa dan di daerah daerah kering. Disamping sebagai pangan pokok
pendamping beras, juga memiliki potensi untuk industri pengolahan yang
dapat menghasilkan berbagai produk olahan. Selain itu dapat diandalkan untuk
mendukung kecukupan pangan dan sumbar pendapatan bagi petani. Ubi Alabio
dapat dijadikan alternatif penyediaan bahan pangan untuk mengurangi besaran
konsumsi beras yang terus meningkat (Antarlina, 2005). Kandungan gizi dari
2 varietas ubi alabio putih dan merah (habang) disajikan pada Tabel 45.

Protein (%J 2,71 1,57

Tabel 45. Kandungan gizi varietas lokal Alabio ubi Alabio Putih dan Merah

Komponen Ubi Alabio Putih Ubi Alabio Merah

Air(%J 77,55 83,16
PATI 11,30 11,07

Serat Kasar (%J 1,36 1,44
Total Gula (%J 2,80 4,48
Sumber : Antarlina, 2005.
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Sebagai bahan pangan, ubi Alabio mempunyai komposisi gizi yang cukup
baik. Selain sebagai sumber karbohidrat, ubi Alabio mempunyai kandungan
protein yang cukup tinggi. Demikian juga kandungan gulanya (Antarlina,
2005). Petani di lahan rawa lebak, memanfaatkan ubi Alabio sebagai bahan
makanan pokok pengganti nasi pada saat paceklik, ataupun sebagai makanan
sampingan. Beberapa produk olahan dari ubi Alabio seperti:

a. Sawut Ubi Alabio
Sawut merupakan produk setengah jadi berbentuk serpihan kering dengan

kadar air sekitar 10 %, tahan disimpan dan mudah dalam penyajian . Sawut
dikonsumsi sebagai bahan makanan pokok. Cara penyajian adalah, sawut
disiram air panas dan diaduk, kemudian dikukus sekitar 15 menit hingga lunak,
sebagai makanan pokok pengganti nasi, sawut tersebut dikonsumsi bersama
sayur dan lauk lainnya. (Antarlina, 2005).
b. Ubi Alabio Rebus

Ubi Alabio rebus, dikonsumsi sebagai makanan pokok atau sebagai
makanan sampingan. Sebagai makanan pokok ubi rebus ini dikonsumsi dengan
lauk ikan (Zuraida dan Galib, 1994) ..
c. Kripik Ubi Alabio

Pembuatan kripik dilakukan dengan berbagai cara yang sangat sederhana,
antara lain berdasarkan bentuk irisan. Langkah langkah pembuatan kripik ubi
alabio adalah dengan cara pengupasan kulit umbi bagian luar, kemudian diiris
iris dan di goreng. Untuk membuat kripik setengah jadi, setelah diiris iris di
keringkan dan disimpan, dilakukan penggorengan kalau mau dikonsumsi.
d. Tepung Ubi Alabio.

Tepung ubi Alabio dapat dimanfaatkan seperti halnya tepung lain, yaitu
bahan baku produk kue/roti. Penggunaan dapat dicampur dengan tepung terigu
atau dicampur dengan tepung kacang kacangan untuk meningkatkan nilai
gizinya (berupa tepung komposit). Komposisi tepung campuran disesuaikan
dengan jenis kue atau roti yang akan dibuat dan selera. Pembuatan tepung
dengan cara menggiling bahan kering dan diayak. Kadar air tepung sekitar 10
% dan tahan disimpan beberapa bulan dalam kemasan plastik rapat (Antarlina,
2005).
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4.2. Jenis pangan dari ubi nagara
hasil ubi Nagara ini sudah cukup terkenal dan sudah meluas

pemasarannya sampai keluar daerah, terutama ke propinsi Kalimantan
Tengah dan Timur (Hasanah, 2007). Kandungan gizi dari ubi Nagara Kyai
baru di sajikan pada Tabel 46.

Tabe146.Kandungan gizi ubi Nagara Kyai baru di lahan rawa lebak Kalimantan Selatan.

Kandunan gizi Nilai
Protein 1,42 %
Gula total 20,030 Brik
Pati 19}9 %
Vitamin C 13,33 mg/1 00 9
Beta karaten 3 mg/100 9
Serat 0,94 %
Bahan kering 42,33 %

Sumber. BPSB Kal Sel, 2006.

Pemanfaatannya masih terbatas dan belum berskala industri. Ubi Nagara
dalam bentuk segar sangat terbatas penggunaannya, tetapi dapat ditingkatkan
melalui teknologi yang diproses menjadi tepung seperti tepung tepung lainnya,
dari tepung ubi Nagara dapat dibuat berbagai makanan, seperti kue kering,
kue basah, roti dan mie ubi Nagara. Krakteristik tepung unbi Nagara disajikan
pada Tabe147.

Beberapa petani tradional mengolah ubi Nagara dalam bentuk sawut.
Sawut merupakan produk setengah jadi berbentuk serpihan kering dengan
kadar air sekitar 10 %, tahan disimpan dan mudah dalam penyajian . Sawut
dikonsumsi sebagai bahan makanan pokok. Cara penyajian adalah, sawut
disiram air panas dan diaduk, kemudian dikukus sekitar 15 menit hingga lunak,
sebagai makanan pokok pengganti nasi, sawut tersebut dikonsumsi bersama
sayur dan lauk lainnya, seperti yang dilakukan petani lebak pada ubi Alabio
(Dioscorea alata L).
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Tabel47.Karakteristik tepung ubi Nagara di lahan raw a lebak Kalimantan Selatan.

Karakter tepung Nilai
Kadar air 6,01 %
Kadar abu 1,86 %
Kadar serat kasar 2,13 %
Kadar gula reduksi 8,04 %
Kadar pati 46,33 %
Kadar amilosaa 18,03 %
NKA [nilai kelarutan air] 6,17 %
NPA [nilai penyerapan airJ 209,36 %
Konsistensi 55,5 mm [lunakl.

Sumber : Antarlina, 2008.

V. Penutup
Hasil eksplorasi di des a Babirik, Kabupaten Babirik , Kabupaten Hulu

Sungai Utara ditemukan 3 varietas lokal Ubi Alabio, yaitu varietas Putih,
Habang harum (Merah Harum) dan Habang carang (Merah bercabang). Potensi
hasil ke tiga macam ubi Alabio terse but cukup tinggi. Kandungan gizi ubi
Alabio juga cukup tingggi, sehingga merupakan sumber karbohidrat potensial
yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sedangkan
jenis ubi (jalar) Nagara yang ditemukan ada 3 jenis varietas Nagara Kiyai
Baru, Nagara Kiyai Lama dan Nagara Maliku. Ubi Nagara Kyai Baru, sudah
dilepas menjadi varietas unggul Nasional dengan nama varietas Nagara KB -1,
potensi hasilnya mencapai 40 ton/hektar, dengan rata rata hasil20 tonlhektar.
Ciri spesifik Ubi jalar nagara ini adalah produksinya yang tinggi, ukuran
ubinya yang lebih besar, pulen, nilai ekonomis yang tinggi dan cocok untuk
lahan rawa lebak. Dalam usaha penganekaragaman pangan , pemanfaatan ubi
nagara dapat ditingkatkan menjadi berbagai produk jadi atau setengah jadi
seperti Tepung, pati, mie dan roti dari ubi Nagara.
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11
BUOIOAYA TANAMAN SAYURAN

01 LAHAN RAWA LEBAK

Nurita, Muhammad Alwi, dan Yulia Raihana
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

Ringkasan
Lahan raw a lebak memiliki potensi dan prospek yang dapat

dijadikan sebagai lahan pertanian produktif. Salah satu tanaman
pertanian yang dapat dikembangkan di lahan rawa lebak adalah tanaman
sayuran yang sejalan dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran
masyarakat akan manfaat sayuran bagi kesehatan. Budidaya tanaman
sayuran di lahan rawa lebak dapat dilakukan dengan dua sistem tanam,
yakni (1) ditanam di surjan pada lahan yang ditata dengan sistem surjan
sehingga dapat ditanam baik pada musim hujan maupun kemarau dan (2)
ditanam pada hamparan lahan dengan cara membuat bedengan-bedengan
dan ditanami pada musim kemarau saja. Umumnya produktivitas
tanaman sayuran masih rendah, hal ini disebabkan karena tingkat
produktivitas lahannya rendah dan penerapan teknologi budidaya yang
masih sederhana. Produktivitas tanaman sayuran dapat ditingkatkan
dengan menerapkan inovasi teknologi, khususnya teknologi spesifik
lokasi yang sesuai dengan karakter lahan rawa lebak. Bertanam sayuran
di lahan ini cukup member atkan karena memerlukan perhatian yang
lebih intensif dibanding dengan budidaya tanaman padi dan palawija.
Beberapa masalah yang dihadapi dalam budidaya sayuran di lahan rawa
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lebak antara lain: fluktuasi genangan air dan tingkat kesuburan tanah
yang rendah. Berbagai teknik budidaya dikembangkan guna mencapai
produktivitas yang tinggi. Potensi pengembangan tanaman sayuran di
lahan rawa lebak dilakukan dengan teknologi inovasi budidaya sehingga
tanaman sayuran tumbuh optimal. Pendekatan agronomis yang dapat
dilakukan adalah melalui cara manupulasi lingkungan fisik lahan dan
pengelolaan tanaman. Pendekatan ini menggunakan 4 (empat) cara, yakni
1) pengelolaan air/lengas tanah, 2) pengelolaan lahan, 3) pengelolaan
hara dan 4) pengelolaan tanaman.

I. Pendahuluan
Budidaya pertanian merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan

dan mewujudkan tanaman agar tumbuh dan berkembang biak sehingga
diperoleh produksi yang maksimal. Hal ini dilakukan untuk memenuhi
permintaan konsumenlpasar yang makin meningkat dari waktu ke waktu.
Tanaman sayuran merupakan komoditi yang cukup strategis dan ekonomis
karena permintaan pasar terhadap sayuran yang semakin meningkat sejalan
dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Sayuran
merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat
tinggi, banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh.
Umur panen sayuran umumnya relatif pendek (kurang dari satu tahun dan
secara umum bukan merupakan tanaman musiman), artinya hampir semua
jenis sayuran dapat ditanam sepanjang tahun.

Tanaman sayuran cukup banyak jenisnya, yaitu ditinjau dari segi iklim
daerah temp at tumbuhnya (sayuran hawa panas dan dingin) dan ada yang
ditinjau dari segi nilainya (sayuran biasaltradisional dan komersial/popular
dengan harga tinggi) serta ada yang ditinjau dari segi pemanfaatannya. Berikut
"tanda kurung" adalah contoh dari jenis tanaman sayuran yang ditinjau
berdasarkan bagian tanaman yang dimanfaatkan/yang dikonsumsi seperti:
dari daun (sawi), dari tangkai daun (seledri), dari umbi (wortel), dari batang
(asparagus), dari biji (kacang-kacangan), dari bunga (kubis), dari buah (tomat,
cabai, dan terung), dan dari umbi lapis (bawang merah).

Tanaman sayuran, pada lahan rawa lebak cukup berkembang, namun
hasilnya masih rendah. Hal ini berkaitan dengan teknologi budidaya yang
masih kurang optimal ditambah pada musim kemarau lahan sangat kering,

211



padahal tanaman sayuran sangat peka terhadap kekeringan. Terkait dengan
aspek budidaya, aktivitas usaha tani yang memberatkan petani adalah
penyiraman air. Sumarjono (2003) melaporkan bahwa bila tanaman sayuran
kekurangan air, tanaman akan layu dan dalam waktu singkat akan mati
sehingga air menjadi faktor pembatas.

Gambar 51 Tanaman sayuran dengan penataan sistem surjan
(Dok NazemilBalittra)

Berdasarkan tinggi dan lamanya genangan air, lahan rawa lebak
dikelompokkan menjadi lebak dangkal, tengahan dan dalam. Lebak dangkal
merupakan lahan lebak yang tinggi genangannya kurang dari 50 em selama
kurang dari 3 bulan. Lahan lebak tengahan adalah lahan lebak yang tinggi
genangannya 50-100 em selama 3-6 bulan, sedangkan lahan lebak dalam
adalah lahan yang tinggi genangannya lebih dari 100 em selama 6 bulan
(Alihamsyah, 2005). Arti lebak sebenarnya adalah tanah atau daerah rawa
yang rendah yang mirip pengertiannya dengan lembah. Karena merupakan
tanah yang rendah, maka pada musim hujan lahan lebak ini penuh dengan air
sampai setinggi 1-3 meter, akibat luapan air sungai.
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Pemanfaatan lahan rawa lebak untuk budidaya tanaman sayuran
umumnya diusahakan di daerah lebak dangkal dan tengahan sedangkan rawa
lebak dalam diusahakan untuk perikanan dan peternakan (itik maupun kerbau
rawa). Fenomena El Nino dapat menjadikan lahan lebak yang mengering
semakin luas sehingga lahan garapan untuk pertanian menjadi semakin luas
(Nazemi, et al., 2006).

Budidaya tanaman sayuran di lahan rawa lebak dapat dilakukan dengan
dua sistem tan am, yakni (1) ditanam di surjan pada lahan yang ditata dengan
sistem surjan sehingga dapat ditanam baik pada musim hujan maupun kemarau
dan (2) ditanam pada hamparan lahan dengan cara membuat bedengan-
bedengan dan ditanami hanya pada musim kemarau saja. Umumnya jenis
sayuran yang banyak ditanam petani di lahan rawa lebak dalam skala luas
adalah labu, terong, cabai, timun, gambas, dan kacang panjang. Dalam sekala
kecil atau tidak begitu luas seperti sawi, pare, buncis, bawang merah dan kubis
serta tomat (Balitbangtan, 2014).

II. Permasalahan Budidaya Tanaman Sayuran
Budidaya tanaman sayuran di lahan rawa lebak juga memerlukan

perhatian yang lebih intensif dibanding dengan budidaya tanaman padi dan
palawija. Produksi tanaman sayuran di tingkat petani umumnya masih rendah
karena petani belum menggunakan teknologi yang dapat meningkatkan hasil
seperti penggunaan varietas unggul yang dapat beradaptasi baik dengan
lingkungan, terutama iklim di dataran rendah. Varietas sayuran yang ditanam
petani adalah varietas lokal, sedangkan varietas unggul yang adaptif masih
terbatas. Selain itu asal benihnya juga ada yang sudah beberapa turunan (Noor
et al., 2006).

Faktor lain yang menjadi masalah adalah pembuatan persemaian (untuk
jenis tanaman yang cara tanamnya menggunakan bibit), penyiapan lahan,
penanaman, pemeliharaan dan panen serta penangan pasca panen (Koesrini
et al., 2007). Penyiapan lahan umumnya dilakukan petani hanya dengan
cara menebas gulma pada saat lahan mulai kering dan dibiarkan mengering.
Selanjutnya gulma tersebut dibakar selanjutnya abu bakaran tersebut
disebarkan pada permukaan tanah sebagai bahan amelioran. Cara seperti ini
cukup praktis karena dapat mengurangi tenaga kerja dan biaya, namun tidak
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ramah lingkungan dan lahan cepat menjadi tidak subur akibat penipisan
lapisan atas tanah. Jarak tanam yang tepat tidak digunakan sehingga jarak
antar tanaman menjadi tidak teratur. Petani di lahan lebak umumnya sudah
memberikan mulsa sebagai penutup tanah menggunakan gulma insitu, namun
pemberiannya masih kurang karena ketersediaan bahan yang relatif sedikit
(Noor et ai., 2006).

Selain itu, hal yang cukup memberatkan dalam budidaya tanaman
sayuran di lahan lebak adalah aktivitas dalam penyiraman. Air merupakan
faktor pembatas yang sangat penting dalam budidaya sayuran untuk
mendapatkan hasil yang tinggi. Lahan yang kekurangan air akan menghasilkan
produksi sayuran yang rendah, karena aerasi udara dalam tanah terganggu
dan suplai oksigen juga terganggu sehingga perkembangan tanaman tertunda
dan tanaman menjadi kerdil. Pengaturan air merupakan masalah utama dalam
pengembangan lahan rawa lebak untuk usahatani, khususnya budidaya
sayuran.

Penggunaan pup uk juga belum sesuai dengan kebutuhan tanaman,
umumnya petani hanya menggunakan pupuk majemuk NPK dengan dosis
seadanya. Beberapa hasil analisis kimia tanah di lahan lebak menunjukkan
bahwa tanah mengandung bahan organik tinggi, namun C/N rasionya juga
tinggi, keadaan ini menunjukkan bahwa bahan organik tersebut lambat
terdekomposisi. Reaksi tanah masam (pH< 5), kandungan N yang bervariasi
dengan P dan K tersedia yang umumnya rendah (Fauziati et aI., 2006).
Berikut adalah gambaran sifat kimia tanah lahan rawa lebak menurut tingkat
kedalaman genangan airnya di lahan rawa lebak dangkal, ten gahan, dan dalam
di hulu sungai Selatan Kalimantan Selatan (Tabel 48).

Terkait dengan kesuburan tanah yang rendah, masalah kemasaman
tanah sangat tinggi (pH tanah < 5,0) juga merupakan faktor pembatas untuk
budidaya tanaman sayuran. Secara umum budidaya tanaman sayuran agar
dapat berproduksi optimal diperlukan kemasaman tanah yang netral yakni
pH antara 6-7. Tanaman sayuran menghendaki tanah yang gembur, subur
dan banyak mengandung humus sehingga aerasi dan drainase baik serta pH
tanah yang tidak rendah (Setianingsih dan Khaerodin, 2002; Wiryanta, 2002).



Tabel48. Sitat kimia tanah pada tiga lokasi di lahan rawa lebak (menurut tingkat kedalaman).

KP TangguP' KP Tawar2J.1 KP Tawar1u
Macam analisa (Lebak dangkall (lebak tengahan) (lebak dalam)

Nilai Kriteria Nilai Kriteria Nilai Kriteria
pH (H20) 4,43 5M 4,73 5M 4,67 5M
C·Organik 3,70 T 1,32 R 4,18 T
N-total (%) 0,18 R 0,25 5 0,35 5
P-total 117,57 5T 26,97 5 18,92 R
P-bray lppml 1,17 5R 2,76 5R 0,68 5R
K-total 12,56 R 40,52 T 6,17 R
K-dd (me/1 OOgrJ 0,22 R 0,28 R 0,34 R

Keterangan: SM= sangat masarn ST= sangat tinggi SR= sangat rendah

R= rendah T= tinggi S= sedang
Surnber : 1) Fauziati et al., 2004; 2) Fauziati et al., 200Sa; 3) Fauziati et al., 200Sb

III. Teknik Budidaya Tanaman Sayuran
Sejalan dengan peningkatan peradaban manusia, teknik budidaya

tanaman sayuran juga berkembang menjadi berbagai sistem, mulai dari sistem
yang paling sederhana sampai dengan sistem yang canggih. Berbagai teknologi
budidaya dikembangkan guna mencapai produktivitas yang diinginkan. Teknik
budidaya tanaman adalah proses menghasilkan bahan pangan serta produk-
produk agroindustri dengan memanfaatkan sumberdaya tumbuhan. Teknik
budidaya mempunyai peranan penting dalam keberhasilan budidaya. Teknik
budidaya tanaman sayuran yang tepat dapat memaksimalkan hasil pan en.
Berikut teknik budidaya tanaman sayuran secara umum di lahan rawa lebak
Kalimantan Selatan.

3.1. Pembibitan
Hal yang harus diperhatikan saat pembibitan adalah mengetahui

syarat benih yang baik. Benih harus bersih dari kotoran dan memenuhi
day a kecambah minimal 80%. Persemaian untuk pembuatan bibit tanaman
sayuran terlebih dulu dipersiapkan sebelum air surut. Sebelum disemai
benih diberi perlakuan agar pertumbuhan bibit menjadi lebih baik. Perlakuan
sebelum semai berbeda untuk setiap jenis tanaman. Beberapa benih tanaman
membutuhkan perlakuan tertentu sebelum disemai, seperti direndam dengan
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air. Selama masa pembibitan, bibit harus mendapat pengairan yang cukup,
pemupukan dan pengendalian organisme pengganggu (OPT). Pemindahan
bibit yang tidak hati-hati atau ceroboh dapat merusak akar tan aman sehingga
tanaman tidak tumbuh normal atau mati.

Pembuatan bibitlpersemaian di lahan rawa lebak dangkal dapat dilakukan
dengan persemaian kering. Persemaian dapat dilakukan di pekarangan atau
membuat khusus temp at persemaian agar pemeliharaan menjadi lebih mudah.
Tidak terlalu sulit untuk mendapatkan lokasi yang tinggi di lahan rawa lebak
dangkal karena lebih dekat dengan daerah tebing atau pinggiran wilayah lebak

Persemaian dapat dilakukan dengan membuat bangunan tempat khusus
atau membuat persemaian terapung jika sulit mendapatkan lahan yang lebih
tinggi dan kondisi pekarangan sempit. Persemaian terapung dibuat dari rakit
bambu atau batang pisang yang kemudian di bagian atas dilapisi dengan tanah
lumpur ditambah dengan humus atau bahan organik atau pup uk kandang.
Persemaian terapung ini tidak hanya untuk pembuatan bibit yang disemai
(transplanting) saja tetapi juga untuk tanaman yang tidak semai (direct
planting). Pembuatan bib it pada tanaman direct planting dimaksudkan untuk
mempercepat waktu tanam, karena jika menunggu surutnya air di lahan rawa
lebak tengahan memerlukan waktu lama (Noor et al., 2006).
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3.2. Penyiapan lahan
Tanaman sayuran umumnya berakar dangkal sehingga menghendaki

kondisi tanah yang gembur. Oleh karena itu, cara penyiapan lahannya harus
dimulai dari pengolahan tanah hingga siap tanam. Pengolahan tanah dapat
dilakukan dengan olah tanah minimum menggunakan cangkul atau garpu pada
seluruh permukaan tanah atau pada baris tanaman yang akan ditanami sayuran.
Tanah yang telah dicangkul selain gembur juga menjadi remah sehingga aerasi
tanah baik dan zat-zat beracun hilang. Selanjutnya rumput-rumputan (gulma)
dibersihkan agar akar tanaman sayuran yang ditanam dapat tumbuh bebas
tanpa persaingan dalam pengambilan unsur hara dengan gulma.

3.3. Penanaman
Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian.

Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh



ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Bibit dapat ditanam dalam
larikan atau seeara tugal dalam bedengan atau di surjan. Waktu penanaman
yang terbaik adalah sore hari untuk tanaman yang disemai (transplanting),
sedangkan tanaman yang langsung ditanam (direct planting) dilakukan pada
pagi hari.

Seeara umum menanam sayuran ada yang bisa langsung ditanam
terutama untuk benih dengan ukuran besar, sedangkan benih yang ukurannya
keeil perlu dilakukan penyemaian terlebih dahulu. Maksudnya adalah agar
biji yang besar tentunya susah terbawa gangguan alam seperti hujan dan
angin demikian juga keeambah yang dihasilkan lebih kuat. Sebaliknya biji
yang keeil apabila ditanam langsung kemudian terkena hujan atau angin tentu
mudah tereeeer kemana-mana, keeambah yang dihasilkan juga mudah rusak,
patah dan roboh.

3.4. Pemeliharaan
Pemeliharaan tanaman meliputi:

1. Penyiraman, dilakukan agar tanah tetap lembab;
2 Penyulaman, dilakukan bila ada benih yang mati atau tumbuh tidak normal,

maksimal15 hari setelah tanam;
3. Penyiangan, dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma yang

dapat menggangu pertumbuhan tanaman. Penyiangan sebaiknya dilakukan
bersamaan dengan pemupukan susulan atau tergantung pada pertumbuhan
gulma;

4 Pembumbunan, dilakukan dengan eara mengumpulkan tanah di daerah
barisan tanaman sehingga membentuk gundukan. Hal ini dilakukan untuk
tan aman sayuran yang ditanam pada bedengan;

5 Pemupukan, harus dilakukan tepat eara, jenis, dosis dan waktu;
6 Pengendalian OPT harus dilakukan baik dengan eara sanitasi lingkungan

maupun penggunaan pestisida atau pestisida nabati. Penggunaan pestisida
dengan bijak harus diperhatikan sesuai dengan jenis serangan dan dosis
obat yang digunakan agar tidak terjadi peneemaran lingkungan;

7 Pemasangan ajir atau turus 3-4 minggu setelah tanam untuk tanaman
selain tanaman sayuran daun (tanaman sayuran yang tumbuh merambat
atau berbatang lemah) agar tanaman tidak roboh dan menghasilkan buah.
Ajir atau turus adalah batang yang berfungsi sebagai penyangga/tempat
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bersandar/merambat tanaman, terutama untuk tanaman sayuran yang
dikonsumsi dari buahnya. Pemasangan ajir sebaiknya seawal mungkin
agar tidak mengganggu perakaran saat menancapkan ajir. Gunakan ajir
setinggi 80 -100 em secara individu dekat batang tanaman. Untuk tanaman
yang menjalar perlu ajir yang lebih tinggi;

8. Pemangkasan atau perempelan perlu dilakukan yaitu dengan mematahkan
tunas liar dengan tangan atau gunting atau pis au, juga bunga pada bunga
pertama. Tujuan pemangkasan adalah untuk memaksimalkan produksi,
yang dengan memangkas dapat memperkuat batang dan mengurangi
pertumbuhan vegetatif yang tidak perlu di bagian bawah tanaman, juga
dapat memperluas ruang sirkulasi udara dan penetrasi/masuknya sinar
matahari ke seluruh tanaman. Perempelan dilakukan untuk tanaman
sayuran yang kita manfaatkan buahnya seperti tanaman cabe dan tomato
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3.5. Panen
Panen tanaman sayuran baik berupa daun, buah maupun umbi harus

dilakukan pada waktu yang tepat (sesuai dengan umur panen) sehingga kualitas
hasil panen baik, sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Perhatikan
ciri dan umur panen, karena panen yang terlalu cepat atau terlambat dapat
menurunkan kualitas dan kuantitas hasil. Panen biasa dilakukan secara manual.
Perlu kehati-hatian saat melakukan panen sehingga kualitas hasil panen tetap
terjaga, karena produksi sayuran selalu dalam bentuk segar. Umumnya panen
dilakukan bertahap (untuk tanaman transplanting) atau tergantung permintaan
pembeli/pasar, sedangkan tan am an sayuran yang direct planting dipanen
sekaligus.

Kondisi cuaca atau lingkungan juga menjadi pertimbangan untuk
menentukan waktu panen, jika kondisi cuaca dan lingkungan tidak
menguntungkan, panen bisa dilakukan lebih awal atau dipercepat. Kondisi
lahan rawa lebak selalu tidak menentu setiap tahunnya, kadang-kadang sangat
panas dan kemarau lebih panjang sehingga tanah menjadi pecah-pecah atau
merekah, akibatnya tanaman mengalami kelayuan. Sebaliknya pada musim
hujan air cepat datang dan lahan menjadi tergenang air yang mengakibat semua
tanaman sayuran akan cepat mati.



3.6. Pascapanen
Perlakuan pascapanen perlu diperhatikan agar kualitas produk tetap

terjaga. Tanaman sayuran memiliki kadar air yang tinggi sehingga mudah
rusak atau busuk. Upaya yang dikenal dengan teknologi pasca panen dapat
mengurangi kerusakan sampai 30%.
1. Pengumpulan hasil pan en, untuk menghindari luka gunakan wadah sebagai

pengangkutan seperti keranjang yang telah dilapisi kertas atau plastik.
2. Penyotiran dan penggolongan berdasarkan ukuran dan umur tanaman
3. Penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih atau gudang penyimpanan

yang bersih dengan kadar air tertentu atau suhu rendah.

IV. Perkembangan Inovasi Budidaya Sayuran
Perbaikan budidaya tanaman sayuran menggunakan pendekatan

agronomis dapat dilakukan melalui cara manupulasi lingkungan fisik lahan
dan pengelolaan tanaman sehingga tanaman sayuran dapat ditanam serta
pertumbuhannya optimal. Pendekatan agronomis tersebut meliputi: 1)
pengelolalan lengas tanah, 2) pengelolaan lahan, 3) pengelolaan hara, dan 4)
pengelolaan tanaman.

4.1. Pengelolaan lengas tanah
Saat musim kemarau ketersedian air sangat terbatas dan kualitasnya

relatif jelek, sehingga air menjadi faktor pembatas. Di lahan rawa lebak dengan
tanah-tanah mineral apabila terjadi kekeringan, tanah menjadi pecah-pecah
sehingga akar tan aman sayuran putus dan pertumbuh tanaman terganggu.
Upaya mengatasi kekeringan (mempertahankan lengas tanah) di lingkungan
perakaran sangat dianjurkan menutupi permukaan tanah dengan mulsa.
Pemberian mulsa dapat mereduksi evaporasi, mempertahankan kelembaban
tanah sehingga air tanah tidak cepat mengering dan kadar air disekitar
perakaran tanaman tetap eksis, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan
tanaman. Mulsa merupakan bahan yang berasal dari bahan organik insitu
maupun dari bahan anorganik, seperti mulsa plastik .
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Mulsa organik
Pada musim kemarau di lahan rawa lebak, gulma (tumbuhan insitu)

banyak tumbuh dan berkembang sangat cepat serta melimpah karena pengaruh
dari kondisi kering dan suhu yang panas. Gumla tersebut antara lain, gulma
golongan berdaun lebar seperti Alternantera sp dan Heliotropium, gulma
berdaun sempit seperti Axonopos sp, golngan teki (Cyperus), Fimbristylis sp
dan anabaena, kiambang (Salvina molesta, Salviana natans) sertajerami padi
yang dapat dijadikan mulsa (Ar-Riza, 2005). Pemberian mulsa dapat dilakukan
secara bertahap, awalnya diberikan tidak terlalu tebal dan sedikit demi sedikit
ditambah sehingga mencapai ketebalan tertentu, tergantung kemampuan
dan kondisi cuaca. Bagi tanaman yang ditanam secara bibit (transplanting),
pemberian mulsa dilakukan sedini mungkin.

Hasil penelitian (Balittra 2002; Balittra 2004 dalam Noor et al., 2006)
menunjukkan bahwa ketebalan mulsa 3 em atau setara dengan 6 ton mulsalha
dan jenis mulsa yang terbaik adalah jerami padi. Pemberian mulsa ini dapat
meningkatkan hasil yang cukup tinggi dibanding tanpa mulsa. Pemberian
mulsa juga dapat menekan pertumbuhan gulma dan mengurangi biaya
penyiangan, serta dapat meningkatkan hasil pertanaman sayuran.

Dinamika lengas tanah sangat tergantung pada kondisi iklim dan
lingkungan, dim ana pada musim kemarau kelengasan tanah di lahan rawa
lebak sangat rendah. Pemanfaatan biomass a gulma insitu sebagai bahan
organik setara dengan 5,0 t/ha dapat mempertahankan kadar lengas tanah pada
kisaran 50-55% pada periode kritis air atau pada musim kering (Simatupang
et al., 2012) serta dapat menyediakan media tumbuh tanaman yang ideal
(Simatupang dan Nurita, 2009). Hasil penelitian Alwi et al., 2007 melaporkan
bahwa jerarni padi, mulsa insitu dan mulsa plastik pada tanaman cabai di lahan
gambut raw a lebak dapat mempertahankan kadar air tanah lebih dari 64%
pada saat kedalaman muka air tanah mencapai 90 em dari permukaan tanah.
Pengelolaan lahan melalui pemberian mulsa dan penyiapan lahan dengan
sistem olah tanah minimum (OTM) maupun tanpa olah tanah (TOT) dapat
mempertahankan kadar lengas tanah yang dapat mensuplai kebutuhan air bagi
tan aman (Simatupang dan Nurita, 2009).
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Mulsa anorganik
Tanaman sayuran seperti cabai, tomat, dan melon disarankan

menggunakan mulsa plastik hitam perak, karena tanaman ini mempunyai
perakaran yang agak dalam dan sangat peka terhadap kekurangan air
dibanding sayuran daun. Mulsa jenis ini mempunyai kelebihan, karena
bagian atas peraknya dapat memantulkan cahaya sehingga dapat menjaga
kesetabilan suhu dan kelembaban tanah (Setiadi, 2001). Cahaya matahari
yang dipantulkan dapat dimanfaatkan oleh tajuk tanaman untuk meningkatkan
proses fotosintesis sehingga meningkatkan pertumbuhan tanaman (Nurhadi
dan Sudadi, 2003). Sedangkan bagian bawah plastik berwarna hitam yang
dapat menghambat perkembangan gulma, karena sebagian dari permukaan
tanah akan terlindungi dari cahaya matahari yang menjadi perangsang bagi
pertumbuhan dan perkembangan gulma. Mulsa plastik hitam perak mempunyai
kelebihan dibanding mulsa jerami padi karena dapat meningkatkan kualitas
buah, seperti bobot buah segar dan bersih serta terhindar dari cendawan dan
penyakit (Umboh, 2000). Sudirman dan Nurita (2008), menuliskan bahwa
perlakuan dengan pemberian mulsa plastik hitam perak meningkatkan
kualitas buah tomat dilihat dari bobot buah, ukuran tinggi dan diameter serta
kebersihan buah.

Irigasi tetes
Sistem irigasi tetes merupakan salah satu upaya mengatasi kebutuhan air

bagi tanaman sayuran yang di tanam di lahan ini. Namun dalam skala luas,
penggunaan teknologi irigasi tetes mungkin sulit dilaksanakanlmemerlukan
biaya besar.

Tabat dan Tanggul
Di musim kemarau fungsi saluran drainase sangat penting, karena

selain untuk jalur transfortasi atau pengangkutan juga dapat berfungsi
untuk mempertahankan kelengasan tanah. Saluran drainase ini dapat
berfungsi sebagai long storage untuk konservasi air dengan memasang
tabat (dam overflow) pada jarak tertentu sepanjang saluran sehingga dapat
mempertahankan ketinggian air di saluran (Noor, 2007). Cara pembuatan
tabatltanggul ini, air yang seharusnya surut dan kering dimusim kemarau
dengan adanya tanggul pad a saluran-saluran permukaan air tanah dapat
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dipertahankan sedemikan rupa sehingga dapat mensuplai kebutuhan air bagi
tanarnan semusim atau tanaman sayuran (Simatupang et al., 2012).

4.2. Pengelolaan lahan
Pengelolaan lahan meliputi penyiapan dan penataan lahan. Penyiapan

lahan dimaksudkan untuk mempersiapkan areal tanam yang dilakukan untuk
memperbaiki kondisi lahan agar menjadi lebih seragam dan rata melalui
peneangkulan dan penggemburan tanah, selain itu juga untuk membantu
proses peneampuran bahan amelioran dan pupuk di dalam tanah (Koesrini et
al., 2007). Kemudian penataan lahan bertujuan untuk mengoptimalisasikan
pemanfaatan lahan. Intensitas tanam pada lahan rawa lebak umumnya masih
rendah dengan tingkat produksi masih di bawah potensi hasil. Pada lebak
dangkal umumnya hanya ditanami dengan pola tanam padi-sayuran, sedangkan
pada lebak tengahan menerapkan sistem surjan dengan pola tanam padi +
sayuran. Pengembangan lahan lebak untuk usaha pertanian khususnya tanarnan
sayuran dalam skala luas memerlukan penataan lahan yang sesuai dengan
kondisi wilayah atau spesifik lokasi serta pemilihan pola tanam yang tepat
agar diperoleh hasil tanaman yang optimal (Alihamsyah, 2005).

Penyiapan lahan
Penyiapan lahan di lahan rawa lebak dilakukan dengan menebas gulma

pada saat lahan masih berair (20-30 em) dengan membiarkan gulma terendam
dan membusuk sampai airnya mengering. Bila air di lahan telah mengering
dan gulma masih belum membusuk, maka gulma dibiarkan mengering dan
diangkut ke tepi lahan yang nantinya digunakan sebagai mulsa atau sebagai
bahan organik (Noor et al., 2006; Nurita dan Fauzaiati, 2008). Selama
pengeringan gulma pada lahan rawa lebak dangkal dilakukan pengolahan
tanah, terutama pada lahan lebak yang kering dan tanah sudah mulai padat.
Tanah digemburkan dan diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh
tanaman. Penggemburan tanah dilakukan menggunakan eangkul atau garpu,
baik di seluruh permukaan lahan atau pada baris tanaman yang akan ditanami
sayuran. Pada daerah-daerah yang eukup gembur akibat lama tergenang atau
dijumpai ada lapis an gambut, maka pengolahan tanah tidak dilakukan, tapi
langsung membuat lubang atau temp at penanarnan dan saluran kemalir (Noor
et al., 2006)



Penataan lahan
Penataan lahan pada lahan rawa lebak dangkal, setelah dilakukan

pengolahan tanah dibuat saluran kemalir dan bedengan-bedengan tanaman
untuk menghindari genangan air jika hujan lebat. Selanjutnya diberikan kapur
dan pupuk kandang/pupuk organik serta dibuat lubang tanam saat menjelang
tanam atau satu bulan setelah pengapuran dan pemberian pupuk kandang atau
pupuk organik.

Di lahan rawa lebak ten gahan, umumnya bertanam sayuran di atas
guludan atau dengan sistem surjan, jarang dilakukan di hamparan lahan,
men gin gat tinggi genangan air eukup lama dan risiko kekeringan eukup
tinggi. Penyiapan lahan dan pengolahan tanah sarna seperti di lahan rawa
lebak dangkal. Dimensi surjan yang dibuat tergantung dari tinggi genangan
air, umumnya tinggi 60-100 em dan lebar 2-3 m.

4.3. Pengelolaan hara
Pengelolaan hara di lahan rawa lebak untuk tanaman sayuran bertujuan

untuk memperbaiki sifat fisiko-kimia tanah agar daya dukung meningkat
sehingga tanaman dapat memberikan hasil yang optimal dengan eara pemberian
bahan amelioran dan pemupukan (Simatupang dan Nurita, 2007). Agus et al.,
(1977) menyebutkan upaya untuk mengatasi rendahnya kendala kemasaman
dan kesuburan tanah dapat dilakukan melalui pemberian amelioran dan pupuk
lengkap N, P dan K serta pupuk organik untuk menambahkan unsur hara.

Pemberian bahan amelioran
Pengelolaan bahan amelioran melalui pemberian kapur, bahan organik

seperti pupuk kandang maupun kompos diharapkan dapat memperbaiki
kesuburan dan meningkatkan pH tanah sehingga produktivitas lahan menjadi
tinggi dan daya dukungnya tanah untuk budidaya tanaman sayuran menjadi
lebih baik. Pupuk kandang atau kompos yang digunakan, hams dalam bentuk
masak. Pupuk kandang dan kompos yang diberikan hendaknya yang telah
mengalami dekomposisi sempurna sehingga tidak menyebabkan peningkatan
suhu tanah yang tidak diinginkan oleh tanaman.

Tingkat kemasaman lahan rawa lebak umumnya kurang dari 5 (Tabel
44), karena terjadi berbagai proses oksidasi-reduksi yang disebabkan oleh
genangan dan kekeringan pada musim kemarau sehingga perlu diberikan kapur
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dalam bentuk Dolomit atau Kaptan (lihat dosis pemberian kapur pada Tabel
45.). Selain meningkatkan pH tanah, pemberian kapur sangat diperlukan untuk
meningkatkan ketersediaan Ca dan Mg tanah. Pengapuran pada tanah-tanah
dataran rendah dapat meningkatkan pH sekaligus meningkatkan hasil antara
20,7-30,6% (Sumarjono, 2003). Pemberian kapur juga meningkatkan unsur
hara Mg dalam tanah untuk membantu meningkatkan unsur hara P dan K
(WidjayaAdhi et al., 1992). Kapur diberikan saat penyiapan lahan dengan cara
disebar atau dalam lubang tanaman sebelum atau bersamaan dengan pemberian
pupuk kandang. Takaran untuk pemberian kapur dan pupuk kandang untuk
tanaman sayuran dapat dilihat pada Tabel 45.

Pemberian pupuk NPK
Pupuk anorganik maupun pup uk organik merupakan sumber nutrisi bagi

tanaman yang dibudidayakan. Di lahan rawa lebak umumnya mempunyai
kandungan hara yang rendah. Setiap jenis tanaman memerlukanjumlah unsur
hara N, P dan K yang berbeda agar dapat tumbuh maksimal. Pemberian pupuk
secara berimbang hendaknya sesuai kebutuhan tanaman sayuran dan tingkat
ketersediaan hara dalam tanah. Secara umum, anjuran takaran pupuk yang
digunakan seperti Tabel 49 berikut ini.

