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ABSTRACT 

One of the characteristics of rice production center in flood prone area is low 
adoption of high yielding varieties. This problem related to lack availability of seeds, labor, 
and fertilizers. Many farmers in flood prone area of South Sumatera plants local variety 
from their previous harvest. Therefore, the yield is quite low at the ranged of 1.5-2.0 t/ha.  
The objectives of the study are (1) to study the adoption of high yielding varieties and to 
analyze the profitability or rice farming, and (2) to identify the opportunities to improve 
rice production in flood prone areas. A combination of participatory rural appraisal and  
formal survey was conducted to uncover the potentials and development rice farming in 
Kayuagung, South Sumatra in 2005. The survey revealed that improved high yielding 
varieties grown by farmers are dominated by IR42 followed by IR64, Cisantana, and 
Ciliwung. Some other minor varieties are also grown by farmers such as Ciherang, 
Cisadane, Sei lalan, Martapura, Batanghari, and Fatmawati. The yield of IR42, IR64, 
Cisantana, and Ciliwung averaged of 2.96, 3.21, 3.08, and 2.4 t/ha, respectively. 
Meanwhile, the yield of the minor variety ranged from 1.7-2.6 t/ha. The best yield of IR 64 
is only 4.0 t/ha. In comparison, the local varietieties such as padi putih and putih rampak 
produced 2.2- 2.6 t/ha. Padi putih is the most popular variety. In addition, pelita rampak an 
aromatic early maturing variety is also popular due to its good cooking quality.  The total 
production cost of rice farming on the average is Rp 2,2 million/ha.. Since the low material 
cots were spent, the profit of rice farming was high (Rp 2,3 million/ha) with the B/C ratio 
of 1.05. Labor costs dominated the cost for water management due to improper of irrigation 
facilities such as dikes and water control instrument. From the analysis of production 
function, it revealed that land size and amount of fertilizer use is significantly affected the 
rice yield. 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Di Indonesia, luas lahan rawa ada sekitar 33.5 juta ha yang terdiri dari rawa pasang 
surut 20.2 juta ha dan rawa lebak 13.3 juta ha. Lahan pasang surut selalu dipengaruhi oleh 
naik turunnya pasang air laut sedangkan lahan rawa lebak dipengaruhi genangan air pada 
musim hujan. Dirjen Tanaman Pangan (1992) dan Widjaja-Adhi et al., (1992) 
menggolongkan rawa lebak menjadi 3 golongan, yaitu lebak pematang/dangkal, lebak 
tengahan dan lebak dalam. Lebak pematang mempunyai permukaan lebih tinggi dan 
umumnya terletak di pinggir sungai. Pada  musim hujan lahan tersebut digenangi air kurang 
dari 50 cm, dengan masa genangan kurang dari 3 bulan. Lebak tengahan mempunyai 
permukaan lebih rendah, terletak agak jauh dari sungai. Pada musim hujan hujan lahan ini 
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digenangi air hingga 50-100 cm, dengan waktu genangan 3-6 bulan. Lebak dalam 
mempunyai permukaan lebih dalam dan jauh dari sungai, digenangi air lebih dari 100 cm 
dengan masa genangan lebih dari 6 bulan.  

Menurut Nugroho (1993) lahan rawa lebak yang luasnya 13.3 juta ha tersebut terdiri 
dari 4.17 juta ha (31.4%) lebak dangkal/pematang, 6.08 juta ha (45.7%) lebak tengahan, 
dan 3.04 juta ha (22.9%) lebak dalam. Lahan rawa lebak umumnya ditanami padi, terutama 
pada rawa pematang dan rawa tengahan. Umumnya hasil panen petani masih rendah, yaitu 
antara 1.5 sampai 2.0 t/ha. Sementara hasil penelitian  Suwarno et al., (1990) pada musim 
kemarau di Kayuagung menunjukkan bahwa padi varietas Cisanggarung dapat 
menghasilkan 4.0-5.5 t/ha gabah. Sedangkan dari Kalimantan, Ar-Riza dan Mansur Lande 
(1990) melaporkan bahwa di lahan rawa dangkal padi varietas Secangkir dan IR36 
menghasilkan gabah rata-rata 5 t/ha, sedangkan Cisokan 6.0 t/ha. Iman et al (1990) 
menyatakan bahwa di Kayuagung, varietas unggul padi seperti Barito, Mahakam,, Tapus, 
Alabio dan Nagara mampu menghasilkan padi 4.0-5.0 t/ha pada lebak dangkal dan rawa 
tengahan. 

