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ABSTRACT 

To anticipate the rapid increase of wetland paddy field function changes, rice cultivation in polybags had 
been performed using irrigation methods combined with SRI (system of rice intensification). The 
experiment was carried out using drip irrigation, watering and no watering treatments. The amount of 
water supply was adequate to plant water requirements (ETP) which were determined using Blaney- 
Criddle model. Observation was done on wetland and upland paddy fields. The results showed that in 
terms of plant growth, productivity per plant grove and grain weight there were no significant differences 
between those grown both in upland and wetland paddy fields. Thus, rice cultivation in polybags could be 
an alternative solution when rice production in paddy fields is not possible anymore. 
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ABSTRAK 

Untuk mengantisipasi pesatnya peningkatan alih-fungsi lahan sawah ke lahan industri non-pangan, telah 
dilakukan penelitian penanaman pad; dalam polibag dengan irigasi dan dikombinasikan dengan metode 
SRI (system of rice intensification). Percobaan dilakukan dengan perlakuan irigasi irigasi tetes, 
penyiraman dan tanpa penyiraman. Besarnya pemberian air irigasi diberikan sesuai dengan kebutuhan 
air tanaman (ETp) yang diprediksi menggunakan model Blaney-Creadle. Pengamatan dilakukan di lahan 
padi sawah dan padi ladang. Hasilnya menunjukkan bahwa dari segi pertumbuhan tanaman, 
produktivitas per-rumpun tanaman dan berat biji padi tidak ada bperbedaan nyata, baik antara tanaman 
yang tumbuh di ladang maupun di sawah, sehingga disimpulkan budidaya padi dapat dilakukan di 
dalam polibag sebagai solusi alternatif ketika produksi padi di lahan sawah sudah tidak memungkinkan 
lagi. 

Kata kunci : Padi, Polibeg, lrigasi tetes, Produksi 

PENDAHULUAN 

Peringatan akan ancaman krisis pangan 
dimasa mendatang kepada lndonesia 
disampaikan oleh badan dunia F A 0  dan komisi 
pangan Inggris, dimana ancaman krisis pangan 
ini dinilai berdasarkan laju pertambahan 
penduduk yang lebih besar dari laju peningkatan 
produksi pangan, dikarenakan terjadinya 
penyusutan lahan pertanian akibat alih fungsi 
penggunaan lahan dan peningkatan penduduk 
yang tidak terkendali (Kontan, 201 1). Karena itu 
hingga kini lndonesia masih menghadapi 
persoalan pangan (Praptono, 201 I ) ,  dimana 
bahan pangan terutama padi sangat strategis 

kedudukannya dalam kehidupan ekonomi dan 
politik. Krisi pangan di lndonesia akan sangat 
berat jika terjadi pada saat yang sama krisis 
pangan dunia yang saat ini berpotensi terjadi. 
Menurut Santosa (2011) krisis pangan dunia 
tahun 2008 dimungkinkan berulang tahun 2012 
sehingga stok pangan dunia untuk perdagangan 
menipis, tanda-tandanya telah tampak dengan 
kenaikan indeks harga pangan naik samapi 
mencapai rekor 40 tahun terakhir. 

Data BPS (Kontan, 2011) menunjukkan luas 
sawah pada tahun 2010 sekitar 12,87 juta ha 
menyusut O,1 % dari tahun sebelumnya 12,88 juta 
ha. Tetapi menurut menter~ pertanian (Suswono, 
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2011) luas lahan sawah baku 6,7 juta hektar, 
sedangkan untuk bisa mencapai ketahanan 
pangan hingga tahun 2025 membutuhkan 
tambahan sawah 5,875 juta hektar. Dilain sisi 
kenaikan jumlah penduduk yang semakin 
meningkat akan menjadi ancaman bagi 
Indonesia, dimana laju pertambahan penduduk 
lndonesia saat ini mencapai 1,4 %. 

