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ABSTRAK 
  

Agroekosistem lahan lebak, yang dikelompokkan ke dalam lahan marginal di Kalsel  
dengan berbagai upaya dapat dimanfaatkan untuk sumber pendapatan masyarakat melalui 
maksimalisasi usahatani tanaman pangan, palawija, hortikultura, ternak dan ikan. Luas 
lahan rawa dan lebak di Kalsel mencapai 382.272 ha, diantaranya sekitar 48.000 ha sudah 
diusahakan dan berada di tiga kabupaten, yaitu HSU, HST dan HSS. Di Kabupaten HST, di 
Kecamatan LAS di desa Panggang marak terdapat pertanaman kacang tanah yang cukup 
luas (sekitar 200 ha). Pola usahatani dilakukan secara monokultur dengan teknologi yang 
masih tradisionil dan tanpa input bahan kimia. Hasil yang diperoleh 1 – 1,5 polong t/ha, 
sementara ditingkat hasil penelitian dapat mencapai duakali lipat.  Varietas yang digunakan 
petani varietas lokal yang dilakukan satukali tanam pertahun dan rata-rata luasan perpetani 
sekitar 0,5 ha, sehingga pendapatan yang diperoleh dari usahatani kacang tanah ini berkisar 
antara Rp.2.857.000,- – Rp.4.285.700,- atau setara 1400 kg - 2142 kg beras / KK.Hasil 
kacang tanah ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan,  dan itu tentu sangat 
berguna bagi tumbuhnya kesempatan kerja dipedesaan. Efek samping positif lain adalah 
tumbuhnya industri rumah tangga, berupa pengolahan hasil  bahan baku kacang tanah di 
pedesaan. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2005, penelitian dilaksanakan dengan 
metode survei, dilengkapi dengan studi literatur dari hasil hasil penelitian yang sejenis di 
lokasi yang sama.  
 
Kata Kunci : Kacang tanah, Rawa lebak, Agribisnis. 
 
 

PENDAHULUAN 
  

Agroekosistem lahan rawa di Indonesia diperkirakan luasnya sekitar 33,41 juta 
hektar dan 13,28 juta hektar adalah lahan rawa lebak yang ada  di pulau Sumatera, pulau 
Kalimantan,  Sulawesi dan  Irian Jaya. Luas lahan  lebak yang belum dimanfaatkan masih 
sekitar 12,59 juta hektar atau 94,5% (Puslitbangtanak, 2003). 
 Lahan rawa lebak di Kalimantan Selatan merupakan daerah cekungan pada dataran 
rendah yang pada musim penghujan tergenang tinggi  oleh air luapan dari sungai atau 
kumpulan air hujan, pada musim kemarau airnya menjadi kering.  

