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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lahan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah lahan rawa lebak. 

Lahan rawa lebak di Kabupaten Hulu Sungai Utara seluas 32. 594,98 ha (BPS Kal-

Sel, 2019) dan pada tahun 2016 - 2018 luas lahan tergenang secara periodik 88. 220 

ha (BPS HSU, 2019). Lahan ini biasanya akan mengalami periode basah (tergenang) 

selama beberapa waktu atau sepanjang tahun, terutama pada musim hujan dan akan 

berkurang tinggi genangan air atau kering pada musim kemarau. Di lahan lebak 

selain faktor tingkat kesuburan tanah, faktor genangan air sangat menentukan 

keberhasilan usaha tani. Genangan air pada rawa lebak dipengaruhi oleh curah hujan 

dari lahan sekitarnya.  Jika musim hujan tergenang (banjir) dalam waktu yang cukup 

lama mulai dari 3 bulan sampai lebih dari 6 bulan terutama di lahan rawa lebak 

(Syafrullah, 2014). 

Pada kondisi lahan pertanian mengalami banjir, usaha budidaya pertanian 

tidak dapat dilakukan dan petani akan meninggalkan lahan pertaniannya, untuk 

memanfaat lahan tersebut dengan kegiatan budidaya pertanian dengan menyesuaikan 

kondisi lapangan dari waktu ke waktu. Teknologi budidaya tanaman yang dapat 

menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tersebut adalah teknologi budidaya 

tanaman organik terapung (Syafrullah, 2014). Dengan adanya teknologi budidaya 

tanaman organik terapung dapat dikembangkan tanaman hortikultura. Tanaman 

hortikultura adalah komoditas pertanian yang prospektif untuk dikembangkan karena 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ditinjau dari kesesuaian iklimnya, di Indonesia 

memungkinkan untuk dikembangkan komoditi sayuran yang bermanfaat bagi 

peningkatkan perekonomian dan kesehatan manusia. Diantara tanaman sayuran yang 

mudah dibudidayakan dan umum dikonsumsi masyarakat adalah sawi (Istiqomah dan 

Serdani,  2018). 

Luas panen sawi di Kalimantan Selatan pada tahun 2018 sekitar 449 ha 

dengan produksi sekitar  2.374,4 ton dengan rata-rata produksi 5,3 ton  ha
-1

 (BPS 

Kal-Sel, 2019). Dilihat dari data tersebut produksi sawi di Kalimantan Selatan cukup 

besar. Khusus di Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri tidak ada data mengenai 

produksi sawi, karena pada saat ini sawi masih didatangkan dari daerah sekitar 

kabupaten. Hal ini disebabkan lahan yang ada terbatas untuk tanaman sayuran. Solusi 

yang dapat dilakukan adalah menggunakan media terapung untuk budidaya  tanaman 

hortikultura khususnya tanaman sawi. Media tanam terdiri dari campuran tanah dan 

kompos yang diletakan pada rakit. Bahan baku yang digunakan berupa tanaman yang 

tersedia dilahan rawa lebak dengan ketebalan campuran media tanam terapung 

berkisar antara 15-20 cm (Syafrullah, 2014). Perbedaan ketebalan media apung 

diduga menyebabkan ketersediaan unsur hara bagi pertumbuhan tanaman berbeda-

beda. 

Permintaan masyarakat terhadap sawi yang tinggi perlu diimbangi dengan 

kapasitas produksi yang mencukupi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan 

dengan jalan peningkatan produksi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah 
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satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pengoptimalan pemberian hara yang 

memicu pertumbuhan dan produktifitas sawi yaitu pemupukan (Istiqomah dan 

Serdani,  2018). 

Pupuk organik dapat diberikan dalam bentuk padatan maupun cairan. 

Pemberian pupuk organik cair menjadi penting untuk mendapatkan produksi 

tanaman yang tinggi. Keuntungan lain dari pemberian pupuk organik dapat 

memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah serta ramah ligkungan, karena 

berbentuk cair sehingga unsur hara dapat cepat tersedia bagi tanaman (Sinaga, 2018). 