 Salah satu kendala dalam peningkatan produksi padi di Sumatera Selatan adalah 
penggunaan varietas unggul baru yang rendah. Adopsi varietas unggul terhambat karena 
terkait dengan beberapa faktor antara lain: benih tidak tersedia, tenaga kerja untuk 
usahatani padi kurang tersedia karena bersaing dengan usaha lain, dan ketersediaan pupuk 
tidak terjamin.  

Teknologi konvensional masih diterapkan petani diduga karena terkait dengan 
kelayakan teknis dan ekonomis usahatani padi dibandingkan dengan sumber mata 
pencaharian lain. Oleh karena itu analisis keuntungan usahatani padi perlu dilakukan 
sebagai bahan dasar untuk pengambilan kebijakan dalam perakitan varietas padi unggul 
baru.  

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer  
dikumpulkan dari petani melalui survai formal. Setiap kecamatan contoh diambil secara 
acak masing-masing sebanyak 30 orang petani responden termasuk petani penangkar benih 
untuk diwawancarai. Disamping wawancara berdasarkan kuesioner juga dilakukan 
wawancara dengan metode Rapid Rural Appraisal (RRA) kepada beberapa petani kunci 
atau petani yang mempunyai pengalaman dan wawasan luas dalam usahatani padi sawah 
dan sejarah perpadian. Data sekunder diperoleh dari kebu percobaan Kayuagung dan Dinas 
Pertanian.   Data dianalisis dengan tabulasi silang (descriptive analysis), analisis usahatani 
(cost-return analysis), dan fungsi produksi.  
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HASIL PENELITIAN 
 

1. Potensi dan masalah usahatani padi di rawa lebak 
Lahan rawa lebak di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan 

memiliki potensi dan peluang cukup tinggi untuk dikembangkan.  Namun demikian, 
optimalisasi potensi dan peluang tersebut belum disertai oleh penerapan teknologi produksi 
serta dukungan kuat kelembagaan petani dan Pemerintah Daerah.  Dukungan tersebut harus 
ditujukan untuk membantu petani dalam mengadopsi teknologi anjuran dan meningkatkan 
pendapatan keluarga petani melalui sistem usahatani berbasis padi di lahan rawa lebak. 

Masalah yang dihadapi petani lahan lebak di Kayuagung tidak hanya menyangkut 
masalah teknis sistem usahatani berbasis padi, tetapi juga terkait dengan masalah sosial 
ekonomi.  Berdasarkan wawancara dengan petani setempat, petani menganggap bahwa tata 
air merupakan masalah paling penting.  

Pengaruh penghapusan subsidi pupuk, kenaikan harga bahan bakar minyak, dan 
dampak berkepanjangan krisis ekonomi dan moneter telah mengakibatkan menurunnya 
nilai tukar komoditas pertanian terhadap barang produk non-pertanian, dan meningkatnya 
harga barang dan jasa termasuk harga sarana produksi pertanian.  Kondisi tersebut 
mendorong petani untuk melakukan penyesuaian dalam aplikasi teknologi, antara lain tidak 
memberikan pupuk secara layak atau sesuai anjuran, yang selanjutnya berdampak terhadap 
penurunan produktivitas, produksi, dan kualitas hasil pertanian terutama padi. 