Perubahan iklim global yang sekarang makin 
terasa dengan kenaikan suhu udara, saat ini 
dituduh sebagai penyebab krisis pangan dunia. 
Menurut laporan IPCC (Intergovermental Panel 
on Climate Change), perubahan suhu rata-rata 
yang terjadi belakangan ini berdampak pada 
produksi pangan. Hal ini tentu juga berpengaruh 
pada produksi pangan Indonesia. Sejalan dengan 
itu menurut Suastini (2011), perubahan iklim 
berdampak terhadap pertanian dan persediaan 
pangan, karena menyebabkan pergantian musim 
tidak pasti, gagal tanam, gagal panen, musim 
kemarau lebih panjang, serangan hama penyakit, 
dan degradasi hutanllahan. Selanjutnya 
dinyatakan contoh nyata dampak perubahan iklim 
akibat global warming di Kabupaten Buleleng 
dapat dilihat secara riil dilapangan, dimana pada 
tahun 2005 sampai 2007 luas panen padi serta 
produksinya tidak berkembang secara signifikan 
bahkan persediaan beras pada kondisi minus 
untuk jumlah penduduk saat itu(Suastini, 2011). 
Menurut Sutjahjo (201 I ) ,  fenomena pemanasan 
global yang memicu perubahan iklim masih akan 
berlangsung dalam jangka panjang. 

Krisis pangan juga terjadi akibat alih fungsi 
lahan pertanian menjadi perkebunan dan 
perumahan yang telah terakumulasi selama 
bertahun-tahun. Badan Ketahanan Pangan 
Nasional menyatakan konversi lahan pertanian di 
lndonesia pada 2009 luasnya mencapai 110 ribu 
hektare per tahun yang digunakan untuk kegiatan 
lain (Sutjahjo, 2011) . Tekanan alih fungsi lahan 
sawah beririgasi semakin meningkat dari tahun ke 
tahun (Sutanto, 2008), dimana tekanan tersebut 
dipicu adanya kebutuhan untuk berbagai 
peruntukan yang lebih bernilai ekonomis. Secara 
nasional, dari data yang ada menurut Sutanto 
(2008) diperkirakan laju konversi lahan sawah 
beririgasi untuk telah mencapai 40.000 ha per 
tahun. Konversi ini sebagian besar terjadi di 
Jawa. Bila produksi gabah kering giling (GKG) 
rata-rata 6 tonlhalsekali panen dan dalam satu 
tahun tanam padi dua kali, maka produksi GKG 
nasional menyusut 4.840.000 ton per tahun. 
Suatu angka yang cukup signifikan. Di sisi lain, 
laju pencetakan sawah baru sangat kecil bahkan 
tidak ada. Kendala utama dalam melakukan 
pencetakan sawah baru selian mahal juga 

terhambat oleh proses lambatnya sertifikasi dan 
pemetaan lahan. 

Lestari (2009) mendefinisikan alih fungsi 
lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi 
lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau 
seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula 
(seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain 
yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap 
lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. 
Penelitian yang dilakukan lrawan dan Friyatno 
(2005) menunjukkan bahwa laju alih fungsi lahan 
di luar Jawa (132 ribu Ha per tahun) ternyata jauh 
lebih tinggi dibandingkan dengan di Pulau Jawa 
(56 ribu ha per tahun). Selanjutnyan sebesar 
58,68 persen alih fungsi lahan sawah tersebut 
ditujukan untuk kegiatan nonpertanian dan 
sisanya untuk kegiatan bukan sawah seperti 
untuk kegiatan pembangunan perumahan dan 
sarana publik. 

Untuk mengimbangi laju alih fungsi lahan 
sawah pemerintah akan membuka 200.000 hektar 
lahan pertanian baru, terutama untuk mengejar 
surplus 10 juta ton beras tahun 2014 (Suswono, 
2011). Areal yang akan di jadikan lahan 
pertanian dari kawasan hutan produksi, tetapi 
tidak ada jaminan impor walaupun terjadi surplus. 
Data BPS menunjukkan selama Januari - Juni 
201 1, nilai impor pangan lndonesia mencapai 
US$5,36 miliar atau sekitar Rp45 triliun. 
Komoditas pangan yang diimpor pun semakin 
banyak mulai dari beras, jagung, kedelai, biji 
gandum, meslin, tepung terigu, gula pasir, gula 
tebu, daging sejenis lembu, mentega, minyak 
goreng, susu, telur unggas, kelapa, kelapa sawit, 
lada, kopi, cengkih, kakao, cabai kering, 
tembakau, bawang merah, bahkan singkong dan 
garam (Carebesth, 201 1). 

