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POLA KEBIJAKAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA 
LAHAN BASAH, RAWA DAN PANTAI* 

 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

 

Pendahuluan 

Dalam tema Seminar Ilmiah ini tercanangkan gagasan "melestarikan swasembada 

pangan dan mendorong ekspor non-migas". Hal ini sudah barang tentu  menyiratkan 

harapan Panitia Seminar agar gagasan tersebut melatarbelakangi uraian saya. Ada dua 

macam tafsir yang dapat diberikan kepada ungkapan tadi. Tafsir yang pertama ialah 

seluruh ungkapan menjadi satu kesatuan, yang berarti nonmigas itu berkaitan dengan 

pangan atau berkaitan dengan pertanian pada umumnya. Tafsir yang kedua ialah ungkapan 

tersebut terdiri atas dua bagian yang satu dengan yang lain tidak ada kaitan tersirat, yang 

berarti nonmigas itu tidak berkaitan dengan pangan atau pertanian. Kedua macam tafsir 

akan menghasilkan uraian yang berbeda. 

Upaya melanjutkan swasembada pangan masih harus melewati kesepakatan tentang 

arti swasembada dan arti pangan. Apakah swasembada itu berarti menghasilkan sendiri 

secara berkecukupan, ataukah menyediakan secara cukup dengan daya beli sendiri? 

Apakah pangan itu berarti kumpulan segala macam hasil budidaya yang dapat dimakan, 

ataukah terbatas pada bahan pangan pokok (staple food) berbagai suku bangsa di 

Indonesia? Kesepakatan yang diperlukan menyangkut persepsi penganekaragaman pangan. 

Apakah kedelai, kacang tanah, kacang hijau, sorgum dsb. termasuk  pengertian pangan, 

ataukan hanya beras, jagung, ketela pohon, ubi jalar, talas dan sagu yang menjadi bahan 

pangan pokok suku bangsa di Indonesia? 

Kalau swasembada diartikan kecukupan menghasilkan sendiri, bagaimana cara 

menghitungnya sehubungan dengan penganekaragaman pangan? Apakah swasembada 

diterapkan pada tiap macam bahan pangan, ataukah dalam hal bahan pangan pokok 

ditetapkan secara agregatif  berdasarkan kesetaraan nilai pangan terhadap salah satu bahan 

pangan pokok sebagai tolok ukur (misalnya beras), ataukah berdasarkan konversi nilai gizi 

(karbohidrat, kalori)? Meskipun menurut kesetaraan nilai pangan atau konversi nilai gizi 

swasembada telah tercapai, apakah tidak perlu dipertimbangkan juga imbangan produksi 
                                                            
*  Disajikan dalam Seminar Ilmiah Dies Natalis ke-25 Universitas Jember. 14-15 Juli 1989. 
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total bahan pangan pokok yang satu dengan yang lain, mengingat imbangan jumlah 

konsumen tradisional? 

Ketiadaan konsensus mengenai hakekat swasembada dan bahan pangan akan 

menghasilkan kriteria potensi sumberdaya lahan yang beraneka, berarti data pangkal 

(baseline data) yang dihasilkan dengan inventarisasi kelayakan sumberdaya lahan menjadi 

berbeda-beda, tergantung pada persepsi yang dianut. Akibatnya, pola kebijakan 

pemanfaatan sumberdaya lahan yang tertuangkan dalam tataguna lahan menjadi rancu. 

 

Pengertian Lahan Basah, Rawa dan Pantai 

Lahan Basah 

Ada dua pengertian mengenai lahan basah. Pengertian yang satu mengenai lahan 

basah alami, sedang pengertian yang lain mengenai lahan basah buatan. Lahan basah alami 

ialah lahan yang karena berpengatusan (drainage) buruk, bersifat basah sepanjang waktu 

atau selama bagian terbesar waktu. Ini merupakan istilah generik yang menekankan makna 

pada kelebihan air (Moorman & van de Wetering, 1985). Keadaan ini terjadi karena iklim 

basah berkaitan dengan kedudukan lahan yang berenergi potensial rendah (daerah 

berketinggian rendah), atau berkaitan dengan bentuk lahan yang berupa cekungan tambat 

(retention basin). Dalam Webster's New Collegiate Dictionary, lahan basah (wetlands) 

diberi arti lahan atau daerah yang mengandung lengas tanah banyak, seperti dataran pasang 

surut dan rawa. Menurut kamus ini lahan basah jelas merujuk pada bentanglahan 

(landscape) yang datar dan basah secara tetap, dan mencakup dataran estuarin dan rawa. 

Lahan basah buatan ialah lahan yang bentuknya sengaja dibuat sedemikian rupa, 

sehingga dapat menambat air banyak untuk membuat tanah tumpat air (waterlogged) atau 

untuk mempertahankan genangan air pada permukaan tanah selama waktu tertentu. Oleh 

karena teknik ini biasa diterapkan pada budidaya padi sawah, lahan basah buatan sinonim 

dengan lahan sawah. Lahan basah buatan tidak terbatas pada keadaan iklim dan 

bentanglahan tertentu. 