Tabel49.Dosis pupuk berbagai jenis tanaman sayuran

Jenis Tanaman
Jenis pupuk (kg/ha)

Urea SP36- KCI Kapur Pukan Jarak Tanam (em)
Cabai 150 250 200 2000 5000 50 x 80
Tomat 200 250 200 2000 5000 60 x 80
B. merah 444,4 333,3 300 1500 5000 15 x 20
Terong 200 300 200 5000 5000 50 x 80
Kubis 150 200 100 2000 5000 50 x 60
Selada 200 2000 10000 25 x 20
Sawi 250 2000 10000 30 x 40
Timun 200 200 150 2000 5000 60 x 100
Buncis 100 300 100 2000 5000 25 x 60
Pare 150 200 100 2000 5000 60 x 100
Lobak 100 200 2000 5000 30 x 40
Sumber : Saragih et al.,(2004): Alihamsyah (2005); Noor (2007)
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a. Pemberian pupuk organik
"

Kandungan bahan organik tanah lahan rawa lebak cukup beragam, dari
yang miskin yaitu < 20%, tanah lebak bergambut mengandung 20% hingga
65% dan ada wilayah yang memiliki kandungan bahan organik > 65% seperti
tanah gambut lebak (Noor et aI., 2006). Pemberian pupuk organik bertujuan
untuk memperbaiki struktur dan kesuburan tanah sehingga unsur hara lebih
tersedia, meningkatkan ruang pori tanah supaya kemampuannya menyimpan
air lebih tinggi. Cara pemberian pup uk organik dimasukkan ke dalam lubang
tanaman dan dicampur dengan tanah (Simatupang et al., 2012).

Pupuk organik yang digunakan berupa pupuk kandang kotoran
sapi maupun kotoran ayam sebanyak 5,0 t/ha. Biomassa in situ setelah
dikomposkan, abu sekam dan jerami padi dapat digunakan sebagai pengganti
pupuk kandang. Noor et al., 2006; Simatupang et al., 2006 melaporkan hasil
penelitian di lahan lebak menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik pada
tanaman sayuran sangat diperlukan, dimana pemberian 5,0 tlha meningkatkan
hasil tanaman kubis 20,3% (dari 10,8 menjadi 13,09 t/ha) dan hasil tanaman
mentimun 6,24% (dari 18,75 menjadi 19,92 tlha).

Biomassa gulma yang telah membusuk dapat dijadikan sebagai sumber
bahan organik. Gulma kumpai Babuluh (Paspalidium punctatum) termasuk
gulma dominan di lahan rawa lebak. Biomasa gulma yang telah dikomposkan
dapat menyumbang unsur hara sekitar 2,22% N, 0,12% P, dan 1,29% K dan
potensi biomassanya mencapai 5,0 t/ha bahan kering. Pemanfaatan biomassa
gulma ini sebagai pupuk organik dapat mengefisienkan penggunaan pupuk
buatan (Chairuddin dan Simatupang, 2004)

4. Pengelolaan Tanaman
Pengelolaan tanaman dilakukan melalui uji adaptasi dari beberapa jenis

dan varietas tanaman. Uji adaptasi dilakukan karena tidak semua jenis dan
varietas tanaman sayuran memiliki daya adaptasi yang baik di lahan rawa
lebak. Melalui pendekatan pengelolaan tan aman dapat diketahui jenis dan
varietas tanaman yang adaptif dan berpotensi untuk dikembangkan secara
luas dalam mendukung dan meningkatkan pendapatan petani. Tabel 50
memperlihatkan jenis dan varietas serta hasil tanaman sayuran di lahan rawa
lebak.
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Jenis Tanaman

Tabel 50.Jerus dan varietas sayuran yang dapat ditanam di lahan lebak

Varietas Hasil(t/ha)
Tomat
Cabe
Terong
Kacang panjang
Mentimun
Pare
Kubis
Bawang merah

Tosca, Topaz, mirah, Opal, Permata, Ratna,ldola
Tanjung 1,2 dan 4, Hot Chili, Ciko, lingga
Mustang, Kopek Ungu, Ungu panjang
Super King, Pontianak
Saturnus, Mars, Pluto, Hercules, Venus
Siam, Maya
KK Cross, KY Cross
Bima, Trisula, Sembrani

16-10
18-9
40-17
28-15
40-23
18-17
35-10
12-3

Sumber: Alihamsyah (2005); Balittra (2011 dan 2016)

Pememilhan jenis dan varietas sayuran yang diusahakan perlu menjadi
pertimbangan dalam berusahatani sayuran dilahan rawa lebak. Jenis
dan varietas tanaman yang adaptif dan berdaya hasil tinggi sesuai untuk
dikembangkan di lahan rawa lebak. Selain itu, nilai ekonomis tanaman yang
tinggi dan sangat dibutuhkan agar mudah dijual. Jenis dan varietas sayuran
yang dibudidayakan petani umumnya klon-klon lokal yang mudah didapat.
Jenis tanaman sayuran lainnya yang popular di lahan raw a lebak Kalimantan
Selatan diantaranya adalah labu kuning (Noor, 2007). Tanaman lain yang
mempunyai nilai ekonomis dan prospek yang tinggi untuk dikembangkan di
daerah lebak adalah tanaman bawang merah.

v. Penutup
Budidaya tanaman sayuran di lahan rawa lebak hasilnya masih rendah,

hal ini disebabkan permasalahan teknik budidaya sehingga perlu diperbaiki.
Potensi pengembangan tanaman sayuran di lahan rawa lebak dilakukan dengan
perbaikan teknik budidaya tanaman yakni pengelolaan air/lengas tanah,
pengelolaan lahan, pengelolaan hara dan pengelolaan tanaman yang baik agar
tanaman dapat tumbuh dan memberikan hasil optimal.
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12
PENGENDALIAN HAM A DAN PENYAKIT UTAMA

PADI 01 LAHAN RAWA LEBAK

Maulia Aries Susanti, Syaiful Asikin dan Muhammad Thamrin
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

Ringkasan
Hama dan penyakit tanaman merupakan risiko yang harus dihadapi

dan diperhitungkan dalam budidaya tanaman. Risiko ini merupakan
konsekuensi dari perubahan ekosistem sebagai akibat budidaya tanaman.
Kegiatan perlindungan tanaman dalam sistem produksi terus berkembang
seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan
teknologi yang inovatif untuk pengelolaan hama dan penyakit tanaman
khususnya di lahan rawa. Tulisan ini menguraikan beberapa komponen
pengendalian hama dan penyakit utama padi seperti hama tikus,
penggerek batang, keong mas dan penyakit blas yang serasi dipadukan
satu sarna lain khususnya di lahan rawa lebak. Cara-cara pengendalian
hama dan penyakit dengan menggunakan pestisida, insektisida, fungisida
dan sejenisnya mulai diitinggalkan selain tidak bersifat ekologis juga
terkesan mulai ditinggalkan dan beralih kepada yang bersifat hayati
atau penggunaan bahan nabati. Oleh karena itu, penggunaan tumbuhan
yang bersifat attraktan seperti daun talas dan daun pepaya dapat menjadi
strategi pengendalian yang cukup efektif dan murah. Penggunaan
moluskisida selektif yang ramah lingkungan dapat menjadi cara yang
cukup ampuh dalam menekan hama keong mas. Pengendalian penyakit
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blas dapat dilakukan dengan cara perendaman benih (soaking) atau
pelapisan benih (coating) dengan fungisida anjuran. Jarak tanam yang
tidak terlalu rap at atau sistem legowo sangat dianjurkan untuk membuat
kondisi lingkungan tidak menguntungkan bagi perkembangan patogen
penyebab penyakit blas. Pemupukan yang dilakukan sesuai dengan
kebutuhan tanaman berdasarkan bagan warna daun dapat menekan
tingkat keparahan penyakit hawar pelepah. Patogen dari penyakit ini
tidak mampu membentuk sklerotium pada padi varietas lokal. Isolat
bakteri antagonis mampu menekan perkecambahan sklerotium jamur
R. solani antara 75,8%-100%.

I. Pendahuluan
Perlindungan tanaman dari hama dan penyakit atau organisme penggangu

tanaman (OPT) merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan tanaman
untuk mempertahankan produktivitasnya. Pelaksanaan perlindungan tanaman
yang baik dan sesuai dapat mengendalikan OPT utama sehingga tidak
mengakibatkan kerugian yang besar. Upaya perlindungan tanaman tersebut
merupakan bagian dari upaya pengelolaan ekosistem pertanian. Oleh karena
itu, upaya pengendalian OPT tidak dapat dipisahkan dari usaha produksi
lainnya seperti pemilihan varietas yang tepat, penggunaan benih bermutu,
pemupukan berimbang, pengelolaan air, teknik budidaya lainnya serta
pemasaran hasil.

Lahan rawa diketahui sebagai lahan yang rentan akan perubahan
lingkungan terutama oleh campur tangan manusia. Oleh karena itu,
pengendalian OPT tan am an padi di lahan rawa diarahkan berdasar konsep
pengelolaan ham a terpadu (PHT) yang tidak terlepas dari pengelolaan
agroekosistem rawa secara holistik. PHT telah menjadi dasar kebijakan
pemerintah dalam setiap program perlindungan tanaman. Dasar hukum PHT
telah dimasukkan dalam UU Nomor 12/1992 tetang Sistem Budidaya Tanaman
sehingga taktik pengendalian yang dioperasionalkan untuk penngendalian OPT
utama harus saling komplementer dan berwawasan lingkungan.

Organisme pengganggu tanaman merupakan risiko yang harus dihadapi
dan diperhitungkan dalam budidaya tan am an untuk meningkatkan produksi
yang sesuai dengan harapan. Risiko ini juga merupakan konsekuensi dari
perubahan ekosistem sebagai akibat budidaya tanaman yang dilakukan,
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sedangkan ketidaktentuan iklim merupakan suatu hal yang harus diterima
sebagai fenomena alamo Kegiatan perlindungan tanaman dalam sistem
produksi terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh
karena itu, diperlukan teknologi yang inovatif untuk pengelolaan OPT
khususnya di lahan rawa (Thamrin et al., 2014).

Tulisan ini menguraikan beberapa komponen pengendalian hama dan
penyakit utama padi seperti hama tikus, penggerek batang, keong mas,
penyakit blas dan hawar pelepah daun yang serasi dipadukan satu sarna lain
khususnya di lahan rawa lebak.

II. Pengendalian Hama Tikus
Tikus sawah (Rattus argentiventer Rob & Kloss) merupakan hama

utama padi dari golongan mamalia yang mempunyai sifat-sifat sangat berbeda
dibandingkan hama utama padi lainnya. Oleh karena itu, dalam mengendalikan
hama ini diperlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan hama
padi dari kelompok serangga.

Hama tikus mampu merusak tanaman padi pada berbagai stadia
pertumbuhan bahkan di temp at penyimpanan dan dalam waktu singkat dapat
menimbulkan kehilangan hasil yang tinggi. Hama ini sangat sulit dikendalikan
karena mereka mempunyai kemampuan berkembangbiak yang cepat dan daya
adaptasi tinggi terhadap lingkungan serta memiliki indera peraba, perasa dan
pendengaran yang baik. Selain itu mobilitas tikus yang tinggi dan mampu
berreaksi terhadap setiap tindakan pengendalian yang dilakukan oleh manusia
(Rochman dan Sukarna 1991; Priyambodo 1995; Thamrin dan Hamijaya
1991).

Pengendalian hama tikus harus terorganisasi secara baik dalam wilayah
yang luas. Keadaan ini menyebabkan perlunya keterlibatan pengambil
kebijakan yang bekerja sarna dengan penanggungjawab teknis serta partisipasi
aktif oleh semua petani agar usaha menekan populasi tikus sampai serendah-
rendahnya dapat tercapai. Pengendalian hama tikus yang diuraikan dalam
tulisan ini adalah tentang sanitasi dan tanam serempak, penggunaan ratel
sebagai alat fumigasi, perangkap bambu, tanaman perangkap dan umpan
beracun. Waktu penggunaan komponen pengendalian tersebut disajikan pada
Tabel51.



Tabel 51 Penggunaan komponen pengendalian ham a tikus berdasarkan stadia pertumbuhan
padi -(-

Stadia Pertumbuhan Bulan
<

Komponen Pengendalian

Bera
Masa semai
Vegetatif
Generatif
Masa Panen

Sep/Okt
Okt/Nop
Nop-Mei
Jun- Jut
Jul/Agt

Sanitasi, rate! dan rndentisida"
Rate! dan rodentisida'
Rate!, perangkap bambu dan tanaman perangkap
Rate! dan perangkap bambu
Rate! dan perangkap bamboo

*rodentisida diperlukan apabila populasi tikus masih tinggi

Sumber: Thamrin et 0/., (2001)

Sanitasi dan Tanam Serempak
Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa semak atau rumputan adalah

habitat yang sangat coeok bagi tikus sebagai tempat berlindung dari pemangsa
atau predator. Tikus yang hidup pada lingkungan yang disenanginya dan
mendapat makanan yang eukup akan mampu berkembangbiak dengan eepat.
Di lahan rawa lebak, sebagian besar tikus menempati lubang di pematang atau
pada areal yang banyak ditumbuhi rumputan yang berdekatan dengan sawah.
Oleh karena itu, sanitasi harus dilakukan dalam kawasan yang luas. Sanitasi,
pengolahan tanah dan semai dilakukan pada akhir musim hujan (Maret-April),
kemudian tanam dilakukan seeara serempak. Tanam serempak dapat menekan
perkembangbiakan tikus, karena di daerah yang pola tanam padi tidak seragam
menunjukkan pola perkembangbiakan tikus tidak teratur. Tikus selalu berbiak
aktif sepanjang tahun apabila menjumpai padi stadia generatif.

Fumigasi
Salah satu teknik pengendalian hama tikus yang efektif adalah

penggunaan ratel. Ratel adalah alat furnigasi yang berbentuk tabung berukuran
panjang 12 em dan diameter 1,5 em. Satu ujungnya dilengkapi sumbu untuk
membakar ramuannya (belerang + bahan bakar) dan ujung lainnya tertutup
rapat (Gambar 51). Apabila sumbu dibakar maka akan eepat terbakar sehingga
tabung ratel memanearkan api dan asap putih dengan kuat namun tidak
menimbulkan bunyi atau ledakan.

Jika semburan api dan asap berraeun dimasukkan ke dalam lubang tikus,
maka udara di sekitar lubang akan terisi oleh asap beraeun. Terdesaknya udara
segar terutama oksigen di dalam lubang menyebabkan tikus penghuni lubang
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kekurangan oksigen dan banyak mengisap racun sehingga tikus sesak napas
dan mati. Pengendalian dengan menggunakan ratel dapat dilakukan setiap saat
terhadap tikus yang menghuni lubang, namun sebelumnya harus dipastikan
bahwa lubang tersebut adalah lubang aktif (lubang yang dihuni oleh tikus).
Untuk menentukan lubang aktif, dilakukan dengan eara menutup semua lubang
tikus dengan rumput-rumputan pada sore hari, apabila terdapat lubang yang
terbuka pada esok paginya menandakan bahwa lubang tersebut dihuni oleh tikus.

Penggunaan ratel sebagai alat fumigasi ternyata lebih efektif dan mudah
dibandingkan dengan emposan, karena emposan tidak siap pakai. Sebelum
menggunakan emposan terlebih dahulu harus meneampur belerang dengan
bahan bakar seperti sabut kelapa atau jerami dengan perbandingan tertentu
kemudian memasukkannya ke dalam emposan sekaligus membakarnya.
Disamping itu hembusan asap emposan tidak sekuat ratel, sehingga dapat
terjadi asap belerang tidak meneapai sasaran, terutama terhadap tikus yang
menempati lubang yang eukup dalam (Thamrin et 01.,2001).

Gambar 53. Ratel sebagai alat fumigasi (kiri dan kanan)

Perangkap Bambu
Panjang perangkap bambu 1,5- 2,0 meter dengan diameter lubang terkeeil

8,0 em, pada bagian depan dan belakang terbuka sebesar diameter bambu
tersebut sebagai jalan masuk. Setiap ruas bambu harus diberi lubang agar tikus
dengan mudah masuk sampai ke bagian ujung (Gambar 52).

Perangkap bambu diletakkan di atas pematang yang ditutupi dengan
rumput atau gulma lainnya agar tikus lebih tertarik untuk masuk dan bersarang
di dalamnya. Perangkap bambu yang diletakkan di tengah sawah harus
diletakkan di temp at yang lebih tinggi dengan eara membuat tumpukan tanah
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atau rumputan agar tidak tergenang air (Gambar 52). Jumlah perangkap bambu
yang diletakkan berkisar an tara 20-25 buah/ha, tetapi apabila perangkap
tersebut dapat memerangkap tikus lebih dari 15 ekor, maka jumlahnya harus
ditambah sebanyak 5-10 buah. Tikus menempati perangkap bambu sejak padi
berumur 30 hari setelah tanam sampai masa panen, baik yangdiletakkan di atas
pematang atau di tengah sawah. Perangkap bambu diperiksa setiap 3hari, untuk
mengetahui keberadan tikus. Perangkap bambu yang telah dihuni oleh tikus
harus dibersihkan dengan air tanah dan dipindahkan ke temp at lain, sedikitnya
telah berjarak 10 meter dari tempat semula atau di tempat yang terdapat tanda-
tanda aktivitas tikus seperti jejak dan kotorannya (Thamrin et al., 2001).

Gambar 53. Perangkap bamboo dan peletakannya di atas pemarang dengan ditutup
rumput

Tanaman Perangkap
Tanaman perangkap adalah padi yang ditanam setidaknya 3 minggu lebih

awal dari pertanaman padi di sekitarnya, kemudian diberi pagar plastik dan
perangkap bubu yang muaranya berdempetan dengan pagar plastik (Gambar
54 dan 55). Tanaman perangkap akan memasuki fase generatif lebih awal,
dengan demikian populasi tikus lebih tertarik menyerang tanaman perangkap
dan akan masuk melalui perangkap bubu yang telah disiapkan. Petak tanaman
perangkap minimal berukuran 25m x 25m agar mampu berfungsi optimal
menarik tikus datang dari habitat dan lingkungan di sekitarnya hingga 200 m
dari petak TBS. Penempatan petak tanaman perangkap adalah di dekat habitat
utama hama tikus, seperti perbatasan dengan kampung, butan, tanggul jalan,
atau petak sawah yang sering diserang oleh tikus.

Kegiatan yang harus dilakukan untuk TBS adalah: (a) tanaman perangkap
harus diperiksa setiap pagi, (b) bunuh tikus yang tertangkap dengan merendam
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dalam air bersama bubu perangkap, (c) apabila pagar plastik berlubang segera
lakukan perbaikan/penambalan, (d) pastikan parit terisi air sehingga tikus tidak
bisa menerobos masuk tanaman perangkap, dan (e) bersihkan gulma di parit
TBS karena tikus mampu memanjatnya untuk jalan masuk ke dalam petak
tanaman perangkap (Wahyana 2015).

Rodentisida
Penggunaan rodentisida efektif mengendalikan hama tikus pada masa

bera. Dosis umpan beracun 0,5-1,0 kg tiap hektar, diletakkan di atas pematang
atau tengah sawah yang beratnya 10-20 g tiap tempat umpan. Jenis umpan
yang banyak dimakan tikus adalah gabah dan ubi kayu yang diletakkan di
atas daun talas atau daun pisang. Umpan yang habis dimakan hams ditambah
sebanyak jumlah umpan semula dan yang tidak dimakan harus dipindahkan ke
tempat-tempat yang terlihat adanya aktivitas tikus seperti jejak dan kotorannya
(Thamrin et 01., 1986).

flhi--+ Pematang dalam

~f-l:--. Bubu perangkap

I'H'---+ Pagar plastik

~§~~~~:t;L_~~Parit I saluran air< 25m >
Gambar 54. Posisi tanarnan perangkap, pagar plastik dan perangkap bubu (Surnber: BB

Padi)

Garnbar 55. Perangkap bubu (kiri) dan cara rneletakkannya (kanan) (Surnber: BB Padi)
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III. Pengendalian Penggerek Batang Padi
Penggerek batang padi yang dominan ditemukan di lahan rawa adalah

penggerek batang padi putih untuk lahan rawa pasang surut dan penggerek
batang padi kuning untuk lahan rawa lebak (Gambar 56). Sedangkan pada
lahan tadah hujan ditemukan kedua spesies tersebut, tergantung pada
keberadaan lahan, jika di daerah tersebut masih ada pengaruh pasang surut
maka yang dominan adalah penggerek batang padi putih dan sebaliknya jika
masih ada pengaruh lebaknya rnaka yang dominan adalah penggerek batang
padi kuning (Asikin 2005).

Penggerek batang padi kuning adalah spesies penggerek yang
penyebarannya sangat luas dari daerah bermusim dingin, subtropik sampai
daerah tropik. Perilaku penggerek batang padi kuning bergantung pada
geografi, dimana di daerah subtropik terjadi diapause, sedangkan di daerah
tropik seperti Indonesia tidak terjadi diapause (Goat Dalam Suharto dan
Usyati 2009). Lama siklus hidupnya dipengaruhi oleh temperatur, sehingga
di daerah subtropik hidupnya lebih panjang. Penanaman padi secara terus-
menerus sepanjang tahun di daerah tropik menyebabkan penggerek batang
padi kuning akan terus berkembang sehingga dalam satu tahun terdapat 7-8
generasi (Suharto dan Usyati 2009).

Ngengat penggerek batang padi kuning ditandai oleh sayap berwarna
kuning dengan titik hitam (Gambar 56). Panjang ngengat jantan 14 mm
dan betina 17 mm, dapat hidup 5-10 hari. Siklus hidup penggerek batang
padi kuning berkisar 39-58 hari, bergantung pada lingkungan dan makanan.
Jangkauan terbangnya mencapai 6-10 km. Ngengat bertelur pada pukul19.00-
22.00 dalam 3-5 malam. Setiap betina bertelur sebanyak 100-600 butir secara
berkelompok, tiap kelompok terdiri atas 50-150 butir dan kelompok telur
ditutupi oleh bulu halus. Dalam 6-7 hari telur menetas, lama stadium larva
28-35 hari yang terdiri atas 5-7 instar (Reissig et al., 1985).

Larva penggerek selalu keluar masuk batang padi, sehingga satu ekor
larva sampai menjadi ngengat dapat menghabiskan 6-15 batang padi. Larva
penggerek batang padi kuning instar 1 segera menyebar setelah menetas,
mencari anakan tanaman padi dan segera masuk ke batang tanaman dan larva
penggerek batang padi kuning memakan bagian dalam batang padi. Larva sulit
dikendalikan karena terlindungi dari musuh alami dan insektisida, sehingga
hama ini sering menimbulkan kegagalan panen (Bandong and Litsinger 2005).
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stadia generatif tidak sebanding dengan tingkat serangan beluk karena adanya
aliran hasil asimilasi dari anakan dengan gejala beluk ke anakan yang sehat.
Hal ini dipengaruhi oleh varietas padi, iklim, kesuburan dan kelembaban
tanah. Menurut Chen (2008), pengurangan hasil oleh penggerek batang di
Asia berkisar 2%-5%.

PengendaIian Secara Kultur Teknis
Pengendalian secara kultur teknis merupakan cara yang ramah

lingkungan karena tidak menggangu musuh alarni ataupun kesehatan manusia.
Pengendalian dengan cara kultur teknis yang diuraikan adalah cara tanam
serempak, waktu tan am, rotasi tanaman, petunjuk penggunaan varietas padi
dan pemupukan.

Tanam Serempak, Waktu Tanam dan Rotasi Tanaman
Tanam serempak berdampak terhadap kebangkitan gotong royong

yang sudah hilang. Petani dapat berkomunikasi antar individu, poktan,
dan gapoktan dengan cara ini. Mereka berkumpul lagi di lapangan untuk
berdiskusi membicarakan waktu tanam yang tepat bersama-sama. Teknologi
tanam serempak dijamin berhasil dan akurat yang tercerrnin dari penurunan
populasi hama dan penyakit. Turunnya populasi hama berdampak terhadap
pengurangan input pestisida sampai lebih dari 50%. Hal ini terjadi pada
kawasan tanam serempak dengan kisaran waktu 15 hari pada areal seluas
1.000 ha (Baehaki 2011; Baehaki 2013).

Waktu tan am mempengaruhi tingkat serangan penggerek batang
padi kuning, baik pada saat populasi ngengat tinggi maupun rendah. Agar
pertanaman padi terhindar dari serangan penggerek batang padi perlu
dilakukan monitoring populasi ngengat secara berkesinambungan. Penanaman
dilakukan setelah dua minggu adanya penerbangan ngengat. Tanam yang
dilakukan bersamaan dengan puncak penerbangan ngengat menyebabkan
tingkat serangan penggerek tinggi (Suharto dan Usyati 2005). Rotasi tanaman
padi dengan tanaman selain padi dapat mengurangi serangan hama penggerek
batang kuning, karena hama ini tidak mempunyai tanaman inang selain padi
(Suharto dan Usyati 2009).
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Penggunaan Varietas Tahan
Penanaman varietas tahan adalah salah satu komponen pengendalian

hama secara teradu (PlIT), mudah diterapkan dan tidak mencemari lingkungan.
Sampai saat ini belum ada varietas padi yang tahan terhadap penggerek batang
padi kuning karena terbatasnya sumber gen tahan (Suharto 1996). Walaupun
demikian, ada varietas padi yang jika terserang hama penggerek sampai batas
tertentu masih dapat memberikan hasil. Tanaman yang beranak banyak dapat
mentoleransi 20% kerusakan akibat sundep dan 20% akibat beluk (Bandong
dan Litsinger 2005). Varietas yang ditanam dengan karakter agronomi
yang berbeda tidak memperlihatkan perbedaan toleransi terhadap serangan
penggerek batang padi kuning (Suharto 1996).

Tanaman padi yang tidak disukai penggerek batang padi adalah varietas-
vareitas yang bertipe semi-kerdil, bentuk morfologinya berbatang pendek,
mempunyai lapisan lignin tebal pada jaringan batang dan pelepah daun serta
jumlah sel silika yang besar. Contoh varietas yang tidak direspon baik oleh
penggerek batang padi kuning adalah IR40 dan IR72. Kedua varietas tersebut
bertipe semi-kerdil, kelebihan lainnya adalah mampu memproduksi anakan
lebih banyak sebagai tanggapan terhadap kerusakan akibat serangan penggerek
batang padi (Suharto dan Usyati 2009).

Pemupukan
Pemupukan nitrogen (N) dapat berperan ganda, jika pupuk N diberikan

dengan takaran tinggi akan memicu perkembangan penggerek batang lebih
cepat, namun pemupukan N juga dapat membantu menyembuhkan tanaman
yang terserang penggerek. Pemupukan kalium (K) menyebabkan tanaman
lebih kuat atau sehat sehingga lebih tahan terhadap serangan penggerek.
Penggunaan pupuk organik sebanyak 2 t/ha dapat meningkatkan populasi
musuh alami sehingga dapat pula menekan serangan penggerek batang
(Settle Dalam Chen 2008). Aplikasi silikat (SiO) dapat mengurangi serangan
penggerek padi kuning dan tanaman lebih sehat (Kartoharjono et al., 2008).

Penggunaan abu sekam tidak hanya berfungsi sebagai pup uk, tetapi
juga dapat menekan perkembangan penggerek batang padi. Menurut Husni
(1990) pemberian kalium dapat menekan perkembangan larva penggerek
batang padi, karena kalium dapat memperkuat batang. Asikin dan Thamrin
(2001), melaporkan bahwa pemberian kalium sebanyak 120 kg Kplha yang



dikombinasikan dengan abu sekam sebanyak 0,5 t/ha.dapatmengurangi
, /" "/.",.

intensitas kerusakan yang disebabkan penggerek batang padi sebe at ,30%.

Pengendalian Biologis
Banyak musuh alami yang membatasi populasi penggerek batang padi

terutama predator dan parasitoid. Predator adalah organisme yang memangsa
organisme lain, baik tubuhnya lebih kecil maupun lebih besar atau lebih lemah
daripada clirinya. Sedangkan parasitoid adalah serangga parasitik yang hidup
pada atau di dalam tubuh serangga atau arthropoda lain yang lebih besar dan
akhirnya membunuh inang tersebut.

Predator
Lebih dari 100 spesies serangga yang berasosiasi dengan penggerek

batang, tetapi populasinya rendah. Predator pada umumnya menyerang
semua serangga dan terdapat beberapa predator spesifik. Predator spesifik
telur penggerek batang adalah belalang Conocephalus Iongipennis (Gambar
56). Belalang ini dapat mengkonsumsi 3-4 kelompok telur penggerek batang
kuning sehari (Shepard et al., 1987). Stadia penggerek batang yang rentan
terhadap predator adalah ngengat, larva instar pertama dan telur. Predator
pada ngengat antara lain laba-laba, capung dan burung, sedangkan larva dan
pupa terhindar dari musuh alami karena terdapat di dalam batang (Suharto
1996; Thamrin 2011).

Gambar 56. Penggrek batang padi kuning dewasa (a) dan belalang sebagai predator telur
penggerek batang (b) Sumber: IRRI

Parasitoid
Parasitoid adalah serangga yang hidup sebagai parasit selama masa

pradewasa inangnya. Parasitoid dapat memara it telur, t- • la atau pupa.
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Parasiotid larva dan pupa dart penggerek batang tidak banyak diketahui dan
umumnya kurang efektif dibandingkan dengan parasitoid telur. Beberapa
parasitoid larva dan pupa yang diketahui adalah Apanteles chilonis, Bracon
chinensis, Tropobracon schoenobii dan Temelucha bigutella (Soejitno 1988).
Parasitoid telur paling banyak dikembangkan untuk mengendalikan hama
serangga ordo Lepidoptera. Hal ini disebabkan parasitoid telur mampu
mengendalikan hama sebelum merusak tanaman. Parasiotid telur penggerek
batang padi adalah Trichogramma japonicum Ashmead, Telenomus rowani
(Gahan), dan Tetrastichus schoenobii Ferriere (Soejitno 1991; Rauf 2000).

Parasitoid T.japonicum mampu memarasit telur Chilo sebesar 90% tetapi
pada telur Scirpophaga paling tinggi 4% (Rothschild 1970 Dalam Rauf 2000).
Survei Meilin (1999) Dalam Suharto dan Usyati (2009) menunjukkan bahwa
tingkat parasitasi T. japonicum di lapangan berkisar 13%-36%. Umumnya
tingkat parasitasi spesies-spesies Trichogrammatidae relatif rendah tetapi
dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, diantaranya dengan pelepasan
massal parasitoid secara inundatif (Djuwarso dan Wikardi 1997). Telur
Corcyra cephalonica dapat digunakan untuk membiakan Trichogramma,
daya parasitasi hasil biakan tersebut mencapai 50% kelompok telur penggerek
kuning (Suharto dan Usyati 2009).

Parasitoid Telenomus rowani meletakkan telurnya di dalam telur
penggerek batang yang baru diletakkan sebelum ditutupi rambut. Seekor T.
rowani betina memarasit 20-40 telur dan hidup selama 2-4 hari atau lebih lama
bergantung pada ketersediaan nektar (Shepard et al., 1995). Di lapangan, T.
rowani mampu memarasit 55,8% telur penggerek batang padi putih (Rauf
2000), sedangkan pada telur penggerek batang padi kuning 39,5% (Usyati
et al., 2003). Kalshoven (1981) melaporkan bahwa parasitoid telur yang
banyak ditemukan di lapangan adalah Telenomus (Phanurus) beneficiens
(Zehntn.) (Hym: Scelionidae), dengan parasitasi berkisar 50%-96%. Parasitasi
Tetrastichus schoenobii Ferr. (Hym: Eulophidae) berkisar 15%-44%, dan
Trichogramma japonicum Ashm. (Hym: Trichogrammatidae) berkisar
6%-30%.

Parasitoid T. schoenobii adalah parasitoid telur penggerek batang padi
yang efektif dibanding T. rowani dan T.japonicum. Hal ini terkait dengan sifat
parasitoid T. schoenobii yang juga sebagai predator. Dilaporkan bahwa setiap
larva T. schoenobii mampu memangsa 2-3 butir telur penggerek batang padi
dan daya kompetisinya lebih kuat daripada parasitoid lainnya. Jumlah telur
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yang terparasit oleh T. schoenobii tidak dipengaruhi 'olefi~kuran kelompok
telurnya. Sedangkan T. rowani dan T.japonicum tingkat parasitaslnya menurun
dengan makin besarnya ukuran kelompok telur (Rauf 2000). Keperidian T.
schoenobii dua kali lipat lebih tinggi daripada T. rowani dan T. japonicum
(Soejitno 1990).

Pengendalian Secara Mekanik
Pengendalian secara mekanik dengan mengambil kelompok telur

sebaiknya di lakukan di pesemaian. Apabila cara ini dilakukan pada saat
setelah tanarn membutuhkan banyak tenaga dan banyak telur yang terlewati.

Penggerek batang padi kuning akan menuju pangkal batang atau tunggul
padi jika mencapai stadia akhir. Pada saat panen banyak hama penggerek yang
masih berada dalam batang dan belum sampai ke tunggul. Pemotongan batang
padi pada saat panen yang lebih dekat ke tunggul mematikan banyak larva
sehingga mengurangi populasi penggerek generasi berikutnya. Penangkapan
ngengat secara masal juga dapat dilakukan dengan memakai lampu, tetapi
sebagian besar ngengat yang tertangkap sudah meletakkan telur sebelum
tertangkap. Penangkapan massal dengan perangkap feromon dapat menekan
serangan penggerek batang padi kuning. Penggunaan lampu perangkap
dapat dilakukan untuk penangkapan ngengat penggerek batang, pada tiap
hektar sawah dipasang 80 buah lampu perangkap, tetapi hanya 50% populasi
ngengat penggerek yang terperangkap. Penggunaan lampu perangkap di
Indonesia sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan cahaya bulan sehingga
hasil tangkapan kurang menggambarkan keadaan sebenarnya (Suharto 1996).

Pengendalian Secara Kimia
Penggunaan Insektisida Sintetik

Pemantauan ngengat penggerek batang diperlukan untuk menunjang
peringatan dini akan adanya serangan penggerek batang. Pemantauan ngengat
dapat menggunakan lampu perangkap atau perangkap feromon. Pemantauan
tingkat kerusakan tanarnan terutama pada stadia vegetatif diperlukan untuk
menentukan waktu aplikasi insektisida. Pemantauan ngengat penting artinya
untuk mengatasi penggunaan insektisida secara berlebihan yang berdampak
buruk terhadap keberadaan populasi musuh alami predator dan parasitoid.
Pengalaman Hamilton (2008) di IRRI menunjukkan bahwa pemantauan
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ngengat dalam periode 1993-2007 berdampak terhadap penurunan penggunaan
insektisida hingga 95,8%.

Larva penggerek batang hanya beberapa jam berada di luar tanaman, yaitu
larva instar satu yang baru menetas. Pengendalian dengan insektisida hanya
efektif sebelum larva masuk ke dalam tanaman. Pada saat tanaman dalam fase
vegetatif, insektisida yang efektif menekan populasi larva adalah dari jenis
butiran yang bersifat sistemik tetapi kurang efektif pada saat tanaman telah
memasuki stadia generatif (Reissig et aI., 1985). Kondisi air turut mempengaruhi
efektivitas insektisida butiran dan akan lebih efektif jika air tersedia dalam
jumlah yang cukup. Penelitian di Karawang (Jawa Barat) menunjukkan
bahwa insektisida cair dengan bahan aktif fipronil, dimehipo, thiacloprid dan
bensuliteraf cukup efektif menekan serangan penggerek batang padi kuning.

Aplikasi insektisida cair dapat menyentuh telur, ngengat dan larva tetapi
mempengaruhi musuh alami pada kanopi tanaman padi. Aplikasi insektisida
butiran mempengaruhi predator dan mikroorganisme lain yang hidup di dalam
air. Oleh karena itu, aplikasi insektisida perlu mempertimbangkan banyak
hal, seperti populasi ngengat, stadia tanaman dan tingkat kerusakan (Suharto
dan Usyati 2009).

Gejala sundep dan beluk baru muncul 1-2 minggu setelah larva masuk
ke dalam batang padi, sehingga mempersulit pengendalian larva. Aplikasi
insektisida pada puncak tangkapan ngengat dan puncak peneluran akan lebih
efektif. Oleh karena itu, ambang ekonomi berdasarkan kelompok telur akan
lebih realistis. Untuk penggerek batang kuning, insektisida dapat diaplikasikan
jika terdapat dua kelompok telur setiap 20 rumpun padi sebelum inisiasi
malai atau satu kelompok telur pada stadia lanjut (Reissig et al., 1985). Jika
telah tercapai ambang ekonomi, kelompok telur diambil dan dipelihara dan
jika larva lebih banyak yang menetas dibandingkan parasitoid yang keluar,
maka insektisida segera diaplikasikan. Jumlah tangkapan ngengat dari
lampu perangkap dapat digunakan sebagai dasar untuk memulai pemantauan
kelompok telur. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan (2002), menetapkan
ambang kendall berdasarkan kerusakan tanaman pada stadia vegetatif sebesar
6% dan stadia generatif 10%.

Penggunaan Sek Feromon
Pengendalian penggerek batang dengan teknologi sek feromon dinilai

lebih baik dikaitkan dengan upaya pelestarian lingkungan. Cara ini akan
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mengganggu komunikasi antara ngengat betina dengan ngengat jantan
sehingga mengganggu perkawinannya. Sek feromon adalah senyawa-klmia
yang dikeluarkan oleh ngengat betina yang masih virgin. Senyawa ini memiliki

/ I
sifat yang merangsang serangga jantan menemukan serangga betina untuk
melangsungkan perkawinan. ~

Senyawa yang dikeluarkan oleh ngengat betina ini dimanfaatkan dalam
pembuatan senyawa sintetik unruk mengendalikan hama penggerek batang.
Bagi ngengat jantan, day a tarik senyawa sintetik ini sarna dengan senyawa
alami. Daya tarik senyawa tersebut digunakan untuk memantau populasi
penggerek batang atau mengendalikannya dengan teknik mating disruption,
yaitu teknik mengacaukan komunikasi antara ngengat betina dengan ngengat
jantan sehingga tidak terjadi perkawinan. Pengendalian selanjutnya adalah
dengan teknik mass trapping atau penangkapan ngengatjantan secara massal,
sehingga menurunkan intensitas komunikasi ngengat jantan dengan ngengat
betina (Suharto dan Usyati 2009). Senyawa aldehida yang paling efektif menarik
ngengat jantan penggerek batang padi kuning adalah campuran senyawa Z9-
16:Ald dan Zll-16:Ald dengan perbandingan 3:1 (Suharto et 01., 2000).

Teknik penggunaan sek feromon dengan cara membuat perangkap dari
botol plastik bekas kemasan air mineral (tanpa tutup). Sepertiga bagian atas
botol dipotong, kemudian potongan dimasukkan ke botol bagian bawah dengan
mulut botol berada di bagian dalam. Bagian depan dan belakang botol diikat
dengan kawat agar mudah digantungkan. Pada bagian tengah botol diikatkan
segumpal kapas yang ditetesi cairan sek feromon, kemudian botol diisi dengan
air seperempat bagian (jangan sampai mengenai kapas). Dengan adanya air,
ngengat penggerek batang padi yang mas uk ke dalam botol akan tenggelam
dan mati. Perangkap dipasang agak miring agar air tidak tumpah (Gambar 57).

Gambar 57. Teknik penggunaan sek feromon
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IV. Pengendalian Keong Mas
Keong mas atau keong murbei (Pomacea spp.) dari sukuAmpullariidae

adalah keong air tawar pendatang dari Amerika Selatan yang masuk ke
Indonesia sekitar awal1980-an dan menjadi hama tanaman padi yang serius di
Indonesia juga di Asia Tenggara. Ribuan hektar semai padi, atau tanaman padi
berumur muda rusak oleh keong mas yang selama ini diidentifikasi sebagai
jenis Pomacea canaliculata (Isnaningsih dan Marwoto. 2011). Peta daerah
sebaran hama ini meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali,
Lombok, dan Papua. Habitat keong mas di daerah yang banyak mengandung
air seperti sawah, kolam pemeliharaan ikan, rawa, sungai, dan saluran air
(Soejitno et al., 1993). Keong mas mengubur diri dalam tanah yang lembab
selama musim kemarau. Keong mas bisa berdiapause selama 6 bulan, kemudian
aktif kembali jika tanah diairi. Keong bisa bertahan hidup pada lingkungan
yang ganas seperti air yang terpolusi atau kurang kandungan oksigen.

Keong mas dewasa meletakkan telur pada tempat-tempat yang tidak
tergenang air (tempat yang kering) dan bertelur pada malam hari di rumpun
tanaman, tonggak, saluran pengairan bagian atas dan rumput-rumputan.
Telur keong mas diletakkan secara berkelompok, berwarna merah jambu
seperti buah murbei sehingga disebut juga keong murbei. Keong mas selama
hidupnya marnpu menghasilkan telur sebanyak15-20 kelompok, setiap
kelompok berjumlah kurang lebih 500 butir, dengan persentase penetasan
lebih dari 85%. Waktu yang dibutuhkan pada fase telur yaitu 1 - 2 minggu,
pada pertumbuhan awal membutuhkan waktu 2 - 4 minggu lalu menjadi siap
kawin pada umur 2 bulan. Keong mas dew asa berwarna kuning kemasan.
Siklus hidupnya memerlukan waktu antara 2 - 2,5 bulan. Keong mas dapat
mencapai umur kurang lebih 3 tahun (Gambar 58).