Lahan lebak dikategorikan berdasarkan ketinggian genangan air pada musim hujan  
yang membagi daerah lebak menjadi 4 bagian yaitu : Lahan rawa lebak pematang yang 
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dikenal dengan pematang, yang ketinggian airnya kurang dari 25 cm; lahan rawa lebak 
dangkal yang dikenal dengan watun I, ketinggian airnya antara 25 – 50 cm; lahan rawa 
lebak tengahan yang dikenal dengan watun II, ketinggian airnya, antara 50 – 100 cm; dan 
lahan rawa lebak yang dikenal dengan watun III; dengan ketinggian air 100 cm (Muryadi, 
1983 dan Anonim, 1984). 
 Keadaan curah hujan berpengaruh terhadap tinggi  dan lamanya genangan air serta 
waktu mulai surutnya air. Dengan rata-rata curah hujan yang mencapai 2000 – 3000 
mm/tahun, lahan lebak rata-rata memiliki  9 bulan basah dan 3 bulan kering. Permulaan 
musim kemarau jatuh  pada bulan Mei  dan permulaan musim hujan jatuh pada bulan 
Oktober. Pada bulan Desember umumnya air mulai menggenangi seluruh permukaan lahan 
rawa lebak dan mencapai puncak tertinggi pertama pada bulan Januari , kemudian turun 
dan naik lagi hingga mencapai puncak tertinggi kedua pada bulan Maret dan setelah ini 
genangan turun terus sampai mengering. Pada bulan Mei – Juni pada daerah lahan watun I  
airnya sudah mengering sedang pada watun II mulai kering pada bulan Juli  dan watun III 
pada bulan Agustus bahkan sampai bulan September  (Noor et al., 1993 dan Anonim, 
1984). Pada daerah lebak dangkal, usahatani padi dan palawija/hortikultura banyak 
dilakukan petani, pada  lebak tengahan banyak dijumpai usahatani ternak itik dan perikanan 
dan pada lebak dalam  terdapat usaha kerbau rawa. Budidaya palawija seperti jagung dan 
kacang-kacangan dilakukan pada musim kemarau yaitu pada bulan Juli sampai Oktober 
pada saat kondisi lahan kering sampai air dimusim penghujan mulai datang. Komoditas 
kacang-kacangan yang banyak ditanam petani  diantaranya adalah kacang tanah, dengan 
tingkat produktivitas 1,2 t/ha (Distan Prop, 2004), padahal ditingkat penelitian dapat 
mencapai lebih dari 2 t/ha (Koesrini  et  al. 2004). 
Hasil pengamatan  di kabupaten Hulu Sungai Tengah, di kecamatan Labuan Amas Selatan 
di desa Panggang marak, usahatani kacang tanah yang dilakukan secara monokultur dengan 
tanpa input kimia dan varietas yang digunakan berupa kacang tanah lokal hasil pertanaman 
sebelumnya dapat memberikan hasil 1,5-2 t/ha polong, dengan rata-rata luasan usaha 
sebesar 0,5 ha.  Nilai ekonomis kacang tanah ini cukup tinggi, karena dapat digunakan 
sebagai bahan pangan, pakan, agroindustri dan industri pengolahan. Hasil kacang tanah ini 
apabila dimanfaatkan untuk bahan baku pengolahan hasil industri di pedesaan dapat 
menyerap tenaga kerja dan tumbuhnya kesempatan kerja di pedesaan. 
 Komoditas kacang tanah dilahan lebak dapat diarahkan untuk mendukung 
pengembangan agribisnis di pedesaan, karena komoditas ini dapat digunakan sebagai 
komponen teknologi dalam sistem usahatani, maupun sebagai bahan baku bagi industri 
pakan maupun bahan baku bagi makanan olahan. Kacang tanah dapat dijadikan suatu usaha 
ekonomi dibidang pertanian berorientasi pasar, rasional ekonomis dan impersonal 
kompetitif melalui perbaikan mulai dari proses produksi sampai pengolahan dan pemasaran 
hasil. Pembangunan pertanian di pedesaan dapat diarahkan untuk mendukung ketersediaan 
sarana dan prasarana pendukung lainnya, seperti jalan usahatani, alat transportasi dan 
sarana produksi dan modal. 

 Kalimantan Selatan memiliki sekitar 600 ribu hektar lahan rawa yang terdiri dari 
lahan rawa pasang surut dan rawa lebak. Dari lahan rawa lebak seluas 113.000 ha baru 
diusahakan seluas 60.000 ha. Lahan rawa lebak yang terluas “Nagara” yang di Kalimantan 
Selatan mencakup tiga kabupaten yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tengah dan Utara 
(Anonim, 1992 dan Muryadi 1983). 
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 Tanah lapisan atas pada lahan rawa lebak di Kalimantan selatan merupakan hasil 
endapan yang terangkut oleh air sungai atau luapan air hujan. Di sebelah barat rawa 
terdapat pegunungan Meratus, tempat berhulunya beberapa sungai yang meluapi daerah 
rawa tersebut yaitu sungai nagara, Tabalong dan Balambangan serta sungai Barito dari 
sebelah utara yang berhulu di pegunungan Muller dan Sachwaner. Dari hasil survei didapat 
4 jenis tanah yaitu Alluvial,  Glei humus, Glei humus rendah dan Hidromorf kelabu. Lahan 
dengan kondisi yang terluapi air sungai setiap tahun dengan membawa endapan yang 
mengandung mineral dan bahan organik akan memperbaiki kesuburan tanah, sehingga 
walaupun setiap tahun petani melakukan budadaya tanaman tanpa melakukan pemupukan , 
tidak mengurangi hasil dan hasil tetap memiliki tingkat stabilitas yang tinggi (Wijaya-Adhi, 
1986 dan Noor  et al., 1993).  
 Masalah utama dalam usahatani di lahan lebak di Kalimantan Selatan adalah 
kondisi fisik lahan yang cukup berat dengan vegetasi yang cepat tumbuh, ketergantungan 
dengan kondisi iklim, masalah kekeringan dan kebanjiran, kurangnya tenaga kerja, 
teknologi budidaya yang masih rendah, kondisi sosial ekonomi petani, pemasaran serta 
dukungan sarana dan prasarana terutama angkutan yang masih kurang (Muryadi, 1983 dan 
Noor et al., 1993). Introduksi teknologi baru, agar diterima petani harus; (1) memiliki 
kelayakan agronomi, (2) memberikan keuntungan yang cukup tinggi, (3) sesuai keperluan 
dan sumberdaya petani, (4) sesuai dengan ketersediaan prasarana ekonomi  dan sosial 
masyarakat (Lecraw, 1979 dalam Djamhuri, 1996). 
 