Beberapa penelitian menunjukan bahwa dengan pemberian pupuk organik cair 

mampu meningkatkan produksi tanaman melalui aktivitas mikroorganisme yang 

terkandung didalamnya maupun yang ada di lingkungan (Bachtiar et. al,. 2013). 

Bahan baku pupuk cair dapat berasal berbagai macam bahan organik yang 

disesuaikan dengan kondisi setempat. Seperti tanaman eceng gondok (Eichhornia 

crassipes). 

Di Kabaputen Hulu Sungai Utara pertumbuhan eceng gondok menutupi 

hampir 44. 110 ha lahan rawa (BPS-Kalsel 2019). Penyebarannya yang sangat cepat 

membuat eceng gondok menjadi sebuah  masalah baru perairan yang dapat 

mengganggu ekosistem. Laju pertumbuhan eceng gondok di perairan sangat cepat 

dan tidak terkendali, hal ini dapat menimbulkan banyak sekali kerugian yakni 

mengurangi produktivitas badan air (mengambil ruang, mengambil unsur hara yang 

juga dibutuhkan oleh ikan). Eceng gondok tersebut berkembang lebih cepat terutama 

bila kondisi lingkungannya sangat mendukung, seperti airnya mengandung limbah. 

Walaupun eceng gondok ternyata juga mempunyai beberapa manfaat Salah satunya 

yaitu dengan cara memanfaatkan eceng gondok sebagai bahan baku pembuatan 

pupuk organik cair (Pramusihinta, 2018). Pemberian pupuk organik cair dari enceng 

gondok  dapat meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, berat basah dan berat 

kering tanaman sawi karena mengandung unsur-unsur mikro seperti N, P dan K yang 

berguna bagi pertumbuhan tanaman sawi. Pertumbuhan tanaman sawi yang paling 

tinggi terjadi pada perlakuan dengan pupuk organik cair 40% ( Moi  et., al., 2015). 

Selain tanaman eceng gondok pupuk organik cair juga dapat dibuat dari 

keong mas. Keong mas merupakan salah satu Organisme Pengganggu Tanaman 

(OPT) utama di lahan rawa lebak. Menurut Sulfianti (2018) ketika musim tanam tiba, 

jumlah hama keong mas pun berkembang biak dengan pesat sehingga apabila tidak 

diatasi maka petani akan mengalami gagal panen. Keong mas merupakan ancaman 

bagi petani, namun ancaman tersebut dapat menjadi sahabat petani apabila dikelola 

dengan baik. Keong mas dapat lebih bernilai ekonomis dan ekologis apabila 

dijadikan pupuk organik, selain mengurangi dampak kerusakan akibat hama ini, 

pengolahan menjadi pupuk organik cair akan memperbaiki kualitas tanah serta tidak 

mencemari lingkungan dan dapat menambah pendapatan petani atau mengurangi 

biaya produksi petani terutama dalam hal penyediaan pupuk. Dari penelitian 

Hasibuan (2014) pemberian POC Keong Mas terbaik pada perlakuan 21 ml / liter air 
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yaitu pada parameter rata-rata jumlah buah 38,00 buah, berat buah 8,44 kg dan 

diameter buah 4,58 cm pada tanaman mentimun. 

Pupuk organik cair memiliki kelebihan antara lain mengandung dan mampu 

menyediakan unsur hara lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh, 

memperbaiki struktur tanah, memperbaiki kehidupan mikroorganisme dalam tanah, 

pembagianya dapat lebih merata dan mudah digunakan. Disamping itu keunggulan 

lain dari pupuk organik cair adalah menaikkan daya serap tanah terhadap air, 

menaikan kondisi kehidupan di dalam tanah (Moi et. al., 2015). 
Berdasarkan permasalahan diatas maka dilaksanakan penyusunan artikel 

ilmiah tentang Potensi Budidaya Hortikultura dengan Sistem Terapung di Lahan 

Rawa Lebak Berbasis Bahan Lokal. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana potensi penggunaan eceng gondok yang dianggap sebagai gulma 

dilahan rawa lebak dijadikan bokashi untuk media tanam dan pupuk organik 

cair yang berperan sebagai sumber unsur hara pada budidaya hortikultura 

sistem terapung? 