Hewan ini bersifat polypag, memakan berbagai jenis tanaman, antara lain
menyerang tanarnan sing kong, talas, pi sang, dan padi. Hama ini menyerang
tanaman padi pada stadia vegetatif sampai tanaman akan memasuki umur
35 hari (Sadeli et al., 1997). Hama ini menyerang pertanaman padi yang
barn ditanam sampai 15 hari setelah tanam, untuk paditanam benih langsung
(tabela) hama ini menyerang benih padi pada 4 sampai 30 hari setelah
tebar. Keong mas melahap pangkal bibit padi muda dengan cara mengerok
permukaan tanaman dengan lidahnya yang kasar juga memakan bahan organik
yang sedang terdekomposisi.
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Faktor utama yang membuat keong mas sulit dikendalikan @~lah
kemampuan adaptasinya yang tinggi. Secara umum, keong mas ,POh1Qcea
dapat menyesuaikan diri dengan berbagai tipe habitat perairan dan darat.
Jenis Pomacea canaliculata dapat dijumpai di sungai, sawah, danau dan
rawa (Gambar 59). Selain itu tingginya daya reproduksi yang ditandai
dengan jumlah telur mencapai ± 8.700 butir per musim, maka reproduksi dan
kemampuannya untuk bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang kering
(estivasi), juga menjadi alas an mengapa keong mas melimpah jumlahnya di
alam dan dikategorikan sebagai hama (Yusa et al., 2006)
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Gambar 58. Siklus hidup keong mas

Gambar 59. Keong mas dewasa dan telumya di pertanaman padi
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Hingga saat ini belum ditemukan pestisida yang efektif untuk membasmi
hama keong mas di lahan sawah. Pengendalian yang dilakukan petani
umumnya adalah dengan cara memberi pestisida dari golongan moluskisida
pada lahan sawah sebelum masa tanam padi. Tetapi cara ini terkadang tidak
efektif, karena keong mas mampu menghindar dengan cara membenamkan
diri di tanah dan saat hujan datang kembali menyerang tanaman padi.

Ada empat prinsip dalam mengelola pengendalian keong mas yaitu: (1)
budidaya tanaman yang sehat, (2) melestarikan dan memanfaatkan musuh
alami di pertanaman, (3) melakukan pengamatan lahan pertanian secara rutin
dan (4) petani sebagai ahli PHT dilahan pertaniannya. Pengendalian keong
mas menggunakan pendekatan Pengendalian Hama secara Terpadu (PHT)
yaitu suatu pendekatan pengendalian hama yang didasari pada pertimbangan
ekologi dan efesiensi ekonomi dalam rangka pengelolaan agroekosistem yang
bertanggungjawab dengan cara memadukan berbagai cara pengendalian antara
lain pengendalian secara kultur teknis, mekanis, biologis dan kimia.

Pengendalian Secara Kultur Teknis
Pengendalian secara kultur teknis dapat dilakukan dengan cara membuat

persemaian kering, tanam pidah dan pergiliran tanaman.

Persetnaian Kerinq
Persemaian kering secara signifikan mengurangi kerusakan akibat

keong mas (Fukushima et al., 1998; Wada et aI., 1999). Bibit padi dapat
bertahan sebesar 20 dan 70% pada saar dilakukan pengeringan selama 7 dan
10 hari, sedangkan pengeringan selama dua minggu dapat mempertahankan
pertanaman hingga 90%. Setelah tiga minggu pengeringan dan bibit tanaman
telah mencapai 5 helai daun, maka tanaman telah mampu membangun
pertahanan terhadap serangan hama keong mas. Jika dilakukan pengairan
setelah tanam sepanjang fase vegetatif tanaman, maka kerusakan akibat
serangan hama keong mas dapat ditekan (Wad a 2004).

Tanam Pindah
Cara ini banyak digunakan oleh petani di Jepang untuk menanggulangi

hama keong mas. Tanam pindah pada bibit padi yang lebih tua cukup
efektif mengendalikan serangan hama keong mas karena secara perlahan
tanaman padi menjadi Iebih toleran terhadap serangan hama keong mas.



Cara efektif lainnya untuk mengendalikan ham a keong mas adalah dengan
mempertahankan padi pada kondisi air macak-macak atau tergenang dangkal
(Wada 2004). Kebiasaan semai berpindah yang dilakukan oleh petani di lahan
rawa lebak, sangat efektif mengendalikan serangan hama keong mas. Cara ini. 7;
harus didukung dengan pengeringan persemaian.

Pergiliran Tanaman
Penanaman tanaman palawija seperti kedelai, kacang hijau atau jagung

setelah pertanaman padi dapat menekan populasi keong mas.

Pengendalian Secara Mekanis
Pengendalian secara mekanis dapat dilakukan dengan cara rnengumpulkan

telur dan keong mas dewasa, memasang penghalang plastik pada persemaian,
membuat parit-parit di sekitar persawahan, memasang saringan pada saluran
masuk dan memasang umpan.

Pengambilan Telur dan Keong Mas
Pengambilan dan pengumpulan telur keong mas dilakukan pada pagi atau

sore hari di tempat-tempat yang tergenang. Keong mas mempunyai kebiasaan
hidup di persawahan yang tergenang. Pengendalian dengan cara ini sangat
efektif apabila dilakukan secara dini, masal dan terus menerus. Keong dewasa
yang dikumpulkan dapat dijadikan makanan untuk manusia atau ternak bebek
karena nilai gizi yang tinggi. Telur yang terkumpul dimusnahkan dengan cara
membenamkan ke persawahan sehingga telur-telurnya tidak akan menetas.

Pemasangan Penghalang Plastik pada Persemaian
Pemasangan plastik di sekeliling persemaian diharapkan dapat

menghambat keong mas masuk ke dalam persemaian. Selain itu sifat plastik
yang halus dapat menghambat keong mas merangkak masuk ke persemaian.
Pemasangan plastik harus sampai dasar tanah dan potongan kayu atau bilah
ditancapkan di bagian dalam plastik sehingga keong mas tidak bisa masuk
kepersemaian.

Pembuatan Parit-parit Disekitar Persawahan
Parit-parit di sekitar persawahan dapat digunakan untuk memerangkap

keong mas, sehingga lebih memudahkan untuk melakukan pengambilannya.
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Pemasangan Saringan pada Saluran Air Masuk
Saringan diletakkan pada saluran air masuk ke persawahan untuk

menghindari masuknya keong mas bersamaan air irigasi.

Penggunaan Tanaman sebagai Attraktan
Hasil penelitian mengenai beberapa tanaman sebagai attraktan untuk

mengendalikan hama keong mas menunjukkan bahwa populasi tertinggi
keong mas ditemukan pada daun tanaman talas (106,73 ekor), kemudian di
ikuti daun papaya (59,53 ekor) (Gambar 60), daun tagalolo (41,47 ekor), dan
populasi terendah pada daun pisang (38,73 ekor) (Tombuku et al., 2013).
Berkumpulnya keong mas di tempat ini membuat lebih mudah pengendalian.

Gambar 60. Populasi keong mas yang terperangkap pada daun pepaya

Pengolahan lahan dan pelumpuran
Proses pengolahan tanah dan pelumpuran menggunakan traktor dapat

menyebabkan terbunuhnya keong mas dewasa. Kegiatan olah tanah dengan
traktor akan memecahkan cangkang keong mas dewasa dan membunuhnya.
Wada (2004) melaporkan 68% keong mas berukuran 12 mm, 67% berukuran
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21 mm, dan 90% berukuran 25 mm mati akibat kegiatan olah tanah dan
pelumpuran (Gambar 61). Tidak diperlukan olah tanah yang dalam, karena
sekitar 80% keong mas ditemukan 6 em di bawah permukaan tanah. Seeara
umum tingginya kematian keong mas dapat dieapai melal~ olah tanah dangkal

l; _ ,_

pada saat tanah kering dengan menggunakan rotari eepat yang rnenghasilkan
jejak olah yang lebih sempit (Wada 2004).
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Gambar 61. Mortalitas keong mas akibat kegiatan olah tanah dengan traktor
(Takahashi et aI., 2000)

Pengendalian Secara Biologis
Beberapa jenis hewan golongan udang-udangan, ikan, serangga,

burung, unggas, mamalia berpotensi menjadi musuh alami bagi keong emas.
Umumnya, kelompok hewan tersebut menjadi musuh alami bagi keong emas
muda yang eangkangnya berukuran kurang dari 12 mm. Meskipun demikian
beberapa jenis, kura-kura, burung, kepiting dan tikus dapat memangsa keong
mas yang berukuran lebih dari 20 mm (Yusa et al., 2006; Allen, 2004). Di
lahan lebak Kalimantan Selatan banyak dipelihara bebek di pertanaman padi
yang dapat menekan populasi ham a keong mas seeara signifikan.

Pengendalian Secara Kimia
Penggunaan Pestisida Kimia

Pestisida dari golongan moluskisida dapat digunakan sebagai alternatif
terakhir pengendalian hama keong mas di pertanaman padi. Moluskisida
dengan bahan aktif Calcium cyanamide merupakan pestisida yang eukup
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ramah lingkungan. Pestisida ini mengandung nitrogen dan kalsium yang pada
awalnya digunakan sebagai pupuk. Namun pestisida in bersifat phytotoksisitas
sehingga harus diaplikasikan sebelum semai (Wada, 2000).

Penggunaan Pestisida Nabati
Beberapa tanaman diketahui dapat digunakan sebagai moluskisida,

diantaranya daun sembung (Blumea balsamifera (L.) DC.), akar tuba (Derris
elliptica (Roxb.) Bth.) dan patah tulang (Euphorbia tirucalli L.) (Kardinan dan
Iskandar, 1997). Selain itu ekstrak daun Mimba (Azadirachta indica A. Juss)
mampu mematikan keong mas muda sebesar 98% pada konsentrasi ekstrak
27,5% dan semakin meningkat seiring peningkatan konsentrasi ekstrak mimba
(Ardiansyah et al., 2002). Sementara itu ekstrak biji pinang (Areca catechu)
pada konsentrasi 20, 30, dan 40 % mampu mematikan keong mas hingga
100% (Yunidawati et al., 2010). Pestisida nabati tersebut dapat digunakan
secara disemprot atau disebar langsung di areal perwasahan pada daerah yang
endemis keong mas. Alternatif terakhir, merupakan cara yang dianjurkan
karena cukup efektif dan memberikan dampak negatif yang minimal terhadap
lingkungan.

v. Pengendalian Penyakit Blas
Penyakit blas disebabkan oleh jamur Pyricularia grisea. Awalnya

penyakit ini berkembang di pertanaman padi gogo tetapi akhir-akhir ini
sudah menyebar di lahan sawah. Jamur P. grisea dapat menginfeksi semua
fase pertumbuhan tanaman padi mulai dari persemaian sampai menjelang
panen. Pada fase bibit dan vegetatif, P. grisea menginfeksi bagian daun dan
menimbulkan gejala penyakit yang berupa bercak coklat berbentuk belah
ketupat yang disebut blas daun. Pada fase generatif, gejala penyakit blas
berkembang pada leher malai disebut blas leher (Gambar 63). Perkembangan
parah penyakit blas leher infeksinya dapat mencapai bagian gabah dan
patogennya dapat terbawa gabah sebagai patogen tular benih (seed borne).

Penyakit blas leher juga sering disebut busuk leher atau patah leher.
Penyakit inijuga dapat berkembang pad a tanaman selain padi seperti gandum,
sorgum dan spesies rumput-rumputan. Pada lingkungan ya g kondusif, blas
daun berkembang pesat dan kadang-kadang dapat menyebabkan kematian



tanaman. Penyakit blas leher dapat menurunkan hasil secara nyata karena
menyebabkan leher malai mengalami busuk atau patah sehingga proses
pengisian malai terganggu dan banyak terbentuk bulir padi hampa. Gangguan
penyakit blas leher di daerah endemis sering menyebabkan tanaman padi
menjadi puso.

Jamur P. grisea mempunyai banyak ras, yang mudah berubah dan
membentuk ras baru dengan cepat. Pada kondisi lingkungan yang mendukung,
satu siklus penyakit bIas membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu, yaitu
dimulai ketika spora jamur menginfeksi dan menghasilkan suatu bercak pada
tanaman padi dan berakhir ketika jamur bersporulasi (menghasilkan spora
baru) yang siap disebarkan ke udara. Selanjutnya dari satu bercak dapat
menghasilkan ratusan sampai ribuan spora dalam satu malam dan dapat terus
menghasilkan spora selama lebih dari 20 hari. Penyakit blas lebih menyukai
kondisi periode embun yang panjang, kelembaban yang tinggi dan temperatur
malam hari sekitar 22-25 DC. Faktor lain yang mendukung perkembangan
penyakit bIas adalah pemakaian pupuk nitrogen yang berlebihan, tanah dalam
kondisi aerobik dan stres kekeringan. Pengaruh nitrogen terhadap sel epidermis
menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding sel dan menurunnya
kadar unsur silika (Si), sehingga jamur lebih mudah melakukan penetrasi.
Pemberian Si cenderung membantu kekerasan dan ketegakan daun. Sumber
inokulum primer penyakit bIas di lapang adalah jerami. Di daerah tropis
sumber inokulum selalu ada spanjang tahun karena adanya spora di udara
dan tanaman inang alterrnatif selain padi.

Gambar 62. Gejala penyakit bIas daun (a), dan bIas Ieher (b)
Sumber: BB Padi
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Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit blas seperti
tanah, pengairan, kelembaban, suhu, pupuk dan ketahanan varietas. Faktor-
faktor tersebut merupakan komponen epidemi penyakit yang dapat dikelola
untuk tujuan pengendalian penyakit blas. Upaya untuk mengendalikan
penyakit blas melalui pengelolaan komponen epidemi secara terpadu
mempunyai peluang keberhasilan tinggi.

Pengendalian Secara Kultur Teknis
Penanaman Benih Sehat

Jamur penyebab penyakit blas dapat ditularkan melalui benih, sehingga
pengendalian dapat lebih efektif bila dilakukan sedini mungkin. Pertanaman
yang terinfeksi penyakit blas sangat tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai
benih. Ini perlu ditekankan sebagai syarat untuk kelulusan uji sertifikasi benih.
Perlu dilakukan perlakuanlpengobatan benih dengan fungisida sisternik seperti
trisiklazole dengan dosis formulasi 3-5 glkilogram benih. Pengobatan benih
dapat dilakukan dengan cara perendaman benih (soaking) atau pelapisan benih
(coating) dengan fungisida anjuran.

Perendaman Benih
Benih direndam dalam larutan fungisida selama 24 jam, dan selama

periode perendaman, larutan yang digunakan diaduk merata tiap 6 jam.
Perbandingan berat biji dan volume air adalah 1:2 (1 kg benih direndam dalam
2 liter air larutan fungisida). Benih yang telah direndam dike ring anginkan
dalam suhu kamar di atas kertas koran dan dibiarkan sampai saatnya gabah
terse but siap untuk disemaikan. Perendaman benih padi sawah dalam larutan
fungisida dilakukan sebelum pemeraman.

Cara Pelapisan Benih
Pertama-tama benih direndam dalam air selama beberapajam, kemudian

ditiriskan sampai air tidak menetes lagi. Fungisida dengan dosis tertentu
dicampur dengan 1 kg benih basah dan dikocok sampai merata, kemudian
gabah dikering anginkan dengan cara yang sarna dengan metode perendaman,
selanjutnya benih siap disemaikan.
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Cara Tanam
Jarak tanam yang tidak terlalu rapat atau sistem legowo sangat dianjurkan

untuk membuat kondisi lingkungan tidak menguntungkan bagi patogen
penyebab penyakit. Kemudian didukung dengan cara pengairan berselang
(intermiten). Sistem tersebut akan mengurangi kelembaban sekitar kanopi
tanaman, mengurangi terjadinya embun dan air gutasi serta menghindarkan
terjadinya gesekan antar daun. Pertanaman yang rapat akan menciptakan
kondisi lingkungan terutama suhu, kelembaban, dan aerasi yang lebih
menguntungkan bagi perkembangan penyakit. Di samping itu pada pertanaman
yang rapat akan mepermudah terjadinya infeksi dan penularan dari satu
tanaman ke tanaman lain.

Pemupukan
Pupuk nitrogen berkorelasi positif dengan keparahan penyakit blas.

Artinya pertanaman yang dipupuk nitrogen dengan dosis tinggi menyebabkan
tanaman menjadi lebih rentan dan keparahan penyakit lebih tinggi. Sebaliknya
dengan pupuk kalium menyebabkan tanaman menjadi lebih tahan terhadap
penyakit bIas. Oleh karena itu, disarankan menggunakan pupuk nitrogen dan
kalium secara berimbang.

Penanaman Varietas Tahan
Cara yang paling efektif, murah dan ramah lingkungan dalam

pengendalian penyakit blas adalah menggunakan varietas tahan. Penggunaan
varietas tahan harus disesuaikan dengan sebaran ras yang ada di suatu daerah.
Beberapa varietas padi yang tahan terhadap beberapa ras patogen penyakit
blas diantaranya adalah Inpari 21, Inpari 22, Inpari 26, Inpari 27, Inpago 4,
Inpago 5, Inpago 6, Inpago 7, dan Inpago 8. Upaya lain yang perlu diperhatikan
dalam penggunaan varietas tahan adalah dengan tidak menanam padi secara
monogenik (1 atau 2 varietas) secara luas dan terus menerus. Bila padi tersebut
ditanam terus menerus sepanjang tahun maka harus dilakukan pergiliran
varietas. Beberapa varietas yang berbeda tingkat ketahanannya ditanam pada
satu areal, dapat mengurangi tekanan seleksi terhadap patogen, sehingga
dapat memperlambat terjadinya ras baru patogen dan patahnya ketahanan
suatu varietas.
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Penggunaan Fungisida
Perlakuan benih dengan fungisida untuk pengobatan benih hanya

bertahan selama 6 minggu, selanjutnya perlu dilakukan penyemprotan
tanaman. Hasil percobaan terhadap beberapa fungisida menunjukkan bahwa
fungisida Benomyl 50WP, Mancozeb 80%, Carbendazim 50%, isoprotiolan
40%, dan trisikazole 20% efektif menekan perkembangan jamur P. grisea.
Penyemprotan dengan fungisida sebaiknya dilakukan 2 kali pada saat stadia
tanaman padi anakan maksimum dan awal berbunga. Beberapa fungisida yang
dianjurkan untuk pengendalian penyakit bIas tersaji pada Tabel 52.

Nama Dagang Bahan Aktif Dosis
Fujiwan 400 EC Isoprotiolan 1 liter
Dennis 75WP, BIas 200SC, Filia 252 Trisiklazole 11/kg
SE
Kasumiron 25 WP Kasugamycin 1 kg
Tyopsin 70WP Thiophanate methyl 1 kg

Volume Semprot

Tabel52.Fungisida untuk pengendalian penyakit bIas melalui penyemprotan

500-400 l!ha

500-400 l/ha

500-400 l/ha
500-400 l/ha

VI. Pengendalian Penyakit Hawar Pelepah Daun
Penyakit hawar pelepah daun (Gambar 64) disebabkan oleh Rhizoctonia

solani. Gejala serangan penyakit ini ditandai dengan muneulnya bereak pada
pelepah daun. Bereak pertama muneul dari pelepah daun bagian bawah dan
selanjutnya berkembang ke pelepah atau helai daun di bagian atas. Bereak
mula-mula berwarna kelabu kehijau-hijauan, berbentuk bulat panjang (oval)
atau elips, panjang kurang lebih 1 em. Bereak tersebut dapat tumbuh membesar
dan memanjang hingga meneapai 2 atau 3 em dan warna menjadi putih keabu-
abuan, tepi berwarna eoklat. Bereak membentuk sklerotia berwarna eoklat dan
mudah lepas. Miselia jamur menjalar ke bagian atas tanaman dan menular ke
pelapah daun atau helaian daun dengan eara bersentuhan satu sarna lain. Pada
serangan yang berat, seluruh daun menjadi hawar (Mukelar dan Kardin, 1991).

Pengendalian Secara Kultur Teknis
Pengendalian dengan teknik budidaya diantaranya menerapkan jarak

tanam tidak terlalu rap at, pemberian nitrogen sesuai kebutuhan, tata air yang
baik, sanitasi lingkungan terutama mengurangi sumber inokulum, maka laju
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infeksi cendawan R. solani dapat ditekan. Menurut Mukelar dan Kardin
(1991), penanggulangan penyakit hawar pelepah daun dengan cara teknik
budidaya, misalnya mengatur jarak tanam, mengurangi dosis nitrogen dan
menambah dosis pupuk kalium, belum berhasil baik. Namun menurut Sudir
et al., (2009), penggunaan pupuk berpengaruh nyata terhadap penyakit hawar
pelepah. Pemupukan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanaman
berdasarkan bagan wama daun dapat menekan tingkat keparahan penyakit
hawar pelepah.

Gambar 62. Penyakit hawar pelepah daun
Surnber: IRRI

Penggunaan Varietas Tahan
Sampai saat ini varietas padi tahan terhadap penyakit hawar pelepah

belum tersedia (Sudir et al., 2009). Walaupun demikian padi lokal pasang
surut asal Kalsel seperti Lemo, Bayar Pahit, Bayar Palas dan Karang Dukuh
mampu melakukan regenerasi dengan baik setelah rumpun padi mati terserang
patogen. Pada sisa-sisa tanaman yang telah mati tenyata sedikit dan bahkan
tidak terjadi pembentukan sklerotium. Hal ini sangat mengurangi jumlah
inokulum awal untuk proses inokulasi patogen selanjutnya secara alami,
sehingga anakan baru yang tumbuh dapat bebas dari serangan patogen
yang berbentuk sklerotium. Namun varietas Pandak dan Siam kemampuan
regenerasinya tidak sebaik keempat varietas lakal yang disebut pertama. Dari
hasil penelitian ini diketahui patogen (R. sol ani) pada varietas lakal sedikit
atau bahkan tidak mampu membentuk sklerotium pada pelepah daun, jumlah
anakan yang lebih sedikit, dan pelepah daun keempat dan atau kelima tidak
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saling bersambungan, yang menyebabkan perkembangan penyakit menjadi
lebih lambat daripada yang terjadi pada padi unggul sehingga mempunyai
kemampuan regenerasi yang lebih baik. Gabungan sifat-sifat tersebut
menyebabkan padi lokal rawa pasang surut toleran terhadap penyakit hawar
pelepah daun padi (Prayudi, 2000).
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Penggunaan Bakteri Antaqonis
Hasil penelitian Sudir dan Suparyono (2000) Dalam Sudir et al., (2009)

menunjukkan bahwa beberapa isolat bakteri antagonis memberikan harapan
cukup baik untuk dikembangkan sebagai agens hayati pengendali penyakit
hawar pelepah padi. Di laboratorium, isolat bakteri antagonis mampu menekan
perkecambahan sklerotium jamur R. solani antara 75,8%-100%, dan menekan
perkembangan penyakit hawar pelepah secara in-vitro sebesar 45%-100%.

VII. Penutup
Fumigasi menggunakan ratel yang dikombinasikan dengan perangkap

bambu efektif mengendalikan hama tikus, sedangkan rodentisida hanya
digunakan apabila populasi tikus masih tinggi. Pengendalian cara ini tidak
efektif digunakan untuk populasi tikus yang selalu migrasi dari satu daerah ke
daerah lain. Apabila hal ini terjadi maka pengendalian yang hams dilakukan
adalah menggunakan tanaman perangkap.

Tanam serempak berdampak terhadap turunnya populasi penggerek
batang padi dan pengurangan input pestisida, atau pemakaian pestisida dapat
ditekan sampai lebih dari 50%. Tanaman padi yang tidak disukai penggerek
batang padi adalah varietas-vareitas yang bertipe semi-kerdil, bentuk
morfologinya berbatang pendek, mempunyai lapis an lignin tebal pada jaringan
batang dan pelepah daun serta jumlah sel silika yang besar. Pemupukan
nitrogen dapat berperan ganda, jika pupuk N diberikan dengan takaran tinggi
akan memicu perkembangan penggerek batang lebih cepat, namun pemupukan
N juga dapat membantu menyembuhkan tanaman yang terserang penggerek.
Pemupukan kalium (K) menyebabkan tanaman lebih kuat atau sehat sehingga
lebih tahan terhadap serangan penggerek. Parasitoid T. schoenobii adalah
parasitoid telur penggerek batang padi yang efektif dibanding T. rowani dan
T. japonicum. Hal ini terkait dengan sifat parasitoid T. schoenobii yang juga,



sebagai predator. Pemotongan batang padi pada saat panen yang lebih dekat
ke tunggul mematikan banyak larva sehingga mengurangi populasi penggerek
generasi berikutnya. Senyawa aldehida yang paling efektif menarik-ngengat
jantan penggerek batang padi kuning adalah campufan senyawa-Z9~16:Ald
dan Zll-16:Ald. '";. -.

Teknik budidaya seperti; persemaian kering, tanam pindah dan
pergiliran tanaman dengan tanaman palawija adalah strategi yang sangat
direkomendasikan untuk mengendalikan hama keong mas di lahan lebak.
Selanjutnya penggunaan traktor pada saat olah tanah akan sangat menekan
populasi keong mas dewasa di lahan sawah. Selain itu peternakan bebek
yang ban yak berkembang di lahan lebak juga sangat berguna sebagai musuh
alami hama ini. Pengendalian hama keong mas harus dilakukan secara terns
menerus melalui berbagai metoda, oleh karena itu penggunaan tumbuhan
yang bersifat attraktan seperti daun talas dan daun pepaya dapat menjadi
strategi pengendalian yang cukup efektif dan murah. Pestisida nabati juga
dapat dijadikan alternatif pilihan yang cukup murah dan mudah serta ramah
lingkungan. Penggunaan moluskisida selektif yang ramah lingkungan dapat
menjadi cara yang cukup ampuh dalam menekan hama keong mas.

Pengendalian penyakit blas dapat dilakukan dengan cara perendaman
benih (soaking) atau pelapisan benih (coating) dengan fungisida anjuran.
Jarak tanam yang tidak terlalu rapat atau sistem legowo sangat dianjurkan
untuk membuat kondisi lingkungan tidak menguntungkan bagi patogen
penyebab penyakit. Disarankan menggunakan pupuk nitrogen dan kalium
secara berimbang. Fungisida Benomyl 50WP, Mancozeb 80%, Carbendazim
50%, isoprotiolan 40%, dan trisikazole 20% efektif menekan perkembangan
penyakit blas.
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13
KERAGAMAN, DOMINASI, MANFAAT

DAN PENGElOlAAN GUlMA
DllAHAN RAWA lEBAK

R. Smith Simatupang, D. Nazemi., dan M. Alwi
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

Ringkasan
Tumbuhan termasuk gulma adalah bagian integral pada suatu

ekosistem, oleh karena itu tidak dapat dipisahkan dalam sistem pertanian.
Sepanjang peradaban manusia berlangsung, sistem pertanian juga terus
berlangsung dan gulma tetap menjadi masalah pada sistem produksi.
Masalah gulma menjadi perhatian pada sistem produksi tanaman
disebabkan kehadirannya pada areal budidaya dapat menurunkan
kualitas dan kuantitas hasil tanaman dan merugikan karena hasil yang
diperoleh tidak sebanding dengan hasil yang diterima. Lahan rawa lebak
merupakan tipologi lahan yang hidrotopogarifinya sang at dipengaruhi
oleh air yang secara periodik dan/atau sepanjang tahun tergenang,
sehingga baik sifat fisika-kimia tanah dan sifat biologinya dipengaruhi
oleh air terutama pad a kawasan yang lebih rendah topografinya. Flora
sebagai makhluk ciptaan Tuhan merupakan sumberdaya alam dan
sangat beragam jenisnya, sesuai dengan tipologi lahannya maka jenis
tumbuhan yang tumbuh dan berkembang di lahan rawa lebak adalah jenis
tumbuhan yang tahan terhadap genangan danlatau terendam diantaranya
tumbuhan air (aquatic plants) atau gulma air (aquatic weeds). Flora
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dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, meskipundemiklan
flora juga dapat merugikan pada sistem produksi tergantiirig dengan,lta~a

'v./ ,IV'"
pengelolaannya. Apabila pertumbuhannya dikendalikan secara baikdan
tepat, maka gulma akan berfungsi sebagai penyeimbang Iingkunganpada
suatu ekosistem dan sistem produksi sehingga tidak merugikan. Dilain
pihak, apabila gulma tumbuh secara bebas di areal pertanaman, maka
gulma akan menjadi saingan utama bagi tanaman terhadap keperluan
unsur-unsur hara, menyebabkan tanaman tumbuh tidak maksimal 'dan
produktivitasnya menurun. Tumbuhan atau jenis gulma tertentu dapat
memberikan nilai tambah pada sistem produksi maupun sektor ekonomi
karena dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat diantaranya
gulma Teratai (Nymphaea) bijinya dapat digunakan menjadi bahan baku
penganan. Manfaat gulma pada sistem produksi biomassanya digunakan
sebagai sumber bahan organik dan unsur hara secara in-situ sehingga
meningkatkan kesuburan tanah, berfungsi sebagai mulsa (mulch) untuk
mengendalikan laju penguapan (transpirasi) sehingga tanaman tidak
mengalarni kekeringan seperti gulma Kayapu (Pistia stratiotes). Diantara
jenis gulma yang tumbuh dan berkembang di lahan rawa lebak ada yang
dapat digunakan sebagai bahan baku kerajinan tangan (home industry)
bagi masyarakat setempat sebagai mata pencaharian. Jenis gulma yang
berkembang di kawasan lahan rawa lebak sangat banyak dan beragam,
dominasinya dipengaruhi keadaan lahan dan air, artinya dominasi jenis
gulma saat berair/tergenang berbeda dengan saat kering. Pada rawa lebak
dangkal gulma yang dominan adalah gulma golongan berdaun lebar,
berdaun sempitlrumput dan gulma golongan teki. Sedangkan pada lahan
rawa lebak tengahan pada saat lahan kering keragaman dan dominasi
jenis gulma hampir sarna dengan lahan rawa lebak dangkal, tetapi saat
lahan tergenang umumnya didominasi oleh jenis gulma air.

I. Pendahuluan
Untuk mempertahankan dan mendukung kedaulatan pangan nasional

secara merata dan berkelanjutan, berbagai program telah dilakukan oleh
Pemerintah untuk mencapai maksud tersebut. Selain intensifikasi pada lahan
yang sudah eksis, ekstensifikasi terus dilakukan di antaranya memanfaatkan
lahan-lahan sub optimal seperti lahan rawa lebak karena lahan ini memiliki
potensi untuk pembangunan pertanian (Arifin et al., 2006; Nursyamsi et
al., 2014). Terkait dengan lahan rawa, ada slogan yakni " Rawa Lumbung
Pangan Masa Datang " yang dikumandangkan oleh Badan Litbang Pertanian
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pada acara Pekan Pertanian Rawa Pertama (PPRN I) pada tahun 2011 di
Banjarbaru Kalimantan Selatan. Slogan ini menjadi inspirasi bahwa lahan
rawa lebak memberikan harapan dan prospek sebagai pemasok pangan di masa
datang terutama apabila terjadi El-Nino. Untuk maksud tersebut, pemanfaatan
lahan rawa lebak untuk pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan,
pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dengan baik dan tepat serta
penerapannnya harus dilakukan secara benar dan holistik (Alihamsyah, 2005;
Simatupang et al., 2015).

Dalam memenuhi kebutuhan dan kecukupan pangan serta untuk
mendukung pencapaian kedaulatan pangan nasional yang merata dan
berkelanjutan di mas a datang, dilain pihak laju alih fungsi lahan tidak
dapat dihindari maka peranan lahan rawa menjadi sangat penting dalam
pembangunan pertanian. Selain untuk mendukung upaya khusus peningkatan
produksi pangan nasional, pemanfaatan lahan rawa lebakjuga bertujuan untuk
menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja serta
lapangan pekerjaan karena pada umumnya penduduk berada di pedesaan serta
untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Rawa adalah lahan genangan air yang secara alamiah terjadi terus
menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai
ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi dan biologis, atau lahan rawa adalah
lahan yang sepanjang tahun, atau selama waktu yang panjang dalam setahun,
selalu jenuh air (saturated) atau tergenang (water logged) air dangkal
(Subagio, 2006). Berdasarkan ketinggian dan lamanya genangan air, lahan
rawa lebak dibedakan atas (a) lebak dangkalllebak pematang dicirikan dengan
ketinggian genangan air < 50 selama 3 bulan, terletak di sepanjang tanggul
sungai (leeve) dan topografinya lebih tinggi, (b) lebak tengahan terletak di
antara lebak dangkal dan lebak dalam ketinggian genangan air 50 - 100 em
selama 3 - 6 bulan, dan (e) lebak dalam terletak di sebelah dalam, merupakan
suatu eekungan tergenang relatif dalam (> 100 em) danlatau sepanjang tahun
tergenang. Artinya, semua aktivitas yang berlangsung pada kawasan ini
dipengaruhi dan sangat tergantung perilaku air. Namun demikian, lahan rawa
lebak dapat digunakan sebagai penyanggah pangan ketika kemarau panjang
terjadi dimana pada ekosistem lain kekeringan (Widjaya-Adi et aI., 1992).

Lahan rawa lebak di Indonesia luasnya mencapai 13.280.770 ha yang
tersebar di Sumatera sekitar 2.786.000 ha, Kalimantan 3.580.500 ha, Papua
6.305.770 ha, dan Sulawesi 608.500 ha. Dari luas tersebut telah direklamasi
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oleh pemerintah baru mencapai 578.934 ha (4,4%), yakni: di Sumatera
167.585 ha, Kalimantan 359.623 ha, Papua 5.060 ha, dan di Sulawesi 46.666
ha. Sedangkan yang dibuka dan dikelola masyarakat secara swadaya sekitar
346.901 ha (2,6%) serta lahan berpotensi yang belum dibuka atau direklamasi
sekitar 1.411.317 ha (10,6%), sehingga secara keseluruhan lahan rawa Iebak
yang potensial dapat dikembangkan untuk pertanian mencapai 2.337.152 ha
(17,6%) (Nugroho et al., 1992).

Berdasarkan tinggi dan Iamanya genangan, lahan rawa lebak dipilah
menjadi 3 (tiga) tipologi lahan yakni: Iebak dangkal sekitar 4.167.530 ha,
lebak tengahan dan asosiasinya masing-masing 3.444.550 dan 2.630.530 ha
serta lebak dalam dan asosiasinya masing-masing 677.550 dan 2.360.610
ha (Nugroho et al., 1992). Masing-masing tipologi lahan rawa lebak di atas
mempunyai karakteristik dan potensi untuk pertanian yang berbeda sehingga
memerlukan pendekatan pengembangan yang berbeda pula. Secara relatif,
keragaman dan dominasi spesies gulma yang tumbuh dan berkembang di
lahan rawa lebak juga dipengaruhi perbedaan tipologi Iahan sarna seperti di
Iahan rawa pasang surut (Simatupang et al., 2015).

Berdasarkan data-data di atas, maka perluasan areal tanam bagi komoditas
pangan di lahan rawa lebak masih sangat dimungkinkan terutarna disaat
terjadinya kemarau panjang (EL-Nino). Namun demikian, untuk suksesnya
tujuan diperlukan pembangunan infra struktur yang mampu mendukung
rencana tersebut. Oleh karena itu, pihak yang terkait dapat merencanakan
program terkait dengan pembangunan lahan rawa Iebak.

Tulisan ini bertujuan menginformasikan tentang gulma di lahan
rawa lebak, berkaitan dengan keragaman, dominasi, manfaat dan cara
pengelolaannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak: baik
pernegang kebijakan, penyuluh, civitas akademika dan pihak Jainnya.
Tujuan lainnya adalah sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK) dan dapat berrnanfaat untuk kemaslahatan umat man usia.

II. Pertumbuhan Gulma
2.1. Identifikasi dan karakterisasi gulma

identifikasi dan karakterisasi terhadap jenis gulma yang tumbuh dan
berkembang pada suatu kawasan sangat diperlukan. Setiap jenis gulma
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No. Sjlesias gulma Namaumum NJD (%1
Golongan berdaun lebar

1. Eichomia crassipes Eceng Gondak 9,17 •
2. Culcumis sp 1,57
3. Polygonum barbatum Jukut carang 6,26 •-
4. Grangea maderaspatama Kembang ~aku konde 2,40---
5. Ludwigia perennis acabean 4,91 •
6. Ipomea aquatica Kangkung 4,68 •
7. ludwegia octovotvis Papisangan 2,11
8. Cieome rutidosperma Enceng-enceng 5,62 •
9. Cieome viscosal Enceng-enceng 0,82
10. Ipomea trilata Kangkung 0,63
11. Salvinia cueu!ata Kayambang 3,93
12. Pistia stratiates Kiapu/Kayapu 5,11 •
13. Altenanthera sesslii.~ Bayam kremeh 3,88
14. Ludwegia hyssopifolia Godongpuser, Kakuluman 1,11
15. Heptis brevipis 4,60 •
16. Ageratum conyzoides Babadotan 4,60 •
17. Hydro/ea zey/aniea 4,08 •

Gulma golongan rum put
1. Paspalidium punctatum Kumpai Babulu 9,06 •
2. Eichonochloa crllsgalli Jajagoan 1,51---
3. Leptochloa chine~~ ________ Suket timunan 7,29 •
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memiliki karakter berbeda-beda dan spesifik yang perlu diperhatikan.
Melalui identifikasi dan karakterisasi dapat diketahui dengan jelas jenis
gulma yang berkembang, antara lain: genus, family dan spesiesnya, cara
berkembang biaknya dan lain sebagainya. Hal tersebut digunakan sebagai
dasar atau acuan untuk menentukan strategi dan metoda yang akan diterapkan
dalam pengelolaan/pengedalian gulma pada suatu kawasan sehingga tidak
menimbulkan kerugian pada sistem pertaian maupun pada suatu ekosistem.

Identifikasi dan karakterisasi terhadap jenis gulma yang tumbuh dan
berkembang di kawasan laha rawa lebak masih sangat minim sekali, dapat
dikatakan belum dilakukan secara konprehensif dan detail. Oleh karena itu
informasi tentang gulma di lahan rawa lebak masih sangat sedikit, kalaupun
ada data dan infromasi tentang gulma adalah diperoleh melalui pengamatan
secara visual di lapangan dan melalui pengamatan pada kegiatan penelitian
yang dilakukan di lahan rawa lebak.

Tabel 53. Keragaman dan dorninasi jenis gulma yang ditemukan pada lahan rawa lebak perna tang
dan tengahan di Kalimantan Selatan



~~ Spesjes JJutma
4. Sacciolepis interupta Utulan
5. ~l~ee~~~ah~~~~~~ B_an_ta ~ ~ _

Gulma gclongan t~r!(1
1. Cyperus distan
2. Cypeius ha/pan
3. Cyperus rotundus

Totat
Keterangan : tanda * menyatakan gulma dominan

Sumber : Nazemi et 0/., (2004)

Melalui hasil pengarnatan pada kawasan lahan rawa lebak di Kalimantan
Selatan, ditemukan beberapa jenis gulma yang tumbuh dan berkembang relatif
dominan di lahan lebak dangkallpematang dan/atau di lebak tengahan (Tabel
53). Berdasarkan hasil pengamatan, dominasi jenis gulma dipengaruhi oleh
tipologi lahan, misalnya gulma Ageratum conyzoides dan Cyperus distan
tumbuh dominan pada kawasan lahan rawa lebak dangkal disebabkan kawasan
ini lebih dahulu kering. Pada bagianllahan yang masih tergenang jenis gulma
yang dapat tumbuh menutupi kawasan lahan rawa lebak dangkallpematang
mengarah ke lebak tengahan, di antaranya adalah spesies gulma Paspalidium
punctatum, Ipomea aquatica, Salvinia cuculata, Eichornia crassipes,
Sacciolepis interupta, Pistia stratiotes (Simatupang dan Nazemi, 2009).

2.2. Keragaman dan dominasi gulma
bumi (alam) diciptakan oleh Tuhan Maha Kuasa dan Pencipta menjadi

temp at tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis flora dan fuana. arti Flora
dan fauna merupakan sumberdaya a1am atau kekayaan alam yang mempunyai
penting, nilai dan manfaat baik langsung maupun tidak 1angsung bagi
kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi
memiliki akhlak dan intelektual, diberikan kuasa dan tanggung jawab untuk
mengelola semua ciptaan Tuhan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan cara-
cara yang benar dan tepat dalam mengelo1a flora dan fauna supaya dapat
memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup (sandang dan pangan)
dan kesejahteraan manusia.

