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Abstrak- Ada beberapa sumber energi potesial di dalam agroekosistem yang dapat dikelola dan
digunakan secara internal sebagai salah satu masukan energi bagi produksi biomassa pada suatu
agroekosistem.  Ragam energi pada agroekosistem terdiri atas energi utama berasal dari radiasi
solar dan energi yang dibangkitkan oleh aktivitas manusia atau disebut energi budaya. Energi
budaya di dalam agroekosistem dapat diturunkan dari residu tanaman, kotoran ternak, dan gulma.
Sejumlah penelitian sudah dilakukan dengan maksud bagaimana mendesain aliran energi budaya
pada agroekosistem lahan basah dan lahan kering di Kalimantan Selatan.  Sasaran akhir dari
serangkaian penelitian dimaksud adalah untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pertanian
nol limbah, terutama pada lahan sub optimal. Penelitian pada lahan rawa pasang surut di
Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa jerami padi, gulma, dan lumpur dasar kolam ikan
memiliki potensi untuk digunakan sebagai masukan energi bagi proses produksi biomassa pada
sistem usahatani padi-jeruk-kolam ikan.  Potensi serupa juga ditunjukkan pada penelitian
pendahuluan pada lahan kering di Kabupaten Tanah Laut, bahwa sumber energi budaya berupa
gulma, residu jagung, dan kotoran ternak sapi dapat dikelola sebagai sumber bahan organik bagi
produksi biomassa.
Kata kunci: agroekosistem, energi budaya, pertanian nol-limbah.

Abstract- There are various potential energy sources within agroecosystems, which can be
internally managed and used as energy inputs for biomass production in the agroecosystem.  The
energetics of agroecosystems consists of primary solar energy and human-induced energy so called
cultural energy inputs.  Within agroecosystems the cultural energy can be drived from sources of a
particular agroecosystem, such as crop residues, manure, and wild plants.  Numbers of studies have
been conducted to design cultural energy flows within the lowland and upland agroecosystems in
South Kalimantan.  The end goal of the studies is to promote a zero waste agriculture especially in
sub optimum lands.  The study on the tidal lowland at Barito Kuala District evaluated potential of
rice straw, wild plants, and fishpond muds as internal energy inputs for the agroecosystem.  The
study showed that such three internal inputs could be managed to promote the zero waste
agroaquaculture on tidal lowlands.  Similar potential was also showed by the preliminary study on
the upland at Tanah Laut District, by which internal inputs of wild plants, corn residues, and
manure were applied as organic material sources of modified-biopores.
Keywords: agroecosystem, cultural energy, zero-waste agriculture.

PENDAHULUAN
Produksi biomassa memerlukan sejumlah

energi.  Ada dua jenis sumber energi yang
diperlukan dalam proses produksi biomassa.  Jenis
pertama adalah sumber energi primer yang tersedia
berlimpah secara alamiah, yaitu radiasi solar
(matahari) yang mutlak diperlukan untuk
melangsungkan fotosintesis.  Jenis kedua adalah
sumber energi sekunder yang dibangkitkan oleh
aktivitas manusia (atau budaya manusia), sehingga
disebut juga sebagai energi budaya (Gliessman,
2007). Energi budaya di dalam suatu agroekosisterm
dapat bersumber dari pupuk, kotoran ternak, residu
tanaman, gulma, dan by-products lainnya. Sumber
energi budaya dapat berasal dari lingkungan internal
maupun eksternal dari suatu agroekosistem.