2. Bagaimana potensi keong mas yang dianggap sebagai hama utama dijadikan 

sebagai pupuk cair organik sebagai sumber unsur hara pada budidaya 

hortikultura sistem terapung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguraikan potensi penggunaan eceng gondok yang dianggap sebagai 

gulma dilahan rawa lebak dijadikan bokashi untuk media tanam dan pupuk 

organik cair yang berperan sebagai sumber unsur hara pada budidaya 

hortikultura sistem terapung. 

2. Untuk menguraikan potensi keong mas yang dianggap sebagai hama utama 

dijadikan sebagai pupuk cair organik sebagai sumber unsur hara pada budidaya 

hortikultura sistem terapung. 

1.4 Luaran yang diharapkan 

1. Artikel ilmiah berupa narrative review tentang Potensi Budidaya Hortikultura 

dengan Sistem Terapung di Lahan Rawa Lebak Berbasis Bahan Lokal. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Kegunaan kegiatan PKM-PE ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman peserta PKM-PE dan masyarakat desa khususnya dalam bidang 

pertanian. Serta memberikan pengetahuan tentang potensi budidaya hortikultura pada 

sistem terapung di lahan rawa lebak berbasis bahan lokal. 



 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sawi 

Luas panen sawi di Kalimantan selatan pada tahun 2018 sekitar 449 ha 

dengan produksi sekitar  2.374,4 ton dengan rata-rata produksi 5,3 ton  ha-
1
 (BPS 

Kal-Sel, 2019).  Hasil penelitian Prasetya (2016) pemberian pupuk organik cair 

diatas dosis anjuran yaitu 5 ml per liter air justru memberikan pertumbuhan dan hasil 

sawi tertinggi. Sedangkan dosis anjuran berkisar antara 2-4 ml per liter  air. 

Berdasarkan hasil penelitian Wulandari et. al., (2017) pemberian tekanan 

aerasi pada larutan nutrisi hidroponik rakit apung sampai dengan 0,012 mPa tidak 

meningkatkan pertumbuhan tajuk, hasil, dan kadar Fe sawi hijau. Hal ini dipengaruhi 

oleh kedalaman larutan nutrisi hidroponik yang relatif dangkal, sehingga konsentrasi 

oksigen terlarut yang terukur cukup tinggi di semua level perlakuan tekanan aerasi. 

Kadar dan serapan Fe organ daun sawi hijau meningkat sejalan dengan kenaikan 

konsentrasi Fe yang diberikan sampai dengan 9 ppm. Namun demikian pertumbuhan 

tajuk dan hasilnya sama pada semua aras konsentrasi Fe. 

2.2 Media Tanam Terapung Berbasis Bahan Lokal 

Media tanam apung adalah media tanam yang dapat mengapung-ngapung di 

atas permukaan air yang dapat ditanami tanaman seperti sayuran, media tanam ini 

menggunakan bambu dibagian dasar agar media tanam apung dapat terapung dengan 

sempurna. Kemudian dialasi dengan potongan bambu yang kecil-kecil kemudian 

dihamparkan di atas bambu dan diberi alas cincangan eceng gondok dengan tujuam 

untuk meletakkan media secara merata berupa tanah rawa lebak setebal 10 -15 cm. 