Beragam flora yang diciptakan Tuhan Maha Kuasa, baik berupa pohon-
pohonan (kayu-kayuan), perdu atau semak belukar serta berbagai jenis
rumput-rumputan yang tumbuh dan berkembang di muka bumi. Semua
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Tabel 53. Keragaman dan dominasijenis gulma yang ditemukan pada lahan rawa lebak pernatang
dan tengahan di Kalimantan Selatan (lanjutan)

jenis flora tersebut akan memberi manfaat bagi kehidupan manusia apabila
dikelola secara tepat dan benar, arif, dan bijaksana. Bermacam-rnacam jenis
tumbuhan liar setelah didomestikasikan dapat menjaditanaman budidaya
sebagai sumber pangan dan kebutuhan lainnya yang memberikan manfaat
bagi kehidupan manusia, ada juga yang mempunyai nilai estetika (keindahan).
Narnun sebaliknya, apabila tumbuhan tersebut dibiarkan tumbuh bebas tidak
terkendali akan memberikan dampak yang buruk dan merugikan, terutama
apabila tumbuhanlgulma tersebut dibiarkan tumbuh secara bebas dan subur
di areal pertanaman.

Jenis gulma yang tumbuh dan berkembang di kawasan lahan rawa lebak
sangat banyak dan beragam, dominasi jenis gulmanya tergantung dengan
tipologi lahannya. Dominasi jenis gulma di lahan lebak dangkal/pematang
relatif berbeda dengan gulma di lahan lebak tengahan/dalam. Pada lahan lebak
dangkal karena lahan ini hampir sarna dengan lahan tadah hujan, maka jenis
gulma yang berkembang didominasi oleh jenis gulma berdaun Lebar. Pada
lahan rawa lebak tengahanllebak dalam karena Laban ini harnpir sepanjang
tahun tergenang dan disaat lahan tergenang jenis gulma yang tumbuh dominan
adalah jenis gulma air (aquatic weeds). Meskipun demikian, disaat lahan
rawa lebak tengahan dalam kondisi kering jenis gulma yang tumbuh dan
berkembang tidak berbeda dengan jenis gulma yang tumbuh di lahan lebak
dangkal.

Karakterisasi dan indentifikasi mengenai keragaman dan dominasi jenis
gulma yang tumbuh dan berkembang di suatu kawasan sangat penting. Di
lahan rawa lebak karakterisasi dan indentifikasi jenis gulma ini masih belum
dilakukan secara detail, sehingga informasi tentang gulma di lahan rawa lebak
masih sedikit. Beberapa informasi tentang gulma di Labanrawa lebak diperoleh
melalui beberapa kegiatan penelitian, yang di dalamnya dilakukan pengamatan
terhadap gulma sehingga dapat dijadikan sebagai data dasar dan informasi
dalam rangka menyusun publikasi tentang gulrna di lahan rawa lebak. Selain
itu, informasi tentang gulma di lahan rawa lebak diperoleh melalui pengamatan
yang dilakukan secara visualilangsung (tidak detail) dan hasil koleksi sewaktu
melakukan perjalanan dinas ke kawasan lahan rawa lebak. Semua informasi
dan data digunakan untuk menambah pengetahuan dalam pengembangan
IPTEK khususnya terkait dengan masalah gulma di lahan rawa lebak.



Melalui publikasi ini, informasi tentang gulma: keragaman dan dominasi
jenis gulma di lahan rawa lebak akan disajikan berdasarkan dan sesuai dengan
informasi yang dapat dikumpulkan dan ruang lingkupnya . Informasi yang
disajikan masih terbatas pada kawasan lahan rawa lebak di Kalimantan
Selatan sehingga data tersebut belum dapat mewakili wilayah lainnya.
Namun demikian, setidak-tidaknya informasi ini dapat digunakan menjadi
dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa datang.
Untuk mengetahui sejauhmana keragaman dan dominasijenis gulma di lahan
rawa lebak, perlu dilakukan survei identifikasi dan karakterisasi jenis gulma
yang tumbuh dan berkembang di lahan rawa lebak yang lebih konprehensif
dan detail.

Gulma Rawa Lebak Dangkal
Pola pertumbuhan gulma, keragaman dan dominasi jenis gulma di lahan

rawa lebak sangat dipengaruhi oleh dinamika perubahan kondisi lahan dan
air. Secara umum, jenis gulma yang tumbuh di lahan rawa lebak dangkal juga
tumbuh di lahan rawa lebak tengahan saat lahan kering dan sebaliknya. Jenis
gulma setahun (annual weeds) yang berkembang dan sudah memproduksi
biji, biji-bijinya akan tersimpan di dalam tanah dan mengalarni mas a dormansi
selama lahan tergenang, kemudian akan tumbuh ketika air surut dan lahan
mulai kering. Jenis gulma tahunan yang termasuk kelompok gulma air (aquatic
weeds) kebanyakan dari golongan rumput tetap tumbuh meskipun lahan lahan
tergenang untuk menyelesaikan siklus hidupnya.

Lebak dangkal atau lebak pematang adalah lahan yang mengalami
genangan relatif singkat waktunya setiap tahunnya yakni kurang dari 3 bulan,
kawasan lahan ini mirip dengan lahan tadah hujan dan lebih awalJdulu lahan
kering sehingga berpangaruh terhadap jenis gulma (vegetasi) yang tumbuh
di atasnya. Disaat lahan lebak dangkal ini masih tergenang jenis gulma yang
tumbuh adalah gulma air dari kelompok emergent, yaitu jenis gulma dimana
perakarannya di bawah air, daun dan bunganya di atas air. Jenis gulma ini
tumbuh saat tanah kering dan tetap hidup ketika lahan tergenang (tahan
terhadap genangan), dan jenis gulma ini tumbuh sangat dominan pada lahan-
lahan yang tidak diusahakan.

Gulma yang tumbuh pada lahan lebak dangkallebih beragam jenisnya dan
umumnya gulma setahun. Jenis gulma golongan berdaun lebar lebih dominan,
golongan berdaun sempitlrumput dan golongan teki-tekian (Gambar 64).
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Gambar 64. Keragaan perturnbuhan gulrna di lahan rawa lebak dangkal sesuai dengan
dinarnika perubahan kondisi lahan (Dok. RS SirnatupangIBalittra, 2015)

Gulma di Rawa Lebak Tengahan dan Dalam
Keragaman dan dominasi jenis gulma yang tumbuh dan berkembang di

lahan rawa lebak tengahan sangat tergantung dengan kondisi lahannya, artinya
jenis gulma saat lahan kering berbeda dengan saat lahan tergenang. Pada
saat lahan kering keragaman dan dominasi jenis gulma hampir sama dengan
keragaman dan dominasi jenis gulma di lahan rawa lebak dangkalJpematang
seperti yang telah diuraikan di atas dan dipengaruhi aktivitas budidaya yang
berlangsung pada lahan ini.

Pada lahan-lahan disaat musim kemarau aktivitas budidaya berlangsung
setiap tahunnya, maka jenis gulma yang berkembang adalah dari kelompok
gulma semusim (annual weeds) seperti gulma golongan berdaun lebar,
golongan rumput dan golongan teki yang umumnya berkembang biak melalui
biji dan bagian vegetatifnya. Gulma-gulma tersebut tumbuh dan berkembang
bersama-sama tanaman budidaya yang diusahakan pada lahan yang sarna
sebingga menjadi masalah karena menjadi saingan tanaman budidaya terhadap
keperluan unsur-unsur hara dan air dan menambah biaya produksi. Namun

"
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demikian, gulma-gulma tertentu biomassanya dapat difungsikan sebagai
penutup tanah (mulsa) untuk mengendalikan laju penguapan air dari dalam
tanah dan mempertahankan lengas tanah (Simatupang et al., 2006; Fauziati
et al., 2007).

Keragaman dan dominasi jenis gulma pada saat lahan rawa lebak
tergenang umumnya terdiri atas kelompok gulma air, yaitu jenis gulma yang
dapat tumbuh di dalam air dan tahan terhadap genangan, dan juga dipengaruhi
oleh status lahannya misalnya apakah lahan tersebut dimanfaatkan atau
mengelami bera sepanjang tahun. Pada lahan yang mengalami bera, biasanya
jenis gulma yang tumbuh adalah gulma tahunan dari kelompok perdu. Pada
prinsipnya keragaman dan dominasi jenis gulma di lahan lebak tengahan dan
lebak dalam adalah dari kelompok gulma air (aquatic weeds). Budiman et
al., (1988) menyebutkan jenis gulma air dapat dikelompokkan ke dalam 4
(empat) kelompok, yaitu:
1. Floating, gulma yang mengapung di atas air
2. Emergent, gulma dimana perakaran di bawah air tetapi daun dan berbunga

di atas air,
3. Submerged, seluruh tanaman di bawah air perakaran di dasar atau

mengapung,
4. Marginal, tumbuh di pinggir sungai, saluran dengan akar mengembang

di dalam air.

Kawasan lahan rawa lebak tengahan yang tidak secara intensif
dimanfaatkan, biasanya akan ditumbuhi oleh jenis gulma golongan rumput
dan gulma berdaun lebar yang tahan terhadapah genangan seperti dibawah ini
(Gambar 65). Gulma ini tumbuh diawal musim hujan hingga lahan mengalami
genangan, dan gulma ini termasuk kelompok emergent dan gulma tahunan
(perennial weeds).
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Garnbar 65. Jenis gulma Paspalidium punctatum yang tumbuh dominan di lahan rawa
lebak tengahan
(Dok. RS SimatupangIBalittra, 2015)

Pada bagian lain di kawasan lahan rawa lebak ten gahan, yang lahannya
seeara intensif dimanfaatkan untuk usaha pertanian biasanya bersih dari
tumbuhanlgulma sehingga berpotensi mendapat gulma kiriman dari tempat
ketika permukaan air naik dan lahan sudah tergenang. Kawasan lahan yang
dimaksud di atas, saat tergenang tampak seperti danau dan tanpa vegetasi.
Biasanya disaat hujan air dari bagian hulu akan mengalir ke bagian hilir dan
kawasan lahan rawa lebak melalui sungai besar maupun sungai keeil. Pada
saat air mengalir ke bagian hilir biasanya membawa serta jenis gulma air
yang tumbuh di sungai-sungai seperti Eeeng gondok (Eichornia crassipes)
dan Kayapu (Pistia stratiotes), dan mengirimkannya ke kawasan lahan rawa
lebak. Kejadian seperti ini berlangsung berkali-kali sehingga gulma tersebut
menutupi kawasan lahan dengan populasi maksimal (Gambar 66).
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Gambar 66. Gulma Kayapu - Pistia stratiotes(kiri) dan Eceng gondok -Eichornia
crassipes) (kanan) tumbuh menutupi kawasan dilahan rawa lebak
(Dok. RS. Simatupang, 2014)

Kehadiran ke dua jenis gulma di atas dapat mengganggu sistem
transportasi air di kawasan lahan rawa lebak. Transportasi yang digunakan
oleh masyarakat untuk menghubungkan antara desa yang satu dengan desa
lain yang belum tersedia jalan darat umumnya masih menggunakan kapal,
kapal kecil, perahu bermesin/kelotok dan perahu kecilljukung. Kehadiran
gulma Eceng gondok dapat menutupi kawasan yang sangat luas dan/atau
permukaan sungai dengan populasi dan kepadatan yang maksimal. Dalam
kondisi penutupan yang maksimal (seperti Gambar 67) terutama pada
jalur-jalur atau sungai yang digunakan sebagai jalur transpotasi air, maka
akan mempengaruhi mobilitas masyarakat sehingga mengganggu sistem
perekonomian di pedesaan pada kawasan tersebut. Biasanya perahu kecil/
jukung sulit lewat karena jalurnya tertutupi oleh gulma.

Selain jenis gulma kiriman yang berasal dari daerah lain, ada jenis
tumbuhan sejenis perdu diduga dari kelompok leguminosa. Tumbuhan tersebut
tumbuhnya sangat subur dan menutupi lahan terutama pada lahan-lahan yang
tidak dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani atau lahan bera selama beberapa
tahun (Gambar 67).
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Gannbar 67. Tumbuhan sejenis perdu/leguminosa dikenal dengan nama supan-supan
(nama lokal) tumbuh dominan di lahan rawa lebak tengahan
(Dok. RS. Simatupang, 2014)

Pada tempat-tempat tertentu di lebak tengahan, biasanya dibagian yang
tinggi danlatau pada tanggul-tanggul sungai (leeve) tumbuhan Perupuk
(Phragmites karka) tumbuh subur dan relatif dominan pada tempat tersebut.
Pada saat lahan kering jenis tumbuhan lain seperti jenis gulma berdaun lebar
juga tumbuh baik (Gambar 68).

Gambar 68. Gulma Perupuk (Phragmites karka) tumbuh subur dan dominan di lahan
rawa lebak tengahan (Dok. RS Simatupang, 2014)

"
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III. Pengelolaan Gulma di Lahan Rawa Lebak
Pada sistem pertanian gulma merupakan saingan utarna bagi tanarnan

terutama terhadap keperluan unsur-unsur hara dan menjadi faktor pembatas
bagi tanaman yang dibudidayakan untuk mendapatkan hasil yang tinggi/
maksimal sesuai dengan potensi hasilnya. Akan tetapi apabila gulma
dipandang dari nilai positifnya, maka gulma dapat memberikan nilai tambah
terhadap sistem produksi terutama melalui biomassanya apabila difungsikan
sebagai sumber bahan organik dan un sur hara. Dikatakan demikian adalah
dikarenakan biomassa gulma mengandung unsur-unsur hara esensial seperti
N, P dan K yang juga merupakan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman
budidaya.

Beberapa jenis gulma yang tumbuh di lahan rawa lebak memberikan
man faat pada sistem pertanian diantaranya sebagai sumber bahan organik
dan unsur-unsur hara in-situ dan sebagai mulsa untuk mengendalikan laju
penguapan, antara lain:

3.1. Gulma/tumbuhan kayapu (pistia stratiotes)
pistia stratiotes disebut selada air atau kubis air. Di Indonesia dikenal

dengan berbagai nama antara lain: Kayapu, Kiau, Apu-apu, Ki Apung, Kayu
Apu dan Kayu Apung, merupakan jenis gulma air yang tumbuh pada kawasan
danau. Pertarna kali diintroduksi dari sungai Nil dekat danau Victoria di Afrika.
Perkembangannya sangat cepat dan sekarang ditemui harnpir di semua daerah
segar subtropik dan tropik (Van Rijin, 2000).

Gulma Kayapu adalah jenis tumbuhan air tidak berbatang, tumbuhnya
mengapung di permukaan air sehingga dapat bergerak/berpindah temp at
karena terbawa oleh arus air dari tempat yang satu ke tempat yang lain
(www.goegie.om/ kayapu). Tumbuhan kayapu dapat digunakan sebagai obat
panas dan juga digunakan untuk melindungi ikan kecil di aquarium. Bisa
berkembang biak melalui bagian vegetatifnya, perkembangannya di lahan rawa
lebak cukup cepat dan termasuk tumbuhan yang dominan (Kasasian, 1971).

Biornassa gulma Kayapu juga berpotensi dijadikan sebagai bahan
organik sumber unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman. Hasil pengamatan
menggunakan metoda kuadrat frame satu meter persegi terhadap potensi
biomassanya diperoleh sekitar 2,55 - 3,75 kg bahan kering per meter persegi
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Gambar 69. Pertanaman padi menggunakan mulsa Gulma Kayapu (P. stratiotes) di
lahan rawa lebak tengahan (Dok. RS. Simatupang, 2014)

tergantung dengan kepadatan populasinya, sehingga pada kawasan areal
seluas satu hektar dapat menghasilkan biomass a sebanyak 2,55 - 3,75 tonlha
bahan kering. Kandungan unsur hara terdapat pada gulma Kayapu, antara lain
: C-organik 35,20%, 2,67% N, 0,30 %P, 1,12% K dan CIN rationya 13,53%
(Nazemi et al., 2004). Biomassanya mudah membusuk sehingga proses
penyediaan unsur hara di dalam tanah sangat cepat, dengan demikian biomassa
gulma ini berpotensi sebagai sumber hara NPK terutama untuk suplemen atau
mensubsitusi keperluaan pupuk anorganik. Cara pengelolaan jenis gulma
ini, adalah digunakan sebagai mulsa untuk penutup tanah mengendalikan
hilangnya air karena penguapan (transpirasi). Dengan demikian, tanah dapat
menyediakan air tanah seminimal mungkin sehingga tanaman tidak kekeringan
terutama untukjenis tanaman sayur-sayuran seperti tanaman cabai, tomat dan
mentimun. Dengan menggunakan mulsa ini dapat mernpertahankan kadar air
tanah serta menciptakan iklim mikro yang dapat mendukung pertumbuhan
tanaman cabai secara optimal dan memberikan hasil yang cukup tinggi
(Simatupang dan Nurita, 2014).

Pada pertanaman padi di lahan rawak tengahan, biomassa gulma ini
digunakan sebagai penutup tanah untuk mengendalikan laju penguapan dan
untuk mengendalikan gulma yang tumbuh diantara tanaman padi. Petani
dengan sengaja memperbanyak biomassa gulma dengan cara membuatl
memblok areal (blocking area) menggunakan bambu untuk membatasi gerakan
gulma karena arus air sehingga gulma ini tidak berpindah tempat (areal)
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sampai lahan menjadi kering, setelah itu ditanami dengan padi (Gambar 69).
Hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan petani di kawasan lahan rawa lebak
Kalimantan Selatan dan telah ke generasi berikutnya diwariskan secara turun
temurun sebagai kearifan Iokal.

3.2. Gulma/tumbuhan kumpai babulu [paspalidium punctatuml
kumpai Babuluh adalah jenis gulma termasuk golongan rumput,

gulma ini selain berkembang biak dengan biji, juga dapat berkembang biak
melalui bagian vegetatifnya. Pola pertumbuhannya, dimulai saat menjelang
musim hujan jenis gulma ini mulai tumbuh baik melalui biji maupun
bagian vegetatifnya dan perkembangannya mengikuti pola genangan air,
sehingga pada musim kemarau tahun berikutnya gulma ini telah menutupi
kawasan lahan rawa lebak terutama pada lebak tengahan dan gulma ini dapat
menghasilkan biomassa sampai 5,0 tlha bahan kering.

Kebanyakan petani pada beberapa tempat membiarkan jenis gulma ini
tumbuh dan berkembang dengan subur, bahkan ada juga dengan sengaja
petani menanam jenis gulma ini untuk mendapatkan biomassanya (bahan
keringnya) yang banyak terutama apabila petani ingin menaman ubi negara
(ubi jalar) dan tanaman semangka. Jenis gulma ini difungsikan sebagai
lapik (alas) untuk tanaman semangka agar bakal buahnya dapat berkembang
dengan baik dan besar. Selain itu, biomassa gulma ini bermanfaat sebagai
bahan organik dan sumber unsur hara in-situ karena mengandung 2,22% N,
0,12% P dan 1,29% K. Kebiasaan pet ani melakukan bal ini adalah didasari
babwa dengan memanfaatkan biomassa gulma kumpai Babulub ini tidak perlu
atau pemupukan dapat dikurangi dan buab semangka yang dihasilkan manis
(Cbairuddin dan Simatupang, 2001).

Gulma Kumpai Babulub, selain dimanfaatkan sebagai sumber baban
organik dan unsur-unsur bara N, P dan K, serta alas/lapik untuk tanaman
semangka, biomassa segar gulma ini juga dapat dimanfaatak sebagai pakan
ternak kbusus untuk jenis Kerbau rawa yang berkembang di kawasan laban
rawa lebak Kalimantan Selatan, tepatnya di Kecamatan Negara Kabupaten
Hulu Sungai Selatan. Biasanya kawasan rawa lebak tengaban dan lebak dalam
merupakan areal penggembalaan kerbau rawa.
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3.3. Tumbuhan/gulma teratai (nymphaea)
tumbuhan Teratai (Nymphaea) terrnasuk salah satu jenis gulma yang

relatif dominan di kawasan lahan rawa lebak. Jenis gulma ini bisa tumbuh
di sungai-sungai keeil sehingga mengganggu jalur transfortasi air, ada juga
yang tumbuh di kolam tambak ikan, disekitar halaman rumah (Gambar 70).
Jenis gulma ini juga dapat memperindah kolam karena bunganya warna-
warni yang cukup menarik serta memperindah lingkungan. Bagian dari
tumbuhan teratai, yakni daun, rimpang, tangkai, bunga, biji, penyangga
bunga yang seperti spans (receptacle) mempunyai khasiat untuk obat-obat
tradisional, diantaranya obat batuk darah, obat disentri, keluar dara dari
hidung (mirnisan) dan untuk menurunkan darah tinggi serta untuk ramuan
obat-obatan.

Gambar 70. Tumbuhan Teratai (Nymphaea) termasuk jenis gulma dominan di lahan
rawa lebak tengahan (Dok. RS. Simatupang, 2014)

Jenis tumbuh-tumbuhan yang termasuk gulma di lahan rawa lebak di
Kalimantan Selatan masih banyak yang dimanfaatkan dan digunakan oleh
masyarakat untuk keperluan rumah tangga maupun dalam mendukung
perekonomian keluarga. Diantaranya untuk bahan baku kerajinan tanagn
atau industri rumah tangga (home industry), yaitu membuat topi, tas tangan,
keranjanglbakul, tikar dan lainnya yang hasilnya dapat dijual dipasar lokal
maupun antar daerah. Bahkan produk kerajinan tangan yang kualitasnya baik
dijadikan sebagai souvenir atau oleh-oleh para touristlwisatawan. Selain di
lahan rawa lebak di Kalimantan Selatan, di lahan rawa lebak di dareahltempat
lain masih banyak jenis gulma yang mempunyai nilai ekonomi dan telah
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dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai kearifan lokal (local wi~om)
untuk mendukung perekonomiannya dan pengetahuan ini diwariskan secara
turun temurun ke generasi berikutnya. ..

-j;,./

IV. Penutup
Gulma adalah sumberdaya alam, merupakan bagian yang integral dari

ekosistem (lingkungan), oleh karena itu masalah gulma tidak dapat dipisahkan
dengan sistem pertanian. Sepanjang peradaban manusia berlangsung,
pangan tetap diperlukan sehingga sistem pertanian terus berlangsung secara
berkelanjutan karena pertanian merupakan penyedia pangan bagi umat
manusia, dan masalah gulma tetap menjadi masalah pada sistem produksi
tersebut. Ada beberapa aspek penting yang dapat ditimbulkan oleh gulma
pada sistem pertanian, yaitu :
1. menyebabkan kerugian apabila gulma tumbuh tidak terkendali di areal

pertanaman karena gulma akan menjadi saingan utama bagi tanaman
dalam hal keperluan unsur hara dan ruang tempat tumbuh (space) dan
pada akhir dapat menurunkan hasil tanaman,

2. gulma dapat memberikan manfaat apabila dikelola secara baik sebagai
bahan organik sumber unsur-unsur hara,

3. gulma sebagai penyeimbang ekosistem sehingga tercipta kesimbangan
lingkungan,dan

4. gulma sebagai inang hama dan penyakit tanaman,

Jenis gulma yang mendominasi kawasan lahan rawa lebak apabila
dikelola secara baik dan tepat, kehadirannya di areal pertanian bukan saja
merugikan tetapi memberikan manfaat yang baik pada sistem produksi seperti
berfungsi sebagai mulsa in-situ dan sebagai sumber unsur-unsur hara bagi
tanaman. Salah satu jenis gulma Kayapu (Pistia stratiotes) dapat dijadikan
sumber hara yang sangat berguna karena memiliki kandungan 2,67% N, 0,30
%P, 1,12% K dan C/N rationya 13,53%. Selain itu, gulma Kayapu berfungsi
sebagai bahan mulsa in-situ yang cukup baik dan efektif untuk mengendalikan
penguapan (evaporasi) air dari dalam tanah. Ada juga jenis gulma yang dapat
difungsikan sebagai bahan baku industri rumah tangga, diantaranya membuat
bahan olahan penganan seperti kue Talipuk (gerodong/jipang) yang terbuat
dari biji Tumbuhan Teratai (Nymphaea) yang menjadi salah satu sumber
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pendapatan petani. Masih banyak jenis tumbuhan lainnya yang mempunyai
nilai ekonomis dan dapat dijadikan bahan olahan untuk makanan tradisional
atau sebagai bahan pembuat souvenir atau oleh-oleh para touristlwisatawan.

Jenis-jenis gulma yang mempunyai nilai ekonomi perlu mendapat
perhatian, artinya dilakukan pengelolaan sedemikian rupa sehingga jenis
gulma tersebut tidak musnah. Pelestarian terhadap jenis gulma seperti iniperlu
dilakukan, karena gulma tersebut merupakan sumberdaya alam yang seara
ekonomi bermanfaat dan dapat memberikan nilai tambah dan menjadi salah
satu sumber pendapatan bagi masyarakat di pedesaan, dan sebagai kearifan
lokal dan indigenous knowledge yang perlu dilestarikan.

Pada lahan rawa lebak di Kalimantan Selatan masih belum dilakukan
penelitian berupa survei inventarisasi, indentifikasi dan karakterisasi
terhadap keragaman jenis gulma yang tumbuh dan berkembang, informasi
yang disajikan pada paragraph sebelumnya diperoleh melalui penelitian dan
pengamatan lapangan. Oleh karena itu, data base tentang gulma di lahan
rawa lebak masih ada atau masih sangat sedikit. Begitu juga data mengenai
gulma di lahan rawa lebak yang terdapat di daerah Sumetara dan Papua masih
belum ada.

Identifikasi dan karakterisasi tentang jenis (spesies) gulma sangat perlu
untuk mengetahui jenis dan karakter jenis gulma tersebut. Diketahuinya
jenis dan karakter jenis gulma dapat diketahui, diantaranya: (1) tempat
tumbuh (habitat), cara berkembang biak dan siklus hidup gulma tersebut,
(2) apakah gulma tersebut termasuk jenis gulma yang berbahaya atau jenis
gulma yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi, (3) dapat digunakan
untuk menetapkan cara dan strategi pengelolaan dan pengendaliannya, dan
(4) sebagai sumber dan kekayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
pengembangannya.

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terkait
dengan masalah gulma di lahan rawa lebak, maka perlu dilakukan penelitian
yakni berupa survei inventarisasi, identifikasi dan karakterisasi gulma. Melalui
survei ini akan dihimpun informasi tentang gulma yang lebih lengkap, dan
hal ini merupakan kekayaan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan
pengembangan selanjutnya.
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14
PROSPEK PENGEMBANGAN MEKANISASI

PERTANIAN 01 LAHAN RAWA LEBAK

Sudirman Umar dan Yanti Rina
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

Ringkasan
Teknologi mekanisasi menjadi prioritas dalam mendukung

peningkatan produksi padi di lahan raw a lebak. Penggunaan alat dan
mesin pertanian (alsintan) termasuk didalamnya alat-alat pasca panen
diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil sesuai dengan yang
disyaratkan. Lahan lebak mempunyai produktivitas rendah, sehingga
perlu teknologi pengelolaan yang mendorong peningkatan sumberdaya
lahan secara efisien. Penggunaan alsintan dalam mekanisasi pertanian
meliputi kegiatan penyiapan lahan,pengolahan tanah, pengelolaan air,
penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen. Penggunaan alat
olah tanah pada kondisi lahan berlumpur dalam dan tergenang dapat
dilakukan dengan alat hidrotiller. Pelumpuran dengan alsin hidrotiller
menjadi lebih baik dan struktur tanah menjadi lebih halus. Dengan alat
pengolahan tanah, intensitas tanam di lahan lebak dapat ditingkatkan
menjadi tiga kali dan berpengaruh pada peningkatan produksi. Pengujian
Alat Tanam Larik-4 baris(ATL-4r) pada lahan lebak dangkal, kapasitas
kerja aktual yang dicapai sebesar 5,19 j/ha dan efisiensi 74,17%. Alsin
jarwo transplanter dapat menyelesaikan pekerjaan tanam 7 jam/ha
dengan alur tanam yang masih kurang seragam. Untuk mengganti panen
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dengan alat arit saat ini digunakan reaper atau mower. Lahan sawah
dengan kondisi kering saat panen, alat panen combine harvester dapat
digunakan terutama yang berukuran lebih keeil. Petani lahan lebak
umumnya telah menggunakan me sin perontok (power thresher)untuk
melepas butir gabah dari malainya. Rendemen hasil giling padi dengan
mesin penggilingan yang terse bar di wilayah lebak sekitar 60% dengan
beras kepala >65%.

I. Pendahuluan
Sektor pertanian dalam tatanan pembangunan nasional memegang

peranan penting, karena merupakan sektor andalan penyumbang devisa negara
dari sektor nonmigas selain bertujuan menyediakan pangan bagi seluruh
penduduk. Sebagian besar jumlah penduduk Indonesia masih menggantungkan
kehidupannya pada sektor pertanian, hal ini mengartikan bahwa sektor
pertanian masih perlu terus dikembangkan di mas a mendatang.

Pengembangan pertanian di lahan rawa pasang surut baik di Sumatera
maupun Kalimantan melalui beberapa proyek yang terkait selama dua
dekade terakhir menunjukkan seeara nyata bahwa produktivitas lahan dapat
ditingkatkan. Perpaduan teknologi pengelolaan lahan dan air serta teknologi
budidaya pertanian pada lahan yang dianggap marjinal telah mampu
meningkatkan citra lahan rawa pasang surut menjadi lahan yang produktif
dan dapat dijadikan sebagai sentra produksi bahan pangan khususnya beras
andalan masa depan. Sebagai lahan rawa yang belum banyak dimanfaatkan
untuk pengembangan usahatani tanaman pangan maka lahan rawa lebak perlu
diekspose -dioptimalisasidengan memasukkan beberapa teknologi pengelolaan
yang mendukung peningkatan agar kedepan masalah kekurangan pangan
khususnya beras dapat ditanggulangi melalui pengembangan dan pemanfaatan
lahan lebak. Bersama dengan lahan kering dan lahan pasang surut, lahan rawa
lebak dikelompokkan sebagai lahan sub optimal yang dapat diartikan sebagai
lahan yang seeara alamiah mempunyai produktivitas rendah, dapat disebabkan
oleh faktor internal (intrinsik) seperti bahan induk, sifat fisik, kimia dan biologi
tanah atau karena faktor eksternal seperti eurah hujan dan suhu ekstrim, dan
untuk berproduksi seeara optimal memerlukan input yang tinggi (Mulyani,
dan Sarwani 2013).
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Namun demikian untuk menerapkan teknologi tersebut petani men~hadapi
kendala terbatasnya modal dan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan petani
hanya mampu mengelola usahataninya secara terbatas dengan produktlvitas
yang rendah. Dengan hanya mengandalkan tenaga kerja keluarga, luas 1.C}hin
yang dapat dikelola relatif terbatas. Bila usahatani dikelola secara ilte6sif,

/

maka lahan yang mampu digarap petani sekitar 0,70 ha per KK (Komaruddin
et a! 2000). Dengan terbatasnya alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk
mengerjakan tanahnya dalam hal ini persiapan lahan berarti membatasi
kemampuan petani meningkatkan luas garapannya secara intensif.

Kelangkaan tenaga kerja juga terjadi pada waktu panen tiba, umumnya
sering dijumpai adanya hamparan padi yang terlambat dipanen, bahkan karena
luasnya lahan, maka padi yang telah dipanen terpaksa ditumpuk hingga 2
minggu di lahan menunggu untuk dirontok. Selanjutnya bila padi sudah
terontok menjadi gabah, faktor pengeringan juga menjadi masalah karena
tidak ada fasilitas penjemuran. Hal ini menyebabkan tingginya kehilangan
hasil dan mutu hasil rendah sehingga harga jual hasil usahataninya rendah dan
melemahkanbargaining power petani (Sutrisno dan Ananto 1999).

Dalam beberapa tahun belakangan ini lahan rawa lebak di beberapa
wilayah mulai dikembangkan untuk tanaman perkebunan seperti kelapa sawit
dan karet. Pengembangan perkebunan ini memerlukan pembuatan saluran-
saluran pengatusan (drainage), pintu-pintu air, dan tabat (dam over~ow) untuk
pengendalian muka air tanah. Dengan adanya pembukaan areal persawahan
dan dikembangkan serta pemanfaatan lahan lebak untuk persawahan padi,
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan serta menambah pendapatan
khususnya serta meningkatkan pembangunan pertanian.

II. Permasalahan dalam Mekanisasi Pertanian
Perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia relatif lamban

karena adanya beberapa masalah antara lain sistem standarisasi, sertifikasi,
dan pengujian alsintan yang masih lemah, kurangnya pemanfaatan dan
ketersediaan alat dan mesin pertanian. Alat dan mesin pertanian belum bisa
dimiliki oleh semua petani di Indonesia karena harganya yang relatif mahal.
Kebanyakan petani hanya sebagai buruh tani atau petani yang memiliki tanah
yang relatif sempit yang tidak mampu untuk membeli alat dan mesin pertanian
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tersebut, sehingga mereka dalam berusaha tani hanya dapat menggunakan
alat -alat pertanian tradisional.

Hal ini secara tidak langsung membuat petani tidak berpartisipasi
dalam pemanfaatan dan pengembangan alat dan me sin pertanian. Kurangnya
kelembagaan alat dan mesin pertanian juga menyebabkan terhambatnya
pengembangan dari alat dan mesin pertanian terse but. Permasalahan lainnya
adalah meningkatnya jumlah tenaga pengangguran karena banyaknya tenaga
kerja manusia digantikan dengan tenaga me sin untuk mengerjakan lahannya
mulai dari olah tanah hingga ke penanganan pasca panen

Gambar 71. Keragaan beberapa alat mesin pertanian yang umum digunakan di lahan
rawa lebak

Permasalahan yang ada dalam pengembangan alat dan mesin pertanian
perlu diselesaikan, terutama dukungan permodalan bagi petani yang tidak
mampu membeli alat dan mesin pertanian. Dengan adanya penggunaan alat
dan mesin pertanian maka kedepannya akan mengembangkan pemanfaatan
dari alat dan me sin pertanian untuk mengatasi keterbatasan tenaga yang masih
kurang. Selain itu untuk mengefisienkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian
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diperlukan peranan lembaga alat dan mesin pertanian, contohnya-se'perti:usa?a
pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA). PengeI?bal)gan alat dan'lnesin
pertanian pun harus menyesuaikan dengan kondisi budaya dari masyarakat
setempat. Untuk sistem standarisasi, sertifikasi, dan pengujian aJ.sint~n:Jyng
masih lemah tersebut perlu disiapkan perangkat peraturanperupft ng-

,/
undangan tentang alat dan mesin pertanian. •

III. Permasalahan Mekanisasi Pertanian di Lahan Rawa
Mekanisasi pertanian atau penggunaan alat dan mesin pertanian

(alsintan) di lahan rawa selain bersifat spesifik juga dibatasi oleh daya pakai.
Daya pakai alsintan di lahan rawa umumnya hanya 2-3 tahun (Noor, 2004).
Alihamsyah et aZ., (1993) menyatakan keragaman kondisi lahan, tata ruang,
keterpencilan lokasi, ketersediaan suku cadang, dan agro-ekosistem yang
spesifik menyebabkan alsintan yang cocok untuk dikembangkan di daerah
rawa masih sangat terbatas. Dengan kondisi lahan rawa yang relatif beragam
dan kurang sesuainya kebutuhan petani, maka alsintan yang diintrodusikan
baik produk impor maupun produk dalam negeri belum banyak dimanfaatkan
petani. Tanaman pangan yang berkembang sesuai dengan potensinya di lahan
rawa antara lain padi, jagung, kacang tanah, dan ubi jalar (ubi alabio), sehingga
pengembangan alsintan diharapkan dapat mendukung industrialisasi pertanian
(agroindustry) sehingga dapat meningkatkan pendapatan, nilai tambah dan
peluang kesempatan kerja.

Mekanisasi pertanian di lahan rawa khususnya lahan pasang surut
sudah menjadi kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja dalam
kegiatan usahatani. Dengan kondisi lahan lebak yang masih mengandalkan
tenaga manusia untuk luas lahan yang diusahakan relatif besar, penggunaan
alsintan sudah semestinya diterapkan. Lahan rawa lebak topografinya sangat
berbeda dari bagian pinggir lahan dibanding dengan bagian tengah lahan,
bahkan cenderung berleluk sehingga penerapan alat-alat dan mesin pertanian
sangat variatif yang memungkinkan sebagian lahan tidak dapat menggunakan
alsintan untuk mengelola lahan menjadi lahan pertanian sesungguhnya. Namun
demikian dengan semakin berkembangnya teknologi khususnya alat dan mesin
pertanian diharapkan pada usahatani lahan rawa lebak dapat menggunakan
alsintan yang lebih sesuai untuk meningkatkan produktivitas.
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Mekanisasi pertanian, termasuk teknologi pascapanen merupakan
strategi untuk mentransformasi pertanian tradisional ke pertanian industrial.
Penerapan mekanisasi pertanian berupapenggunaan alsintan di lahan rawa
cukup penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani.
Mekanisasi pertanian meliputi kegiatan penyiapan lahan,pengelolaan air,
penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen. Peluang mekanisasi
pertanian di lahan raw a cukup besar seiring dengan jumlah alsintan yang
digunakan dalam kegiatan usahatani yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan alsintan tersebut, maka diperlukan
dukungan kelembagaan mekanisasi pertanian di pedesaan. Kelembagaan
tersebut mencakup asosiasi pengusaha, usaha pelayanan jasa alsintan(UP JA),
lembaga perkreditan atau keuangan desa, perbengkelan, industri perawatan dan
pemeliharaan (Sebayang, 2002). Dengan adanya lernbaga-lembaga tersebut,
maka operasional mekanisasi pertanian di pedesaan dapat berkelanjutan.
Keberadaan kelembagaan tersebut di wilayah rawa sangat minim dan belum
berkembang baik.
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IV. Kendala Biofisik Lahan Rawa Lebak dalam Mekanisasi
Lahan rawa lebak adalah lahan yang pada periode tertentu (minimal satu

bulan) tergenang air dan rejim airnya dipengaruhi oleh hujan, baik yang turun
dari daerah setempat maupun di daerah sekitarnya. Selain dari hujan, air juga
berasal dari luapan banjir hulu sungai dan dari bawah tanah. Berdasarkan tinggi
dan lama genangan airnya, lahan rawa lebak dikelompokkan menjadi lebak
dangkal, lebak tengahan, dan lebak dalam (Widjaja-Arlhi et al. 2000). Lahan
lebak dangkal umumnya mempunyai kesuburan tanah yang lebih baik karena
adanya pengkayaan dari endapan lumpur yang terbawa luapan air sungai.
Lahan lebak tengahan mempunyai genangan air yang lebih dalam dan lebih
lama daripada lebak dangkal sehingga waktu surutnya air juga lebih lama.
Oleh karena itu, masa pertanaman padi pada wilayah ini lebih belakangan
daripada lebak dangkal. Lahan lebak dalam letaknya jauh dari tepi lahan!
jalan, lebih dalam ke tengah bentangan lahan dan pada musim kemarau dengan
iklim normal umumnya masih tergenang air. Oleh karena itu, lahan ini jarang
digunakan untuk usaha tanaman.



Jenis tanah yang umum dijumpai di lahan rawa lebak adalah tanah
mineral dan gambut. Tanah mineral bisa berasal dari endapan sungai atau dari
endapan marin, sedangkan tanah gambut bisa berupa lapisan gambut utuh
atau lapisan gambut berselang-seling dengan lapis an tanah mineral. Tanah
mineral memiliki tekstur liat dengan tingkat kesuburan alami sedang hingga
tinggi, pH 4-5, dan drainase terhambat sampai sedang. Lahan gambut adalah
lahan yang memiliki lapisan tanah gambut, terbentuk dari bahan organik atau
sisa-sisa pepohonan yang dapat berupa bahan jenuh air dengan kandungan
karbon organik 12-18% atau bahan tidakjenuh air dengan kandungan karbon
organik 20%. Berdasarkan ketebalan, lahan gambut di lahan rawa lebak bisa
berupa lahan bergambut (ketebalan lapisan gambut 20-50 em), gambut dangkal
(50-100 em), gambut sedang (100-200 em), dan gambut dalam (200-300em)
(Aehmadi dan Las 2006).