Tidak ada solusi instan untuk meningkatkan 
produksi pangan nasional. Salah satu kunci 
utama adalah pengelolaan air (Santosa, 2011). 
Selanjutnya dinyatakan bahwa konsep sederhana 
tetapi diabaikan selama 30 tahun terakhir ini ialah 
jangan biarkan air mengalir sampai jauh. Namun 
hanya 10 % air irigasi yang bisa dikendalikan, 
jauh dari nilai ideal sebesar 50 Oh. Sejalan dengan 
itu, perkembangan baru-baru ini yang mulai 
dikenal di kalangan praktisi pertanian adalah 
bahwa padi ternyata bukanlah tanaman air, 
maksudnya, tanaman yang hidup di air atau 
membutuhkan banyak air. Menurut Praptono 
(201 1) pengetahuan ini sudah lama diketahui, 
terobosan besar yang berpengaruh .ke berbagai 
negara adalah yang dilakukan di Madagaskar 
yang dikenal dengan teknologi System of Rice 
Intensification (SRI) yang dikenal di lndonesia 
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sebagai padi SRI. Prinsip SRI intinya yaitu 
penanaman bibit muda dan tunggal, jarak tanam 
lebar, tidak digenangi dan menggunakan pupuk 
organik. Revolusi SRI akhirnya memunculkan 
gagasan, jika prinsip-prinsip SRI di atas itu telah 
meningkatkan produksi padi secara signifikan, 
mengapa tidak menanam padi di pekarangan 
rumah bahkan mengapa tidak juga di atap rumah. 
Maksudnya menanam padi sekarang tidak melulu 
harus di sawah, sekarang ternyata bisa dalam pot 
atau polibag (kantong plastik). Pengalaman yang 
dilakukan petani dan masyarakat menunjukkan 
hasil yang menggembirakan bahwa padi dapat 
tumbuh dengan baik dalam pot. Kabupaten 
Tasikmalaya disebut-sebut yang memeloporinya 
dan sudah d~tiru di banyak tempat. Dalam satu 
pot dengan pemupukan optimal dapat 
menghasilkan sekurangnya 3 - 5 ons gabah per 
pot (Praptono, 201 1). Terobosan dengan gerakan 
penanaman tanaman pangan perlu digalakkkan di 
kota-kota, karena ha1 ini telah sukses di Kuba, 
Bolivia, Kolombia, Kongo, Tanzania, dimana 
pertanian kota dapat mencapai produksi 2-3 kali 
lipat konvensional (Santosa, 201 1) 

Berdasarkan pandangan di atas, Indonesia 
akan terjadi krisis pangan karena laju alih fungsi 
lahan sawah yang tidak dapat dikendalikan (188 ribu 
Ha per tahun) dan tidak dapat diimbangi dengan 
pencetakan sawah baru, pertumbuhan penduduk 
yang tinggi (1,5 % per tahun), dan penurunan 
produksi karena dampak perubahan iklim global, 
maka diperlukan adaptasi sistem budidaya tanaman 
pangan khususnya padi. Budidaya tanaman padi 
dengan metode SRI yang dimodifikasi dengan 
penanaman padi dalam pot atau kantong plastik dan 
diberikan irigasi memberikan alternatif untuk 
memproduksi pangan tanpa sawah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 
teknologi blrdidaya tanaman padi tanpa lahan 
sawah yang dimodifikasi dari SRI dan diberikan 
irigasi bertekanan. Dari hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi alternatif untuk 
memanfaatkan lahan kering atau lapangan- 
lapangan terbuka untuk tempat budidaya 
tanaman padi. 

