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ABSTRACT 
The agricultural systems can be sustainable when the technology application is able 

to present high-efficient yield, and does not lead to degradation of land quality are environ-
ment will have an impact on the decrease of the yield. High yield assured will be to support 
of the farmers to continue to land cultived. The tidal swampland as well as other agroecosys-
tems will give a good response if treated friendly and instead the land can become diseased 
and damaged if over exploitation. Based on its characteristics, for rice cultivation requires 
technologies are methods in compatible with the condition. The results showed that the ap-
plication of technology innovation includes: (1) determination of appropriate varieties, (2) 
conservation of land preparation, (3) regulation of the water management system, (4) nutrient 
and ameliorant management, can provide high rice yields with good quality. Application of 
technology innovation will be able provide optimal yield, if all technology components can 
applied properly. 

Keywords: Swampland, rice, production, sustainable 

PENDAHULUAN 

Lahan rawa pasang surut meru-
pakan salah satu agro-ekosistem dengan 
potensi yang cukup besar, dan peranannya 
menjadi semakin penting dalam mendu-
kung kecukupan dan ketahanan pangan 
nasional. Keadaan tersebut terutama sete-
lah terjadinya stagnasi produksi pada 
lahan-lahan subur akibat eksploitasi yang 
berlebihan, penciutan lahan produksi serta 
deraan lingkungan akibat perubahan iklim 
global (Las dan Mulyani, 2008; Las, 
2009). 

Salah satu alternatif yang memiliki 
prospek besar untuk dijadikan sebagai 
areal produksi padi adalah lahan rawa 
pasang surut. Beberapa hasil penelitian 
telah membuktikan bahwa dengan 
pengelolaan yang tepat dan sesuai dengan 
karakteristiknya melalui penerapan 
IPTEK yang benar, lahan rawa pasang 
surut dapat dijadikan areal pertanian 
produktif (Las dan Mulyani, 2008; Ar-
Riza dan Alkasuma, 2009). 

Lahan rawa pasang surut mem-
punyai karakteristik yang khas, sistem 
pengairannya mengandalkan pasang dan 
surutnya air laut yang mendorong air 
sungai masuk ke lahan, tanahnya bereaksi 
masam, mempunyai lapisan pirit (FeS2) 
yang merupakan sumber racun besi bagi 
tanaman, dan miskin hara dengan hete-
rogenitas yang sangat tinggi. Kondisi 
demikian menyebabkan rerata hasil padi 
pada wilayah rawa pasang surut masih 
relatif rendah, walaupun di beberapa 
wilayah hasilnya cukup tinggi (Aliham-
syah et al., 2004). 

Budidaya padi di lahan rawa pasang 
masih didominasi dengan pola tanam 
sekali setahun yang menggunakan varie-
tas yang berumur dalam (8-10 bulan) 
dengan potensi hasil yang masih rendah 
(2,0-2,5 ton ha-1). Lahan rawa pasang 
surut secara teknis-agronomis sangat 
potensial untuk penerapan pola tanam 
padi dua kali setahun, yaitu padi unggul - 
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padi unggul, atau padi unggul – padi lokal 
(Ar-Riza dan Nurita, 2011). 

Di lahan pasang surut masih dido-
minasi oleh pola tanam sekali setahun, 
karena padi lokal dianggap paling adaptif, 
tidak memerlukan masukan yang tinggi, 
pemeliharaan relatif mudah dan harga 
lebih baik. Sementara padi unggul diang-
gap memerlukan pemeliharaan yang lebih 
intensif (Sutikno et al., 1998). 

Berdasarkan fenomena di atas, 
selain perlu adanya perubahan budaya, 
maka penerapan teknologi inovatif yang 
efisien akan menjadi salah satu kunci 
keberhasilan pengembangan padi yang 
berkelanjutan pada lahan rawa pasang 
surut. 

 
KARAKTERISTIK, DAN 

KESESUAIANNYA UNTUK 
PERTANIAN 

Lahan rawa pasang surut terletak 
pada fisiografi datar, sehingga bisa 
terluapi dan tergenang air secara periodik 
oleh luapan air sungai akibat dorongan 
pasang air laut. Berdasarkan jangkauan 
pasangnya air, lahan rawa pasang surut 
dipilah menjadi dua zona, yaitu: (1) Zona 
pasang surut payau/salin, (2) Zona pasang 
surut air tawar. Kedua zona tersebut 
mempunyai ciri dan sifat yang berbeda 
(Widjaja-Adhi et al., 1992). 