Selain dengan tinggi dan lama genangan serta adanya lapisan gambut
utuh atau berselang-selang juga topografi lahan raw a lebak yang sangat
bervariasi antara bagian pinggir lahan dengan bagian tengah lahan, bahkan
terdapat lelukan yang eukup dalam yang sering tergenang, sehingga penerapan
alat-alat dan mesin pertanian pada kondisi tersebut tidak memungkinkan
untuk mengelola lahan menjadi lahan pertanian sesungguhnya yang datar.
Berdasarkan kondisi lahan yang seperti tersebut dan semakin berkembangnya
teknologi khususnya alat dan mesin pertanian diharapkan pada usahatani
lahan rawa lebak dapat menggunakan alsintan yang lebih sesuai, dan dengan
demikian penerapan alsintan lebih ditingkatkan sehingga produktivitas dari
usahataninya lebih meningkat.

v. Prospek Mekanisasi dalam Usaha Pertanian
Untuk melestarikan swa sembada beras serta menuju swa sembada

pangan lainnya pada tahun-tahun selanjutnya diharapkan untuk pengembangan
usaha pertanian, pemanfaatan luas lahan rawa yang ada perlu diprioritaskan.
Namun demikian pengembangan areal untuk pertanaman tersebut menjadi
kendala karena keterbatasan tenaga kerja yang tersedia di wilayah rawa
khususnya rawa lebak. Walaupun ketersediaan tenaga kerja dari setiap keluarga
dapat digunakan untuk mengelola lahan usahatani terse but, tetapi luasan lahan
yang dikerjakan sangat luas sehingga dengan tenaga kerja yang ada tidak
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dapat menyelesaikan penggarapan lahan tersebut. Untuk mengatasi masalah
dan kendala tersebut, masukan alat dan mesin pertanian sangat diharapkan.
Untuk mencapai hasil yang diinginkan dalarn berusahatani di lahan rawa, maka
usahataninya harus dengan sistem mekanisasi, sehingga seluruh pekerjaan
baik mulai dari persia pan lahan yakni mengolah tanah, tanam dan panen serta
pasca panen dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.

Mekanisasi pertanian yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah
di wilayah rawa pasang surut dan rawa lebak antara lain penggunaan traktor,
alat tanam dan alat panen serta pasca panen. Pemanfaatan alsintan ini adalah
suatu cara untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja sehingga dengan adanya
alsintan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan
pendapatan dalam usahataninya.

Peluang dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian
Potensi lahan rawa pasang surut dan lebak meliputi areal yang cukup

luas yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian namun demikian untuk
menerapkan usahatani di lahan-lahan tersebut hanya dengan man-land ratio
yang rendah. Umumnya petani yang berusahatani padi di lahan rawa baik di
lahan pasang surut maupun di lahan rawa lebak baru bisa menanam satu kali
setahun, meskipun secara teknis agronomis dapat dilakukan dua kali tanam
dalarn setahun. Masalah yang dihadapi adalah terbatasnya tenaga kerja, apabila
luas lahan yang akan diusahakan untuk pertanian hanya mengandalkan tenaga
kerja keluarga yang ada, juga karena lingkungan rawa lebak yang sering
digenangi air dalam wakltu yang lama. Namun untuk mengatasi masalah
kekurangan tenaga kerja adalah penggunaan alat dan mesin pertanian yang
sesuai. Penggunaan alat dan mesin pertanian diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi dan produktivitas kerja sehingga mendorong kenaikan produksi serta
kualitas usahataninya dan secara ekonomi menguntungkan. Dari beberapa
penelitian dapat dikemukakan bahwa penerapan alsintan pra panen yakni alat
olah tanah dapat meningkatkan luas tanam.

Khususnya di daerah rawa pasang surut Kalimantan Selatan dan
Sumatera Selatan dan beberapa daerah dengan potensi lahan rawa yang cukup
besar, disamping man-land ratio yang rendah, juga mempunyai machine-land
ratio yang rendah. Di Kalimantan Selatan untuk mengembangkan mekanisasi
melalui penggunaan alat dan me sin pertanian seperti traktor, mesin tanam,
mesin perontok dan mesin penggilingan (RMU) sudah mulai berkembang
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namun untuk sebaran alsintan relatif lebih sectikit ctibandingr'Xllayah Surnatera
Selatan. Umumnya alat me sin yang cukup pesat perkemJYc(;gannya adalah
Mesin RMU baik di Sumatera Selatan maupun Kalima?~~rSelatan. Dengan
demikian peluang pengembangan alsintan di lahan rawa pasang surut dan

L \
rawa lebak khusus alsin pra produksi cukup besar dilihat peranannya dalam
meningkatkan areal pertanamantermasuk intensitas pertanaman, produktivitas
serta efisiensi, perbaikan kualitas dan untuk pengembangan agroindustri,
sehingga akan terjacti peningkatan pendapatan dan kegiatan ekonomi.

Peluang pengembangan mekanisasi pertanian di subsektor tanaman
pangan, khususnya tanaman pacti,masih terbuka cukup lebar. Dari alur aktivitas
kegiatan usahatani padi mulai dari pengolahan lahan hingga penggilingan, ada
beberapa kegiatan yang penerapan mekanisasinya sudah tercapai, terutama
penggilingan padi, sementara penerapan mekanisasi untuk kegiatan yang
lainnya masih relatif rendah, bahkan untuk kegiatan tanam, penyiangan dan
panen masih menggunakan alat tractisional yang relatif sederhana. Prospek dan
peluang yang cerah akan didapatkan dari pengembangan alsintan pra panen
(budidaya) dan pasca panen yang tepat sebelum memasuki proses pengolahan
(penggilingan).

Peran Mekanisasi Pertanian dalam Usahatani Padi
Untuk pengembangan dan peningkatan usahatani di daerah rawa, maka

peningkatan produksi dicapai karena adanya peningkatan indeks penanaman
maupun perluasan areal melalui penerapan alsintan terutama pada kegiatan
penyiapan lahan, penanaman dan pan en, sedangkan peningkatan produktivitas
kerja dicapai melalui peningkatan kapasitas kerja ctisetiap tahapan kegiatan
produksi dengan penerapan alsintan. Pengembangan mekanisasi pertanian
termasuk teknologi pasca panen dan pengolahan hasil disuatu wilayah akan
mendorong pengembangan agribisnis dan lapangan kerja serta tumbuhnya
kemandirian agroindustri pedesaan. Sesuai dengan definisi dari mekanisasi
pertanian (agriculture mechanization), maka penggunaan alat mekanisasi
pertanian adalah untuk meningkatkan daya kerja manusia dalam proses
produksi pertanian dan dalam setiap tahapan dari proses produksi tersebut
selalu memerlukan alat mesin pertanian (Sukimo, 1999).

Pengembangan mekanisasi pertanian tidak dapat berdiri senctiri, karena
merupakan suatu sub sistem penunjang (supporting sistemy dalam proses
budidaya, pengolahan dan penyimpanan. Sebagai teknologi yang sifatnya
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saling berkaitan satu dengan yang lainnya, alat dan rnesin pertanian tersebut
sebaiknya dapat didistribusikan pada ban yak pengguna, atau petani kecil
yang tidak rnernpunyai cukup kernampuan untuk rnemilikinya. Berbagai studi
rnenyebutkan, bahwa alat dan rnesin pertanian erat kaitannya dengan dinarnika
sosial ekonorni dari sistern budidaya pertaniannya. Setiap perubahan usaha
tani rnelalui rnekanisasi didasari tujuan tertentu yang rnernbuat perubahan
terse but bisa dirnengerti, logis, dan dapat diterirna. Diharapkan perubahan
suatu sistern akan rnenghasilkan sesuatu yang rnenguntungkan dan sesuai
dengan tujuan dan sesuai dengan peranan rnakanisasi yang di harapkan.
Secara urnurn, peranan rnekanisasi pertanian adalah: (1) rnengurangi kejerihan
kerja dan rneningkatkan efisiensi tenaga rnanusia, (2) rnengurangi kerusakan
produksi pertanian (3) rnenurunkan ongkos produksi, (4) rnenjarnin kenaikan
kualitas dan kuantitas produksi, (5) rneningkatkan taraf hidup petani dan
(6) rnernungkinkan perturnbuhan ekonorni subsisten (tipe pertanian kebutuhan
keluarga) rnenjadi tipe pertanian kornersil (comercial farming).

Peranan tersebut dapat dicapai apabila penggunaan dan pernilihan alat
rnesin pertanian tepat dan benar, tetapi apabila pernilihan dan penggunaannya
tidak tepat rnaka akan terjadi hal yang bertolak belakang. Pada prinsipnya
peranan rnekanisasi pertanian dalarn pernbangunan pertanian di Indonesia
adalah:l. Mernpertinggi efisiensi tenaga rnanusia, 2. Meningkatkan derajat
dan taraf hidup petani dan 3.Menjarnin kenaikan kuantitas dan kualitas serta
kapasitas produksi pertanian serta 4. Mernpercepat transisi bentuk ekonorni
Indonesia dari sifat agraris rnenjadi sifat industri.

Peran rnekanisasi pertanian pada perluasan areal baru, terutarna pada
lahan rnarjinal seperti lahan rawa khususnya lahan pasang surut dan rawa
lebak rnernberikan prospek yang cukup baik dalarn kaitannya dengan usaha
pelestarian swasernbada beras. Hasil penelitian dan studi dari berbagai
ekosistern tersebut rnernberikan indikasi bahwa rnarjinalitas lahan tersebut
bersifat dinamis, dirnana unsur waktu, perkernbangan teknologi budidaya padi,
kekurangan alih teknologi rnernegang peranan penting dalarn rnernatangkan
tanah (Pulitbangtan, 1996).

Alat dan Mesin Pertanian Untuk Usahatani Padi di Lahan Lebak
Mekanisasi pertanian rnerupakan bagian dari enjiniring (teknik) pertanian

yang berkaitan dengan alat dan rnesin pertanian prapanen dan pascapanen
(Abdullah, 1991). Penggunaan alsintan tersebut rnencakup pertanian dalam arti
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luas, yaitu sub sektor pertanian tanarnan pangan dan hortikultura, perkebunan,
peternakan dan perikanan (Hadiwigeno, 1991). Perkembangan mekanisasi
tidak lepas dari perkembangan kebijaksanaan dan status alsintan tersebut di
masyarakat. Melihat dari perkembangan penggunaan alsintan, m)lt~riisasi
pertanian melalui penggunaan alsintan pada sub sektor tanarnan p~@sejak
tiga dekade terakhir mengalami peningkatan. ~

Alat Pengolahan Tanah
Pada saat ini traktor merupakan sumber tenaga yang paling besar untuk

pengolahan tanah. Penggunaan traktor dibidang pertanian akan meningkatkan
kapasitas lapang, mengurangi biaya produksi, meningkatkan hasil pertanian
dan yang paling penting mengurangi kelelahan dalam bekerja. Umumnya
pengolahan tanah dengan traktor roda empat dapat dilakukan dengan bajak
singkal, garu dan rotary dan hanya dapat dilakukan pada lahan kering,
sedangkan untuk lahan rawa traktor yang digunakan adalah traktor tangan
(hand tractor) roda dua.

Pengolahan Tanah
Pengolahan tanah untuk sawah lebak da Kalimantan dalam beberapa

dekade pada umumnya tidak dilakukan, tapi hanya dilakukan pembersihan
rumput menggunakan parang. Setelah rumput ditebas pada permukaan tanah
sekitar 3-5 em dengan kondisi berair, dibiarkan membusuk dan kemudian
dikumpulkan di bagian pinggir petakan sebagai pembatas. Pembersihan
rumput biasanya dilakukan pada saat air masih ada (Januari dan Pebruari)
bersamaan dengan dilakukan persiapan persemaian. Teknik-teknik eanggih
dan rendah energi untuk transformasi pertanian yang berhasil pada lahan rawa
lebak di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah telah dikembangkan
dan diperluas dalam beberapa dekade oleh orang-orang Banjar, Bugis, dan
migran dari Jawa. Ketiga kelompok ini mempergunakan sistem yang hampir
seluruhnya berdasarkan model yang dikembangkan oleh orang Banjar (Ruddle,
dalam Haris, 2001).

Umumnya di lahan lebak persiapan lahan atau pengolahan tanah
belum banyak melaksanakannya, bahkan sekitar 90% belum menggunakan
alat dan mesin pertanian (traktor), Pada tahun-tahun terakhir saat kemarau
berkepanjangan di lahan lebak Hulu Sungai Utara dapat melaksanakan tanam
padi dua kali (IP 200), Menteri Pertanian memberi bantuan alat dan mesin
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pertanian berupa traktor, mesin tan am, mesin pompa serta alar dan mesin
panen. Diharapkan kedepan lahan lebak yang luas tersebut dapat diusahakan
seluas mungkin dengan memanfaatkan alsin pertanian. Penggunaan traktor
untuk kegiatan pengolahan tanah, di daerah rawa lebak bertipe dangkal di
desa Kayu Ara Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa
pekerjaan pengolahan tanah lebih cepat selesai dan kualitas olah tanah lebih
baik bila dibandingkan dengan memakai tenaga manusia yang semakln lama
tenaganya menurun. Intensitas tanam (cropping intensity) di lahan rawa lebak
dapat ditingkatkan menjadi 3 kali dan berpengaruh pada peningkatan produksi
dan penerimaan pendapatan petani.

Penggunaan traktor saat ini sudah menjadi kebutuhan utama petani untuk
mengolah tanah mengingat pengolahan tanah dengan tenaga buruh dianggap
menjadi semakin mahal seiring dengan kurangnya ketersediaan tenaga kerja
karena telah beralih profesi ke non pertanian serta meningkatnya upah buruh
disamping lamanya waktu untuk pengolahan tanah. Kekurangan tenaga kerja
yang disertai dengan naiknya upah dalam usahatani padi tersebut mendorong
petani untuk menggunakan tenaga traktor dan mesin tanam bahkan mesin
panen serta mesin perontok atau mesin combine harvester yang berfungsi untuk
memanen sekaligus merontok. Penyiapan lahan secara manual di lahan lebak
hanya dilakukan dengan cara menebas pada permukaan tanah menggunakan
parang atau tajak (parang bentuk "L") dan waktu yang diperlukan 10-12 haril
ha (0,012 halj) sedang yang menggunakan cangkul dengan tenaga manusia
sebanyak 5 orang hanya menghasilkan kapasitas kerja 0,045 ha/j. Penyiapan
lahan dengan cara mekanis yang menggunakan tenaga kerja hew an (sapi 2
ekor) menghasilkan kapasitas kerja 0,015 halj sedangkan dengan tenaga mesin
(traktor tangan = rotari) kapasitas kerja yang dihasilkan 0,115 halj (Umar dan
Noor, 1994). Namun di wilayah lahan lebak penggunaan tenaga kerja hewan
tidak dilaksanakan.

Menurut Ananto et al. (2000) dalam Umar dan Alihamsyah (2014),
bahwa kapasitas kerja traktor rata-rata secara keseluruhan adalah 0,50 hal
hr dengan luas rata-rata 33 halth. Selain menekan waktu kerja penggunaan
alat pengolah tanah bermesln juga mengurangi biaya kerja, sehingga terjadi
peningkatan efisiensi. Di beberapa lokasi di Sumatera Selatan penggunaan
alat mesin hidrotiller pada lahan yang berlumpur dalam (25-40 em) pada
kondisi gulma yang sudah ditebas dapat diselesaikan dalam waktu 11,11 jlha
atau kapasitas kerjanya 0,09 halj dengan efisiensi 69,33%, sedangkan pada



kondisi bervegetasi kapasitas kerja 0,03-0,06 hajj dengan efisiensi 52,50%
(Alihamsyah et al., 1994 dalam Umar dan Alihamsyah, 2014). Melihat kondisi
rawa lebak yang dipenuhi dengan air pada saat kondisi basah, penggunaan
alat olah tanah (traktor) tidak dapat dilakukan, tetapi dengan alsin hidrotiller
lahan dapat diolah. Pelumpuran dengan alsin hidrotiller menjadi lebih baik
dan struktur tanah menjadi lebih halus.

Gambar 72. Alat olah tanah hidrotiller (a) dan meratakan tanah dengan hand traktor dan
sisir (b) di lahan lebak

Selain pengembangan beberapa alsin yang dapat digunakan untuk
mengolah tanah di lahan raw a baik pasang surut dan rawa lebak, saat ini
telah dikembangkan prototype alat olah tanah yang terbaru oleh Balitbangtan
kerjasama dengan perusahaan alat dan mesin pertanian adalah jenis alsin olah
tanah untuk lahan rawa khususnya pasang surut maupun lahan lebak yakni
traktor amphibi. Traktor Amphibi yang dikembangkan mampu mengolah
tanah dalam kondisi berlumpur hingga 50 cm. Kemampuan traktor amphibi
dapat mengolah tanah segera setelah padi dipanen di lahan rawa sehingga
akan mempercepat pelaksanaan tanam padi musim berikutnya. Hal ini sangat
mendukung program percepatan tanam padi IP 200 di lahan raw a pasang
surut dan raw a lebak. Dikembangkannya alsin traktor amphibi ini, salah satu
penyebab utama selama ini adalah gagal dan kurang berhasilnya pertanaman
padi IP 200 karena keterlambatan tanam pada periode berikutnya sebagai
akibat panjangnya waktu panen dan persiapan tanam/pengolahan tanah.
Kemampuan alat rotari dalam mengolah tanah dan sekaligus mencacah
jerami padi sangat optimal, sehingga akan mempercepat pelapukan dan
pembusukan sisa-sisa jerami tersebut. Kinerja traktor ampibhi ini memiliki
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kapasitas kerja mampu mengolah tanah 2 hektar sehari atau kapasitas 3,5 j/ha
dan mampu beroperasi pada sawah lumpur kedalaman 50 em maupun lahan
kering setelah panen padi (Raharjo 2016). Prototipe traktor amphibi yang telah
berhasil didemontrasikan di depan Menteri Pertanian, namun demikian untuk
kesempurnaan kinerja alsin traktor amphibi ini untuk memperluas kinerja
traktor ini, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BB Mektan)
akan memodifikasi beberapa bagian agar dapat diproduksi seeara massal.
Dengan seluruh inovasi dan teknologi yang dikembangkan Balitbangtan
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta menimbulkan
gairah pada petani untuk turut membangun kedaulatan pangan di Indonesia.

Gambar 73. Traktor arnphibi digunakan untuk olah tanah di lahan lebak

Alat Mesin Penanam
Pada lahan rawa pasang surut atau lahan rawa lebak penggunaan alat

dan mesin tanam sistem mekanisasi dapat dilaksanakan bila kondisi lahan
memenuhi persyaratan untuk menan am menggunakan alat dan me sin tanam,
yakni kondisi lahan rata dan lumpur halus kemudian tidak tenggelam. Alat dan
mesin akan berfungsi baik dan dapat menghasilkan efisiensi yang tinggi serta
akan berpengaruh pada waktu dan kapasitas kerja alat. Kondisi lahan seperti
ini juga dikehendaki oleh alat tanam sistem larik yaitu yang menggunakan alat
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tanam benih langsung (atabela). Keunggulan atabela terletak pada kapasitas
kerjanya yang tinggi sehingga mampu meningkatkan efislensi kerFi(tanam.
Namun terdapat kelemahan atabela untuk penanaman pada kondisi ba ah
karena pengolahan tanah yang tidak sempurna serta tidak ratanyapelumpuran.
Distribusi benih tidak merata karena benih yang jatuh tfd~k dapat mefut{suki

t... / __ .-.",,~ /'"

permukaan tanah dengan baik. Kurang rapinya penjatuhan. benihm~n-J:ebabkan
pertumbuhan tanaman kurang baik, sehingga hasil padi renda"h. Itoh (1991)
dan Morooka (1992) dalam Umar dan Alihamsyah (2014), melaporkan
bahwa pengolahan tanah yang tidak sempurna mengakibatkan kedalaman
olah maupun pelumpuran tidak rata dan pelumpuran tanah yang baik akan
menghasilkan perkeeambahan benih yang seragam. Benih dapat dibenamkan
sampai kedalaman 2-3 em ke dalam tanah. Kondisi tanah perlu dijaga agar
tetap lembab dan setelah benih berkeeambah baru petakan digenangi air.

Selanjutnya dalam proses penanaman khususnya tan am an padi adalah
penggunaan alat/rnesin tanam. Alat/mesin tanam ini sangat membantu petani
untuk mempereepat waktu tan am, selain itu terdapat pilihan beberapa alat
tan am yang akan digunakan berdasarkan luas kepemilikan lahan. Menanam
padi pada lahan seluas satu hektar di lahan pasang surut dengan mesin tanam
memakan waktu sekitar 7-8 jam, sedangkan jika kita menggunakan tenaga
manual (manusia) akan menghabiskan waktu sekitar 193-225 jiha. Waktu
untuk menyelesaikan suatu sistem usahatani padi unggul di lahan pasang
surut dari penyiapan lahan sampai panen, eurahan tenaga kerja sebanyak
1.166 j/ha, yang 195 j/ha diantaranya digunakan untuk kegiatan tanam (Umar
dan Noorginayuwati, 2005). Selanjutnya untuk menyelesaikan satu periode
pertanaman padi dengan teknologi introduksi di wilayah pasang surut pada
lahan sulfat mas am potensial menggunakan waktu kerja sebanyak 899,0 j/ha
didalamnya termasuk penggunaan traktor (olah tanah sempurna) dan 225 j/
ha atau 23,40% tenaga kerja diantaranya untuk kegiatan tanam, sedangkan
dengan teknologi petani waktu tanam yang digunakan 193,50 j/ha (Umar dan
Indrayati, 2013). Pengujian alat tanam benih langsung tipe drum 8 alur yang
ditarik oleh tenaga manusia, kapasitas kerja rata-rata 7,9 HOKlha, lebih tinggi
dibanding tanam pindah yang menggunakan tenaga kerja 30 HOKlha(Ahmad
et 01.,2000). Kemudian hasil kerja alat tan am benih langsung (atabela 6 alur)
di lahan pasang surut Sumatera Selatan, kapasitas kerja yang dihasilkan 0,083
ha/jdengan 2 orang operator (Umar dan Harjono, 2000).
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Penyiapan lahan yang dilakukan petani baik di lahan pasang surut
ataupun rawa lebak umumnya dengan tanpa olah tanah yaitu lahan disemprot
dengan herbisida kemudian rumputnya ditebas. Bila pada lahan-lahan tersebut
akan dilakukan penanaman menggunakan alat tanam bermesin, maka pada
kondisi ini tidak semua alat tanam dapat dioperasikan dengan baik, apalagi
kondisi tanah masih bergelombang atau adanya cekungan.

Alat tanam benih padi bermesin (Power seeder)
Mesin penanam benih padi sawah dengan penggerak mekanis

dimodifikasi dan direkayasa dengan 5 alur tanam. Hasil modifikasi alat tanam
benih berpenggerak enjin yakni power seeder (PS) dan dilakukan pengujian
telah berhasil dan berfungsi baik, dengan kapasitas kerja 3,73 j/ha pada slip
roda traktor <14% dan slip roda penanam <1% serta efektivitas kerja lapang
penanam 86% (Harjono dan Purwanta, 1998 dalam Umar dan Alihamsyah,
2014). Selanjutnya pada penggunaan alat tanam benih bermesin PS (Power
Seeder) yang dilakukan pengujian di lahan rawa pasang surut Sumatera
Selatan menghasilkan kapasitas kerja 3,51 j/ha (Umar dan Harjono, 2000).
Mesin penanam benih padi berpenggerak mesin mekanis dijalankan dengan
menggunakan traktor roda-2 yang digerakkan dengan motor bakar 7,2 hp/1800
rpm dan dioperasikan oleh satu orang operator.

Penggunaan alat tanam suntik bergulir (rolling injection planterIRIP),
dengan tenaga traktor sebagai pendorong menghasilkan kapasitas kerja
0,024 hajj. Hasil pengujian alat tanam yang dilakukan di lahan lebak dangkal
rnemperlihatkan bahwa prototype alat tanam suntik bergulir (RIP) dua jalur
sistem manual dapat berfungsi dengan baik pada penanaman padi diawal
musim penghujan. Penggunaan alat tersebut dapat mempersingkat waktu
kerja dari 41,5 jarnlha menjadi 9 jam/ha pada padi gogo rancah. (Noor, et.al.
2002). Berdasarkan lamanya waktu tanam, temyata cara tanam pindah paling
lama sekitar 192 j/ha dibanding dengan RIP hanya 41,5 j/ha. Namun demikian
waktu terendah yang digunakan untuk kegiatan tanam adalah dengan power
seeder yakni 3,51 j/ha. Hasil pengujian di lahan rawa pasang surut Sumatera
Selatan menunjukkan bahwa kapasitas kerja aktual dari alat tanam bertenaga
mesin (power seeder) 3,51 j/ha dan atabela 12,02 j/ha dengan efisiensi masing-
masing 87,23% dan 50,82%.
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Alat tanam larik - 4 baris
Alat tanam benih langsung sistem larik-4 baris (ATL-4r) menggunakan

penggandeng traktor tangan ukuran keeil berkekuatan 5,5 HP/1800 RPM
dikembangkan dan diuji dilahan lebak kondisi kering. Alat tanam ini
digunakan untuk menanam berbagai biji-bijian antara lain padi, kedelai dan
jagung menggunakan rol penakar yang berbeda-beda.
ATL-4r menggunakan penggandeng traktor tangan menghasilkan kapasitas
keja efektif 0,10 hajj (Umar et aI., 2005). Rendahnya kapasitas kerja pada
ATL-4r karena keeepatan jalan traktor penggandeng yang relatif lambat,
selain itu saat operasional ATL pada kondisi lahan lebak kering, sehingga alat
larik kurang lancar dalam membuat alur tanam dan bahkan mata pembuka
alur tertahan oleh tanah yang keras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengujian ATL-4r pada lahan lebak dangkal di Kal-Sel dengan kecepatan
maju traktor penggandeng 1,902 km/jam kapasitas kerja aktual yang dicapai
oleh alat tan am ini sebesar 5,19 j/ha dan efisiensi 74,17%. (Umar, 2008).

Alat tanam Jarwo transplanter
Terbatasnya tenaga kerja merupakan salah satu kendala dalam kegiatan

usahatani sejak persiapan lahan hingga tanam dan panen. Permasalahan tenaga
kerja tersebut hampir dial ami oleh petani pada semua agroekosistem, baik
di sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut dan rawa lebak. Umumnya
kepemilikan lahan sawah setiap petani di wilayah irigasi berkisar 0,25 - 1 ha,
namun di wilayah-wilayah yang memiliki agroekosistem rawa pasang surut
dan rawa lebak seperti Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan, umurnnya
beberapa petani memiliki lahan sawah untuk tanaman padi cukup luas antara
1 sampai dengan > 3 ha. Selain kompetisi tenaga kerja dengan sektor non
pertanian seperti perdagangan dan pertambangan, kompetisi dalam sektor
pertanian juga terjadi diantaranya dengan perusahaan perkebunan. Penduduk
dengan usia produktif umumnya memilih menjadi tenaga kerja di sektor
perkebunan dan non pertanian, sehingga yang tersisa untuk sektor pertanian
khususnya usahatani padi adalah penduduk dengan usia kurang produktif. Hal
tersebut merupakan salah satu kendala yang membuat produktivitas pertanian
padi sawah menjadi rendah.

Kendala usahatani padi sawah yang berkaitan dengan bio-fisik lahan telah
mampu diatasi dengan menggunakan berbagai inovasi teknologi pertanian
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Gambar 74. Mesin tanam Indo Jarwo Transplanter (Dok. Umar/Balittra)

yang dikembangkan oleh Badan Litbang Pertanian dan sebagian rnerupakan
kearifan lokal. Petani padi dapat rnengolah lahan hingga panen berdasarkan
pengetahuan yang diperoleh dari petani lain ataupun pengetahuan yang
turun ternurun. Narnun rnasalah keterbatasan tenaga kerja, rnengakibatkan
sulitnya dilakukan perluasan areal tanarn di wilayah dengan agroekosistern
tersebut. Badan Litbang Pertanian juga telah rnerniliki solusi untuk rnengatasi
keterbatasan tenaga kerja rnelalui Mekanisasi Pertanian, sejak pengolahan
tanah hingga panen telah tersedia berbagai alat rnekanis yang rnudah
dioperasionalkan oleh petani. Salah satu alat rnekanis yang perlu dirniliki
oleh petani ataupun kelornpok tani adalah Mesin Tanam Pad; Indo Jarwo

Transplanter. Mesin Indo Jarwo Transplanter akan rnernbuat usahatani
padi petani lebih efisien, karena akan rnernpercepat waktu dan rnenurunkan
biaya tanarn. Untuk rnenanarn 1 ha bibit padi, satu unit rnesin tanarn Indo
Jarwo Transplanter rnernpunyai kernarnpuan setara dengan 20 tenaga kerja
tanarn. Selain itu rnesin tanarn Indo Jarwo Transplanter rnarnpu rnenurunkan
biaya tanarn dan sekaligus rnernpercepat waktu tanarn. Mesin tersebut akan
rnernbantu petani rnenanarn padi dengan sistern tanarn jajar legowo (jarwo)
2:1. Sistern tanarnjarwo 2:1 telah dibuktikan rnarnpu rnendorong peningkatan
produktivitas padi dan dengan sistern tanarn tersebut populasi tanarnan akan
tetap tinggi yaitu rnencapai 213.000.

Balittra Banjarbaru telah rnelakukan ujicoba sekaligus rnengevaluasi
penggunaan alat tanarn padi Indo Jarwo Transplanter di lahan rawa pasang
surut, bahwa alat tanarn tersebut dapat beroperasi dengan baik. Narnun karena
kondisi lahan setelah diolah rnenggunakan traktor kurang rata sehingga
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jalannya alsin tanam tersebut kurang lanear karena sebagian lahan masih
tersimpan air yang tinggi dengan kondisi lumpur yang agak dalam. Hasil uji
eoba menunjukkan bahwa alsin Indo Jarwo Transplanter dapat menyelesaikan
penanaman seluas satu hektar lebih besar dari 7 j/ha dengan alur penanaman
masih terdapat tanaman yang kosong karena keeepatan picker menarik bibit
padi yang tidak seragam.

BPTP Sumsel melakukan uji eoba sekaligus mendemonstrasikan kinerja
mesin tanam padi ''jarwo transplanter" di lahan sawah rawa lebak modem dan
diharapkan kedepan dapat melengkapi peralatan modem dalarn kawasan sawah
rawa lebak. Selanjutnya hasil uji eoba mesin tanam padi jarwo transplanter
pada lahan sawah raw a lebak di Sumatera Selatan tersebut menunjukkan
bahwa seeara umum mesin transplanter dapat beroperasi dengan baik, namun
karena tidak seragamnya lahan sawah dengan kedalarnan lumpur hingga 60
em, maka sering kali mesin tidak dapat bekerja dengan baik (tenggelam dan
jalan ditempat). Oleh karena itu, perlu ditambahkan air pada sawah agar
tidak terlalu lengket serta pengaturan ketinggian antara pelarnpung dengan
mesin penggerak transplanter agar roda dapat menapak lapisan keras hingga
kedalaman 60 ern. Kinerja mesin tanam jarwo transplanter 2: 1 ini relative
lebih baik dan mampu beroperasi di lahan berlumpur berat dibanding dengan
mesin tanam jenis lain yang selalu slip dan tidak bisa bergerak pada lahan
yang lumpumya lebih dalam. Agar mesin tanam padi jarwo transplanter dapat
beroperasi dengan baik dan lanear maka perlu diperhatikan kondisi lahan
sawah yang akan ditanami agar diberikan air irigasi yang eukup (macak-
maeak). Selain itu perlu ditambahkan bahan organik agar kondisi sawah
tidak terlalu berlumpur. Diharapkan setelah ditanarni padi selama dua musim
mendatang, kondisi sawah rawa lebak tersebut mampu membentuk lapisan
keras (hardpan) sebagai pijakan roda dari alsintan termasuk me sin tanam
jarwo transplanter yang akan digunakan.

Alat Mesin Pemanen
Mesin panen gergaji berputar (mower)

Mower adalah mesin pemotong rumput tipe gendong dimana pisaunya
diganti dengan gergaji piring dan dilengkapi dengan lempeng pengarah rebah-
nya batang padi. EnjinJmotor penggerak digendong di punggung operator,
kemudian tenaganya disalurkan ke gergaji pemotong melalui poros tleksibel
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menuju poros rigid di dalam pipa aluminium yang juga dipegang oleh tangan
operator untuk menggerakkan pisau pemotong.

Gambar 75. Mesin Panen Berputar (Mower)

Sesuai dengan fungsinya pemotong rumput, maka modifikasi mower ini
dilakukan untuk memotong tegakan tanaman padi di lahan saat panen dengan
waktu yang relatif lebih singkat dibanding kalau menggunakan tenaga manusia
menggunakan sabit.

Adapun eara kerja alsin panen sabit (mower) rnirip pemotong rumput
yakni memotong tegakan padi di lahan pada saat panen. Saat menghidupkan
mesin mower, dengan putaran pisau mata gergaji bentuk piringan dijalankan
dengan ayunan kearah kiri dan kanan hingga setengah lingkaran. Padi dipotong
berdasarkan gerakan putar me sin yang memutar pis au piringan dengan
keeepatan memotong rata-rata 9,50 m2/menit. Hasil pemotongan tegakan padi
rebah ke bagian tepi kiri dan kanan selebar 80-100 em pemotongan sehingga
terjadi tumpukan jerarni yang tidak terlalu tinggi.

Pengujian terhadap kinerja mesin sabit (Mower) dilaksanakan pada
keeepatanjalan rata-rata pemanenan padi 0,57 km/jam (9,07 rnlmenit). Lebar
kerja 100 em (4 alur x 25 em) dengan arah tegak lurus baris alur tanaman padi,
diperoleh kapasitas kerja 18,02 jlha. Lebar optimum yang disarankan alur padi
yang akan dipotong adalah 4 baris alur tanaman padi.Kapasitas kerja mesin
sabit mower 18 jlha, efisiensi kerja lapang 95,5%,dan kehilangan 0,35% (BBP
Mektan, 2007). Kapasitas rata-rata pemanenan padi antara 9,07-10,95 rnlmenit
dengan lebar kerja teoritis 75-100 em (3-4 baris) yang menunjukkan kapasitas
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kerja teoritis 18,54-26,3 j/ha dengan konsumsi bahan bakar 0,60-0,86 L/ha.
t

Tenaga penggeraknya adalah mesin bensin 2 tak dengan kekuatan 2 hp/6000
rpm, berbahan bakar bensin campur. , .!:~
Tabe154.Hasil uji mesin panen padi (Mower) untuk di lahan sawah, 2007-........ -'\, .•}i...l

~(jl~'"

• ' Parameteruji.' .J;' '?$atuao, - , ·~~3btris." ~~~~btlri~".t~
Keeepatan kerja (km/jam) 9,51 10,95
Lebar kerja (em) 80 90
Kapasitas kerja (j/ha) 26,30 19,60
Efisiensi kerja (%) 82,38 86,28
Konsumsi bahan bakar H/jam) 0,60 0,59
Kehilangan hasil panen (%) 0,35 0,35

Sumber : Handaka dan Pitoyo (2008)

Mesin Pemanen Padi
Keterbatasan tenaga kerja periode tanam dan panen membuat para petani

harus berfikir apabila sudah mendekati musim panen padi, karena akan terjadi
keterlambatan panen akibat tidak tersedia tenaga panen yang menyebabkan
tertundanya waktu panen yang banyak terjadi kerontokan gabah dari malainya.
Setelah berkembangnya teknologi mesin pemanen padi, petani sudah mulai
mengenal dan akrab dengan teknologi tersebut bahkan demi kelancaran waktu
panen ada beberapa perusahaan yang siap menyewakan mesin pan en secara
komersil. Mesin yang disewa tersebut antara lain reaper, combine harvester.

Mesin Panen Padi Reaper
Di lahan rawa lebak, me sin panen reaper belum berkembang, namun

alat tersebut sudah tersedia apabila luas panen padi yang ada di lahan lebak
pada hamparan luas. Alat panen reaper siap dimanfaatkan untuk mengatasi
kekurangan tenaga kerja pada saat panen tiba.

Cara kerja mesin reaper ini adalah men gait rumpun padi, kemudian
memotong dan selanjutnya dilempar kesebelah kanan mesin di atas permukaan
tanah. Setiap lemparan potongan jerami dengan malainya tergantung dari
jumlah alur pemotongan dari mesin. Untuk memudahkan pengangkutan
ketempat perontokan biasanya padi yang ada disamping kanan alat diikat
dulu atau dimasukkan ke dalam karung agar tidak banyak gabah yang hilang
karena lepas dari rantainya.
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Gambar 76. Mesin pemanen padi reaper (a) dan reaper tipe 4 row (b)

Mesin reaper dioperasikan oleh satu orang dan dibantu 2 orang untuk
mengikat atau mengarnngkan. Tenaga motor penggeraknya berkisar antara
2,5 sampai 3 Daya Kuda (HP).

Tipe mesin reaper ada 3 jenis : (1) Reaper 3 row, (2) Reaper 4 row,
dan (3) Reaper 5 row. Tipe mesin reaper dengan lebar kerja satu meter
biasanya mempunyai jumlah alur (row) = 3. Mesin panen padi reapper
dan telah digunakan di lahan pasang surut terntama untuk penanaman padi
varietas unggul yang waktu panennya bertepatan dengan musim kemarau
(musim tanam ke 2). Reaper dapat dioperasikan pada lahan yang kondisinya
agak basah, karena beban alat tidak terlalu berat, sehingga gerak pemotong
berfungsi dengan baik.Kelemahan dari penggunaan dari mesin ini adalah bagi
varietas padi yang mudah rontok, dimana akan banyak padi yang rontok akibat
getaran atau perlakuan oleh mesin. Kelemahan lainnya adalah biaya awal yang
tinggi, yaitu harga pembeliannya dan harga bahan bakar yang terns meningkat.
Akan tetapi terdapat beberapa keuntungan adalah sebagai berikut : 1) Kapasitas
kerjanya (j/ha) tinggi, 2) Hanya membutuhkan 2-3 orang untuk panen dalam 1
hektar, 3) Biaya panen per hektar relatif lebih rendah dibandingkan dengan cara
tradisional. 4) Kehilangan gabah di sawah relatif lebih rendah bagi varietas
padi yang sukar rontok dan 5) Dapat dimiliki kelompok tani secara koperasi.

Mesin panen reaper yang dioperasikan di lahan pasang surut KP
Handilmanarap, membutuhkan waktu sekitar 5,63 j/ha, dengan demikian
efisiensi yang dihasilkan cukup tinggi yakni 89,90% (Noor dan Muhammad,
1998 dalam Umar danAliharnsyah, 2014). Kapasitas kerja mesin reapper, pada

• pemotongan bagian atas tanaman sekitar 5,35 j/ha sedangkan bila dilakukan
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pemotongan pada bagian bawah tanaman kapasitas kerja berkisar 5,99 j/
ha. Kapasitas kerja rata-rata dari hasil pengujian adalah 5,67 j/ha dengan
keadaan gabah kotor yang telah dirontok (disisir), Penggunaan reapper dapat
menekan kehilangan hasil sebesar 6,1% (Noor, et al., 2001 dalam Umar dan
Alihamsyah, 2014). Penggunaan reapper dianjurkan pada daerah-daerah yang
kekurangan tenaga kerja dan dioperasikan di lahan dengan kondisi baik (tidak
tergenang, tidak berlumpur dan tidak becek).

Tabe155.Keragaan 2 jenis mesin panen di lahan rawa pasang surut, KP Handil Manarap,
Kalimantan Selatan, 2001.

Kapasitas kerja lapang
Efisiensi

(j/ha) 5,63 8,50

Bahan bakar minyak
Gabah tidak terpanen

[%) 89,90
(l/ha)
[%)

3,60
3,65

13,38
2,22

[%) 13,75 10,46Gabah tercecer
[%) 7,92Kotoran

Sumber : Noor dan Muhammad (1998); Noor et al., (2001)

Kapasitas kerja alat yang diperoleh dapat mendukung untuk pengembangan
mesin panen namun keberadaan mesin pemanen terse but tidak serta merta
diterima langsung oleh petani. Adanya alat panen bermesin akan mengurangi
kesempatan kerja sebagian petani walaupun disebutkan ketersediaan tenaga
kerja sedikit. Dengan adanya mesin panen berrnesin dikhawatirkan tenaga
pemanen yang rutin bekerja setiap musim akan terdesak akibat penggunaan
mesin tersebut.Kelangkaan tenaga kerja memberi peluang mundumya waktu
panen, akibatnya susut akan menjadi besar. Teknologi mekanisasi alat panen
yang sudah ada dapat dilaksanakan tepat waktu, namun alat panen reapper
memberikan angka susut bervariasi dari angka 0,1% sampai maksimum 2%
(BBP Alsintan, 1999 dalam Umar dan Alihamsyah, 2014) dibanding tenaga
manusia susut panen lebih besar. Mesin panen reaper di tingkat petani belum
berkembang.

Mesin Panen Combine harvester
Mesin ini berfungsi untuk memotong batang padi sekaligus merontokkan

kemudian memasukkan gabah ke dalam karung atau wadah penampung
sementara. Bagian pemotong dari mesin ini hampir sarna dengan bagian pemotong
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binder, narnun bagian pengikatnya diganti dengan alat perontok. Setelah gabah
dirontokkan jerami bisa dicacah kecil-keeil sepanjang 5 em dan ditebar di atas
lahan, atau diikat dan dilemparkan ke satu sisi untuk kemudian dikumpulkan.