Ada sekitar 157,2 juta ha lahan sub optimal di
Indonesia.  Lahan sub optimal adalah lahan yang
secara alamiah produktivitasnya rendah karena
adanya hambatan internal dan eksternal. Lahan sub
optimal antara lain meliputi lahan rawa dan lahan
kering bertanah mineral masam.  Sekitar 70 juta ha
telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Lahan rawa pasang surut di Kabupaten Barito
Kuala secara umum telah dimanfaatkan sebagai
lahan usahatani campuran (mix farming) yang terdiri
dari padi, jeruk, sayuran, dan kolam ikan. Ada
potensi aliran energi yang berlangsung antar-sub
sistem usahatani tersebut. Pengembangan sistem
usahatani terpadu (integrated farming system) di
lahan pasang surut Barito Kuala nampaknya dapat
diarahkan menjadi sistem pertanian nol-limbah (zero



waste agriculture). Melalui pendekatan siklus
biologi (biocycle farming) potensi aliran energi dari
berbagai sub sistem usahatani dapat dikelola dan
dimanfaatkan sebagai sumber energi sekunder bagi
proses produksi biomassa pada agroekosistem lahan
rawa pasang surut. Limbah (by product) dari satu
sub sistem usahatani dapat dimanfaatkan sebagai
masukan energi bagi sub sistem usahatani lainnya.
Begitu seterusnya sehingga energi sekunder yang
dibutuhkan oleh setiap sub sistem usahatani dapat
terpenuhi secara mandiri dalam agroekosistem itu
sendiri.

Pendekatan serupa juga dapat diterapkan
pada agroekosistem lahan kering marginal. Lahan
kering marginal umumnya dihadapkan pada kendala
rendahnya bahan organik tanah dan kekeringan.
Teknik biopori-termodifikasi nampaknya dapat
diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut di atas
(Kurnain dan Razie, 2013).  Limbah sub sistem
usahatani jagung, lombok, kotoran sapi, dan gulma
dapat dijadikan sumber bahan organik bagi biopori
untuk melangsungkan proses pelepasan energi yang
diperlukan untuk proses produksi biomassa pada
agroekosistem lahan kering marginal.

Untuk mendesain bagaimana model
pengaliran energi budaya di dalam sistem pertanian
terpadu diperlukan kajian potensi produk dan
residunya. Serangkaian penelitian telah dilaksanakan
pada agroekosistem lahan rawa pasang surut di
Kabupaten Barito Kuala, dan agroekosistem lahan
kering marginal di Kabupaten Tanah Laut. Hasil
serangkaian penelitian tersebut disimulasikan untuk
mengembangkan suatu model pertanian nol-limbah.

METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada beberapa sub

sistem usahatani semula ada (existing farming) di
lahan rawa pasang surut dan lahan kering marginal.
Tapak Penelitian

Tapak penelitian pada agroekosistem lahan
rawa pasang surut berlokasi di Kabupaten Barito
Kuala.  Karakteristik lahan beserta tipe luapan
airnya, dan sub sistem usahatani semula ada secara
rinci dijelaskan dalam Kurnain et al. (2012a, dan
2013).  Penelitian pada agroekosistem lahan kering
marginal dilaksanakan di Kebun PUSPITEK
Agripeka Fakultas Pertanian Unlam di Kabupaten
Tanah Laut (Kurnain dan Razie, 2013).
Desain Penelitian

Secara fungsional potensi aliran energi di
dalam agroekosistem lahan rawa pasang surut yang
lahannya didesain dengan pembuatan surjan (raised
beds) yang biasanya ditanami jeruk dan sayuran, dan
sisanya bagian tabukan (sunken beds) yang biasanya
ditanami padi atau kolam ikan disajikan pada
Gambar 1. Antar-sub sistem usahatani terjadi
pengaliran energi (terutama limbahnya), sehingga

dapat menjadi masukan energi bagi proses produksi
di sub sistem lainnya.

Gambar 1.  Potensi aliran energi pada sistem agro-
akuakultur di lahan rawa pasang surut (Kurnain et al.,
2012)

Pada setiap komponen masukan (input),
keluaran (output), dan aliran internal (internal flow),
dan sub komponennya diamati potensi energinya
dalam satuan parameter N-anorganik.  Secara rinci
teknik sampling dan perhitungannya dijelaskan
dalam Kurnain et al. (2012, dan 2013).