Tipologi lahan yang termasuk 
dalam kelompok zona pasang surut air 
payau hanya ada satu tipologi, yaitu 
tipologi lahan salin. Lahan salin dicirikan 
oleh kandungan unsur Na- tukar yang 
cukup tinggi yakni >8 me per 100 g tanah, 
dan berada dekat pantai. Kendala utama 
pengembangan pertanian pada tipologi 
tersebut adalah salinitas, tidak semua 
varietas padi toleran terhadap kondisi ini, 
sehingga penerapan varietas toleran 
merupakan hal penting yang harus 
dilaksanakan, disamping pembuatan 
polder atau pintu penahan intrusi air asin. 
Lahan salin pada umumnya telah 
dimanfaatkan oleh petani untuk usahatani 

padi dan sebagian besar telah mengkom-
binasikannya dengan tanaman kelapa. 

Tipologi lahan yang terdapat pada 
zona pasang surut air tawar ada 3, dimana 
tipologi lahan pada zona ini didasarkan 
pada kriteria: 

a) Kedalaman bahan sulfidik, 
b) Tingkat oksidasi pirit, dan 
c) Ketebalan gambut. 

Atas dasar kriteria tersebut 
ditemukan delapan tipologi lahan, yang 
terdiri dari: 

(1) Lahan sulfat masam aktual 
(SMA), dicirikan oleh kemasaman 
tanah yang tinggi, lapisan pirit <50 
cm dari permukaan tanah. Kendala 
utama selain kemasaman tanah 
yang tinggi, juga potensi kera-
cunan besi bagi tanaman sangat 
tinggi, 

(2) Lahan sulfat masam potensial 
(SMP), dicirikan oleh kedalaman 
lapisan pirit >50 cm. Kendala 
utama jika salah mengelola lahan 
yaitu dengan mengekpose lapisan 
pirit, maka dampaknya akan se-
rupa dengan SMA, 

(3) Lahan sulfat masam bergambut 
(SMPG), dicirikan oleh adanya 
lapisan gambut < 50 cm, lapisan 
pirit > 50 cm. Kendala utama ada-
lah kemasaman, tingkat kemasa-
kan gambut dan potensi keracunan 
besi dan sulfat bagi tanaman. 

(4) Lahan potensial (P), lahan ini 
mempunyai tingkat kebahayaan 
yang relatif lebih ringan, dan san-
gat cocok untuk pertanian, 

(5) Lahan gambut dangkal (GDK), 
dicirikan oleh  lapisan gambut ≤ 50 
cm, Kendala utama kemasaman 
tinggi, defisiensi unsur mikro Cu 
dan tingkat kemasakan gambut, 

(6) Lahan gambut sedang (GSD), dici-
rikan oleh adanya lapisan gambut 
>50 cm. Kendala utama adalah ke-
masaman tinggi dan tingkat ke-
masakannya rendah. Tipologi ini 
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tidak sesuai untuk pertanaman 
padi, lebih sesuai untuk tanaman 
keras/perkebunan, 

(7) Lahan gambut dalam (GDL), dici-
rikan oleh ketebalan gambut >100 
cm, sangat tidak sesuai untuk per-
tanaman padi, bisa untuk tanaman 
perkebunan, dan 

(8) Lahan gambut sangat dalam 
(GSDL), dicirikan oleh kedalaman 
gambut > 200 cm, sangat dianjur-
kan untuk area konservasi. 

 
Selain tipologi terdapat sifat lainnya 

yang harus menjadi pertimbangan untuk 
menentukan kesesuaian untuk pertanian, 
yaitu tipe luapan air pasang. Berdasarkan 
tipe luapan air, lahan rawa pasang surut 
dapat dikelompokkan dalam empat 
katagori, yaitu: 

(1) Tipe luapan A, adalah suatu wila-
yah yang dapat terluapi oleh air 
pasang, baik oleh pasang besar 
(tunggal) ataupun oleh pasang 
kecil (ganda), 

(2) Tipe luapan B, yaitu wilayah yang 
hanya dapat diluapi oleh pasang 
besar (tunggal) saja, sedang pada 
pasang kecil (ganda) air tidak 
dapat meluap ke petak sawah, 

(3) Tipe luapan C, yaitu wilayah yang 
tidak terluapi air pasang, tetapi air 
pasang bisa mempengaruhi keda-
laman muka air tanah < 50 cm dari 
permukaan tanah; dan 

(4) Tipe D, yaitu wilayah yang sama 
sekali tidak terluapi oleh air 
pasang, air pasang hanya mempe-
ngaruhi kedalam muka air tanah 
pada kedalaman > 50 cm dari per-
mukaan tanah. 