Combine harvester jenis ini tersedia dalam tipe dorong (mini combine)
maupun tipe kemudi, yang berukuran lebih besar (Gambar 77). Lebar
pemotongan bervariasi dari 60 cm hingga 1,5 meter. Karena jauh lebih berat
dari pada binder bagian penggerak majunya dibuat dalarn bentuk trak karet (full

track rubber belt). Kinerja mesin ini bergantung pada jenis dan besamya mesin.
Pelaksanaan panen melalui pengujian di lahan pasang surut tahun 2014 di
KeearnatanAnjir, Barito Kuala, kapasitas kerja sekitar 2000 kg/jam dan dapat
diselesaikan dalarn waktu 2 j/ha dengan perhitungan hasil padi di lahan pasang
surut 4 tonlha. Penggunaan mesin panen combine harvester dapat menekan
tenaga kerja 30-50 HOKlha menjadi hanya 3 orang per mesin panen. Dengan
mesin panen combine harvester penyusutan maksimal 2% (Prayoga, 2011).

Balittra Banjarbaru telah melakukan pengujian mini combine harvester
di lahan pasang surut tahun 2015 di desa Sidomulyo, kabupaten Kapuas
Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa untuk luasan satu hektar bila operator
sudah menguasai dengan hasil yang dipanen atau kapasitas kerja 5-7 jam per
hektar. Alat panen mini combine harvester dengan kekuatan mesin 17 PK
dapat digunakan di lahan lebak, karena beban dari mini combine ini tidak
terlalu besar sehingga tanah lahan lebak yang kondisi kering saat panen dapat
menahan beban dengan gaya tekan mesin ke permukaan tanah 0,13 kg/ern'
dari alat panen tersebut.

Mesin Perontok Padi
Tanaman padi umumnya setelah dipanen akan dilakukan pelepasan

butir gabah dad tangkai malainya sehingga menjadi butir gabah dan akan
diproses lebih lanjut untuk rnenjaga kualitas gabahnya agar terhindar dari
segala serangan hama dan penyakit baik sebelum disimpan rnaupun setelah
disimpan. Proses pelepasan butir gabah menggunakan alat mekanis ataupun
yang bermesin agar gabah yang dirontok tidak mengalami kerusakan fisiko
Pada awalnya perontokan dengan cara diiles, digebot (dibanting) kemudian
menggunakan pedal thresher, tapi saat ini perontokan menggunakan pedal
thresher mulai ditinggalkan karena kapasitas produksinya harnpir sarna dengan
cara gebot (Herawati, 2008; Gambar 77) dan petani mengalami kesulitan
dalam penggunaan pedal thresher sehingga efisiensi waktu menjadi lebih
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rendah dibanding cara gebot. Menurut Setyono etal. (2001)-, ..perO,lltQkan
gabah dengan cara digebot menyisakan gabah yang tidak terontok sebanyak
6,4-8,9%. Angka tersebut dapat ditekan jika perontokari menggunakan mesin
perontok.Penggunaan rnesin perontok menyebabkan gabah tidak terontok
sangat rendah, yaitu kurang dad satu persen. /~ - - S ~· .•

Gambar 77. Mesin pemanen Combine Harvester (a) dan perontokan denganpower
thresher (b). (Dok. UrnarfBalittra)

Power thresher adalah mesin perontok yang menggunakan sumber
tenaga penggerak enjin baik bensin maupun diesel. Thresher berfungsi untuk
merontokkan padi menjadi butir gabah dan mengurangi keretakan butir gabah
sekecil mungkin dengan cara mengatur kecepatan putar silinder perontok.
Menurut Hasbullah dan Indaryani (2009) perontokan menggunakan mesin
thresher dapat menekan proses kehilangan padi <3% dengan menggunakan
putaran silinder sekitar 450 rpm.

Di lahan lebak, umumnya yang ada di daerah kabupaten Hulu Sungai
Utara Kalimantan Selatan menaman padi varietas unggul di lahan lebak
dangkal, setelah dilakukan panen pada kondisi kering kemudian padi tersebut
dirontokkan menggunakan mesin perontok (power thresher). Kebanyakan
mesin perontok yang digunakan adalah mesin buatan lokal yang telah
dimodifikasi dari pabrikan terdahulu. Data tentang kapasitas kerja mesin
perontok yang tersebar di daerah lebak selama ini terutama dalam kurun waktu
5 tahun terakhir belum diperoleh informasi tetapi kebanyakan petani lahan
lebak di kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan perontokan menggunakan
mesin perontok lokaL Sebagai ilustrasi hasil penelitian yang dilakukan di lahan
pasang surut Sumatera Selatan yang menggunakan me sin thresher modifikasi
tipe TH6-G88 dengan kecepatan putar 370 rpm sampal 700 rpm menghasilkan
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kapasitas perontokan 424,20 kg/j - 723,60 kg/j dengan kerusakan gabah <1%
(Umar, et al, 2001 dalam Umar dan Alihamsyah, 2014).

Tabel 56. Pengaruh kecepatan putar motor penggerak terhadap kapasitas perontokan dengan
mesin perontok ru6-G88, Sumsel, 2001.

Kapasitas perontokan {kg/jam) $6Suai putaran (rpm) Rata-rata
480 ~ 700

5,5 547,8 630,0 754,2 592,5 ns
7,7 535,8 640,2 712,2 573,0 ns
8,5 547,8 604,2 703,8 571,5 ns
Rata-rata 543,6 c 624,6 b 723,6 a

Peningkatan (%) 0,019 0,013 0,016

Surnber : Umar et al., (2001)

Pembersihan gabah dari kotoran
Setelah gabah dirontok baik menggunakan mesin perontok atau cara

gebot biasanya berbagai kotoran terikut pada hasil perontokan seperti potongan
tangkai padi (merang), gabah hampa, tanah, pasir, potongan malai, potongan
daun atau bagian tanaman lainnya. Proses pembersihan gabah dilakukan bila
proses perontokan padi menggunakan thresher atau gebot. Pembersihan juga
akan meningkatkan mutu beras pada proses penggilingan. Pernbersihan gabah
dari kotoranllimbah dapat dilakukan dengan cara menghembuskan angin
ke tumpukan gabah, ditampi, diayakdengan menggunakan blower manual
(blower yang digerakkan dengan tangan) atau dengan "seed cleaner" (mesin
pembersih), Bila pembersihan gabah hanya mengandalkan tenaga manusia
yakni mengharapkan hembusan angin dengan jumlah gabah yang dibersihkan
sangat sedikit, dirasakan tingkat kejerihan kerja dalam membersihkan kotoran
gabah semakin tinggi, oleh karena itu petani lokal melakukan modifikasi atau
mengubah cara pembersihan gabah secara alami dengan alat sederhana yang
menggunakan angin laminer yang dikenal dengan nama gumbaan (Gambar 78).

Gumbaan adalah alat pembersih gabah yang sederhana terbuat dari
bahan papan tipis menggunakan kipas yang diputar dengan engkol untuk
mendapatkan angin sebagai penghembus kotoran. Petani di lahan pasang surut
Kalimantan Selatan umumnya menggunakan "gumbaan" karena lebih efektif
dan efisien serta murah demikian juga untuk daerah lebak. Secara spesifik
pengujian khusus penggunaan alat gumbaan tidak pernah dilakukan tapi hasil
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pengujian dengan kecepatan putar antara 200-250 rpm,alat pembersih gabah
lokal (gumbaan) mampu menghasilkan gabah bersih 500 hingga 600 kg/jam
dengan tingkat kebersihan sekitar 93% (Anonim 2011).

Pengeringan Padi
Pengeringan adalah suatu usaha menurunkankadar airdari suatu bahan

untuk memperoleh suatu kadar air yang seimbang dengan kadar air udara
dalam atmosfir. Menurut Brooker et al., (2004) pengeringan merupakan proses
pengurangan kadar air bahan hingga mencapai kadar air tertentu sehingga
menghambat laju kerusakan bahan akibat aktifitas biologi dan kimia. Pada
prinsipnya pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air dari suatu
produk pertanian sehingga dapat dilaksanakan untuk proses selanjutnya. Dasar
proses pengeringan adalah terjadinya penguapan air bahan ke udara karena
perbedaan kandungan uap air antara udara dengan bahan yang dikeringkan.
Pengeringan gabah sangat penting dan merupakan proses pendahuluan untuk
menghasilkan kualitas beras yang tinggi. Gabah dikeringkan sampai dengan
kadar air yang diinginkan dan jika gabah digiling akan dihasilkan beras
berkualitas baik. Pengeringan yang dilakukan terlalu lama pada suhu rendah
dapat menyebabkan tumbuhnya jamur dan terjadi pembusukan terutama pada
musim hujan. Sebaliknya pengeringan pada temperatur yang terlalu tinggi
bisa menyebabkan kerusakan butiran baik secara fisik maupun kimia (lstadi
et al.,1999). Tujuan pengeringan hasil pertanian adalah:memperpanjang
umur simpan produksi pangan, mempertahankan daya hidup dari biji-bijian
dalam waktu lebih lama, mempertinggi mutu giling, menyiapkan hasil
untuk pengolahan lebih lanjut, mempertahankan nilai gizi dan kegunaan
sisa atau hasil sampingan, dan memperkecil biaya trasportasi. Pengeringan
menyebabkan terjadinya dua proses secara bersamaan, yaitu: (1) Perpindahan
panas dari lingkungan untuk menguapkan air pada permukaan bahan, (2)
Perpindahan massa (air) di dalam bahan akibat penguapan pada proses pertarna.

Pada lahan rawa umumnya pengeringan secara mekanis yang
menggunakan alat tidak dilaksanakan karena salah satunya alat pengering
buatan, baik bantuan maupun kepemilikan kelompok tidak ada, jadi petani
hanya melakukan pengeringan secara alami yakni dengan cara rnenjemur.
Kondisi menjemurnyapun tidak sebaik yang direncanakan seperti menjemur
di lantai pengering tetapi biasanya petani menjernur pada lahan-lahan
sawah yang sudah bersih dari sisa jerami yang dipotong saar pan no Selain
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itu biasanya petani hanya rnenjernur pada lahan bagian pinggir yang agak
tinggi dan beralaskan tikar dengan ukuran yang relatif keeil atau pada jalan-
jalan kebun. Yang perlu rnendapat perhatian apabila setelah padi dipanen
kondisi tanah rnasih belum kering dan rnasih terdapat eurah hujan sehingga
penjernuran ditunda. Jika penjernuran ditunda selarna 1-3 hari, rnaka gabah
akan rnengalarni kerusakan. Kondisi seperti ini akan rnenyebabkan turunnya
rnutu gabah dan beras giling yang dicirikan adanya butir kuning dan gabah
yang berkecarnbah. Penundaan pengeringan setelah gabah dirontok selarna
3 hari kerusakan gabah sebesar 3,72% (Urnar, 1994 dalarn Urnar dan
Alihamsyah, 2014). Apabila terjadi penundaan pengeringan di rnusirn hujan
1, 3, dan 5 hari dengan kadar air> 25 % akan rneningkatkan kandungan butir
kuning berturut-turut 0,21%; 1,21% dan 3,38% (Purwadaria et al., 1994).

Penggilingan
Penggilingan padi rnerupakan proses yang rnerubah gabah rnenjadi beras.

Proses penggilingan padi terdiri dari dua tahap, yaitu: (1) pengupasan kulit
gabah rnenjadi beras pecah kulit (BPK), dan (2) penyosohan beras peeah kulit
rnenjadi beras sosoh dimana bagian kulit aleuron dihilangkan. Tujuan utarna
proses penggilingan adalah rnenghasilkan beras giling. Teknik penggilingan
yang benar dan kondisi alsin yang baik akan rnenghasilkan beras giling yang
berrnutu baik (Setyono, 2006).

Di beberapa daerah sentra produksi beras terrnasuk di wilayah lebak
terdapat ternpat penggilingan baik yang berkapasitas besar rnaupun kapasitas
keeil. Rata-rata kepernilikan rnesin giling di wilayah lahan lebak yang
berkapasitas sedang, dengan dernikian investasi yang diperlukan untuk
rnengoperasikan rnesin giling kapasitas sedang tidak terlalu tinggi, dan
rnesin yang digunakan adalah tipe rubber roll yang rnernpunyai 2 buah roll
yang berputar berlawanan arah berfungsi untuk rnenekan perrnukaan gabah
sehingga sekam terkelupas.

Kualitas dan rendernen hasil penggilingan padi sangat dipengaruhi oleh
prosedur penggilingan, pengoperasian rnesin, umur rnesin, rnanajernen dan
perawatan rnesin. Proses penyosohan (pernolesan) beras rnerupakan kegiatan
yang sangat rnenentukan kualitas dan rendernen beras. Penyosohan yang
kurang baik akan rnenurunkan nilai jual berasnya, sedangkan penyosohan
yang berlebihan akan rnenurunkan rendernen dan pendapatan. Pernanfaatan
rnesin giling dengan hasil yang banyak setelah panen diharapkan beras yang



dihasilkan berkualitas baik dengan persentase beras kepala yang tinggi.
Secara kasat mata terlihat bahwa hasll giling dari beberapa-mestn glllng yang
beroperasi di wilayah lahan lebak cukup baik dengan rena~en sekitar/6o'%
dan beras kepala >65%. Ini menunjukkan bahwa pemanfaa(.a:n:mesln iiling
sudah optimal.

Garnbar 78. Alat pembersih benih atau gumbaan (a) dan mesin pemecah kulit (b)
(Ook. UmarlBalittra)

VI. Penutup
Teknologi mekanisasi menjadi prioritas dalam mendukung peningkatan

produksi padi di lahan rawa lebak. Penggunaan alat dan mesin pertanian
(alsintan) termasuk didalamnya alat-alat pasca panen diharapkan dapat
meningkatkan kualitas hasil sesuai dengan yang disyaratkan.

Pengembangan mekanisasi pertanian (alsintan) di lahan rawa lebak
memerlukan dukungan kebijakan untuk percepatan antara lain jumlah,
keragaman dan tipe alat yang tepat, prasarana dan sarana pendukung
seperti perbengkelan, permodalan, kelembagaan pelayanan dan penyediaan,
penyuluhan dan pelatihan, termasuk peningkatan kapasitas petani untuk
berubah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pertanian dalarn arti
luas.

Mekanisasi pertanian di lahan rawa, khususnya rawa lebak sangat
penting dan strategis sehingga perlu dilakukan berbagai upaya percepatan
pengembangan mekanisasi pertanian dalam uatu sistern produksi pertanian.
Upaya percepatan yang bisa dilakukan adalah peningkatan dan penyernpumaan
dalam hal : (1) kebijakan dan program pemerintah, (2) penguatan kapasitas
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petani, termasuk sikap masyarakat untuk perubahan dari manual-konvensional
ke alat dan mesin pertanian yang lebih modern, (3) pengutanan kelembagaan
petani dan usaha jasa alsintan, (3) industri dan perdagangan alsintan, (4)
infrastruktur penunjang dan pembiayaan, dan (5) pengembangan database
serta roadmap pengembangan alsintan.

Selain itu, komitmen dan jalinan kerja sarna yang sinergis dan harmonis
antar pemangku kepentingan pengembangan mekanisasi pertanian, yaitu
lembaga penelitian dan perguruan tinggi, kalangan industri/swasta dan
pemerintah dengan petanilkelompok tani sebagai beneficiary target sesuai
dengan fungsinya masing-masing harus selalu dikembangkan dan ditingkatkan.
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ASPEK SOSIAl EKONOMI PETANI

DllAHAN RAWA lEBAK

Yanti Rina D dan Herman Subagio
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

Ringkasan
Pengembangan lahan raw a lebak untuk pertanian merupakan

salah satu alternatif untuk mengantisipasi semakin berkurangnya lahan
pertanian di Pulau Jawa, sebagai akibat alih fungsi lahan ke lahan non
pertanian. Lahan rawa lebak dirasa penting apabila terjadi musim kemarau
panjang di Jawa dan daerah sentra produksi lainnya. Karakteristik petani
di lahan rawa lebak antara lain: umur petani berada pada umur produktif
dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah
Pertama. Pemilikan lahan rata-rata 0,87 haiKK. Pemilikan modal petani
masih rendah, sehingga perlu pinjaman modal dengan tingkat bunga
rendah disertai dengan pengawalan pemanfaatannya.Tingkat adopsi
teknologi budidaya padi berada pada tahap sedang. Peningkatan produksi
memerlukan perbaikan budidaya seperti jumlah benih per hektar,
pemupukan, pengendalian gulma dan sistem tanam jajar legowo. Persepsi
petani terhadap PTT adalah positf. Petani lebak lebih menyukai varietas
Inpari 17 kemudian Inpari 30, Mekongga dan Ciherang. Sedangkan
varietas Inpara 3 disukai petani karena memiliki karakteristik seperti
memiliki daya adaptasi, jumlah anakan, tinggi tanaman, umur tanaman,
ketahanan terhadap OPT, produktivitas, tingkat kerontokan dan rasa nasi.
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Pola tanam padi dua kali setahun dapat diterapkan di lahan lebak tengahan
dan dapat meningkatkan pendapatan petani 76,65% dibanding bertanam
satu kali setahun. Pendapatan petani lahan rawa lebak bersumber dari
musim kemarau (70,11 %) lebih tinggi dibanding musim hujan (29,89%).
Pengusahaan komoditas tanaman pangan, hortikultura, ikan, itik alabio
dan kerbau eukup efisien, sehingga dapat dikembangkan dengan lebih
luas dan intensif dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan lebak.
Hal ini dapat dilakukan apabila kinerja kelembagaan penunjang seperti
kelembagaan penyuluhan, sarana produksi, kelompok tani, P3A, UPJA
dan pemasaran ditingkatkan.

I. Pendahuluan
Pemanfaatan lahan rawa lebak untuk pertanian merupakan salah satu

alternative untuk mempertahankan swa sembada pangan, mengingat semakin
berkurangnya lahan subur di Pulau Jawa.Di Indonesia, luas lahan lebak
diperkirakan sekitar 13,28 juta hektar yang terdiri atas lebak dangkal 4,167
juta ha, lebak tengahan 6,075 juta ha, dan lebak dalam 3,038 juta ha (Nugroho
et al. 1992). Potensi lahan lebak untuk areal pertanian diperkirakan seluas
10,19 juta ha tetapi yang dibuka baru seluas 1,55 juta ha dan dimanfaatkan
untuk pertanian hanya sekitar 0,729 juta ha. Lahan tersebut umumnya berada
di Sumatera, Kalimantan dan Papua (Alihamsyah 2005). Luas lahan lebak di
Kalimantan Selatan sekitar 208.893 ha dan telah difungsikan untuk tanaman
pangan seluas 74.544 ha. Pemanfaatan lahan lebak belum optimal, hal ini
disebabkan masalah teknis dan sosial ekonomis. Genangan air yang terlalu
dalam dan penentuan waktu tanam yang sulit diprediksi, sehingga tidakjarang
pertanaman padi mengalami kekeringan.

Berdasarkan lama dan ketinggian genangan air, lahan rawa lebak
dikelompokkan menjadi lebak dangkal, lebak ten gahan, dan lebak dalam.
Lebak dangkal dicirikan oleh ketinggian genangan air 50 em dengan lama
genangan < 3 bulan yang seeara analogis disamakan dengan kategori Watun
I - Watun II (istilah Kalimantan Selatan). Kategori watun I adalah areal
sepanjang 300 depa (1 depa =1,7 m) yang diukur dari tepi rawa dalam hal ini
adalah lahan pekarangan kearah tengah rawa. Watun II merupakan areal yang
posisinya lebih dalam dari watun I yaitu sepanjang 510 m dari batas akhir
watun 1. Lebak tengahan dicirikan oleh ketinggian genangan air antara 50
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em - 100 em, dengan lama genangan 4 - 6 bulan yang dapat dianalogiskan
dengan watun III - IV. Lebak dalam adalah lebak yang genangan airnya >
100 em selama lebih dari 6 bulan. (Balittra, 2011). Selain itu di lahan lebak
juga ditemui berbagai tipologi lahan, antara lain lahan potensial (endapan
sungai), lahan bergambutlgambut, dan lahan sulfat masam (endapan marin).
Hasil penelitian Alkusuma et al (2001) menunjukkan dominasi alluvial
dan gambut pada lahan lebak di empat propinsi, Kalimantan Selatan, Riau,
Sumatera Selatan, dan Lampung.

Pengusahaan padi di lahan lebak dilakukan pada musim kemarau. Waktu
tanam sangat tergantung dengan kondisi air di sawah, bila musim kemarau
eepat datang dan berlangsung eukup lama, maka waktu bertanam lebih panjang
dan areal yang ditanami semakin luas. Bertanam padi pada musim kemarau,
petani sering mengalami kekeringan. Teknologi pompa air telah dikenalkan
oleh pemerintah untuk mengatasi kekurangan air pada pertanaman di musim
kemarau. Penggunaan irigasi pompa sudah berkembang di lahan lebak dan
sangat membantu untuk keberhasilan dalam usahatani padi, namun ditinjau
dari teknologi yang digunakan masih kurang efisien dan hanya sekedar
penyelamatan hasil panen tanpa memperhitungkan nilai ekonomisnya.

Sebagian lokasi telah diusahakan untuk penanaman padi menjelang
musim penghujan (padi surung), terutama di daerah rawa lebak dangkal.
Luas tanam padi pada musim penghujan masih sempit dan risiko kegagalan
panen eukup tinggi akibat genangan air yang tinggi dan serangan hama
tikus. Oleh karena itu budidaya tanaman padi pada musim penghujan kurang
kompetitif dibanding dengan kegiatan meneari ikan. Sejalan dengan usaha
mengoptimalkan pengembangan lahan lebak untuk usaha pertanian sekaligus
meningkatkan diversifikasi hasil pertanian dan pendapatan, maka dilakukan
penataan lahan. Lahan lebak dapat ditata sebagai sawah atau kombinasi sawah
dengan tukungan maupun sistem surjan yang disesuaikan dengan tipe lahan
dan jenis tanahnya.

Teknologi selalu berkembang untuk mengimbangi permintaan pangan
akibat bertambah penduduk. Adopsi teknologi dipengaruhi oleh faktor
internal dan eksternal petani. Faktor eksternal berkaitan erat dan bertujuan
untuk mengatasi kekurangan faktor internal. Keberhasilan pembangunan
tidak hanya tergantung faktor teknis, biologis tetapi juga sosial ekonomis
dan kelembagaan.
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Suatu inovasi, baru bermanfaat apabila dapat menjangkau dan diterapkan
oleh pihak yang membutuhkan atau penggunanya. Untuk itu diperlukan suatu
lembaga baik formal maupun informal yang mampu mengembangkan inovasi
tersebut. Lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi rnitra bagi petani dalam
mengadopsi teknologi. Ada kalanya lembaga informallebih mudah masuk dan
diserap pengguna, karena cara-cara komunikasi informal yang sangat efektif
dalam pengembangan inovasi (de Vito, 1977).

Berbagai komoditas pertanian telah dikembangkan di lahan lebak dengan
memperhatikan kondisi setempat, aspek tanah, pola genangan dan aspek sosial
ekonomi. Oleh karena itu pada beberapa lokasi terdapat sentra komoditas
yang berbeda. Menurut hasil penelitian Arifin et al (2006) melaporkan bahwa
berdasarkan sifat fisiko kimia tanah, pol a genangan dan penilaian kesesuaian
lahan, diperoleh beberapa model penggunaan lahan untuk (1) padi rintak-
bero, (2) padi rintak - Palawija, (3) Padi rintak - Hortikultura, (4) usahatani
perikanan, (5) usahatani peternakan (itik alabio dan kerbau).

Banyak faktor yang menentukan pemanfaatan lahan lebak. Faktor
penentu pola pengusahaan lahan oleh petani secara monokultur tanaman
disebabkan oleh (a) persepsi yang keliru bahwa usahatani yang dijalaninya
sekarang menghasilkan pendapatan yang tertinggi, (b) kekurangan modal,
(c) ketersediaan tenaga kerja yang terbatas, (d) akses teknologi yang rendah
(petani padi dan kedele), (e) sifat subsisten petani padi, dan (f) berusahatani
karena kebiasaan. Sedangkan pola pengusahaan lahan secara tumpang sari
baik padi + palawija maupun tumpang sari hortikultura disebabkan oleh
faktor-faktor: (a) sifat petani yang sudah komersial, (b) persepsi yang benar
bahwa usahataninya masih dapat ditingkatkan lagi nilai ekonominya dengan
perubahan pola tan am, (c) akses teknologi yang tinggi, dan (d) berusahatani
bukan karena mengikuti kebiasaan (Nazemi et al. 2006). Namun demikian
upaya untuk memanfaatkan lahan lebak secara optimal diperlukan informasi
dasar karakteristik lahan, karakteristik sumberdaya manusia dan pra sarana
lainnya juga diperlukan dalam mendukung pemanfaatan lahan lebak untuk
pertanian. Oleh karena itu diperlukan dukungan informasi sosial ekonomi
dalam memanfaatkan lahan lebak untuk mengembangkan pertanian.
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II. Karakteristik Sumber Oaya Petani
Tingkat adopsi oleh petani masih rendah karena keterbatasan penguasaan

sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki petani. Kemampuan petani
berkaitan dengan karakteristik yang dimiliki seperti umur, tingkat pendidikan,
pengalaman, sedangkan penguasaan sumberdaya termasuk diantaranya
pemilikan lahan, ketersediaan tenaga kerja dan permodalan. Karakteristik
petani lahan lebak Kalimantan Selatan seperti pada Tabel 1.

Umur Petani
Umur petani di lahan lebak rata-rata 44,48 tahun (Tabel 57). Umur

tersebut berada pada umur produktif 15-55 tahun. Menurut Rogers (1983)
makin muda usia petani biasanya mempunyai semangat ingin tahu yang lebih
besar terhadap hal-hal yang baru, sehingga ada kesan mereka lebih cepat dan
lebih responsif terhadap pembaharuan. Persepsi mereka terhadap inovasi
lebih tepat, lengkap dan objektif dibandingkan dengan petani yang lebih tua.

Tingkat Pendidikan
Pendidikan baik formal maupun non formal adalah sebagai sarana

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Rendahnya tingkat
pendidikan petani sangat berpengaruh pada daya serap atas inovasi dalam
bidang pertanian yang dianjurkan oleh penyuluh pertanian lapangan maupun
yang disampaikan oleh media mass a lainnya. Menurut Raymon A seperti
yang dikutip Depari dan Mac Addrew (1988) menyebutkan bahwa terdapat
perbedaan kecenderungan seseorang penerima informasi dan dalam cara
mereka mencari informasi. Faktor yang menentukan adalah pendidikan.
kecepatan respon individu berpengaruh terhadap persepsi inovasi. Petani yang
lebih tua dengan pendidikan yang relatif rendah menunjukkan respon yang
lebih lambat terhadap inovasi baru dan Semakin tinggi pendidikan petani
semakin tinggi pula kemampuannya menerima, menyaring dan menerapkan
inovasi yang dikembangkan kepadanya (Abunawan et aI., 1988; Khairina
dan Erwidodo 1992). Tingkat pendidikan rata-rata petani di lahan rawa lebak
6,68 tahun. Tingkat pendidikan didominasi oleh tamat Sekolah Dasar hingga
Sekolah Menengah Pertama, yang berarti bahwa petani memiliki pendidikan
yang cukup baik untuk menerima teknologi introduksi.
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Tabel57.Karakteristik petani lahan lebak tengahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan
Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, tahun 2010'

Umur ltahunl 46,46 44,48
No. Karakteristik petani Kabupaten HSS Kabupaten HSU Rerata

Pendidikan ltahunl 5,50 6,68
1. 42,50
2. 7,86

Pengala man bertani [tahunl3. 17,11 17,86 17,48
Jumlah anggota keluarga [orang]4. 3.15
Jumlah tenaga kerja produktif [orang]5. 2,49

0,25

3,99
2,71

3,87
2,60

6. Luas pemilikan lahan lhal
Pekarangan 0.018

0,42
Lebak dangkal 0.276

0,87

0,035
0,223

0,03

Lebak tengahan 0,324

22.447.569

Lebak dalam 0,086

21.677.636,5

Total 0.704
Pendapatan RT [Rp/tahun]7. 23.035.796

Pengalaman Bertani
Pengetahuan tentang berusahatani yang dimiliki petani akan menentukan

mudah tidaknya petani untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan
termasuk biofisik dan sosial ekonomi. Menurut Littlejohn (1987) pengetahuan
mempengaruhi persepsi. Pengalaman berusahatani padi cukup lama yakni
17,11-17,86 tahun, cukup bekal untuk memahami kendala dan permasalahan
yang dihadapi. Hanya saja ketidak-berdayaan petani dalam memecahkan
masalah yang memerlukan modal dan tenaga yang besar diluar kemampuan
petani, seperti banjir atau genangan yang tinggi pada musim hujan. Demikian
juga, ketersediaan tenaga kerja keluarga menjadi bahan pertimbangan petani
dalam pengambilan keputusan petani. Karena menurut Azahari (1988)
semakin lama pengalaman berusahatani akan semakin mudah memahami
inovasi dan semakin tinggi partisipasinya dalam pembangunan pertanian.

Pengeluaran RT [Rp/tahun]8. 22.890.559

Sumber: Noorginayuwati et al. (2010); Nursyamsi et al (2014)

0,514
0,247
1,029

21.859.342
20.464.714

0,17

Ketersediaan Tenaga Kerja
Jumlah tenaga kerja sering dijadikan sebagai bahan pertimbangan petani

dalam pengambil keputusan. Hal ini disebabkan tenaga kerja merupakan
potensi yang dim anfaatkan dalam mengelola usahatani. Tenaga kerja yang
berasal dari keluarga petani merupakan sumbangan tenaga kerja pada produksi
pertanian yang tak pernah dinilai dengan uang. Jumlah tenaga kerja merupakan
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potensi yang dapat dimanfaatkan dalam mengelola kegiatan usahataninya.
Berdasarkan Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan Nasional (LEKNAS) bahwa
jam kerja pria sebesar 30 jam per minggu dan wanitaianak sebesar 20 jam per
minggu, maka dengan konsep ini rata-rata ketersediaan tenaga kerja rumah
tangga sebesar 2.976 jam kerja per tahun atau 422 HOK per tahun. Apabila
dikaitkan dengan luas lahan garapan yang dimiliki petani yakni berkisar
0,704-1,039 ha maka keberlanjutan usahatani padi akan lestari karena curahan
tenaga kerja untuk usahatanilpadi per hektar hanya sebesar 136-159 HOK/
ha. Kelebihan (surplus) ketersediaan tenaga dapat digunakan petani untuk
melakukan tanam padi dua kali setahun. Disamping itu kelebihan tenaga kerja
petani digunakan untuk mengusahakan berbagai komoditas antara lain padi,
jagung, kacang tanah, kacang nagara, umbi-umbian, semangka dan timun
suri serta sayur-sayuran seperti labu, kacang panjang, kacang buncis, terung,
gambas, pare, cabai dan juga bekerja sebagai pencari ikan, baik pada musim
basah maupun musim kering, sebagian memelihara ikan dalam keramba
serta memelihara temak ayam, itik dan kerbau rawa didukung oleh kondisi
lingkungan yang sangat dinamis (berubah-ubah). Selain di bidang pertanian,
petani lahan lebak Kalimantan Selatan dikenal sebagai pengrajin any am-
anyaman, kerajinan border, alat-alat pertanian, pertukangan dan suku cadang
mesin kapal serta pengrajin ragam perhiasan logam.

Pemilikan dan Penggunaan Lahan
Kepemilikan lahan petani berkisar 0.704 - 1,029 haiKK, sementara yang

digarap baru 83% (Noorginayuwati et aI, 2010: Rina et aI, 2014). Masih
adanya lahan milik yang tidak digarap disebabkan lahan tersebut tidak bisa
ditanami padi karena ketinggian air yang tinggi, disamping letaknya jauh dari
lokasi pemukiman.

Berdasarkan pola penataan lahan rawa lebak secara umum dapat
diklasifikasikan terdiri atas tiga sistem: (1) sistem sawah, (2) sistem tukungan,
dan (3) sistem surjan. (Nursyamsi et.a!., 2014). Pengusahaan pertanian
dengan sistem surjan di lahan lebak tengahan sangat layak dilakukan (Rina
dan Noorginayuwati, 2007). Penggunaan kedua tipe penataan lahan tersebut
tergantung kepada tipe lahan lebak yang dimiliki petani. Umumnya petani
di lahan lebak memiliki satu tipe atau dua tipe lahan, misalnya lahan lebak
dangkal dan tengahan atau lebak tengahan dan dalam.
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Pola pengusahaan lahan dapat dibedakan untuk pertanian, perikanan
dan peternakan. Namum dernikian sebuah rumah tangga dapat merniliki
pola pengusahaan yang dominan dan diikuti usaha lainnya. Jika petani tidak
dapat mengusahakan tanaman padi di lahan lebak tersebut, maka petani dapat
menanam padi di lahan lainnya yang bukan lebak.

Pola usahatani yang dimillki petani eukup beragam, namun seeara umum
pada lahan pekarangan terdapat tanaman buah-buahan dan sebagian petani
memelihara ternak itik alabio dan ayam buras. Sedangkan di lahan sawah
pemanfaatannya eukup bervariasi. Pola tanam yang dilakukan petani pada
lahan sawah lebak umumnya berbasis padi antara lain padi - kedelai dan
padi + palawija/sayuran (lebak dangkal), padi + ubi alabio +sayuran, padi +
jagung + cabai, jagung, cabai menggunakan sistern surjan di lebak tengahan
dan padi - bera, padi - ikan, kerbau di lebak dalam

Pengusahaan lebak dangkal, karena genangannya kurang dari satu
meter, dapat lebih awal diusahakan (sekitar April-Mei) dibandingkan dengan
lebak tengahan (sekitar Juni-Juli). Lebak dalam tidak dltanami, tetapi untuk
perikanan dengan menggunakan sungailselokan atau kolam ikan (bigi) sebagai
jebakan ikan dan pemeliharaan kerbau. Tetapi jika musim kemarau panjang,
lebak dalam dapat ditanami padi lebih luas.
Lahan lebak umumnya hanya diusahakan pada musim kemarau, kecuali

hanya sedikit yang ditanami padi pada musim penghujan yang disebut padi
surung.

Ketersediaan Modal
Modal yang digunakan petani dalam berusahatani biasanya tabungan

dari pendapatan setelah dikurangi pengeluaran kebutuhan pangan dan non
pangan per tahun. Pendapatan petani bersumber dari usahatani dan non
usahatani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan modal pada
petani lahan rawa lebak Rp 769.932,5,-IKKIT, sehingga modal yang tersedia
tidak mencukupi untuk menutup modal usahatani padi sebesar RplO.S22.696
- Rp13.634.307,-iha (Tabel 57). Kekurangan modal menyebabkan serapan
input dan intensitas tanam menjadi kecil.

325



III. Tingkat Adopsi Teknologi Budidaya Padi
Persepsi Petani Terhadap Teknologi Budidaya Padi

Masalah utama dalam usahatani padi di lahan rawa lebak adalah masih
rendahnya pengetahuan petani dalam hal teknologi budidaya padi yang tepat
seperti umur bibit, sistem tanam legowo, kebutuhan tanaman per lubang, jumlah
benih per hektar dan sebagainya. Agar tanaman tumbuh maksimal dibutuhkan
peningkatan pengetahuan petani dalam budidaya padi di lahan rawa lebak.
Untuk memperbaiki teknologi budidaya padi lahan rawa lebak dibutuhkan
tanggapan dari petani tentang teknologi budidaya yang mereka ketahui saat ini.
Tanggapan petani lahan rawa lebak terhadap karakteristik komponen teknologi
pengelolaan tanaman terpadu padi, antara lain: keuntungan relatif, kemudahan
untuk dilaksanakan, kesesuaian dengan kebutuhan petani, kemungkinan untuk
dicoba dan kemungkinan untuk dirasakan serta tidak meneemari lingkungan.
Hasil penelitian Noorginayuwati et al. (2010) menunjukkan bahawa persepsi
petani terhadap komponen PTT di lahan rawa lebak adalah baik. Nilai skor
rata-rata persepsi terhadap karakteristik komponen teknologi PTT > 3, artinya
semua variabel yang ditentukan menunjukkan nilai positip (Tabel 58).

2. Kesesuaian dengan kebutuhan 3,23 3,29 3,26

Tabel 58. Rata-rata skor persepsi petani terhadap komponen teknologi PTT di lahan rawa lebak,
2010

No. Karakteristik teknologi Nitai skor
Kab HSS Kab HSU Rerata

1. Keuntungan relatif 3,92 3,86 3,89

3. Kemudahan untuk dilaksanakan 3,63 3,19 3,41
4. Kemungkinan untuk dicoba dengan risiko kecil 3,85 3,85 3,85
5. Kemudahan untuk diamati dan dirasakan 3,72 3,57 3,64

Rerata 3,67 3,56 3,61

Ket: nilai skor 1-5

Sumber : Noorginayuwati et a/ (2010)

Petani memiliki persepsi positif terhadap teknologi PTT karena dapat
meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Disamping itu pemasaran
mudah harga gabah tetap tinggi. Teknologi PTT menurut petani mudah
dieoba dengan risiko keeil dan tidak bertentangan dengan adat setempat.
Adanya persamaan persepsi dan kebutuhan dalam suatu kelompok petani
memungkinkan adanya komunikasi yang baik diantara petani. Corner dan
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Hawthorn (1986) menyatakan bahwa melihat dengan mata kepala sendiri akan
menimbulkan kepercayaan yang lebih besar. Selanjutnya menurut Littlejohn
(1987), pemahaman yang benar akan menghasilkan persepsi yang benar
terhadap suatu objek persepsi. Pemahaman yang positif terhadap teknologi
budidaya padi unggul di lahan rawa lebak akan menimbulkan sikap yang
positif pula dan selanjutnya menimbulkan perubahan tingkah laku, yaitu
petani akan mencobanya.

Tingkat Adopsi Teknologi Budidaya Padi
Nilai skor adopsi budidaya padi petani di lokasi penelitian Kabupaten

Hulu Sungai Utara dan Selatan disajikan pada Tabel3. Tabel 3 menunjukkan
bahwa hasil skor yang diperoleh, maka jumlah skor berkisar 20,5 - 23,5
dengan nilai rata-rata skor dengan nilai 22,4 berada pada respon sedang
(Rina, 2015).

Tabel 59. Skor rata-rata tingkat adopsi teknologi budidaya padi di desa penelitian Kabupaten
Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Utara, 2013.

No. Teknologi H.H H.R B.H S.J HMG PHR Rerata
l. Varietasunggul 2,9 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,88
2. Benihbermutu 2,8 2.7 2,9 2,6 2,4 2,6 2,67
3. Keperluanbenih 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,16
4. UmurBibit 2,1 1,8 1,5 1,4 2,4 2,4 1,93
5. Sistem tanam 1.7 1,6 1.7 1.7 1,6 1,5 1,63
6. Pompanisasi 1,5 1,5 2,4 1,0 1,4 1,7 1,58
7. Pemupukan 1,3 1,4 1,3 1,0 1,3 1,4 1,35
8. Pengendaliangulma 1,8 1,6 1,8 1,5 1,6 1,4 1,62
9. PengendalianHPT 2,0 2,0 2,0 1.7 2,0 1.7 1,90
10. Umurdan Panen beregu 2,8 2,9 2,9 2,7 2,6 2,5 2,73
11. Pasca panen 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,00

Jumlah skor 22,9 23,5 23,4 20,5 22,1 22,0 22,40
Bobottertinggi 33 33 33 33 33 33 33

Keterangan: Nilai skor 26 - 33 disebut ado psi tinggi, skor 19-25 disebut adopsi sedang dan
skor 11-18 disebut adopsi rendah. HH=Hambuku Hulu, HR=Hambuku Raya,
BH=Babirik Hulu, SJ=Sei Janjam,HMG=Hamayung,PHR=Paharangan Sumber:
Rina et af (2013); Rina, 2015,(diolah)

Nilai Skor terendah dari ado psi teknologi budidaya padi oleh petani pada
komponen teknologi jumlah benih per hektar, pemupukan, pengendalian gulma
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dan sistem tanam legowo. Bertanam padi di lahan rawa sering mengalami
kebanjiran terutama bila terjadi hujan di hulu sungai atau bagian daerah
yang tinggi seperti Kab. Tabalong. Hal ini menyebabkan petani tidak dapat
melakukan tanam sehingga umur bibit menjadi tua. Untuk menan am lagi,
petani membuat persemaian baru. Kebiasaan demikian terus dilakukan petani
dengan harapan kelebihan bibit digunakan untuk menyulam. Kondisi ini
menyebabkan jumlah benih per ha cukup besar 38-72 kglha. Pada teknologi
pemupukan, petani umumnya belum menggunakan pupuk yang berimbang,
karena petani beranggapan lahan mereka cukup subur. Berikutnya komponen
pemberantasan gulma dan sistem tanam legowo. Hal ini senada dengan hasil
penelitian Noorginayuwati et al. (2010), bahwa skor adopsi teknologi yang
rendah pada pemupukan, umur bibit dan sistem tanam pada usahatani padi
di lahan lebak.