Penelitian pada agroekosistem lahan kering
marginal ditujukan pada pemanfaatan limbah
usahatani dan gulma sebagai sumber bahan organik
tanah yang dimasukkan ke dalam keranjang biopori,
yang rinciannya dijelaskan dalam Kurnain dan Razie
(2013).  Penelitian ini merupakan penelitian
pendahuluan untuk menguji kinerja pemberian
bahan organik setempat melalui sistem biopori-
termodifikasi terhadap penyediaan energi berupa
hara P.
Analisis Data

Kemandirian agroekosistem dinilai dari
neraca hara yang dihitung dengan menggunakan
persamaan berikut:
∆ = I – O (1)
yang mana I=Input; O=Output.
Pengembangan model agroekosistem berbasis
kemandirian bahan dan energi (hara dan air) akan
dilakukan dengan simulasi Input-Output sehingga
neracanya sama dengan nol (seimbang).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan simulasi atas dua model

agroekosistem terpadu padi-jeruk dan kolam ikan-
jeruk diperoleh adanya potensi aliran internal hara
yang daapat dimanfaatkan sebagai sub komponen



masukan bagi sub sistem usahatani lainnya. Hasil
simulasi diperlihatkan pada Gambar 2 dan 3.

Gambar 2. Potensi aliran N pada agroekosistem
integrasi padi dan jeruk dengan rasio luas 9:1

Gambar 3. Potensi aliran N pada agroekosistem
integrasi kolam ikan dan jeruk dengan rasio luas 1:1

Kedua model agroekosistem di atas
menunjukkan neraca N positif.  Hal ini
memungkinkan untuk melakukan integrasi kedua
model di atas menjadi model agroekosistem padi-
kolam ikan-jeruk.  Gambar 4 menunjukkan hasil
simulasi model tersebut dengan skenario rasio luas
padi-kolam ikan-jeruk 8:1:1.  Neraca N nya bernilai
positif 34,5 kg ha-1, dan nilainya cenderung lebih
positif jika proporsi luas sub sistem usahatani padi
berkurang.  Dengan demikian, pengembangan jeruk
dan ikan di rawa pasang surut harus berbasis padi.

Gambar 4. Potensi aliran energi (N-anorganik) pada
agroekosistem integrasi padi, kolam ikan dan jeruk dengan
rasio luas 8:1:1

Model agroekosistem terpadu padi-kolam
ikan-jeruk memiliki potensi aliran internal hara N
sebesar 23,6 kg N ha-1.  Potensi aliran internal ini
dapat dimanfaatkan sebagai sub komponen masukan
untuk sub sistem usahatani padi dan jeruk.  Jika
potensi ini dimanfaatkan, maka model
agroekosistem jeruk dan kolam ikan berbasis padi
ini cocok untuk pengembangan rawa pasang surut
untuk pertanian berkelanjutan, karena neracanya
relatif seimbang antara komponen masukan dan
keluaran. Skenario pemanfaatan potensi energi
(hara) aliran internal ini dikonsepkan menurut
Gambar 5 di bawah ini.

Gambar 5. Skenario pemanfaatan potensi energi
internal berdasarkan prinsip keseimbangan
komponen input dan output

KESIMPULAN
Sub sistem padi dan kolam ikan memiliki

potensi energi (hara) internal, yang masing-masing
bersumber dari jerami padi dan lumpur dasar kolam.
Potensi ini dapat dimanfaatkan kembali sebagai sub
komponen masukan hara bagi sub sistem lainnya
atau bagi musim tanam berikutnya. Simulasi model
agroekosistem terpadu padi-jeruk-kolam ikan
menunjukkan neraca hara yang positif terutama hara
N, sehingga model ini perlu dikembangkan lebih
lanjut untuk memperoleh model agroekosistem nol
limbah pada lahan rawa pasang surut.
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