 

TEKNOLOGI INOVASI 

Sesuai dengan sifat dan kondisi 
lahan, diperlukan langkah kegiatan yang 
meliputi: (1) penentuan varietas yang 
sesuai, (2) penyiapan lahan konservasi, (3) 

pengaturan sistem tata air, (4) pengelolaan 
hara dan amelioran. 
Penentuan Varietas 

Mengingat sifat lahan yang 
umumnya masam, berpotensi tingkat 
keracunan besi, kesuburan tanah rendah 
dan adanya fluktuasi air, maka tidak 
semua varietas cocok dan dapat 
beradaptasi baik di lahan tersebut. Untuk 
itu di lahan pasang surut sangat 
diutamakan penamanan varietas padi yang 
sesuai dan adaptif. Sejumlah varietas yang 
telah teruji keandalannya di lahan pasang 
surut sulfat masam diantaranya: IR 66, 
Cisanggarung, Musi, Lematang, Inpara 3-
5, Margasari dan Martapura mampu 
memberikan hasil 4-5 ton ha-1. Varietas 
Margasari dan Martapura adalah hasil 
persilangan antara varietas lokal 
Kalimantan Selatan dengan varietas 
unggul nasional. Varietas Margasari 
adalah hasil persilangan padi varietas 
lokal Siam Unus dengan Cisokan, 
sedangkan varietas Martapura merupakan 
persilangan padi varietas lokal Siam Unus 
dengan Dodokan. Kedua varietas ini 
sangat disenangi masyarakat etnis Banjar 
karena bentuk gabah yang ramping 
dengan tekstur nasinya pera seperti 
varietas lokal. 
Penyiapan Lahan Konservasi 

Penyiapan lahan konservasi adalah 
kegiatan pembersihan rumput tanpa 
pengolahan tanah atau hanya dilakukan 
secara minimum (minimum tillage). 
Penyiapan lahan sistem konservasi sangat 
dianjurkan pada lahan yang bertipologi 
sulfat masam aktual, sedangkan pada 
lahan potensial dapat diolah dengan cara 
yang bijaksana dan juga boleh tidak 
dilakukan pengolahan (Ar-Riza, 2010). 

Pemilihan dan penerapan teknologi 
tersebut sangat tergantung pada kondisi 
dan sifat tanahnya. Pada lahan-lahan yang 
baru dibuka tentu memerlukan 
pengolahan tanah dengan bijaksana agar 
agihan hara merata pada seluruh lapisan 

3 



Jurnal Teknologi Pertanian 9(1):1-7, 3 Maret 2014 ISSN1858-2419 

olah, kecepatan kehilangan air dapat di 
hambat, dan permukaan tanah menjadi 
lebih merata, sehingga kegiatan tanam 
akan lebih mudah disamping dapat 
mengurangi pertumbuhan gulma. Sedang-
kan pada lahan-lahan yang kepadatan 
tanahnya (soil bulk density) < 1, dan 
sistem pengairannya baik tidak diperlukan 
pengolahan tanah setiap musim tanam, 
cukup sekali untuk dua musim tanam (Ar-
Riza, 2010). Hasil penelitian pada lahan 
sulfat masam dengan kepadatan tanah 
(soil bulk density) = 1,20 menunjukkan 
bahwa pengolahan tanah memberikan 
hasil yang lebih baik (Gambar 1). 

 

 

Figure 1. Effect of conservation tillage to rice 
yield in acid sulphate soil of swampland. 

Akibat dari pengolahan tersebut 
kondisi tanah menjadi lebih baik, 
sehingga perkembangan sistem perakaran 
yang lebih baik dan dapat memacu 
pertumbuhan tanaman, meningkatkan 
jumlah malai per rumpun. 