Produktivitas padi petani masih rendah dan beragam, bergantung pada varietas yang 
ditanam, mutu benih, teknologi budi daya, gangguan organisme pengganggu tanaman, 
tipologi lahan, dan karakteristik luapan atau genangan air. Hasil panen padi petani masih 
rendah (1,5 t gabah  kering panen/ha), karena banyak di antara petani tidak melakukan 
pemupukan. Petani yang  melakukan pemupukan dapat memperoleh hasil 3 t gabah  kering 
panen/ha. Petani belum mengetahui tentang  teknik penyimpanan benih  dan  usaha 
penangkaran  benih.  

Sebagian besar petani padi di Kayuagung masih menggunakan varietas lokal dan 
benih tidak berlabel yang bersumber dari benih hasil panen sendiri. Permasalahan spesifik 
terkait dengan teknologi perbenihan padi adalah petani belum bisa melakukan penyimpanan 
benih  yang  baik,  sehingga saat  tanam  banyak  benih yang  tidak tumbuh. Di samping itu, 
juga belum ada petani yang berusaha menangkar benih.  

Permasalahan biaya yang cukup tinggi dalam pembuatan sistem surjan belum 
diatasi secara bertahap melalui kerja sama kelompok dan bantuan Pemerintah Daerah.  
Dengan pengembangan sistem surjan ini diharapkan dapat memberikan berbagai 
keuntungan secara langsung bagi petani dan secara tidak langsung bagi Pemerintah Daerah, 
karena dapat meningkatkan produktivitas lahan rawa lebak, diversifikasi tanaman, indeks 
pertanaman dan intensitas tanam, serta pendapatan dan kesejahteraan petani.  

Permasalahan dalam mengatasi luapan atau genangan air yang sulit diduga tidak 
dapat diatasi petani secara individu.  Penanggulangan masalah ini harus dilakukan secara 
terpadu dengan melibatkan Pemerintah Daerah, terutama dalam membangun tanggul-
tanggul semi-permanen atau permanen penangkis banjir atau penahan air yang memerlukan 
biaya tinggi. 
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2. Pola tanam di lahan rawa lebak 
Budidaya padi di lahan lebak dimulai pada bulan Maret bersamaan dengan 

terjadinya surut air yang pertama (surut I). Surut II terjadi pada bulan April/Mei, dan surut 
III pada bulan Juni/Juli. Oleh karena itu, pola tanam petani menyesuaikan diri dengan 
surutnya air.  Pada umumnya waktu tanam pada lebak dangkal adalah bulan April, lebak 
tengahan April/Mei, dan lebak dalam pada bulan Juni/Juli. 

Petani hanya dapat menanam padi sekali setahun dengan polatanam umumnya Padi-
Bera. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh (1) penggunaan varietas lokal berumur 
panjang (5-6 bulan) karena varietas unggul yang diintroduksikan belum sepenuhnya sesuai 
dengan tipologi lahan terutama lebak tengahan dan lebak dalam, dan (2) upaya 
pemanfaatan tipologi lebak dangkal dengan penanaman palawija atau hortikultura skala 
kecil pada musim kemarau (MK) dihadapkan pada kendala kekeringan dan serangan tikus.  

Namun demikian, peluang penerapan pola tanam padi-padi, padi-palawija atau padi-
hortikultura pada tipologi lebak dangkal cukup besar asalkan kekeringan pada MK diatasi. 
Alternatif pemecahannya antara lain dengan memperkenalkan pompa disertai penggunaan 
varietas padi/palawija/hortikultura berumur pendek dan/atau relatif tahan terhadap 
kekeringan.  