METODOLOGI 

Penelitian telah dilakukan di kebun 
percobaan Jurusan Teknologi Pertanian, Kampus 
Universitas Sriwijaya Indralaya, dari bulan Juli 
sampai dengan Desember 201 1. Penulisan 
artikel ini dilakukan secara deskriptif dengan 
menggunakan data hasil percobaan yang telah 
dilakukan. Percobaan penanaman padi dilakukan 

di polybag (kantong plastik) warna hitam dengan 
memodifikasi SRI dan diberikan irigasi. Modifikasi 
SRI yang dilakukan dengan seleksi benih, 
penanaman bibit tunggal dan berumur 5 - 10 hari 
(berdaun 2), pemupukan organik, dan tanah tidak 
digenangi. Jenis padi yang ditanam adalah padi 
ladang varietas limboto. Metode irigasi yang 
digunakan yaitu sistem irigasi 'tetes dan 
penyiraman, dengan laju atau besarnya irigasi 
perhari ditentukan oleh besarnya evapotranspirasi 
sehari sebelumnya. Penentuan besarnya 
evapotranspirasi diprediksi menggunakan metode 
Blaney-Cradle. 

HASlL DAN PEMBAHASAN 

Potensi padi ladang. Dalam program 
pemerintah untuk mencukupi kebutuhan beras, 
selama ini lebih diorientasikan pada padi sawah, 
sedangkan padi ladang dianggap sebagai 
tambahan saja. Padahal untuk mencetak sawah 
baru melalui ekstensifikasi maupun sebagai 
pengganti lahan sawah yang beralih fungsi 
membutuhkan biaya yang mahal untuk 
pembangunan waduk, bendung, jaringan irigasi 
dan infrastruktur lainnya. Jika dievaluasi dengan 
alat ukur ekonomi semata maka nilai ~nvestasi 
tersebut tidak sebanding dengan nilai beras yang 
akan diperoleh. Untuk itu seharusnya upaya 
swasembada beras dilakukan juga melalui padi 
ladang. Karena pada padi ladang belum 
menggunakan input produksi seperti pupuk dan 
pestisida dosis tinggi. 

Provinsi Sumatera Selatan telah menyata- 
kan sebagai lumbung pangan, ha1 ini didasarkan 
luas lahan sawah baku dan luas lahan yang 
potensi dikembangkan menjadi sawah baru. Luas 
lahan sawah yang perlu dikembangkan dan 
dipertahankan di Sumatera Selatan untuk 
mendukung Program Sumatera Selatan Lumbung 
Pangan seluas 752.150 Ha, sementara itu luas 
panen padi tahun 2003-2009 disajikan pada 
Garnbar 1. Berdasarkan Gambar 1; luas lahan 
padi didominasi oleh padi sawah dengan 
persentase mencapai 91 % dan hanya sekitar 9 
% saja dari luas panen padi ladang. Hal ini juga 
sejalan dengan produktivitas padi ladang yang 
lebih rendah dari produktivitas padi sawah 
(Gambar 2), sehingga total produksi padi sawah 
mencapai 94 % dari produksi padi di Provinsi 
Sumatera Selatan tahun 2009 (Gambar 3). 

Produksi gabah kering giling (GKG) Provinsi 
Sumatera Selatan tahun 201 1 diperkirakan 
mencapai 3,33 juta ton atau meningkat 1,84 
persen dibandingkan produksi tahun 2010. 
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Gambar 1. Luas Panen Padi Sawah vs Padi Ladang di Pvovinsi Suniatera Selatan 
(diolah dari data BPS Sumatera Selatan (2004 - 201 1). 

Menurut Badan Pusat Statistik Sumsel (201 1) 
kenaikan tersebut disebabkan penambahan luas 
panen sebesar 3,33 ribu hektare (0,43 persen) 
dan produktivitas juga naik sebesar 0,60 kuintal 
per hektare. Selanjutnya diperkirakan produksi 
padi tahun 2011 sebanyak 95,32 persen berasal 
dari produksi padi sawah yang mencapai 3,18 juta 
ton gabah kering giling (GKG) dan sisanya 4,68 
persen dari produksi padi ladang sebesar 156,07 
ribu ton GKG. 

Berdasarkan Gambar I ,  2 dan 3 serta data 
produks~ padi ladang, jumlahnya cukup besar 
walaupun persentasenya kecil dan berpotensi 
besar untuk ditingkatkan melalui kegiatan 
intensifikasi dan optimalisasi input produksi. 