Pengolahan tanah di lahan pasang 
surut sulfat masam harus diupayakan tidak 
terlalu dalam, karena lapisan pirit umum-
nya berada pada kedalaman kurang dari 
50 cm, sehingga terangkat kepermukaan 
dan mudah teroksidasi dan mengeluarkan 
besi fero (Fe2+) yang meracun bagi 
tanaman. Hasil penelitian Umar et al. 
(2001) menyebutkan bahwa pengolahan 
tanah dengan alat bajak pada kedalaman 

sekitar 14 cm menghasilkan struktur olah 
tanah terbaik dan tidak meracun. 
Pengelolaan Air 

Sistem tata air di lahan pasang surut 
tidak hanya bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan air selama penyiapan lahan dan 
pertumbuhan tanaman, tetapi sekaligus 
harus dimanfaatkan untuk memperbaiki 
kondisi lahan, yaitu: (a) dapat mencuci 
akumulasi racun, (b) sebagai pengganti air 
yang stagnan dengan air segar, (c) 
menjaga agar lapisan pirit tetap dalam 
tereduksi (Widjaya Adhi dan Alihamsyah, 
1998).  

Sistem tata air yang telah teruji baik 
di lahan rawa pasang surut adalah sistem 
aliran satu arah (one way flow system) dan 
sistem tabat (stop lock) (Gambar 2.) 

Pada sistem aliran satu arah, aliran 
dirancang agar air yang masuk dan keluar 
dari petakan lahan melalui saluran 
(tersier/handil) yang berlainan. Untuk itu, 
pada masing-masing muara saluran 
sekunder dipasang pintu air otomatis 
(flapgates). Pintu air pada saluran yang 
berfungsi sebagai irigasi hanya membuka 
secara otomatis bila air sedang pasang dan 
menutup bila air surut. Sebaliknya pada 
saluran yang difungsikan sebagai dai-
nase, dipasang pintu air yang membuka 
keluar agar pada saat air pasang secara 
otomatis akan menutup dan pada saat 
surut akan membuka mengeluarkan air 
dalam saluran drainase. Aliran air tersebut 
akan dapat terus mendorong racun hara 
keluar petak sawah sesuai gerakan pasang 
dan surutnya air. Sistem aliran satu arah 
akan sangat baik dikombinasikan dengan 
stoplogs pada pintu-pintu tersier dan 
kuarter yang dapat dibuka dan ditutup 
secara manual bilamana diperlukan, 
terutama pada musim kemarau..
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Figure 2. Sketch of the water flow one-way system in swampland. 

Pengelolaan Hara dan Amelioran 
Lahan rawa pasang surut umumnya 

laju proses pencucian terhadap basa-basa 
seperti Ca, Mg, dan K sangat tinggi, 
sehingga tanah bisa menjadi sangat 
masam dan miskin hara (Anwar dan 
Mawardi, 2011; Widjaja Adhi et al., 1992; 
Notohadiprawiro, 2000 dalam Susilawati 
dan Fahmi, 2011). 

Pemberian pupuk tunggal N, P, K 
atau Ca, belum dapat memberikan hasil 
yang optimal. Sedangkan dengan 
pemberian hara secara lengkap dapat 
memberikan hasil yang lebih baik 
dibanding dengan pemberian secara 
tunggal (Gambar 3.). 

 

 
Figure 3. Effect of fertilizer N, P, K and Ca to 
grain yield of sulphate acid in swamland (135 N, 
45 P2O5, 50 K2O) kg / ha + lime 2 ton ha-1. 

Pemberian kapur dapat menurunkan 
kadar ion-ion yang meracun bagi tanaman 
seperti H+, Al3+ , Fe2+ dan SO4

2- dalam 
larutan tanah, dan meningkatkan keterse-
diaan unsur-unsur penting (Aribawa et al., 

1997; Lestari dan Ar-Riza, 2007; Noor, et 
al., 2008). 

 
PENUTUP 

Umumnya sistem pertanian pada 
lahan rawa pasang surut sering terjadi 
mengalami penurunan hasil, karena 
kualitas lahan yang semakin menurun. Hal 
tersebut terjadi secara alami atau akibat 
pengelolaan yang kurang tepat. Dengan 
menerapkan inovasi teknologi pengelo-
laan lahan dan tanaman yang tepat 
(varietas yang tepat, sistem penyiapan 
lahan, sistem tata air, pengelolaan hara 
dan amelioran) maka produktivitas lahan 
rawa pasang surut dapat dipertahankan, 
bahkan ditingkatkan. 

Pengelolaan lahan yang disesuaikan 
dengan karakteristiknya, secara gradual 
dapat memperbaiki kualitas lahan, 
sehingga tanaman yang diusahakan dapat 
memberikan hasil yang terus meningkat. 
Kondisi tersebut dapat mendorong 
pengusaha/petani terus mengusahakan-
nya, sehingga sistem pertanian berkelan-
jutan menjadi kenyataan. 
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