Pada umumnya lahan sawah rawa lebak di Kayuagung belum mempunyai pematang 
atau galengan.  Jadi, antara satu hamparan dengan hamparan lainnya masih lepas.  Lahan 
petani yang sudah mempunyai galengan mampu menahan air sekitar 15 hari di dalam 
petakan. Pada lahan sawah tanpa galengan, apabila mendapatkan air sedalam 15-20 cm di 
sawahnya, maka air tersebut akan hilang kering dalam waktu satu hari satu malam.  

Surutnya air pada lebak dangkal biasanya lebih cepat, sehingga memungkinkan 
dapat ditanam lebih awal, yaitu antara Maret–April, disusul menyurutnya air di lebak 
tengahan, sehingga bisa ditanam dalam bulan Mei-Juni.  Waktu tanam  paling akhir adalah 
di lahan lebak dalam, yaitu Juli-Agustus, karena genangan air di lahan lebak dalam  lebih 
lama bila dibandingkan dengan lebak dangkal dan tengahan.  

Persiapan benih disesuaikan dengan perkiraan musim tanam. Di lahan lebak 
dangkal,  penyemaian benih dilakukan Februari atau Maret. Setelah bibit berumur 2-3  
minggu di persemaian, bila kondisi air di lahan belum surut dan penanaman belum bisa 
dilakukan, bibit  perlu dipindahkan ke tempat pembibitan kedua supaya anakan padi dapat 
tumbuh dengan baik. Setelah 2-4 minggu di persemaian kedua, bibit dapat ditanam di 
sawah. Namun, apabila keadaan genangan air masih belum memungkinkan untuk 
penanaman, sedangkan bibit sudah terlalu tua,  maka tak jarang petani harus mengulangi 
pembuatan persemaian. 

 
3. Adopsi Varietas  

Tahun 1982/83 padi varietas Pelita I-1, PB5, dan C4 (Siampat) diintroduksikan ke 
OKI. Tahun 1984/85 menyusul padi varietas Barito, namun tidak berkembang karena rasa 
nasi pulen dan mudah basi. Diperkirakan tahun 1990 padi varietas IR64 mulai ditanam 
petani, disusul Sei Lalan, Kapuas, dan Batanghari.  Sebelum itu varietas yang sudah dikenal 
petani di antaranya varietas lokal seperti Pelita Rampak, padi Bone, padi Petek, 
Siputih/Pegagan/Siam, dan C4. Varietas yang paling enak rasa nasinya adalah Siputih/ 
Pegagan/Siam, baru disusul Pelita Rampak dan harganya cukup mahal. 
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Selain menanam varietas lokal, petani juga menanam varietas unggul baru seperti 
IR42 (42.7%), IR64 (29.4%), Cisantana (20.2%), Ciliwung (4.1%), dan Ciherang (1.8%) 
(Tabel 1). Petani sangat menginginkan varietas-varietas unggul yang memiliki ciri: (1) rasa 
nasinya seperti Pelita Rampak atau Siputih/Siam, (2) memiliki batang kuat, tidak mudah 
rebah, (3) memiliki tinggi tanaman sedang (± 100 cm), (4) memiliki banyak anakan, (5) 
tanaman masih mampu beranak meskipun umur bibit sudah tua, (6) memiliki potensi hasil 
tinggi, dan (7) tahan hama penyakit. Saat ini petani pada umumnya menanam padi lokal 
Putih dan Sawah Kanyut di lebak dalam dan lebak tengahan. Varietas Sawah Kanyut 
(sumber berasal dari bibit yang hanyut dibawa arus) dan Padi Putih disukai dan 
berkembang di tingkat petani.  Menurut petani, biasanya kalau padi sudah ditanam selama 
tiga tahun, maka tidak bisa lagi dijadikan sumber benih karena terjadi banyak campuran 
benih. 
 Alasan petani lebih menyukai IR42 dan IR64 karena alasan sbb: hasil lebih tinggi 
(82.5%), umur genjah (65.8%), disukai oleh pedagang (59.2%), harganya stabil dan tinggi 
(55%), tahan terhadap hama penyakit (43.3%), mutu gabahnya baik (41.7%), dan rasa nasi 
enak (18.3%) seperti ditunjukkan oleh Tabel 2. 
 