Saat ini, padi ladang hanya diusahakan 
untuk memanfaatkan lahan yang baru dibuka 
yang ditanam 2 sampai 3 kali sebelum lahan 
tertutup oleh tanaman pokok, dan belum 
diusahakan secara kontinu dan intensif. Umur 

padi ladang rata-rata di atas 4 bulan jika 
menggunakan benih-benih varietas baru, 
sebaliknya benih lokal yang ditanam para 
peladang berpindah, umurnya antara 6 sampai 7 
bulan. Demikian juga produktivitas 'padi ladang 
juga sangat rendah, yaitu rata-rata hanya sekitar 
3 ton per hektar. Tetapi pada peladang tradisional 
atau berpindah hanya mampu menghasilkan 
antara 1,5 sampai 2 ton gabah per hektar per 
musim tanam. Dengan kondisi seperti ini tentu 
sulit untuk mengharapkan kontinuitas dukungan 
produksi beras dari padi ladang. Untuk 
mendapatkan kontinuitas produksi padi ladang itu 
perlu rekayasa sistem budidaya padi ladang agar 
dapat memanfaatkan lahan-lahan dan lapangan 
terbuka dan diatas bangunan terbuka di 
perkotaan dan pedesaan. 

Rekayasa sistem budidaya padi ladang. 
Penelitian budidaya padi ladang dengan 
merekayasa sumber air bagi tanaman, 
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penanaman, lahan budidaya dan penambahan jumlah anakan produktif 12 - 18 batang per 
bahan organik telah dilakukan. Padi ladang rumpun, bobot 1000 butir mencapai 28 g dan 
varietas limboto telah dipilih untuk penelitian. rata-rata potensi hasil mencapai 4,5 tlha. Dari 
Varietas ini dengan karakteristik umur tanaman hasil penelitian memberikan hasil seperti pada 
11 5 - 125 hari, tinggi tanaman 11 0 - 132 cm, Tabel 1 dan 2. 

0 
200: 200-1 2 0 0 5  2006 21107 2008 2009 

Tahun 
Padi sa\r.ah (%I) Padi ladan: ('4) 

5 

0 
2003 2004 2on5 2006 7007 'no8 2005, 

Tahun 

!!a I'ndi sawah (ha)  Padi ladang (ha) 

Gambar 2. Produktivitas Padi Sawah vs Padi Ladang di Provinsi Surnatera Selatan 
(diolah dari data BPS Surnatera Selatan (2004 - 2011). 
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Garnbar 3. Produksi Padi Sawah vs Padi Ladang di Provinsi Surnatera Selatan 
(diolah dari data BPS Surnatera Selatan (2004 - 2011). 

Tabel 1. Hasil penelitian irigasi tetes (tekanan) dibandingkan dengan potensi (diolah dari penelitian 
Nainggolan et a/. (201 1)). 

N o Komponen 100 % ET 90 % ET 80 % ET Potensi Satuan 

1 Tinggi tanarnan 113 112 107 110-132 crn 
2 Jurnlah anakan 20 20 18 12- 18 Batanglrurnpun 
3 Bobot gabah berisi 27,66 18,80 18,09 glrurnpun 
4 Berat gabah harnpa 5,43 5,60 5,72 
5 Rata-rata jurnlah rnalai 15,89 13,11 18,OO per rurnpun 
6 Panjang rnalai 25,42 25,30 25,22 crn 
7 Berat berangkasan 45,24 3554 33,82 Kglrurnpun 
8 Produksi 33,08 24,40 23,81 28 glrurnpun 

4234,24 31 23,2 3047,68 4500 kglha 
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Tabel 2. Hasil penelitian modifikasi SRI dibandingkan dengan potensi (diolah dari penelitian Lismaria dkk 
(201 1)) 

No Komponen Metode SRI Konvesional Potensi Satuan 

1 Tinggi tanaman 118 99 110- 132 cm 
2 Jurnlah anakan 38 30 12- 18 Batanglrurnpun 
3 Rata-rata jumlah malai 22 15 per rumpun 
4 Panjang malai 26,9 25,6 cm 
5 Berat berangkasan 90,5 105,9 Kglrumpun 
6 Produksi 48,92 34,87 28 glrurnpun 