Demikian pula tingkat ado psi varietas Inpara di lahan rawa lebak masih
rendah, yaitu 66,88%/tahun di Kabupaten HSU dan (-74,56%/tahun) di
Kabupaten Tapin. Rendahnya tingkat ado psi ini disebabkan adanya pilihan
varietas yang sudah berkembang di lahan raw a lebak, yaitu Ciherang,
Mekongga dan beberapa nomor Inpari yang adaptif serta diseminasi varietas
Inpara belum terse bar luas ke wilayah lebak. Meskipun tingkat pengetahuan
petani terhadap varietas Inpara tergolong tinggi (68,3%) dan sikap petani
terhadap inovasi varietas Inpara tersebut tergolong setuju (72,9%), belum
menjamin peningkatan adopsi varietas Inpara di kedua kabupaten tersebut
(Rina et ai, 2015)
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Preferensi Petani Terhadap Varietas Unggul
Salah satunya faktor pendorong diadopsinya varietas unggul baru adalah

preferensi petani terhadap karakteristik varietas yang akan dikembangkan
baik karakteristik morfologi tanaman, adaptasinya di lahan rawa maupun
tekstur nasi.

Banyak varietas yang berkembang di lahan raw a lebak dibanding
lahan rawa pasang surut, sehingga petani memiliki banyak pilihan. Hasil
uji preferensi yang dilakukan Rohaeni (2015) menunjukkan bahwa petani
menyukai varietas Inpari 17, kemudian Inpari 30, Mekongga dan Ciherang.
Inpari 17 lebih disukai karena tahan OPT, produksi tinggi, umurnya pendek,
rasa nasi enak dan harga bersaing.lnpari 30 disukai karena ketahanan terhadap
OPT, dan produksi tinggi tetapi rasa nasi kurang enak dibanding varietas



Inpari 17. Lebih lanjut Rina et al (2015) menyatakan bahwa petani lahan lebak
menyukai karakteristik varietas Inpara 3 meliputi: daya adaptasi varietas,
jumlah anakan, tinggi tanaman, umur tanaman, ketahanan terhadap hama
penyakit, produktivitas, tingkat kerontokan dan tekstur nasi.

IV. Analisis Usahatani Komoditas Pertanian
Kebutuhan Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang dicurahkan untuk usahatani komoditas
pertanian di lahan rawa lebak cukup bervariasi antar lokasi. Hal ini berkaitan
dengan teknologi yang berkembang di lokasi tersebut. Kebutuhan tenaga
kerja usahatani padi di lahan rawa lebak disajikan pada Tabe14. Petani dalam
melakukan pengolahan tanahnya umumnya tidak menggunakan traktor. Dari
kegiatan yang dilakukan, kebutuhan tenaga kerja bertanam padi di lahan rawa
lebak paling banyak 29,34 HOK/ha dari jumlah tenaga kerja bertanam padi
sebesar 103,5 HOK/ha tanpa traktor, berkisar 96-135 HOK/ha (Tabel60). Jika
bertanam padi, pengolahan tanah menggunakan traktor, kebutuhan tenaga
kerja 76-98 HOKlha, (Noorginayuwati et ai, 2015).

Tabel60.Jumlah tenaga kerja usahatani padi 1 hektar di lahan rawa lebak 2014

JUlIIlah tenaga kerjalHOK) PerSentase (%)
8,60 8,31
14,00 13,52
29,34 28,34
9,85 9,51
20,74 20,03
21,01 20,29
103,54 100,00

Sumber : Rina et al (2014), diolah

Kebutuhan Tenaga Kerja Tanaman Palawija dan Sayuran
Kebutuhan tenaga kerja tanaman palawija dan sayuran utama di lahan

rawa lebak disajikan pada Tabe161. Kebutuhan tenaga kerja usahatani jagung
berkisar 57-68 HOK/ha, hal ini karena teknologi budidaya pengolahan tanah
adalah tanpa olah tanah dan sedikit input. Sementara usahatani ubi alabio
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263 HOKlHa atau berkisar 140-286 HOKlha. Umur tan am ubi alabio selain
waktunya lebih dari 6 bulan baru panen.
Kebutuhan tenaga kerja bertanam semangka berkisar 40 - 60 HOKlha.
Teknologi budidaya semangka di lahan rawa lebak masih sederhana. Petani
tidak melakukan pengolahan tanah dan pembersihan rumput. Pembersihan
hanya dilakukan disekitar lubang tanam. Menurut petani masih adanya
rumput/gulma pada pertanaman semangka akan membantu menjaga
kelembaban tanah pada saat musim kemarau.

Tabel 61. Kebutuhan tenaga kerja usahatani tanaman pangan dan hortikultura per hektardi lahan
rawa lebak

No. Komoditas Manusia(HOK/ha) Kisaran(HOK/ha)
I. Tanaman Pangan

Jagung 50 68-57
Kac.tanah 114 129- 99
Kacang Hijau 130 140-100
Kacang nagara 65 80-60
Ubi Alabio 263 286-140
Ubi Nagara 98 112-78

II. Hortikultura
Semangka 50 60 - 40
Cabai 210 247-190
Tomat 216 220-180
Gambas 202 210 -170
Mentimun 220 230-185
Terung 145 160-120
Pare 147 166-130
labu kuning 150 170-120

Sumber : Rina dan Noorginayuwati (2009), diolah

Kebutuhan Tenaga Kerja Pola Padi + Jeruk
Jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk membuat surjan di lahan

lebak berbeda dengan di lahan pasang surut tipe A dan C, hal ini karena
keadaan air di lahan lebak sering kebanjiran atau kekeringan. Kebutuhan
tenaga kerja dengan usahatani sistem surjan padi + jeruk, padi-padi + jeruk
sebesar 144 Hok atau berkisar 113-242 HOKlha dengan luas surjan 0,25 - 0,4
ha. (Rina, 2007").
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Petani pada umumnya mengerjakan usahatanijeruk dengan tenaga kerja
upahan sebanyak 75% dan tenaga sendiri 25%. Jika dibandingkan dengan
tenaga kerja yang tersedia, maka tenaga kerja keluarga petani masih tersedia.
Hal ini karena pembuatan sistem surjan dilakukan petani secara bertahap pada
umur jeruk 0 - 4 tahun. Penggunaan tenaga kerja keluarga petani selain untuk
usahatani jeruk dan padi juga untuk betemak itik, mencari ikan dan sebagainya.

Analisis Biaya dan Pendapatan
Usaha Tani Padi

Analisis biaya dan pendapatan usahatani padi satu hektar di lahan
lebak tengahan pada musim kemarau disajikan pada Tabel 62. Tabel 62
menunjukkan bahwa rata-rata produksi yang dihasilkan padi Inpara 2 5,616
tonlha memberikan hasil tertinggi dibandingkan varietas Inpara 3, Inpara 6 dan
Inpara 17. Demikian pula dengan nilai keuntungan yang diperoleh sebesar Rp
20.951.000/ha dibandingkan varietas lainnya (Noorginayuwati et al, 2015).

Tabe162.Analisis usahatani varietas Inpara pada MK di desa Tambalang Kecil, Kec Sungai
Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2015.

No Uraian
Varietas padi

Inpara 2 Inpara 3 Inpara 6 Inpara 17
1. Produksi (ton/ha) 5,616 4,368 4,316 3,744
2. Penerimaan (Rp/ha) 30.888.000 24.024.000 23.738.000 20.592.000
3. Biaya (Rp/ha) 9.937.000 9.552.000 9.552.000 9.237.000

-Sarana produksi 1.292.000 1.292.000 1.292.000 1.292.000
-Tenaga kerja 8.645.000 8.260.000 8.260.000 7.945.000

4. Keuntungan (Rp/ha) 20.951.000 14.472.000 14.186.000 11.355.000
5. R/C 3,11 2,51 2,48 2,22

Sumber: Noorginayuwati et al (2015)

Selanjutnya Tabel 63 menunjukkan hasil analisis usahatani varietas
padi yang ditanam pada musim hujan atau disebut padi surung. Pertanaman
dilakukan pada bulan September dan dipanen pada bulan Desernber-Januari
2015
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Tabel 63. Analisis usahatani varietas padi Inpari dan Mekongga (MH) di desa Tambalang Keeil,
Kee Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2015

No. Uraian
Varietas padi

Mekongga Inpari 13 Inpari 20
1. Produksi lton/hal 4,823 4,235 3,882
2. Penerimaan (Rp/ha) 31.349.500 27.527.500 25.233.000
3. Biaya (Rp/ha) 11.196.670 10.712.285 10.554.785

-Sarana produksi 1.368.335 1.368.335 1.368.335
-Tenaga kerja 9.951.335 9.343.950 9.186.450

4. Keuntungan (Rp/ha) 20.152.830 16.815.215 14.678.215
5. R/C 2,80 2,57 2,39

Sumber: Noorginayuwati et af (2015)

Tabel 63 menunjukkan bahwa usahatani varietas Mekongga paling
menguntungkan Rp 20. 152.830/ha dibanding varietas Inpari 13 dan Inpari 20.
Pengusahaan padi baik musim hujan maupun musim kemarau cukup efisien
(Noorgiayuwati et al, 2015). Pendapatan petani dari padi dapat ditingkatkan
dengan melakukan tanam dua kali setahun. Hasil penelitian Noorginayuwati
et al (2015) menunjukkan bahwapendapatan petani kooperator dari usahatani
padi sebelum melakukan kegiatan kerjasama penelitian sebesar Rp 9.354.653/
KK pada tahun 2014 dengan luas tanam rata-rata 0,45 ha, kemudian melakukan
penanaman padi dua kali pada tahun 2015, pendapatan petani Rp 16.525.505/
KK atau meningkat sebesar 76,65% (Rp 7.170.852/KK) (Tabe164)

Tabel 64. Pendapatan petani kooperator dari usahatani padi, desa Tambalang Keeil tahun 2014
dan 2015

Tahun 2015
No. Uraian Tahun2014 -----------

MK MH Total
Kenaikan (%J

1. Luas tanam (Ha) 0,45 0,45 0,45 0,90 100) 0,45)
2. Produksi (ton) 2,150 2,030 1,940 3,970 89,6)1,820)
3. Penerimaan (Rp) 13.975.000 13.195.000 12.610.000 25.805.000 84,65)11.830.000)
4. Biaya total (Rp) 4.620.347 4.640.579 4.638.916 9.279.495 100,8)4.659.148)
5. Keuntungan(Rp) 9.354.653 8.554.421 7.971.084 16.525.505 76,65)7.170.852)

Keterangan: Angka dalam kurung merupakan nilai persentase. Sumber : Noorginayuwati et
af (2015)

Usaha Tani Palawija
Tanaman pangan seperti kacang tanah, jagung, kedelai, kacang hijau,

dan kacang nagara umumnya diusahakan petani secara monokultur baik pada
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lebak dangkal maupun guludan (Tabel 65). Usahatani Jagung memberikan
keuntungan Rp 10.516.450,-/ha, kacang tanah Rp 2.405.025,-iha dan kedelai
sebesar Rp 1.350.000-/ha. Pengusahaan tanaman jagung, kacang tanah,
kacang hijau, kedelai dan ubi nagara cukup efisien diusahakan di lahan rawa
lebak dangkal dan tengahan ditunjukkan dengan nilai RlC > 1 (Rina dan
Noorginayuwati, 2009; Rina dan Rafieq, 2016; Galib, 2014).

Tabel 65. Analisis biaya dan pendapatan usahatani tanaman pangan per ha clilahan lebak , 2008.

No Lokasi/Komoditas Produksi
Penerimaan Biaya (Rp)

Keuntungan
R/C(Rp/ha) (Rp)

I. Lebak Oangkal
Kacang hiiau' 890 kg 5.340.000 2.781.250 2.558.750 1,92
Kedelail 1100 kg 5.500.000 2.805.000 2.695.000 1,96
Jagung1 16.300 tkl 17.115.000 6.598.550 10.516.450 2,59
Ubi NagaraJ 10.000 kg 30.000.000 4.675.000 25.325.000 6,41

II. Lebak Tengahan

Kacang nagara 1.320 kg 3.960.000 2.687.400 1.272.600 1,47
Kacang Ianah' 1.527 kg 5.344.500 2.939.475 2.405.025 1,82
Jagungl 2.602 kg 7.806.000 2.815.600 4.996.400 2,77
KedelaP 600 3.000.000 1.650.000 1.350.000 1,82

Sumber : IRina dan Noorginayuwati (2009), 2 Rina dan Rafieq (2016),3 Galib (2014)

Usaha Tani Sayuran
Tabel 66 menunjukkan bahwa penerimaan (nilai produksi), biaya total

dan keuntungan usahatani beberapa sayuran utama yang diusahakan di lahan
lebak. Ditinjau dari nilai RlC (revenue cost ratio) ternyata yang tertinggi
adalah pare (2,6) yang berarti satu rupiah pengorbanan biaya akan memberikan
penerimaan 2,6 kali lipat (Rp 2,6) dalam waktu sekitar 4 bulan (saat panen
terakhir pare). Peringkat RlC selanjutnya adalah cabai, tomat, terung, dan
gambas. Pada lebak tengahan komoditas semangka memiliki nilai R/C

tertinggi kemudian diikuti cabai, gambas dan tomato
Berdasarkan hasil percobaan, komoditas tomat, cabai dan kubis cukup

efisien untuk diusahakan dalam skala luas. Penerapan sistem surjan di lahan
raw a lebak memiliki beberapa keuntungan antara lain dapat memberikan
stabilitas produksi yang mantap, meningkatkan intensitas tanam dan
diversifikasi tanaman dapat terlaksana. Pembuatan surjan di lahan rawa
lebak berbeda dengan di lahan pasang surut. Surjan di lahan raw a lebak
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harus diperbaiki/diperbesar setiap tahun karena sering terendam dalam waktu
yang lama khususnya di lahan lebak tengahan. Meskipun demikian usahatani
sistem surjan dilahan lebak tengahan layak untuk dikembangkan karena
meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani (Balittra 2004; Rina
dan Noorginayuwati 2009).

Tabe166.Analisis biaya dan pendapatan usahatani sayuran utama luas 0,1 ha di lahan lebak
Kal Sel.

A Tingkat Petani

No LokasilKomoditas Produksi(ton) Penerimaan(Rp/ha) Biaya(Rp) Keuntungan(Rp) R/C

I. Lebak Dangkal

Gambasl 1,750 ton
2,2

1.750.000 989.500 760.500 1,8
Cabail 1,216

2,6

4.864.000 2.176.700 2.687.300
Iomat' 1,804

1,5

Mentimunl 3,294
Pare' 1,607

1,4
Terung1 0,750
Labu kuninq' 1,225

1,8
II. Lebak Tengahan

3.608.800
3.294.000
1.607.500
2.250.000
2.450.000

1.711.555
2.340.588
615.085
1.514.750
1.740.200

1.897.245
953.412
992.415
735.250
709.800

2,1
1,4

Cabal' 1,071

1,3
Iomat' 1,524

2,4

4.284.000
3.048.000

2.389.822
2.003.787

1.894.178
1,044.213 1,5

Ierunq' 1,682
Gambasl 1,813
Sernanqka' 1,500

B. Hasil Penelitian'

1.682.000
1.813.000
3.750.000

1.246.511
989.500
1.520.000

435.489
823.500
2.300.000

1,8

Inmaf 1,930 5.790.000 2.451.670 3.338.330 2,4
CabaP 1,320 6.600.000 2.582.750 4.017.250 2,5
Kubis3 2,730 6.825.000 3.242.000 3.583.000 2.1
Ierunq' 1,200 3.600.000 2.196.500 1.403.500 1,64
Labu kuningl 1,750 3.500.000 2.190.200 1.309.800 1,60

Sumber : 1) Rina dan Noorginayuwati, 2009; Rina (2012), 2) Rohaeni (2015), 3) Mukhlis et
al., 2009 dan 4) Zuraida (2013).

Usaha tani tanaman hortikultura di lahan rawa lebak memerlukan modal
yang cukup besar sehingga kebanyakan petani tidak mengusahakannya.
Komoditas jeruk mempunyai prospek yang cukup baik untuk dikembangkan
karena selain memiliki keunggulan kompetitif terhadap padi, curahan tenaga
kerja lebih sedikit. Hasil analisis usahatani jeruk di lahan lebak layak secara

334



finansial karena B/C > 1, NPV positif dan IRR lebih besar dari tingkat bunga
yang berlaku dengan masa pengembalian investasi selama 3-4 tahun (TabeI67).

Tabe167.Analisis investasi usahatanipadi + jeruk perhektar pada sistem surjan di Lahan Lebak
Kalimantan Selatan,

Kriteria Investasi
Tingkat bunga

DF%12 DF%15 DF%18 DF%24
B/e 1,93 1,87 1,66 1,47
NPV 45.994.046 40.602.826 24.997.981 15.148.735
IRR 109,82 60,694 59,93 53,74
MPI 4 - 3 tahun

Keterangan: B/e = benefit cost ratio; NPV = net present value; IRR = intern rate of return; OF
= discount factor (tingkat bunga); MPI = masa pengembalian investasi. Sumber:
Rina(2007a): Nursyamsi et 01 (2015)

Pola tanam yang dilakukan di kebun Percobaan Balittra menunjukkan
bahwa usahatani dengan sistem surjan yaitu jagung ditanam di sawah
dan tomat di guludan lebih layak dikembangkan dengan skala luas (nilai
MBCR=4,12) dengan keuntungan Rp 12.203.156,-/ha, kemudian diikuti
pola tanam kacang hijau di sawah, cabai di guludan (MBCR=2,38) dengan
keuntungan Rp 9.892.633,-lha kemudian pola tanam, padi ditanam di sawah,
cabai ditanam di guludan (MBCR=2,04) dengan keuntungan Rp 9.687.129,-/
ha dibanding dengan pola petani petani, padi di sawah dan cabai di guludan
dengan tingkat keuntungan Rp 6.103.608m,-/ha (Mukhlis et ai, 2009)

Usaha Tani Itik Alabio
Ternal itik yang diusahakan petani lahan rawa lebak berperan sebagai

pendapatan harian bagi rumah tangga petani, juga sebagai sumber pupuk
organik untuk budidaya sayuran seperti terung, cabai, labu kuning dan
sebagainya. Pemilikan itik rata-rata 316 ekor/KK, berkisar 85 - 1.000 ekorl
KK. Rataan produksi telur itik 70% dengan lama produksi per periode 7 -
10 bulan, istirahat masa molting 2 bulan dan bertelur kembali dengan masa
pemeliharaan antara 2 - 2,5 tahun. Hasil analisis usahatani itik di lahan rawa
lebak cukup menguntungkan dan efisien. Usahatani ini dapat menyokong
kebutuhan keluarga petani jika serangan hama penyakit pada ternak itik dapat
dikendalikan, dan harga telur dan pakan stabil (Rohaeni, 2015).
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Tabe168.Analisis usahatani ternak itik dalam dua tahun dengan skala 400 ekor

Uraian Volume (satuanl Harga (Rp/Satl Jumlah (Rpl
Biaya
Penyusutan kandang 2 tahun 1.000.000 2.000.000
Kebutuhan bibit 400 ekor 10.000 40.000.000
Vitamin & obat-obatan kebutuhan pakan 48 paket 7.500 360.000
Pakan 34.602 kg 6.750 233.563.500
listrik 24 bulan 20.000 480.000

Total Biaya 276.403.500
Penerimaan
- Hasil penjualan telur (%70) 159.264 butir 2.000 318.528.000
- Itik afkir 275 ekor 50.000 13.750.000
- Pupuk kandang 23.068 kg 500 11.534.000
Jumlah 343.812.000
Pendapatan petani 67.408.500
R/C 1,24

Sumber: Rohaeni (2015)

Tabel68 menunjukkan bahwa usahatani ternak itik dengan skala 400 ekor
memberikan pendapatan petani sebesar Rp 67.408.500,- selama pengusahaan
dua tahun. Pengusabaan itik ini cukup efisien dengan nilai RlC=1,24 (Rohaeni,
2015). Limbah pertanian di lahan rawa lebak cukup potensial karena bukan
saja dari hasil jerami padi, juga gulma dan hasil kotoran ternak. Menurut
Rohaeni (2015) limbah pertanian di desa Sungai Durait dengan 600 ha
tanaman padi dan populasi itik 5000 ekor dapat dihasilkan limbah jerami
3000 ton (asumsi produksi 5 tonlha) dan sekam padi 600 ton (asumsi 20%
dari produksi), dan kotoran itik 620,5 ton basah atau 235,79 ton bahan kering
per tabun. Pengembangan itik di lahan rawa lebak kabupaten Hulu Sungai
Utara cukup prospektif karena didukung oleh tersedianya pasar, bibit dan
keterampilan petani dan dukungan pemerintah daerah. Namun permasalahan
dalam beternak itik alabio adalah belum adanya standardisasi bibit, kualitas
pejantan menurun, pencatatan produksi belum optimal, mahalnya harga pakan,
ketersediaan pakan lokal tergantung musim serta penanganan pasca panen dan
penyakit belum memadai (Suryana, 2007).

Usaha Tani Ikan
Rawa lebak merupakan areal strategis bagi pertumbuhan ikan karena

air yang terlalu tersedia hingga 6 bulan terutama di lahan lebak dalam. Banyak
ikan yang berkembang antara lain sepat, betok, gabus, belida, dan lainnya.
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Rawa banjiran mempunyai posisi strategis bagi ikan belida sebagai tempat
pemijahan, asuhan dan mencari makan. Ikan belida akan memijah di perairan
yang mempunyai perakaran pohon dan bangkai kayu (Sunarno et aI, 2006)

Lahan lebak yang dikhususkan untuk perikanan dalam bentuk bije di luar
areal (hamparan) pertanaman, umumnya merupakan lebak yang letaknya
lebih ke tengah (lebak tengahan), jauh dari pemukiman penduduk. Ukuran
bije rata-rata per pemilik adalah 50 m x 2,75 m (luas = 137,5 rrr') dengan
kedalaman antara 1,5 - 3 m. Ikan yang tertangkap dari bije adalah ikan lokal
seperti papuyu (betok), biawan, haruan (gabus), sepat, dsb. Dari lahan seluas
itu petani mendapatkan 172 kg ikan campuran dengan nilai (pendapatan kotor)
sebesar Rp 2.320.000.

Biaya pembuatan bije seluas itu adalah Rp 117.000 yang dapat digunakan
selama sekitar 10 tahun dan selalu dinaikkan lumpurnya tiap tahun (dilibur)
dengan biaya rata-rata Rp 250.000, atau total nilai investasi dan pemeliharaan
Rp 367.000. Alat-alat penangkap ikan dan jaring dibeli dengan harga Rp
220.000 yang tahan selama dua tahun, atau per tahun Rp 110.000. Setelah
dikurangi total biaya sebesar Rp 1.047.000, maka pemilik bije akan menerima
pendapatan bersih Rp 2.153.000 per tahun dan pengusahaan ikan tersebut
cukup efisien (Tabel 69)

Tabe169.Analisis Pendapatan-Biaya Pengusahaan Bije dan Keramba Di Lahan Lebak Dalam
Kalimantan Selatan

Bije Keramba
No Uraian [luas 137,5 mIl (2,5mx1,75mx1,5ml

· ~e· ~e· .
Penerimaan 3.200.000 5.573.500._----------------------------------------------------------------------------------

· !~t~~~~ay~ ] :0_4!:~0_0 .?)_5_0:~0_0 _
1. Pembuatan 117.000 207.500-----------------------------------------------------------------------------------.
2. Alat 250.000 235.000------------------------------------------------------------------------------------

· ~~~~Ill~l!~a!~~~~~~/~~~a_lll~a 1_1_0:~0_0 5_0:~0_0 _
4. Makan 280.000 1.033.000------------------------------------------------------------------------------------

_______ ~~~~a_h_~~Ill~l!~a!~~n 6}_5:~0_0 .
_______ ~~~~~h_~~n_e~ 2_9_0:~0_0 1_5_0:~0_0 _
_~ ~~~~ap~!~n_~~llli!i~ .?:1_5_3:~0_0 ~:2_2}:~0_0 _
4. R/C 3,05 2,37

Sumber: Nazemi et al (2006)
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Usaha Kerbau Rawa
Kerbau Rawa merupakan salah alternatif untuk mempertahankan

swasembada daging. Untuk membangun ternak kerbau yang kuat di lahan
rawa lebak harus dilaksanakan secara holistik dengan melibatkan pemerintah,
swasta dan peternak. Pengusahaan ternak kerbau di lahan rawa lebak cukup
intensif dilakukan petani khususnya pada rawa lebak dalam. Dari hasil analisis
usahatani kerbau menunjukkan bahwa usahatani kerbau layak dikembangkan
karena dengan tingkat bunga 10% dengan jumlah bibit 10 ekor (8 ekor betina
dan 2 ekor jantan berumur 1 tahun) serta pemeliharaan 4 tahun diperoleh nilai
B/C > 1, Net Present Value positif (Rp 26.691.083,-), masa pengembalian
investasi lebih kecil (tahun ke tiga) lebih kecil dari pengusahaan 4 tahun,
dan Internal Rate of Return (IRR=18,49%) 1lebih besar dari tingkat bunga
(Qomariah et ai , 2009),.

Permasalahan dalam usahatani kerbau adalah kesediaan padang
penggembalaan untuk mencari pakan. Jadi penurunan populasi kerbau
disebabkan berkurangnya jumlah pakan Genis dan jumlah rumput karena
serangan hama keong mas dan perubahan fungsi lahan), menurunnya
kualitas kerbau akibat kawin silang sehingga rentan terhadap penyakit dan
pertumbuhannya lambat, kurang introduksi teknologi barn, dan terbatasnya
pembinaan penyuluhan dari pemerintahlinstansi terkait (Rohaeni et aI, 2005).

Keunggulan Kompetitif
Lahan lebak dangkal umumnya diusahakan untuk tanaman padi unggul,

kacang hijau dan tanaman sayuran seperti cabai, tomat, terung, gambas, kacang
panjang dan sebagainya. Sebagian lahan lebak dangkal biasa diusahakan
pada musim hujan seperti gambas, tomat, cabai, sehingga petani umumnya
memperoleh harga yang lebih tinggi dibanding petani lahan lebak tengahan.
Hasil analisis keunggulan menunjukkan secara berurutan: cabai, tomat,
pare, mentimun, gambas, dan terung lebih kompetitif dari pada padi unggul.
Sedangkan kacang hijau, kacang panjang dan buncis tidak kompetitif terhadap
padi unggul, oleh sebab itu, tidak dianjurkan untuk diusahakan di lahan lebak
meskipun masih menguntungkan dengan RCR > 1.

Selanjutnya pada lahan lebak tengahan adalah cab ai, tomat, terung,
gambas, semangka dan labu kuning yang lebih menguntungkan dibandingkan
padi unggul dan komoditas kedelai, kacang tanah sebaiknya tidak diusahakan
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di lahan lebak tengahan karena tidak kompetitif dibandingkan tanaman padi
unggul (Tabel 70). Meskipun demikian pengusahaan Kacang tanah, jagung,
kedelai dan kacang panjang di lahan lebak tengahan cukup efisien memiliki
RCR yang cukup tinggi (>1), bahwa Rp 1 tambahan modal pada usaha kacang
tanah, jagung, kedelai dan kacang panjang akan memberikan penerimaan
(return) sebesar berturut-turut Rp. 1,82; Rp. 2,77; Rp. 1,82 dan Rp. 1,31.Pada
lahan ini jagung yang meskipun tak kompetitif dengan padi unggul, petani
yang terbiasa menanamjagung akan selalu menanamnya karenajagung mudah
pemeliharaannya dan risiko gagal panen kecil(Rina dan Noorginayuwati
2009).

Tabel 70.Peringkat keunggulan kompetitif tanaman yang diusahakan di lahan lebak
KabupatenHulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan

Tipe lahan lebak
Peringkat keunggulan kompetitif

2 3 4 5
lebak dangkal cabai tomat pare
lebak tengahan cabai tomat gambas

mentimun
terung

gambas
jeruk

Sumber: Rina dan Noorginayuwati, (2009); Nursyamsi et a/ (2015)

Sumber-sumber pendapatan petani
pendapatan petani berasal dari pertanian dan non pertanian. Sumber-

sumber pendapatan petani lahan lebak seperti disajikan pada Tabel 71
menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh pada musim kemarau 70,11%
lebih tinggi dibandingkan dari musim hujan 29,89%). Hal ini karena usahatani
padi hanya dapat dilakukan pada musim kemarau. Jika melihat dari sumbemya,
maka pertanian sebesar 85,3% dan non pertanian 14,7%. Pendapatan dari
pertanian, sebesar 45,68% berasal dari usahatani padi.

Tabel 71.Sumber-sumber pendapatan petani di lahan lebak, Kal-Sel, 2013

No. Sumber Pendapatan Musim Hujan (Rp) MusimKemarau (Rp)
Total

(Rp/KK/Tahun)
1. Pertanian

Padi 45.68) 11.754.894) 45.68) 11.754.894)
Tanaman lainnya 3.06) 786.267) 4.45) 1.144.057) 7.51 ) 1.930.324)
Ikan 3.31) 851.091) 4.76) 1.225.864) 8.07) 2.076.955)
Ternak 6.52) 1.676.8811 3.16) 814.273) 9.68) 2.491.154)

2. Buruh tani 9.92) 2.553.380) 4.43) 1.140.562) 14.36) 3.693.942)
3. Non Pertanian
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Tabel 71.Sumber-sumber pendapatan petani di lahan lebak, Kal-Sel, 2013 (lanjutan)

No. Sumber Pendapatan Musim Hujan (Rp) MusimKemarau (Rp)
Total

(Rp/KK/Tahun)
Dagang
Jasa/PNS
Kiriman
Buruh
Jumlah

2.52) 649.091)
1.70) 437.386)
1.42) 366.591)
1.44) 369.500)

29.89) 7.690.187)

3.58) 9Z0.ZZ7)
1.09) 281.818)
1.01) 260.171)
1.94) 498.750)

70.11) 18.040.616)

6.10) 1.569.318)
2.79) 719.204)
2,43) 626.7 62)
3.38) 868.250)

100.0) 25.730.803)
Sumber :Rina (2015)

Selanjutnya pendapatan petani yang mata pencaharian berasal dari
kerbau, maka kontribusi pendapatan dari usahatani kerb au sebesar 54,21 % dari
pendapatan total rumah tangga petani Rp 9.684.000,- (Rohaeni et al, 2006)

v. Kelembagaan Pendukung Pertanian
Sarana fisik meliputi transportasi, pasar, bangunan dan lain-lain.

Kelembagaan pertanian meliputi Penyuluhan, BRI, KUD dan Kelompok
tani. Hubungan antara kelembagaan dan sarana penunjang lainnya
secara terintegrasi dalam suatu sistem sehingga dapat saling mendukung
pengembangan pertanian di lahan rawa lebak.

Keadaan transportasi yang baik akan berpengaruh dalam peningkatan
perekonomian pedesaan sehingga pengangkutan sarana produksi dan hasil
pertanian dapat dilakukan dengan mudah. Keadaan transportasi di desa dalam
kondisi baik, namun tidak memiliki jalan-jalan usahatani dan jembatan,
saluran air maupun pintu air yang belum tersedia secara memadai akan
membuat kegiatan usahatani tidak efektif. Petani mengalami kesulitan dalam
mengangkut sarana produksi dan hasil sehingga ongkos angkut menjadi tinggi
dan usahatani tidak efisien. Sebaliknya sarana fisik tersedia dengan baik, jika
kelembagaan seperti penyediaan sarana produksi, kelembagaan keuangan,
pemasaran yang kurang mendukung, maka pengembangan pertanian di
lahan rawa tidak dapat berjalan lancar. Hal yang senada dikemukakan
Achmad (2012) menyebutkan bahwa faktor aksesibilitas kredit, aksesibilitas
penyuluhan dan tingkat pendidikan berpengaruh secara nyata terhadap
ketidakefisienan usahatani padi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Upaya pemberdayaan petani lahan rawa memerlukan pengembangan
kelembagaan, baik kelembagaan petani maupun kelembagaan pemerintah.
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Menurut Syahyuti (2004), kelembagaan pertanian terdiri atas lima kelompok,
yakni (1) kelembagaan sarana produksi, (2) kelembagaan produksi, (3)
kelembagaan pengolahan hasil, (4) kelembagaan pemasaran, dan (5)
kelembagaan pendukung berupa kelembagaan permodalan, dan penyuluhan.
Kelembagaan di lahan rawa lebak masih belum berfungsi optimal sehingga
pernanfaatan lahan juga belum optimal. Petani sebagian besar masih menanam
padi sekali setahun atau hanya pada musim kemarau terutama pada lebak
tengahan. Pada lahan lebak dangkal sudah sebagian besar dapat diusahakan
dua kali tanam terutama pada wilayah polder Alabio.

Kelembagaan sarana produksi
Kelembagaan sarana produksi yang berkembang di masyarakat

pedesaan sekarang ini adalah kios, pedagang/penyalur benih pangan atau
hortikultura, dan pasar mingguan yang ada di setiap desa. KUD dan Gapoktan
belum berfungsi sebagai kelembagaan penyediaan sarana produksi. Kedua
lembaga ini biasanya berfungsi apabila didanai oleh pemerintah.

Benih atau bibit merupakan faktor sarana produksi yang mempengaruhi
produksi, Petani sulit mendapatkan bibit yang berkualitas dan varietas
sesuai dengan dibutuhkan. Benih sayuran cukup tersedia di lokasi. Untuk
keberlanjutan penerapan varietas unggul baru, maka perlu dibina dan
diberdayakan penangkar-penangkar benih agar mampu menghasilkan benih
yang berkualitas dengan jumlah cukup. Disamping itu dapat membangun
jaringan sistem penyediaan benih antar musim (jabalsim) dan meningkatkan
produksi benih pada Balai benih yang ada. Pupuk dan pestisida cukup
tersedia pada kios-kios di tingkat kecamatan. Khusus untuk itik, penyediaan
pakan disediakan oleh pedagang pakan keliling yang mengantar pakan setiap
hari rabu, sekali gus mengambil pembayaran pakan hari rabu sebelumnya
(Rohaeni, 2015).

Kelembagaan produksi
Kelembagaan Kelompok Tani

Kelompok sasaran yang menjadi binaan penyuluh dikenal dengan istilah
kelompok tani. Anggota-anggota kelompok tani diharapkan dapat berperan
aktif dalam kegiatan kelompok tani, termasuk dalam kegiatan penyuluhan
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yang dilakukan oleh instansi terkait. Kontak tani sebagai pemimpin kelompok
tani, diharapkan menjalankan perannya sehingga terjadi kedinamisan pada
kelompoknya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemandirian
anggota-anggotanya.

Salah satu metode penyuluhan pertanian yang efektif adalah melalui
pendekatan kelompok. Keunggulan dari metode penyuluhan kelompok adalah:
(a) Petani bisa berpartisipasi aktif, (b) Umpan balik diperoleh langsung, (e)
Topik bahasan lebih spesifik, dan (d) Hasil akhir merupakan kesepakatan dari
berbagai pihakSedangkan kelemahan dari metode ini adalah: (a) Jangkauan
sasaran relatif keeil, dan (b) Biaya operasional relatif lebih mahal dari
dibanding media massa (Van Den Ban dan Hawkins,1996; Adam 1988)

Pendekatan kelompok dapat mempermudah agen pembaharu (penyuluh)
dalam menjangkaujumlah sasaran yang banyak, serta efektif untuk mengajak dan
meyakinkan sasaran agar berubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Dalam
pendekatan kelompok dapat terjadi efek saling mempengaruhi di antara sasaran,
yaitu pada saat mereka mendiskusikan hal-hal menarik yang diduga bermanfaat
untuk memajukan usahataninya. Disamping itu program-program pemerintah
seperti penyaluran pupuk bersubsidi, penyuluhan teknologi pertanian,
kredit usahatani bersubsidi disalurkan lewat kelompok tani atau gapoktan.

Kelompok tani di lahan rawa lebak umumnya masih perlu dibina karena
selain kemampuan ketua kelompok yang masih lemah juga pemahaman petani
tentang peran dan fungsi berkelompok masih perlu ditingkatkan. Menurut
Sekretariat Bakorluh (2014), 92% kelompok tani di lahan rawa lebak (3.006
kelompok) kelas pemula, 7,5% kelas madya, dan hanya 0.5% kelas lanjut.
Dilahan lebak telah terbentuk 542 Gapoktan yang diharapkan dapat berfungsi
sebagai unit usahatani,unit usaha pengolahan, unit sarana dan prasarana
produksi, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro (Sekretariat
Bakorluh Kalsel,2014).

Hasil penelitian Noorginayuwati et al (2015) menunjukkan bahwa tingkat
kemampuan kelompok tani di Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada
kategori kelompok lanjut. Peningkatan kemampuan kelompok dapat dilakukan
melalui pembinaan (birnbingan dan penyuluhan) pada aspek aspek kemampuan
mengorganisasi, kemampuan mengembangkan kepemimpinan, kemampuan
mereneanakan dan kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan.
Kemampuan mengorganisasi kelompok meliputi: (1) Menumbuhkembangkan
disiplin anggota sesuai fungsi kelompok sebagai wadah belajar dalam hal
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kehadiran anggota dalam pertemuan, kehadiran dalam kegiatan dan motivasi
belajar, (2) Mengembangkan aturan tertulis organisasi kelompok sebagai
wadah kerjasama meliputi pembinaan pada pengorganisasian kelompok, isi
rencana, mentaati kesepakatan dan peraturan kelompok, (3) Mengembangkan
usaha kelompok sebagai unit produksi melalui pembagian tugas dan
pengorganisasian pengembangan usahatani. Aktif tidaknya kelompok tani
ditentukan oleh keaktifan penyuluh melakukan pembinaan.

Gapoktan merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani dalam
satu desa. Kenyataan yang sering terjadi bahwa anggota Gapoktan terdiri
dari kelompok tani yang berstatus kelompok Pemula yang seharusnya status
kelompok Madya, sehingga Gapoktan yang dibentuk tidak aktif seperti
yang diharapkan. Penguatan kelembagaan kelompok tani perlu dilakukan
melalui beberapa upaya, antara lain: (1) mendorong dan membimbing
petani agar mampu bekerjsama di bidang ekonomi secara berkelompok,(2)
menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan
dan akses permodalan, peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitas dan
pembinaan kepada organisasi kelompok dan peningkatan efisiensi dan
efektivitas usahatani dan serta (3) meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia
petani melalui berbagai kegiatan pendampingan dan latihan yang dirancang
secara khusus bagi pengurus dan anggota ( Nuryanti dan Swastika, 2011)

Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
Salah satu indikator keberhasilan pengembangan pertanian lahan rawa

lebak ditentukan oleh baik tidaknya pengelolaan jaringan irigasi rawa. Mengacu
kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang lrigasi, tanggung
jawab operasi dan pemeliharaan saluran tersier berada pada Perkumpulan
Petani Pemakai Air (P3A). Namun dalam pelaksanaannya, pada umumnya
petani tidak memiliki kemampuan pendanaan dan manajemen pengelolaan
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara baik dan berkesinambungan.

Lembaga P3A berfungsi untuk: (1) sebagai wadah bertemunya petani
untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat serta membuat keputusan guna
memecahkan masalah yang dihadapi petani; (2) memberikan pelayanan
kepada para petani untuk pembagian dan pemberian irigasi secara adil dan
merata; (3) melakukan operasi pemeliharaan, pengembangan jaringan irigasi
dan tersier; (4) mengatur luaran para anggota berupa uang, hasil panen, dan
pemeliharaan jaringan tersier serta usaha pengembangan organisasi (Permen
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PU No. 33 tahun 2007). Menurut Permentan No 79/Permentanl07.140/12/2012
bahwa untuk pembinaan P3A dan Pemberdayaan P3A, diperlukan langkah-
langkah dan kegiatan dari kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas dan
kemandirian P3A dalam upaya peningkatan produksi pertanian.

Pengelolaan air di lahan raw a lebak menggunakan sistem polder dan
tidak menggunakan sistem polder. Sistem polder di Kabupaten Hulu Sungai
Utara Kalimantan Selatan dibangun sejak tahun 1950 pada kawasan rawa
lebak Nagara dan belum sepenuhnya berhasil. Sistem polder di HSU (sistem
polder Alabio )adalah pengelolaan air secara makro dalam skala luasan 6000
ha. Prinsip pengelolaan air dengan sistem ini adalah pada lahan dibuat tanggul
keliling dan pompa-pompa air yang berfungsi mengeluarkan dan memasukan
air untuk dapat mempertahankan muka air tanah sesuai dengan keperluan
tanaman. Sejak tahun 2010 dilakukan perbaikan dan penambahan jaringan air,
namun karena belum sempuma, maka polder belum berfungsi optimal.Semula
direncanakan luas wilayah polder alabio 6.000 ha, namun yang berfungsi barn
1.250 ha. Hal ini karena tidak disiplinnya masyarakat terhadap tanggul yang
dibuat seperti membongkar tanggul digunakan untuk membawa hasil bumi.