Tabel 1. Daftar varietas unggul yang ditanam petani di lahan rawa lebak. 

No Variety % 
1 IR42 42.7 
2 IR64 29.4 
3 Cisantana 20.2 
4 Ciliwung 4.1 
5 Ciherang 1.8 
6 Lainnya (Cisadane, Sei Lalan, dll) 1.8 
 Total 100.0 

N=120 responden 
 

Walaupun sudah banyak petani yang menanam varietas unggul baru, namun 
varietas lokal masih banyak ditanam petani dan masih bertahan sampai saat ini  seperti Padi 
Putih dan Sawah Kanyut. Di samping tahan terhadap hama/penyakit, rasa nasi enak, serta 
rendemen dan harga jual relatif tinggi, padi lokal ini berbatang tinggi, sehingga cocok 
untuk ditanam pada tipologi lebak tengahan dan lebak dalam serta mempunyai masa atau 
periode pembentukan anakan relatif panjang (masih membentuk anakan saat di pertanaman 
meskipun sudah tua di persemaian). 
 
Tabel 2. Alasan petani menanam varietas unggul*. 

No Alasan % 
1 Hasil lebih tinggi 82.5 
2 Umur genjah 65.8 
3 Disukai oleh pedagang 59.2 
4 Harganya stabil dan tinggi 55.0 
5 Tahan terhadap hama dan penyakit 43.3 
6 Mutu gabahnya baik 41.7 
7 Rasa nasi enak 18.3 

Responden (n=120) dapat memilih lebih dari satu jawaban 
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Produktivitas padi di lebak dalam lebih tinggi dibanding dengan lebak tengahan dan 
lebak dangkal.  Hal tersebut disebabkan oleh pH tanah dan kesuburan tanah relatif tinggi.   

 
5. Keuntungan usahatani padi 

Varietas unggul yang diharapkan petani adalah varietas yang sesuai dengan selera 
setempat, antara lain memiliki rasa nasi pera.  Petani bukan tidak ingin memakan nasi 
pulen, tetapi dengan memakan nasi pera petani memperoleh beberapa keuntungan, antara 
lain beras menjadi awet karena dikonsumsi relatif sedikit dan petani merasakan lebih tahan 
lapar.   

 
a. Analisis Usahatani Padi  

Keuntungan usahatani padi rawa lebak mencapai Rp 2.3 juta per ha dengan B/C 
Ratio sebesar 1.05 (Tabel 3). Artinya, usahatani padi cukup menguntungkan dan layak 
karena keuntungan yang diperoleh hampir sama besar dengan biaya yang diperlukan. Biaya  
tenaga kerja mendominasi biaya usahatani karena besarnya tiga kali lipat dari biaya 
saprodi. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakefisienan dalam penggunaan tenaga 
kerja, karena kondisi air luapan yang tidak bisa diduga. Untuk mengatasi hal ini perbaikan 
infrastruktur seperti pembuatan tanggul dan pengendali banjir mutlak diperlukan untuk 
mengurangi ketidakpastian keberhasilan usahatani padi di lahan rawa lebak.  
 
Tabel 3. Analisis usahatani padi rawa lebak di Sumatra Selatan, 2005. 
Input/Output Fisik Harga per unit (Rp) Total 
Benih 68 2000 136000 
Pupuk:    
 Urea (kg) 58 1300 75400 
 SP36 (kg) 42 2000 84000 
 KCl (kg) 35 2300 80500 
Insektisida( l) 2.1 19000 39900 
Herbisida (l) 3.4 15000 51000 
Lainnya   45000 
Saprodi (Rp/ha)   511800 
Tenaga kerja (hok/ha) 132.2 12500 1652500 
Biaya Total (Rp/ha)   2164300 
Hasil (kg/ha) 2960 1500 4440000 
Keuntungan (Rp/ha)   2275700 
B/C Ratio   1.05 