(Assaduzzaman, 2004 dalam Ahnadi, 2015). Di sistem hidoponik ini, tanaman air 

digunakan untuk membangun hamparan mengambang yang berukuran wajar atau 

rakit dimana sayuran dan tanaman lainnya dibudidayakan, dan pembibitan 

dibesarkan pada musim hujan. Dimusim dingin berikutnya, hamparan dibongkar dan 

residunya digunakan dipakai sebagai lapisan pada tanah untuk budidaya sayuran di 

musim dingin (Irfanullah et. al., 2011). 

Dari hasil penelitian Syafrullah (2014) ketebalan campuran media tanam 

terapung berupa kompos berkisar antara 15-20 cm. Bahan baku kompos media tanam 

terapung dapat berasal berbagai macam bahan organik yang disesuaikan dengan 

kondisi setempat . Seperti tanaman eceng gondok (Eichhornia crassipes), jerami padi 

dan tanah gambut yang tersedia banyak di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurut 

Purnama et. al., (2013) Pemberian pupuk kompos enceng gondok dengan dosis 2 

kg/m2 adalah dosis terbaik karena dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil 

tanaman sawi secara optimal yaitu jumlah daun sebanyak 11,44 helai, berat segar 

tanaman seberat 91,16 g, berat tanaman yang konsumsi seberat 65,24 g, dan berat 

kering tanaman seberat 7,01 g. Perbedaan ketebalan media apung diduga 

menyebabkan ketersedian unsur hara bagi pertumbuhan tanaman berbeda-beda. 

2.3 Pupuk Organik Cair 

 Pupuk organik cair merupakan pupuk organik yang berbentuk cairan atau 

larutan yang mengandung unsur hara tertentu yang bermanfaat bagi pertumbuhan 
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tanaman. Bahan baku pupuk cair dapat berasal berbagai macam bahan organik yang 

disesuaikan dengan kondisi setempat. Karena berbentuk cair maka cara penggunaan 

pupuk cair dapat disiramkan atau disemprotkan pada bagian tanaman. Secara 

kualitatif, kandungan unsur hara yang ada dalam pupuk organik tidak dapat lebih 

tinggi dari pada pupuk onorganik atau pupuk kimia, namun beberapa penelitian 

menunjukan bahwa dengan pemberian pupuk organik cair mampu meningkatkan 

produksi tanaman melalui aktivitas mikroorganisme yang terkandung didalamnya 

maupun yang ada di lingkungan (Bachtiar et. al,. 2013). Hasil  penelitian Nugroho 

dan Handoko (2019) pemberian pupuk organik cair dengan konsentrasi 3 ml/L 

terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil dari tanaman sawi pagoda 

hingga ke titik optimum pertumbuhan. Menurut Sinaga (2018) dosis pemberian 

pupuk organik cair yang optimal untuk meningkatkan hasil tanaman sawi hijau 

adalah 7,5 ml per liter air, yang menghasilkan berat segar rata-rata 192,50 gram per 

tanaman.  

Dari penelitian Moi et. al., (2015) pemberian pupuk organik cair eceng 

gondok  dapat meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, berat basah dan berat 

kering tanaman sawi karena mengandung unsur-unsur mikro seperti N, P dan K yang 

berguna bagi pertumbuhan tanaman sawi. Pertumbuhan tanaman sawi yang paling 

tinggi terjadi pada perlakuan dengan pupuk organik cair 40%. Dari hasil analisa 

kandungan eceng gondok diperoleh bahan organik 78,47 %, C organik 21,23 %, N 

total 0,28 %, P total 0,0011 %, dan K total 0,016 %, sehingga eceng gondok bisa di 

manfaatkan sebagai pupuk organik, karena di dalam enceng gondok terdapat unsur – 

unsur yang sangat dibutuhkan oleh tanaman (Pramushinta, 2018). Menurut Yuliatin 

et, al., (2018), pupuk cair cair eceng gondok dengan penambahan sabut kelapa dan 

batang pisang dengan fementasi EM4 mengandung N, P dan K. Penggunaan 

konsentrasi POC 4,5 ppm berpengaruh nyata pada kecerahan merah daun Aglaonema 

Lipstik . 