 

KERAGAAN USAHATANI KACANG TANAH DI DESA PANGGANG MARAK. 
 

1. Sumberdaya Petani 
Luas pemilikan lahan lebak rata-rata petani 2,25 hektar dengan kisaran 0,5 – 4 ha 

dan sementara luas pertanaman kacang tanah sekitar 0,5 hektar sampai 2 hektar.  Umur 
kepala keluarga berkisar antara 25 – 55 tahun dan rata-rata tanggungan 3,5 jiwa per KK. 
Pendidikan rata-rata sekolah dasar dan tenaga kerja yang tersedia rata-rata 633 HOK. 
Tanaman kacang tanah umumnya ditanam di lahan lebak pematang, watun I dan lebak 
tengahan tanpa guludan, baik secara monokultur maupun tumpangsari dengan jagung.  
Proporsi lebak tengahan ini cukup besar yaitu 41,2% dari total lebak yang ada (Balittan, 
1994).  
 
2. Pola Tanam Kacang tanah 

Pertanaman di lahan lebak dimulai pada bulan Juli dan biasanya panen pada bulan 
Oktober. Kacang tanah monokultur ditanam dengan jarak tanam 40x 20 cm (tak beraturan) 
dan populasi sekitar 100.000- 125.000  per ha, tanpa pupuk kimia (Urea, TSP dan KCl). 
Kacang tanah tumpangsari dengan jagung jarak tanam umumnya adalah setiap 400 Cm 
sebanyak 9 baris dan 20 cm dalam barisan, sehingga populasi dalam 1 ha sekitar  50.000 
populasi. Usahatani kacang tanah ini, ditujukan untuk menambah pendapatan dalam rumah 
tangga, sehingga petani sudah cermat dalam menghitung biaya yang harus dikeluarkan. 
Varietas yang ditanam petani umumnya varietas lokal dan bibit berasal dari pertanaman 
sebelumnya, rata-rata menggunakan 60- 70 kg/ha tanpa perlakuan benih.  
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3. Budidaya  
 Kacang tanah  di lahan lebak dibudidayakan pada musim kemarau saat lahan tidak 
digenangi air yaitu pada bulan Mei sampai Oktober setiap tahun. Teknologi budidaya 
kacang tanah yang diterapkan sangat sederhana sekali, yaitu lahan dibersihkan, dibakar  dan 
lahan langsung dapat ditanami. Penyiangan berdasarkan keadaan gulma dipertanaman  
tanpa pemupukan, tanpa pengendalian hama penyakit, sehingga biaya yang dikeluarkan dan 
tenaga kerja yang dicurahkan relatif kecil. 
          Petani kacang tanah dilahan lebak ini  selain bertanam kacang tanah juga mempunyai 
mata pencaharian diluar usahatani seperti mencari ikan, beternak atau usahatani padi dan 
hortikultura. Dalam pengelolaan usahatani kacang tanah  tidak banyak menggunakan input-
modern  dan curahan tenaga kerja yang digunakan  cukup hemat tanpa pemeliharaan yang 
intensif. Sehingga untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi melalui perbaikan teknik 
budidaya dan perubahan penyelenggaraan usahataninya diperlukan pengaturan dan 
penyuluhan yang terencana dengan baik. Introduksi teknologi baru harus betul-betul 
mempunyai keunggulan dibanding yang biasa dilakukan petani terutama dalam hal 
pendapatan yang akan diperoleh, kuantitas produksi,curahan tenaga kerja dan resiko usaha. 
Dasar pertimbangan petani yang sangat menonjol dalam melakukan usahataninya adalah 
kecukupan kebutuhan pangan dan gizi bagi keluarga sepanjang tahun disamping 
terpenuhinya kebutuhan lain berupa aneka macam barang dan jasa. Hal ini dipenuhi dari 
menjual hasil produksi usahataninya atau dari pendapatan keluarga diluar usahatani  (off 
dan non farm activitis) 
 
4. Pendapatan Usahatani . 

Pada umumnya petani menggunakan tenaga kerja dalam keluarga untuk 
menjalankan usahataninya. Tenaga kerja luar (upahan) baru digunakan apabila tenaga 
dalam keluarga tidak mencukupi. Upah tenaga kerja sekitar Rp.20.000,-/HOK, kurang lebih 
7 jam kerja yaitu pagi jam 07.00 sampai 11.00 dan siang jam 13.30 sampai 16.30. Besarnya 
penggunaan tenaga kerja perkegiatan perhektar dalam usahatani kacang tanah  ini  rata-rata 
mencapai 71 HOK,dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.  
 