Petani menggunakan pompa air untuk mengatasi kekurangan air
pada pertanaman padi di musim kemarau. Pompa air umumnya bantuan
dari pemerintah daerah. Agar pompa air tersebut dapat dimanfaatkan
dengan benar maka dibentuk kepengurusan yaitu ketua dan petugas (1-2
orang) yang bertanggung jawab atas pompa tersebut, baik untuk keamanan
maupun penggunaannya. Petani yang sawahnya berada diluar polder harus
mengeluarkan biaya sendiri untuk mengairi tan am an padi. Keberadaan
kelompok P3A di lahan rawa lebak umumnya belum mandiri sehingga
dalam melakukan perannya belum efektif terutama dalam hal peningkatan
produktivitas lahan. Dinamika kelompok P3A di lahan lebak berada pada tahap
sedang. Peningkatan dinamika kelompok dapat dilakukan melalui pembinaan
pada pengembangan dan pemeliharaan kelompok, suasana kelompok yang
kondusif, mengurangi tekanan kelompok dan meningkatkan fungsi tugas
kelompok. Tingkat kepemimpinan kelompok P3A di lahan lebak berada
pada kategori moderat. Perbaikan tingkat kepemimpinan kelompok dapat
dilakukan melalui peningkatan pada kepercayaan diri dan keterampilan.
Efektifitas kelompok di lahan lebak berada pada kategori sedang. Peningkatan
efektifitas kelompok dengan meningkatkan perolehan produksi padi melalui
penerapan teknologi.Dinamika kelompok P3A dapat lebih dinamis dengan
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meningkatkan keterampilan memimpin atau perilaku kepemimpinan
kelompok, sedangkan efektifitas kelompok dapat ditingkatkan dengan tara

/.,'" ".........- --
mendinamiskan kelompok P3A. Untuk meningkatkan dinarrilka'kelompok
P3A perlu dilakukan pembinaan yang kontinyu secara ter~dj~leh instansi
terkait terutama oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pe)1t.anian-:ranaman-
Pangan dan Hortikultura melalui pemberdayaan kelompok (Rih->a et; aI, 2013/ /

Faktor utama perkuatan manajemen kelembagaan melliltui;',--Iaktbr
kemandirian kelompok, faktor kepemimpinan ketua kelompok P3A, faktor
pengelolaan dinamika kelompok, faktor efektivitas kelompok dan melakukan
teknologi usahatani yang memberikan keuntungan petani. Perkuatan
manajemen dalam pengelolaan air irigasi tersier oleh oleh kelompok P3A
Usaha Bersama dan Sumber Ternak memberikan peningkatan pada aspek-
aspek kemandirian kelompok (kategori tinggi), kepemimpinan ketua kelompok
(katagori kuat), dinamika kelompok (katagori tinggi), efektivitas kelompok
(katagori tinggi). Berbeda dengannya pada P3A Pancar Tujuh, Kayuh Bersama
yang tidak dilakukan perkuatan manajemen (Rina et aI, 2014),

Kelembagaan Tenaga Kerja
Permasalahan utama dari Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di

lahan rawa lebak adalah selain harganya mahal, tidak semua jenis alat me sin
dapat dioperasikan di lahan rawa lebak karena permukaan lahan rata relative
sempit dan umumnya miring serta mempunyai lapisan lumpur dan gambut
dan genangan air yang cukup dalam. Pengolahan tanah dengan traktor hanya
dilakukan oleh sebagian petani, pada lokasi yang kondisi airnya bisa diatur
seperti di dalam wilayah polder, Sedangkan di luar polder, petani umumnya
melakukan pengolahan tanah secara sederhana yaitu melakukan pemotongan
rum put pada saat air dalam kemudian dibiarkan membusuk hingga air
mengering.Persiapan lahan menjelang tan am, rumput-rumput yang belum
mati disemprot dengan herbisida.

Kelembagaan hubungan kerjaseperti gotong royong, sambatan,handipan
(bawon) yang merupakan adat dan kebiasaan berkembang cukup baik pada struktur
masyarakat di pedesaan, tetapi pada struktur masyarakat kota yang lebih bersifat
komersil atau berorientasi pasar, maka kedua kelembagaan ini mulai pudar,

Kelembagaan tenaga kerja yang difasilitasi pemerintah adalah UPJA
(Us aha Pelayanan Jasa Alsintan) yang organisasinya ditentukan petani.
Kelembagaan UPJA di lahan raw a lebak cukup memadai terdapat sekitar
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618 buah, yang terdiri dari traktor, pompa air, threser, rice milling unit
(rmu), dan dryer. Kelembagaan UPJA yang ada di Kalimantan Selatan ini
telah diklasifikasi menjadi 87% merupakan UPJA pemula (jumlah alsintan
yang dimiliki 1-4 unit dengan jenis alsin yang dikelola 1-2 jenis),12% UPJA
berkembang (pemilikan alsin 5-9 unit dengan 3-4 jenis alsin) dan 1% UPJA
professional (jumlah > 5 jenis)(Nursyamsi et ai, 2015).

Penggunaan pompa di lahan raw a lebak dilakukan petani usahatani padi
terutama bila sawah mengalami kekeringan pada saat tanaman padi pada
tahap pembungaan. Berdasarkan hasil analisis kelayakan ternyata upaya
penanaman modal pada usaha pompa tidak menguntungkan karena B/C <1,
NPV <1, dan IRR < dari tingkat bunga. Meskipun demikian persepsi petani
terhadap manfaat penggunaan pompa adalah positif (Noorginayuwati dan
Rina, 2006; Rina 2015)

Kelembagaan pasca panen dan pengolahan hasil
Peran alat mesin pertanian pada kelembagaan pascapanen dan

pengolahan hasil sangat dibutuhkan untuk pertanian di lahan rawa.
Penggunaan alat mesin dalam budidaya ditujukan untuk mengatasi kekurangan
tenaga kerja, seperti penggunaan handtraktor, transplanter, combine harverster.
Pemanfaatan alat alsin ini disesuaikan dengan kondisi lahan rawa.

Pengelolaan hasil panen perlu dilakukan dengan baik agar dapat
mengurangi kehilangan hasil. Pemanfaatan gudang perlu disosialisasikan
kepada petani tentang tujuan dan manfaat bagi petani.

Pengolahan hasil komoditas lainnya dapat dikembangkan melalui
sosialisasi oleh penyuluh/peneliti kepada petani. Tentu kegiatan ini harus
diikuti dengan kometmin yang jelas dari pemerintah untuk mendukung
kegiatan tersebut. Contoh pembuatan kerupuk labu karena pada saat pan en,
buah labu kuning berlimpah. Komoditas lainnya seperti pengeringan cabe
besar, karena permintaan cabe besar kering diperoleh dari luar daerah.
Masakan khas Banjar seperti masak habang selalu menggunakan cabe besar
kering karena warnanya yang baik dibanding menggunakan cabe besar segar.
Bahan olahan lainnya sangat berpotensi untuk meningkatkan nilai tambah
petani seperti dendeng itik, telor itik asin dan sebagainya.

346



Kelembagaan pemasaran
kelembagaan pemasaran merupakan salah satu elemen utama dalam

membangun sektor pertanian serta keselarasannya dengan pertumbuhan
dan perkembangan sektor-sektor lain.Kelembagaan pemasaran yang ada di
pedesaan adalah pasar desa, pasar mingguan, Koperasi Unit Desa (KUD) dan
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). KUD dan gapoktan berfungsi dalam
pengadaan sarana produksi, sementara penjualan bersama melalui kelompok
belum terlaksana.

Besar kecilnya masalah yang dihadapi pelaku pemasaran terhadap
komoditas sayuran di lahan rawa lebak, akan menentukan apakah komoditas
tersebut memiliki prospek pasar. Masalah utama yang dihadapi pedagang
adalah permodalan dan kestabilan harga. Pedagang pengumpul desa tak dapat
memperbesar volume penjualan, dan pedagang pengumpul desa tidak dapat
membayar tunai pada petani. Hal ini mengindikasikan bahwa petani masih
belum memiliki daya tawar yang kuat. Meskipun dari beberapa hasil penelitian
komoditas sayuran di lahan raw a lebak, petani menerima farmer's share
dengan kisaran pada masing-masing berturut jagung:25% -58,3% , kacang
tanah 72% - 75,61, semangka 35,9-56,43%, cabai 22,97% - 47,08%, terung
25,71% - 51,4%, gambas 16,67% - 50%, tomat 41,86 - 77,42% (Rina 2007b

; Rina 2010; Rina 2011). Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran yang efesin
pada semangka, terung, gambasPernyataan ini sesuai dengan pendapat Kohls
dan Downey (1985) dalam Listianingsih (2004) bahwa jika bagian harga yang
diterima petani lebih rendah dari 50% maka keadaan ini menunjukkan sistem
pemasaran belum efisien.

Di lihat dari struktur pasar, maka struktur pasar sayuran tomat, cab ai,
terung dan gambas mengarah kepada oligopoly (nilai indeks Herfindahl
mendekati 1) artinya pasar sayuran lebih dikuasai oleh pedagang pengumpul,
hal ini disebabkan jumlah pembeli sayuran masih sedikit namun volume
penjualannya cukup besar dengan frekuensi 1-7 kali seminggu. Petani sayuran
belum memiliki bargaining power, karena sebagian pedagang pengumpul,
memberikan uang kepada petani pada saat tanaman belum panen dengan
syarat menjual sayuran kepada pedagang tersebut. Agar pemasaran komoditas
dapat berjalan lancar perlunya bantuan modal kepada petani dan pedagang
dengan bunga murah atau tanpa bunga. Masalah lainnya seperti kestabilan
harga, ini erat kaitannya dengan perencanaan atau strategi pemasaran yang
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dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan melakukan pengaturan waktu
tan am dari lokasi-lokasi sentra produksi sayuran. Demikian pula pemasaran
kerbau, pedagang kerb au memiliki modal terbatas, sehingga dalam melakukan
pembelian ke peternak tidak dibayar tunai. Hal ini menggambarkan bahwa
petani tidak memiliki kekuatan dalam harga. Persentase penjualan, sebesar
100% kerbau dipasarkan melalui pedagang pengumpullokal, 65% dipasarkan
oleh pedagang besar dalam provinsi, sisanya 35% dipasarkan oleh pedagang
besar luar provinsi (Qomariah et aI, 2012).

Pengembangan kelembagaan pemasaran komoditas yang berasal dari
lahan lebak didukung adanya Sub Terminal Agribisnis Murakata di Barabai
(Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Semua transaksi khususnya pedagang
pengumpul desa hingga pedagang antar provinsi dilakukan di Sub Terminal
Agribisnis tersebut.Dukungan informasi pasar telah dilakukan melalui media
elektronik dan website Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Selatan. Khusus pemasaran telur itik, umumnya
dipasarkan sendiri oleh peternak ke pasar Alabio dilakukan setiap hari rabu.
Akan tetapi ada juga sebagian petani menjual kepada pedagang pengumpul
yang datang ke temp at petani. Harga yang diterima petani lebih rendah Rp
10lbutir.Demikian pula pembelian pakan ternak, petani sebagian besar tidak
membayar tunai. Selisih harga pakan antara dibayar cash dengan dihutang
satu minggu adalah Rp 1O.000/karung (Rp 200/kg) (Rohaeni, 2015)

Kelembagaan pendukung
Kelembagaan Penyuluhan

Penyuluhan pertanian merupakan salah satu pilar penting dalam
pembangunan pertanian. Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat pusat
adalah Badan yang menangani penyuluhan pertanian, di tingkat provinsi
adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,
di tingkat KabupatenBadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan, Balai Penyuluhan Kecamatan (pada tingkat kecamatan) dan Pos
Penyuluhan Pertanian Desa (ditingkat desa). Penyuluhan dilakukan oleh
penyuluh PNS, penyuluh swasta dan atau penyuluh swadaya. Pemerintah
pusat dan pemerintah daerah meningkatkan kompetensi penyuluh PNS
melalui pendidikan dan pelatihan dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan bagi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya. Peningkatan
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kompetensi penyuluh berpedoman pada standar akreditasi/sertifikasi serta
pola pendidikan dan pelatihan penyuluh yang diatur dengan peraturan menteri.
Penyuluh swadaya memiliki kapabilitas dan posisi sosial yang khas, sehingga
batasan perannya mestilah diberikan secara tepat. Dukungan yang tepat
harus diberikan kepada penyuluh swadaya sebagai sosok penyuluh pertanian
yang strategis di masa mendatang, yang mesti dibedakan dengan penyuluh
pemerintah dan penyuluh swasta (Syahyuti, 2014)

Kelembagaan penyuluhan di lahan rawa lebak dalam penyelenggaraannya
melalui penyusunan program penyuluhan yang disusun memperhatikan
permasalahan di lapangan. Program yang dibuat secara bertingkat dari
kabupaten, kecamatan dan desa. Pada tingkat kecamatan (Balai Penyuluhan
Kecamatan), PPL, Mantri tani bersama petani, kontak tani menyusun bersarna-
sarna (melalui PRA) sehingga program yang dibuat berdasarkan permasalahan
yang terjadi di lapangan, kemudian dibuat prioritas sesuai dengan ketersediaan
dana, waktu dan lokasi. Program yang dibuat merupakan program kerja
PPL. Permasalahan yang sering terjadi adalah program yang disusun tidak
terlaksana dengan optimal karena pada saat penyusunan, tidak semua instansi
hadir sehingga dalam melaksanakan tidak terkoordinasi dengan baik antara
instansi terkait. Menurut PPI tidak terlaksana atau gagal karena iklim seperti
kebanjiran atau kekeringan, ataunya pekerjaan yang mendadak sehingga
jadwal LAKU yang dibuat tidak bisa dilakukan seperti terjadwal.

Tabel 72 menunjukkan bahwa tanggapan petani terhadap keefektifan
lembaga pendukung di lahan rawa lebak menunjukkan bahwa sebesar 100%
petani yang menyatakan bahwa pelayanan penyuluhan yang dilakukan belum
efektif, demikian juga dengan pelayanan KUD. Persepsi petani terhadap
kelembagaan di lahan lebak tengahan sebesar 56,7 % menyatakan bahwa
pelayanan PPL dalam memberikan informasi tidak efektif, demikian juga
terhadap KUD sebesar 57,5% menyatakan tidak efektif. Efektif tidaknya
suatu kelompok tani berkaitan erat dengan keaktifan petani sendiri dalam
melaksanakan kegiatan kelompok, sedang KUD, PPL sangat ditentukan
oleh besarnya kemampuan lembaga tersebut memenuhi kebutuhan petani.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kelembagaan petani masih
terkategori sedang (kurang baik), kelembagaan keuangan (koperasi) yang
ada di kecamatan dirasakan kurang bermanfaat bagi petani Kegiatan Gotong
royong dan arisan masih efektif dirasakan oleh petani karena kegiatan ini
merupakan kegiatan yang berlanjut dan merupakan wadah untuk silaturahmi
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sesama petani.Dari uraian di dua jenis lahan tersebut menunjukkan bahwa
persepsi petani terhadap kelembagaan penyuluhan/PPL dan KUD belum
efektif, sementara kegiatan gotong royong eukup membantu petani dalam
kegiatan usahataninya.

Tabel 72. Persentase jawaban petani terhadap keefektifan lembaga pendukung di lahan rawa
lebak

Uraian
Lebak Dangkat1 Lebak tengahan2

TI IT E TI IT
Penyuluhan/PPL 100 29,4 56.2 14,4
KUD 100 8,5 57,5 24,0
Kelampak Tani 34 66 42,6 40,2 17,2
Gatang Rayang 100 62,2 33,6 4,2
Arisan 90,4 8,4 1,2

Keterangan : E=efektif, TE= tidak efektif TT = tidak tahu, 1) Raihan et al (2004), 2) Rina et
al (2006), diolah

Kelembagaan Permodalan
Salah satu eiri usahatani keeil adalah kekurangan modal dalam bentuk

uang tunai dalam produksi (Soekartawi et ai., 1996). Untuk menutupi
kekurangan modal petani mendapat kredit dari berbagai sumber dengan tingkat
bunga tertentu. Namun tidak semua petani dapat memanfaatkan kredit tersebut
karena tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang diinginkan oleh peminjam
uang. Persyaratan lembaga kredit formal seringkali sulit dipenuhi petani,
terutama petani keeil meskipun bunganya rendah.

Sumber dana yang tersedia bagi masyarakat berasal dari: (10 sumberdana
yang berasal dari masyarakat, (2) Kredit dari lembaga non formal, (3)
Kredit program pemerintah, dan (4) Kredit dari bank swasta dan koperasi.
Kelembagaan permodalan di lahan lebak Kalimantan Selatan didukung
oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang tersebar di empat
kabupaten.Kelembagaan ini didirikan oleh petani sejak tahun 2004 dengan
kisaran jumlah aset dari Rp 4.000.000 sampai Rp 400.000.000. Namun dari
tujuh LKMA, hanya lima LKMA yang masih aktif. Tingkat bunga yang
berlaku di LKMA sebesar 2%lbulan, namun terbatasnya jumlah dan aset yang
tersedia maka lembaga ini belum mampu menjangkau seluruh petani.

Oleh karena itu, ketersediaan lembaga keuangan masih sangat diperlukan.
Sementara ini, sebagian petani memanfaatkan jasa rentenir atau pelepas uang
untuk memenuhi pengeluaran sarana produksi. Menurut Rinaet 01. (2007),
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pelepas uang adalah pedagang hasil atau pedagang input sarana produksi yang
menggunakan tingkat bunga tinggi, berkisar 12% - 15% per bulan.

Petani sayuran memperoleh pinjaman pada saat pertanaman berlangsung,
dengan perjanjian petani menjual hasil panennya kepada pedagang hasil
(pemberi pinjaman) dengan mengurangi harga produk antara Rp 100 -200/
kg dan jumlah pinjaman dapat dicicil tanpa bunga. Sistem pinjaman seperti
ini mengakibatkan bunga pinjaman yang sangat tinggi yakni 44,8 %/tahun
atau 11%/bulan apabila pengurangan harga produk Rp 100 dan 22%/bulan
apabila pengurangan harga produk Rp 200/kg. Untuk membantu petani dalam
permodalan ini, seyogyanya petani mendapat subsidi bantuan modal dari
pemerintah.

VI. Penutup
Karakteristik petani di lahan raw a lebak antara lain: umur petani

berada pada umur produktif dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar hingga
Sekolah Menengah Pertama, pemilikan lahan rata-rata 0,87 haiKK. Pemilikan
modal petani masih rendah, sehingga perlu pinjaman modal dengan tingkat
bunga rendah disertai dengan pengawalan pemanfaatannya.

Tingkat adopsi teknologi budidaya padi berada pada tahap sedang.
Peningkatan memerlukan perbaikan budidaya seperti jumlah benih per hektar,
pemupukan, pengendalian gulma dan sistem tanam jajar legowo. Persepsi
petani terhadap PTT adalah positf. Petani lebak lebih menyukai varietas
Inpari 17 kemudian Inpari 30, Mekongga dan Ciherang. Sedangkan varietas
Inpara 3 disukai petani karena memiliki karakteristik seperti memiliki daya
adaptasi, jumlah anakan, tinggi tanaman, umur tanaman, ketahanan terhadap
OPT, produktivitas, tingkat kerontokan dan rasa nasi.

Pola tan am padi dua kali setahun dapat diterapkan di lahan lebak
tengahan dan dapat meningkatkan pendapatan petani 76,65% dibanding
bertanam satu kali setahun. Pendapatan petani lahan rawa lebak bersumber
dari musim kemarau (70,11 %) lebih tinggi dibanding musim hujan (29,89%).
Pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, ikan, itik alabio dan kerbau cukup
efisien sehingga dapat dikembangkan dengan lebih luas dan intensif dalam
rangka optimalisasi pemanfaatan lahan lebak. Hal ini dapat dilakukan apabila
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kinerja kelembagaan penunjang seperti kelembagaan penyuluhan, kelompok
tani, P3A, UPJA dan pemasaran ditingkatkan.
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16
PENUTUP

URGENSllAHAN RAWA lEBAK
UNTUK MENDUKUNG

SWASEMBADA PANGAN

Muhammad Noor dan Herman Subagio
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

Salah satu pilar yang diemban dalam Nawacita dari pemerintah Jokowi
dari sembilan program adalah terbentuknya ekonomi berbasis komoditi
strategis domestik. Dalam penjabarannya atau implementasi dari

keinginan pemerintah dalam Nawacita tersebut adalah mewujudkan kedaulatan
pangan nasional dan peternakan komunal. Dalam pencapaian kedaulatan
pangan tersebut pemerintah dihadapkan pada tantangan yang berat, terutama
karena makin terbatasnya lahan pertanian subur akibat konversi lahan pertania,
terutama sawah menjadi pemukiman, jalan tal, pabrik, industry dan lainnya.
Selain itu, tidak kalah penting adalah adanya desakan akibat laju pertambahan
penduduk yang cukup besar dan pesat.Untuk itu perlu berbagai langkah
terobosan dan salah satunya adalah melalui pemanfaatan dan optimalisasi
lahan sub-optimal (LSO).

Berdasarkan trend kebutuhan pangan nasional, khususnya padi, jagung,
dan kedelai, hingga tahun 2025 paling tidak diperlukan sekitar 4,7 juta hektar
lahan pertanian bukaan baru. Untuk menjamin produksi beras hingga tahun
2025, dibutuhkan sekurangnya perluasan areal lahan sawah sekitar 1,4 juta
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ha, sementara untuk jagung dan kedelai masing-rnasing sekitar 1,3 juta ha
dan 2 juta ha.

Pada tahun 2015 pemerintah sudah menargetkan produksi padi 73,40
juta ton gabah kering giling (ha), jagung 20,00 juta ton, kedelai 1,20 juta ton,
gula 2,95 juta ton dan daging sapi 0,52 juta ton.Untuk mewujudkan target
ini pemerintah memberikan perhatian khusus pada beberapa permasalahan.
Di antaranya 46,03% infrastruktur jaringan irigasi rusak, alih fungsi lahan
mencapai 100-110 ribu haltahun, dampak perubahan iklim berupa kekeringan
atau kebanjiran sehingga mempengaruhi jadwal tan am, mutu kualitas panen
rendah dan kehilangan hasil mencapai 10,82% dan skim pembiayaan belum
berpihak pada petani.

Dalam upaya menghadapi masalah di atas pemerintah dibawah
Kementerian Pertanian, telah melakukan antara lain upaya rehabilitasi
jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Selama tahun 2014, melalui dana
kontingensi akan dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 460 ribu
ha di 12 provinsi sentra produksi padi.Sementara itu pada tahun 2015 akan
dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 1.540.000 ha di seluruh
Indonesia. "Untuk mendukung swasembada pangan, program lain yang
dilakukan adalah optimalisasi lahan. Artinya optimalisasi lahan sub optimal,
seperti lahan kering, pasang surut, termasuk lahan rawa lebak.

Lahan sub optimal yang menjanjikan adalah lahan rawa yang luasnya
mencapai 34,1 juta hektar, terdiri dari 14,90 juta hektar lahan gambut dan
20,2 juta hektar lahan mineral.Ekosistem rawa mempunyai keberagaman
yang sangat luas baik dari segi komunitas maupun lingkungan. Adanya
keberagaman lingkungan fisik tersebut di atas memberikan konsekuensi
pemanfaatan dan pengembangan antara satu ekosistem dengan ekosistem
lainnya yang berbeda. Adanya kendala yang berbeda antara satu wilayah
ekosistem dengan lainnya boleh jadi maka penanganan dan pengelolaan
seyogianya bersifat spesifik lokasi. Hal mendasar yang sering dihadapi dalam
pengelolaan adalah tidak tersedianya informasi terinci dari wilayah ekosistem
yang dibuka atau dimanfaatkan. Identifikasi dan karakterisasi dari wilayah
yang dikembangkan sangat penting untuk menentukan cara yang aman dan
efisien pada kegiatan pembukaan dan penyusunan rencana araban penggunaan
wilayah tersebut.

Adapun rawa lebak dibandingkan pasang surut atau rawa pantai
merupakan lahan yang relatif baru dikenal. Pengembangan rawa lebak
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sebelumnya dan kebanyakan diperuntukan bidang perikanan.Istilah lahan rawa
lebak dalam pengertian sehari-hari dalam masyarakat, khususnya urang Sunda
di Pulau Jawa, berbeda dengan yang dimaksudkan dalam konteks uraian buku
ini. Hal ini perlu diluruskan, masyarakat Jawa Barat (Banten dan Sunda) lebak
diartikan sebagai lahan bawah (lowland) yang tergenang pada musim hujan
sewaktu-waktu dan tidak lebih dari 1 bulan.Sementara lebak dimaksudkan
dala konteks urian ini adalah lahan yang berada di pedalamandieirikan oleh
genangan air dengan waktu penggenangan paling tidak 3 bulan dan dan tinggi
genangan di atas 50 em.

Tulisan ini dimaksudkan mengemukakan tentang urgensi lahan
rawa lebak dalam mendukung peneapaian swasembada pangan. Uraian
mengemukakan tentang tantangan prdouski pangan mas a depan, potensi dan
kendala pertanian di rawa lebak dan rawa lebak sebagai lahan pangan alternatif
dan sumber pertumbuhan produksi baru.

II. Tantangan Produksi Pangan Masa Oepan
Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 meneapai 237,5 juta jiwa

meningkat menjadi sekitar 251,0 juta jiwa pada tahun 2015 dengan laju
pertambahan sebesar 1,3%. Apabila laju pertumbuhan 2011-2020 sebesar 1,8%
dan kemudian pada tahun 2021-2030 diperkirakan menurun sebesar 0,82%,
maka jumlah penduduk pada tahun 2030 meneapai 425 juta jiwa, jumlah ini
meningkat hampir dua kali lipat dari jumlah penduduk pada tahun 2015.

Apabila tingkat konsumsi beras sebagai makanan pokok masyarakat
Indonesia rata-rata sebesar 139 kg/jiwa/tahun, maka pada tahun 2030
diperlukan pasokan pangan sebesar 94,5 juta ton gabah atau setara dengan
59 juta ton beras. Padahal produksi padi nasional pada tahun 2010 baru
sekitar 46,40 juta t GKGsetara 29 juta ton beras. Produksi padi pada tahun
2013 meningkat tajam meneapai 70,78 juta t gabah kering giling (GKG) dan
diramalkan produksi pada tahun 2015 meneapai 76,0 juta t GKG. Namun,
demikian, sampai tahun 2015, impor beras masih dilakukan pemerintah
sebagai upaya memenuhi Cadangan Beras Nasional (CBN).Upaya peningkatan
produksi yang dihasilkan tampak dihadapkan pada laju pertambahan penduduk
yang masih relatif tinggi.
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Kedaulatan pangan secara permanen yang ingin diraih pada tahun-tahun
mendatang memerlukan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan
produksi baik melalui peningkatan produktivitas lahan maupun perluasan areal
secara lebih terencana dan terprogram dengan baik. Pangan dalam pengertian
luas sebenarnya tidak hanya padi termasuk tanaman palawija (jagung, kedelai,
kacang tanah), umbi-umbian, sayur mayur, hortikultura (buah-buahan),
tanaman perkebunan yang menghasilkan hajat orang banyak (gula, kelapa,
kelapa sawit dan sebagainya).Ketahanan pangan sepanjang sejarah penuh
dinamika baik ekonomi, politik maupun kebijakan.

Selain diperlukan perluasan areal juga peningkatan intensitas
pertanaman, apabila target swasembada pangan ingin dicapai tahun 2015
sampai 2045, diperlukan luas baku lahan sawah 10,722 juta hektar dengan
asumsi produktivitas padi sawah pada 5,0 t/ha GKG dan indeks pertanaman
(IP) padi 160%. Jika luas lahan sawah (eksisting) 7,725 juta hektar (95%
dari lahan sawah baku 8,132 juta hektar), maka untuk memenuhi kebutuhan
pangan (termasuk untuk industri domestik) diperlukan penambahan luas
baku sawah sekitar 1,861 juta hektar pada tahun 2015, dan secara kumulatif
diperlukan tambahan luas lahan sawah sekitar 4,977 juta hektar sampai tahun
2045 (Mamat dan Noor, 2014). Lahan cadangan bagi keperluan perluasan
areal sawah terse but hanya mungkin dengan memanfaatkan lahan rawa yang
notabene berada di luar Jawa seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua berupa
lahan-lahan sisa yang disebut lahan sub optimal, diantaranya rawa lebak.

Lahan raw a lebak yang tersebar pada 17 provinsi dengan luas sawah
(eksisting) sekitar 13,28 juta hektar, indeks pertanaman (IP) 100, dan
produkstivitas 4-5 t GKG/ha diperkirakan dapat menyumbang 50-75 juta ton
GKG/tahun-angka yang terlalu tinggi-karena tidak seluruh rawa lebak
dapat dijadikan lahan budidaya. Belum termasuk tanaman palawija, sayur-
mayur, hortikultura dan tanaman perkebunan.Hampir semua komoditas dapat
dikembangkan di lahan rawa lebak seperti tanaman hortikultura strategis
seperti bawang dan cabai merah, buah-buahan komersiel seperti semangka
dan melon (Nurita et al. 2017).Namun dalam konteks ketahanan pangan,
pengembangan padi dan palawija sangat prospektif (Cahyana et aI., 2017;
Koesrini dan Saleh, 2017).Sumbangan produksi pertanian dari lahan rawa
lebak dapat ditingkatkan melalui optimalisasi lahan dan perluasan areal
dari lahan rawa lebak yang potensial. Namun hal yang paling utama dalam
pengembangan rawa lebak ke depan adalah dukungan pengelolaan air (Noor
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et 01.,2017), penggunaan alat dan mesin pertanian sebagai upaya mengatasi
masalah kekurangan tenga kerja (Sudirman dan Rina. 2017), dan penguatan
kapasitas petani dan kelembagaan pendukung (Rina dan Subagio, 2017).

Pencapaian dan peningkatan produksi pada umumnya, termasuk lahan
rawa lebakdihadapkan pada konveresi lahan, deraan iklim, serangan hama dan
penyakit, nilai tukar beras dan dinamika perdagangan dunia (Nurwahid et al.,
2017; Susanti et al., 2017; Rina dan Subagio, 2017). Menurut Nurmalina(2007)
beberapa variabel terkait dengan aspek lahan yang sang at sensitif berpengaruh
terhadap ketersediaan beras nasional, antara lain: ketersediaan lahan yang
beririgasi, konversi lahan sawah, kesesuaian lahan, pencetakan sawah dan
produktivitas lahan. Sawah lebak yang sekarang eksisting kebanyakan masih
berupa sawah non teknis artinya tanpa perangkat infrastruktur irigasi yang
memadai.

Oleh karena itu, perluasan areal atau optimalisasi lahan lebak memerlukan
dukungan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang dapat dibantu dengan
penggunaan alat mesin pertanian, sumber daya manusia yang terampil, dan
kelembagaan pendukung yang memadai berupa pelayanan modal, pemasaran
hasil dan prosesing hasil, termasuk penyimpanan yang baik.

III. Posisi Tawar Lahan Rawa Lebak
lahan rawa lebak, sebagai lahan pangan alternatif

Panen raya padi yang dipimpin Menteri Pertanian Dr. Andi Amran
Sulaiman pada bulan Oktober 2015 di lahan rawa lebak Desa Hambuku Hulu,
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan memberikan petunjuk
potensi dan kedudukan lahan rawa lebak ke depan. Hasil panen berdasarkan
hasil ubinan mencapai sekitar 6,48 t GKG/ha menunjukkan prospek yang
sangat menjanjikan apabila lahan lebak dengan pengelolaan dan dukungan
iklim yang baik. Hasil padi di atas baru untuk IP 100 yang masih meliputi
90% daerah rawa lebak umumnya, apabila dapat ditingkat menjadi IP 200,
maka capaian atau sumbangan produksi padi dari lahan rawa memberikan
harapan sangat besar ke depan.

Luas lahan rawa lebak diperkirakan 13,28 juta ha yang tersebar di
Sumatera sekitar2,79 juta ha, Kalimantan 3,58 juta ha, Papua 6,31 juta ha, dan
Sulawesi 0,61 juta ha. Berdasarkan tinggi dan lamanya genangan, lahan rawa
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lebak dipilah menjadi lebak dangkal sekitar 4.167.530 ha, lebak tengahan dan
asosiasinya masing-masing 3.444.550 dan 2.630.530 ha serta lebak dalam dan
asosiasinya masing-masing 677.550 dan 2.360.610 ha. (Nugroho et al., 1992).
Masing-rnasing tipe lebak di atas mempunyai karakteristik dan potensi untuk
pertanian yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan pengembangan yang
berbeda pula.Dari luas tersebut di atas yang telah dibuka oleh pemerintah barn
mencapai 578.934 ha (4,4%) antara lain di Sumatera167.585 ha, Kalimantan
359.623 ha, Papua 5.060 ha, dan Sulawesi 46.666 ha. Lahan rawa lebak yang
sudah dibuka dan dikelola masyarakat secara swadaya sekitar 346.901 ha
(2,6%), sementarayang berpotensi dan belum dibuka sekitar 1.411.317 ha
(10,6%) sehingga secara keseluruhan lahan rawa lebak yang potensial dapat
dikembangkan untuk pertanian mencapai 2.337.152 ha (17,6%).

Pengembangan rawa lebak secara permanen dapat dilakukan dengan
penerapan sistem polder agar terhindar dari kondisi kekeringan pada musim
kemarau dan kebasahanlkebanjiran pada musim hujan.

Lahan rawa lebak, sumber pertumbuhan produksi baru
Menurut Idak (1982), pengembangan rawa lebak untuk pertanian,

khususnya padi mulai digagas sejak tahun 1930 dengan membangun polder,
diantaranya polder Alabio di Kalimantan Selatan, Mentaren di Kalimantan
Tengah, dan Banyuasin di Sumatera Selatan. Penelitian dan pengembangan
lahan raw a lebak secara intensif baru dimulai tahun 1970 seiring dengan
pembukaan lahan rawa untuk transmigrasi (Ismail et aI., 1993).Hasil-hasil
penelitian dan pengkajian tentang rawa lebak sudah cukup banyak, namun
belum dapat diimplementasikan secara langsung, sehingga perlu disusun
dalam paket teknologi spesifik lokasi yang mudah dilaksanakan oleh petani.

Pengembangan lahan rawa lebak umumnya menghadapi berbagai
kendala biofisik lahan dan sosial ekonomi masyarakat. Kendala biofisik
lahan yang sering muncul adalah terjadinya kekeringan pada musim kemarau
dan kebanjiran pada musim penghujan. Kondisi ini mengakibatkan terjadi
semakin sempitnya mas a tanam, sehingga perlu teknologi inovasi kalender
tanam dan pola tanam dan tanaman yang adaptif terhadap kekeringan dan
rendaman. Masalah sosial ekonomi utama yang terjadi di lahan lebak antara
lain, keterbatasan modal dan pasar. Selain itu rendahnya ketersediaan dan
akses petani terhadap sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida), serta
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eksistensi dan kinerja kelembagaan masih menjadi kendala utama. Diantara
kendala terse but yang harus menjadi perhatian adalah keterbatasan modal
dan akses pasar.

Dalam menyongsong Reneana Strategis Pembangunan Pertanian 2014-
2019, penegasan kembali tentang potensi dan peluang pernanfaatan lahan rawa
lebak sebagai lahan alternatif mas a kini dan mas a depan dipandang perlu.
Oleh karena itu, perlu disusun suatu pedoman atau aeuan yang memberikan
pemahaman, arah, dan strategi pengembangan lahan rawa lebak untuk
pertanian berkelanjutan. Pemanfaatan lahan rawa lebak menjadi strate gis,
mengingat semakin menyempitnya lahan pertanian akibat konversi lahan
pertanian menjadi non pertanian dan meningkatnya permintaan pangan dan
hasil pertanian akibat jumlah penduduk yang terns bertambah.

Penegasan kembali tentang potensi dan peluang pemanfaatan lahan
rawa lebak sebagai lahan alternatif mas a kini dan mas a depan diperlukan.
Penyusun pedoman atau aeuan yang memberikan pemahaman, arah, dan
strategi pengembangan lahan rawa lebak untuk pertanian berkelanjutan
seeara terpadu dan komitmen pemerintah secara berkelanjutan menjadi
urgen.Pemanfaatan lahan rawa lebak menjadi strategis, men gingat semakin
menyempitnya lahan pertanian akibat konversi lahan pertanian menjadi non
pertanian dan meningkatnya permintaan pangan dan hasil pertanian akibat
jumlah penduduk yang terus bertambah.

Langkah pertama dalam pengembangan rawa lebak diperlukan pengelom-
pokan wilayah yang disusun berdasarkan kesiapan untuk dikembangkan.
Wilayah rawa lebak menurut kondisi dan prasarana yang tersedia dapat
dikelompokkan menjadi empat wilayah, yaitu : (1) wilayah yang siap, (2)
wilayah yang siap bersyarat, (3) wilayah yang tidak siap, dan (4) wilayah
khusus untuk konservasi (Alihamsyah, 2004).Wilayah yang siap adalah
wilayah yang prasarana penunjang dan sumber daya manusianya tersedia.
Wilayah yang siap bersyarat adalah wilayah sumber daya manusianya tersedia,
tetapi prasarana penunjangnya belum tersedia atau wilayah yang prasarana
penunjangnya tersedia, tetapi sumber daya manusianya belum tersedia.
Wilayah yang tidak siap adalah wilayah yang asih bernpa semak belukar serta
prasarana penunjang dan sumber daya manusianya belum tersedia. Sedangkan
wilayah konservasi adalah wilayah lindung untuk konservasi sumber daya
alam sebagai habitat satwa liar langka dan dilindungi. Pengembangan rawa
lebak seyogyanya dilihat dari tujuan pengembangan (pertanian, perikanan,
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petemakan). Jaringan tata air dirancang sesuai dengan tujuan dan persyaratan
yang dikehendaki oleh komoditas yang dikembangkan yang berazaskan pada
keberlanjutan dan ramah lingkungan. Menurut Noor (2007) strategi dan
arah kebijakan umum dalam pengembangan rawa lebak antara lain meliputi
: (1) peningkatan produktivitas Iahan; (2) peningkatan diversifikasi usaha,
(3) peningkatan pelayanan sarana produksi, (4) peningkatan pelayanan
penyuluhan dan pelatihan, (5) perbaikan pelayanan permodalan dan investasi,
(6) perbaikan kelembagaan usaha tani dan pemanfaatan alat dan mesin
pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan petani.
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Pertanian di lahan rawa lebak sudah sejak lama dikenal dan menjadi perhatian karena

diharapkan dapat sebagai kantong penyangga produksi padi. Salah satu keunggulan

dari rawa lebak adalah dapat panen saat pada agrosekosistem lainnya, terutama

lahan-Iahan di Pulau Jawa sebagai pemasok utama sedang paceklik. Teknologi

polder yang dikenalkan sejak tahun 1950an belum sepenuhnya juga dapat diandalkan

dalam meningkatkan produksi padi di lahan rawa lebak. Berbagai kendala dalam

usaha tani di lahan rawa lebak yang dihadapi petani masih menunggu pemecahan

secara tuntas, khususnya dalam melindungi petani dari kebanjiran pada saat musim

hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau.

Secara konvensional, petani sudah banyak memanfaatkan lahan rawa lebak ini untuk

budidaya padi, ubi, uwi, talas, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau,

hortikultura baik aneka sayur maupun buah seperti jeruk, pisang,-buah, bahkan

tanaman tahunan seperti karet, kelapa dan kelapa sawit. Padi merupakan tanaman

utama di lahan rawa lebak sesuai dengan karakteristik lebak yang memiliki air

berlimpah. Dalam berbagai kesempatan saya katakan ke depan lahan rawa akan

menjadi andalan mengingat semakin terdesaknya lahan pertanian di Pulau Jawa

akibat pembangunan Pulau Jawa yang begitu cepat sehingga konversi lahan tidak

dapat dihindari. Tuntutan ketersediaan pangan semakin tahun meningkat seiring

dengan pertambahan penduduk, khususnya Pulau jawa-Bali diiringi oleh Sumatera,

Kalimantan, dan Sumatera.

Buku Lahan Rawa Lebak, Sistem Pertanian dan Pengembangannya merupakan

rangkum informasi dari hasil penelitian dan pengalaman peneliti dalam pengelolaan

lahan rawa lebak untuk pertanian-diharapkan dapat menjadi acuan dan inspirasi

bagi para peneliti, penyuluh, pemerhati, dan pengguna. Diharapkan terbitnya buku ini

dapat menambah khasanah tentang pertanian di lahan rawa dan semakin luasnya

pemanfaatan lahan rawa lebak untuk pertanian.
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