Selain tanaman  eceng gondok, Keong mas  juga dapat diolah menjadi pupuk 

organik cair karena mengandung kitin yang cukup besar dan memiliki kemampuan 

untuk memperbaiki kualitas tanah juga dapat berfungsi sebagai sumber mikroba yang 

menguntungkan (Suhastyo et. al., 2013). Berdasarkan penelitian Sulfianti et., al. 

(2018) Perlakuan penambahan daging dan cangkang keong mas memberikan hasil 

tertinggi terhadap kandungan hara N, P, dan K pupuk organik cair dan pemberian 

Pupuk Cair keong mas dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman padi 

yang berupa jumlah anakan, panjang malai, jumlah biji bernas dan bobot biji. Dari 

Penelitian Sada et. al., (2018) menyatakan  pertumbuhan dan produksi rumput 

Pennisetum purpureum cv. Mott tidak dipengaruhi oleh interval waktu pemberian 

POC keong mas. Hasil penelitian Hasibuan (2014) menyatakan pemberian POC 

Keong Mas terbaik terdapat pada perlakuan 21 ml/liter air (K3) yaitu pada parameter 

rata-rata jumlah buah 38,00 buah, berat buah 8,44 kg dan diameter buah 4,58 cm 

pada tanaman mentimun.  

 



 

 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

 Penyusunan artikel ini telah dilaksanakan di Amuntai  Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. Pada bulan Agustus sampai dengan September 2020. 

3.2 Bahan dan Alat 

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal-Jurnal yang 

terkait dengan topik Potensi Budidaya Hortikultura dengan Sistem Terapung di 

Lahan Rawa Lebak Berbasis Bahan Lokal dan kouta internet. Sedangkan alat yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah alat tulis, buku catatan, laptop/netbook. 

3.3 Tahapan Penelitian 

Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian berbagai persiapan dilakukan meliputi 

bimbingan dengan dosen pendamping diskusi dan topik penelitian bersama anggota 

kelompok. 

Pelaksanaan Penelitian 

1. Penyusunan laporan kemajuan 

2. Menentukan luaran artikel ilmiah berupa narrative review. 

3. Diskusi dengan anggota kelompok mengenai fokus penelitian 

4. Menyusun kerangka artikel ilmiah berupa narrative review. 

5. Menggumpulkan data sekunder dari instansi pemerintah dan  jurnal-jurnal 

yang terakreditasi terkait dengan topik penelitian Budidaya Hortikultura 

dengan Sistem Terapung di Lahan Rawa Lebak Berbasis Bahan Lokal.  

Instansi pemerintah : BPS, BPTPH, BPK Pertanian dan sejenisnya 

Jurnal hasil penelitian terakreditasi, Prosiding seminar dan lain-lain. 

Penelusuran berdasarkan sumber terpercaya seperti Google Scholar, 

DOAJ, Research Gate, ScienceDirect dan lainnya. 

6. Penulisan artikel ilmiah berupa narrative review tentang penelitian 

Budidaya Hortikultura dengan Sistem Terapung di Lahan Rawa Lebak 

Berbasis Bahan Lokal menggunakan metode Literature Review. 

3.4 Analisis Data 

 Setelah data terkumpul maka  dilakukan analisis data dengan menggunakan 

metode analisis naratif yaitu sebuah paradigma berpikir dalam menggumpulkan 

deskripsi peristiwa atau kejadian suatu kegiatan untuk menghasilkan deskripsi 

tema atau topik penelitian dan menyusunnya menjadi cerita dengan 

menggunakan alur cerita (plot). 