Tabel 1. Curahan tenaga kerja didalam usahatani kacang tanah  perhektar, MK 2004.                                            
No.   Kegiatan       Curahan tenaga kerja (HOK) 
1. Pengolahan tanah s/d siap tanam 20 
2. Tanam   18 
3. Pemeliharaan   12 
4. Panen dan pasca panen 21 
 Jumlah 71  
 
 

Pendapatan petani adalah hasil pengurangan antara penerimaan kotor dan biaya 
usahatani. Penerimaan kotor adalah nilai produksi dikalikan harga jual, sedangkan biaya 
produksi adalah biaya untuk pembelian bibit, nilai tenaga kerja, sewa lahan, pajak/ipeda 
dan lain-lain.Sarana produksi seperti pupuk dan obat-obatan tidak ada, karena petani tidak 
menggunakannya dalam usahatani kacang tanah. Lama usahatani kacang tanah dilahan 
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lebak ini berkisar 90 hari sampai 100 hari dan hanya satu kali dalam satu tahun, sehingga 
selain di lebak pematang dan watun I memungkinkan juga dilakukan di lahan lebak 
tengahan. Besarnya biaya dan penerimaan  usahatani kacang tanah di lahan lebak disajikan 
pada tabel 2.   
  
Tabel  2. Biaya dan penerimaan usahatani  kacang tanah perhektar, MK 2004. 
No  Uraian  Jumlah fisik Harga (Rp) Nilai (Rp) 
1. Produksi  kg/ha 1500 3.000,- 4.500.000 
2. Biaya    
 - bibit (kg) 70 7.000,- 490.000 
 - tenaga kerja (HOK) 71 20.000 1.420.000 
3. Pendapatan (1 – 2)   2.590.000 
4. R/C (1:2)   2,356 
Sumber : studi kasus di desa Panggang Marak. 
  

Biaya sebenarnya yang umum dikeluarkan hanyalah untuk tambahan tenaga kerja 
apabila tenaga dalam keluarga tidak mencukupi, sedangkan untuk bibit hanya dinilai 
berdasarkan perhitungan apabila petani membeli bibit. Hasil panen kacang tanah ini dijual 
di desa setempat atau kepasar Kabupaten, tetapi kebanyakan dibeli dilokasi oleh para 
pedagang pengumpul desa baik dalam bentuk polong basah maupun polong kering. Di 
ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat beberapa perajin industri kacang asin 
tradisional dalam bentuk biji maupun polong  (kacang kulit). 

 
 

KESIMPULAN   
 
1. Usahatani kacang tanah dapat ditingkatkan produktivitasnya dan dapat dijadikan 

sebagai satu sumber pendapatan dalam rumah tangga disamping sumber pendapatan 
lainnya. Hasil penelitian uji multilokasi kacang tanah pada tanah masam di lahan basah 
pada tahun 2003 menunjukkan bahwa hasil kacang tanah dapat mencapai lebih besar 
dari 2 t/ha dengan kisaran 2 - 3 t/ha dari varietas pembanding.  

2. Tenaga kerja yang tersedia rata-rata 633 HOK sementara tenaga kerja yang dibutuhkan 
untuk kacang tanah hanya 71 HOK berarti petani masih dapat melaksanakan pekerjaan 
diluar usahatani kacang tanah atau luas budidaya kacang tanah dapat diperluas. 

3. Usahatani kacang tanah di lahan lebak cukup menjanjikan, terutama dilihat dari 
pencapaian hasil dan manfaat kacang tanah itu sendiri sebagai bahan baku makanan 
olahan yang dapat diproduksi dalam usaha rumahtangga. 

4. Lahan rawa lebak yang belum diusahakan masih luas (sekitar 53.000 ha) dapat 
dimanfaatkan untuk usahatani tanaman pangan, diantaranya adalah kacang tanah. 

5. Kondisi fisik lahan yang cukup berat dan ketersediaan tenaga kerja yang terbatas tidak 
menghalangi petani untuk mengusahakan lahan lebak karena budidaya kacang tanah  
yang dilakukan hemat tenaga kerja. 

6. Usahatani di lahan lebak berkisar 0,5 -  4,0 ha sementara usahatani kacang tanah hanya 
rata-rata 0,5ha, berarti diluar usahatani kacang tanah masih banyak usaha pertanaman 
lainnya. 
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