Jumlah sampel petani N=120 
 
b. Sumber Pendapatan Petani Padi di  Rawa Lebak 

Pendapatan petani di lahan rawa lebak lebih banyak berasal dari sektor non 
pertanian dibandingkan dengan sektor pertanian, namun selisihnya tidak terlalu signifikan. 
Pendapatan dari sektor pertanian lebih banyak berasal dari usahatani padi (19.8%) diikuti 
oleh usaha perikanan sebagai penangkap ikan (11.5%), dan buruh tani (6.9%). Usaha 
pertanian hortikutura, buah dan tanaman industri lainnya menyumbang sekitar 2-3% dari 
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pendapatan total. Sedangkan pendapatan dari luar sektor pertanian lebih banyak berasal dari 
pelayanan jasa dagang dan usaha lainnya (Tabel 4). 
 
Tabel 4. Sumber pendapatan petani di lahan rawa lebak, 2005 
No Sumber pendapatan Jumlah (Rp000/tahun) % 

 Pertanian  45.3 
1 Tanaman Pangan 4411 19.8 
2 Hortikultura  529 2.4 
3 Ternak 580 2.6 
4 Perikanan 2558 11.5 
5 Buah dan tanaman industri 486 2.2 
6 Buruh tani 1527 6.9 
 Non Pertanian  54.7 
7 Luar pertanian dan sektor lain 5137 23.0 
8 Dagang 2448 11.0 
9 Pelayanan jasa 4614 20.7 
 Total 22290 100.0 

 
c. Fungsi Produksi Usahatani Padi di  Rawa Lebak 

Hubungan antara faktor produksi dan hasil dianalisa dengan membuat fungsi 
produksi linier seperti tercantum dalam Tabel 5.  Dari tabel tersebut terlihat bahwa luas 
lahan dan pupuk berpengaruh nyata terhadap peningkatan produksi padi. Artinya, semakin 
luas lahan yang diusahakan dan semakin banyak pupuk yang diaplikasikan akan 
menyumbang kepada peningkatan produksi padi. Hal ini dapat dimengerti karena 
pemakaian pupuk selama ini adalah masih rendah. Petani memupuk seadanya karena 
terbentur masalah keuangan pada saat pemupukan.  

 
Tabel 5. Fungsi produksi usahatani padi di lahan rawa lebak, OKI, 2005. 
  Koefisien Standar Error t Stat P-value 
Intersep 505.426 253.183 1.996 0.048 
Luas lahan 1881.550 277.981 6.768 0.000 
Benih 2.062 4.824 0.427 0.669 
Pupuk 3.813 1.517 2.512 0.013 
Tenaga kerja 0.777 2.245 0.346 0.729 
Pestisida 220.308 238.973 0.921 0.358 

R Square 0.70 
Observations 120 
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KESIMPULAN 
 

1.  Selain menanam varietas lokal pada lebak dalam, petani juga menanam varietas unggul 
baru pada lebak tengahan dan lebak dangkal dengan proporsi  IR42 (42.7%), IR64 
(29.4%), Cisantana (20.2%), Ciliwung (4.1%), dan Ciherang (1.8%). 

2.  Keuntungan usahatani padi rawa lebak mencapai Rp 2.3 juta per ha dengan B/C Ratio 
sebesar 1.05. 

3.  Pendapatan petani di lahan rawa lebak lebih banyak berasal dari sektor non pertanian 
dibandingkan dengan sektor pertanian, namun selisihnya tidak terlalu signifikan. 
Pendapatan dari sektor pertanian lebih banyak berasal dari usahatani padi (19.8%) 
diikuti oleh usaha perikanan sebagai penangkap ikan (11.5%), dan buruh tani (6.9%) 
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