 

 

 BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS 

 

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program PKM-PE ini, kegiatan yang 

sudah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 1. Hasil yang dicapai 

No Kegiatan Persentase 

1. Penyusunan laporan kemajuan 10 % 

2. Menentukan luaran artikel ilmiah berupa 

narrative review 
20 % 

3. Diskusi dengan anggota kelompok mengenai 

fokus penelitian 
30 % 

4. Menggumpulkan data sekunder dari instansi 

pemerintah dan  jurnal-jurnal yang tervalidasi 

terkait dengan topik penelitian Potensi 

Budidaya Hortikultura dengan Sistem 

Terapung di Lahan Rawa Lebak Berbasis 

Bahan Lokal 

40 % 

5. Penyusunan kerangka narrative review 45 % 

6. Penulisan artikel ilmiah berupa narrative 

review tentang penelitian Potensi Budidaya 

Hortikultura dengan Sistem Terapung di Lahan 

Rawa Lebak Berbasis Bahan Lokal. 

60 % 

7. Mengunggah laporan kemajuan 65 % 

8. Mengunggah artikel ilmiah berupa narrative 

review 
70 % 

9. Penyempurnaan narrative review 80 % 

10. Pengerjaan Laporan Akhir 90 % 

11.  Mengunggah Laporan Akhir 100 % 

 

POTENSI HASIL KHUSUS 

1. Manfaat artikel ilmiah berupa narrative review tentang penelitian Potensi 

Budidaya Hortikultura dengan Sistem Terapung di Lahan Rawa Lebak Berbasis 

Bahan Lokal sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dilahan 

rawa lebak dengan sistem terapung. 

2. Manfaat atau keuntungan yang didapat dengan budidaya hortikultura pada lahan 

rawa lebak berupa sistem pertanian terapung yaitu: sebagai solusi untuk 

mengatasi permasalahan pada lahan rawa lebak berupa lahan tergenang dalam 

kurun waktu yang lama sehingga menyebabkan petani tidak dapat melakukan 

usahataninya . 

3. Memaksimalkan penggunaan lahan rawa lebak dibidang pertanian dan 

meningkatkan minat petani untuk membudidayakan tanaman hortikulura. 



 
 

 

BAB 5. PENUTUP 

 

KESIMPULAN 

Tanaman gulma eceng gondok dan hama keong mas dapat digunakan sebagai 

sumber unsur hara bagi  budidaya tanaman hortikultura sistem terapung. 

 

SARAN 

Untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berdampak pada 

lingkungan dapat digunakan tanaman gulma eceng gondok dan hama keong mas 

sebagai pupuk organik, yang bermanfaat sebagai sumber unsur hara bagi budidaya 

tanaman hortikultura sistem terapung. 
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Kepada Dirbelmawa Kemenristekdikti Cq. LL Dikti Wilayah XI Kalimantan 
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Penelitian Eksakta dengan Nomor 1013/LL11/KM/2020 tanggal 28 Agustus 2020. 
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LAMPIRAN



 
 

 

Lampiran 1. Penggunaan dana 

No Material Volume 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

1 - Kouta internet 
3 orang x 

3 bulan 
150.000 1.350.000 

2 - Pulsa 
3 orang x 3 

Bulan 
50.000 450.000 

3 - Modem 3 buah 500.000 1.500.000 

4 

- Flasdisk 

(Media penyimpanan soft 

file) 

4 buah 125.000 500.000 

5 
- Print out (Pedoman dan 

Adendum 2020) + ATK 
3 Orang - 200.000 

6 - Submit artikel ilmiah 1 kali 500.000 500.000 

7 - Penggandaan laporan akhir 5 Buah 60.000 300.000 

8 
- Administrasi (Materai 6000 

dan Pengiriman) 
- - 200.000 

 Total 5.000.000 

 (Lima Juta Rupiah) 

 



 
 

 

Lampran 2. Bukti-bukti pendukung kegiatan 

a. Pembelian kouta internet dan pulsa 

 



 
 

 

b. Print out (Pedoman dan Addendum 2020) + ATK 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

c. Pembelian  Flashdisk dan Modem 

 

 



 
 

 

d. Penggandaan laporan akhir 

 

 

 

 

 

 

e. Administrasi (Materai 6000 dan Pengiriman) 

 

 