6260 4460 4500 kglha 

Tinggi tanarnan. Hasil , pengukuran tinggi 
tanaman padi dengan pemberian air irigasi sistem 
tetes dan modifikasi sistem budidaya metode SRI 
(Gambar 4, Tabel 1 dan 2)) menunjukkan 
pencapaian potensi genetik dari varietas padi 
ladang limboto, tetapi untuk percobaan secara 
konvensional (seperti di lapangan) dan 
pengurangan volume air 20 % hasilnya lebih 
rendah dari potensi. Dari segi volume air yang 
diberikan ternyata pengurangan 10 % dari 
kebutuhan air tanaman (Etc) tidak mempengaruhi 
secara berarti terhadap tinggi tanaman. Dengan 
demikian dari aspek tinggi tanaman budidaya 
tanaman padi ladang dengan modifikasi metode 
SRI dan irigasi bertekanan dapat diterapkan. 

100 % ETc 

90 % ETc 

I 80 % ETc 

Urnur (M5T) 

Padi Ladang Modifikasi dengan SRI 

t 
1 

4 SRI 

I t 
Konv 

0 2 4 6 8 

Umur (MST) 

Jumlah anakan. Hasil pengamatan jumlah 
anakan tanaman padi dengan pemberian air 
irigasi sistem tetes dan modifikasi sistem 
budidaya metode SRI (Gambar 5, Tabel 1 dan 2)) 
menunjukkan pencapaian potensi genetik dari 
varietas padi ladang limboto. Budidaya tanaman 
padi ladang dengan modifikasi metode SRI yaitu 
pemberian air irigasi, bibit tunggal dan berumur 5 
- 10 hari memberikan anakan yang lebih banyak 
(38 batang), dibandingkan dengan potensi 
sebesar 12-18 batang. Dengan demikian 
didapatkan penjelasan penyebab hasil produksi 
metode SRI lebih tinggi disebabkan lebih 
banyaknya anakan produktif per rumpun. 

0 
3 4 5 6 7 8 9 

Urnur (MST) 

Padi Ladang Modifikasi dengan SRI 

1 

SRI 
Konv 

2 4 6 8 
Umur (MST) 

Gambar 4. Tinggi tanaman padi ladang dalam Gambar 5. Jumlah anakan padi ladang dalam 
polibag mendapat periakuan irigasi tetes dengan polibag mendapat perlakuan irigasi tetes dengan 
volume 80,90 dan 100 persen dari ETc dan dengan volume 80, 90 dan 100 persen dari ETc dan dengan 
sistem SRI sistem SRI 
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Produksi. Secara visual pertumbuhan padi 
sangat baik dan tidak berbeda dengan padi 
ladang di lapangan, ha1 ini sejalan dengan hasil 
pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman. 
Selanjutnya hasil pengamatan terhadap produksi 
(Tabel 1 dan 2) menunjukkan perlakuan konven- 
sional dan irigasi tetes saja belum dapat men- 
capai potensi tanaman padi ladang limboto, tetapi 
dengan dikombinasi metode SRI hasilnya (6260 
kglha) lebih besar dari potensi (4500 kglha). Hal 
ini berarti jika kombinasi irigasi tetes dan 
modifikasi SRI dapat memaksimalkan produksi 
padi ladang yang dibudidayakan pada polibag. 

KESIMPLILAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari penelitian pada artikel ini 
adalah budidaya tanaman padi ladang dalam 
pollbag (kantong plastik) dapat d~lakukan dengan 
melakukan rekayasa sistem budidaya dengan 
penerapan prinsip SRI meliputi pengggunaan 
benih bernas, tanam bibit umur 5 - 10 hari, 
pemberian irigasi dengan sistem tetes dengan 
laju sama dengan Etc. 

Sebagai saran, hasil penelitian ini dapat 
diterapkan pada lahan-lahan pekaraqgan dan 
terbuka, sehingga untuk produksi padi tidak harus 
di sawah, tetapi dapat dilakukan dalam polibag. 
Selanjutnya disarankan untuk dilakukan penelitian 
lanjutan terhadap analisa kelayakan ekonomi dan 
budaya indonesia terhadap budidaya padi sistem 
. . 
Inl. 
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