Ada yang mengaitkan pengertian lahan basah dengan kekhasan macam tanah yang 

terbentuk dan kehidupan alamiah yang berkembang dalam lingkungan seperti itu. Dengan 

kata lain, suatu lahan disebut lahan basah kalau kebasahan atau  kejenuhan airnya menjadi 

faktor penentu utama watak perkembangan tanah dan ragam masyarakat tumbuhan dan 

hewan yang hidup di tempat itu (Guthrie, 1985; Moorman & van de Wetering, 1985). 

Dengan demikian istilah lahan basah memperoleh makna pedologi dan ekologi, dan tidak 
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semata-mata makna hidrologi. Dengan makna pedologi, lahan basah ditakrifkan (define) 

menurut regim lengas tanah. Dengan makna ekologi, lahan basah ditakrifkan menurut 

kriteria habitat. Ini berarti bahwa lahan basah tidak terbatas pada lahan rendah saja, seperti  

dataran banjir, delta dan depresi, akan tetapi dapat pula ada di bagian bentanglahan yang 

lebih atas, seperti teras sungai, lereng bawah, dan bahkan di puncak bukit (van Diepen, 

1985; Kyuma, 1985). 

 

Rawa 

Dalam pustaka Inggris dijumpai berbagai istilah yang dapat dipadankan dengan 

rawa. Istilah-istilah itu sebetulnya mengunjuk bentanglahan yang mempunyai beberapa 

tampakan (feature) yang berbeda. Ada istilah swamp yang berarti baruh (lowland), secara 

tetap berada dalam keadaan jenuh air, biasanya tertutup vegetasi yang berpohon di sana-

sini, dan tanahnya berkadar bahan organik tinggi. Marsh ialah baruh yang bertanah lunak 

berupa lumpur tebal dan basah, dan pada waktu-waktu tertentu tergenang air. Di daerah 

tropika marsh ditumbuhi glagah (reed), wlingi (sedge), purun (rush) dan pohon. Air yang 

meladung (stagnant) dalam marsh berwarna hitam. Boleh juga dianggap danau dangkal. 

Istilah marsh sering dipakai sebagai sinonim swamp. Morass adalah baruh basah, yang 

dapat berair tawar atau asin. Bog adalah lahan basah yang bertanah lunak, kuat menyerap 

air karena terdiri terutama atas gambut, tidak berpohon, akan tetapi kerapkali tertutup 

dengan rumput dan vegetasi air. Bog di Amerika Serikat juga disebut swamp, dan di 

Skotlandia disebut morass. Ada istilah mire, yang berarti marsh yang berlumpur tebal dan 

lunak serta tumpat air, atau tanah basah yang mampu menyerap air banyak. Mire juga 

digunakan sebagai padanan bog (Am. Geol. Inst., 1962; Moore, 1972; Monkhouse & 

Small, 1978). 

Di Indonesia belum ada perincian semacam itu, dan semuanya disebut rawa. Dari 

segi hidrologi, pedologi dan ekologi, rawa tercakup dalam pengertian lahan basah. 

Menurut sifat airnya, rawa dapat dipilahkan menjadi rawa air tawar dan rawa air payau. 

Menurut letaknya, rawa dapat dipilahkan menjadi rawa pedalaman dan rawa pantai. 

Menurut gerakan airnya, rawa terpilahkan menjadi rawa bergenangan tetap, lebak, 

bonorowo dan rawa pasang surut. Ada tidaknya gambut dapat juga dijadikan kriterium 

pemilahan rawa. Macam vegetasi atau susunan floristik dapat digunakan memilahkan 

rawa. 
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Pantai 

Pantai, atau lengkapnya dataran pantai, ialah jalur lahan dengan lebar tidak tertentu 

yang berbatasan dengan laut, terhampar mulai dari tepi laut (shore) ke arah pedalaman 

sampai pada suatu loka yang pertama-tama memperlihatkan perubahan nyata dalam 

tampakan medan. Tampakan medan berubah dari timbulan (relief) yang seragam datar atau 

seragam melandai naik sedikit ke arah pedalaman menjadi meninggi, berlereng lebih besar, 

atau bertimbulan tidak seragam. Dataran pantai yang dibentuk oleh longgokan sedimen 

yang diendapkan di depan muara sungai dinamakan delta. Bagian terdepan pantai yang 

berada di antara garis pasang dan garis surut air laut, atau yang terbasahi oleh empasan 

gelombang air laut, disebut gisik (beach). Gisik dapat terdiri atas kerikil, pasir atau lumpur 

(Am. Geol. Inst., 1962; Stiegeler, 1976; Moore, 1977; Monkhouse & Small, 1978; Whitten 

& Brooks, 1978). 

Gisik adalah pengertian geologi. Dengan pengertian lingkungan, gisik adalah 

mintakat (zone) litoral. Bagian pantai di sebelah atas gisik disebut mintakat supra-litoral, 

dan yang di sebelah bawah gisik disebut mintakat sub-litoral (Whitten & Brooks, 1978). 

Secara umum, pantai termasuk lahan bawah (lowland) berdasarkan ketinggian 

tempat (altitude) atau berdasarkan energi potensial. Apabila berupa rawa, yaitu rawa 

pasang surut atau bonorowo, pantai termasuk lahan basah. 

Dalam uraian selanjutnya lahan basah digunakan sebagai istilah generik, maka 

mencakup pula lahan rawa. Lahan pantai juga tercakup apabila memenuhi kriteria lahan 

basah. Pencakupan pengertian seperti ini juga diikuti oleh US Army Corps of Engineers 

(Parker dkk., 1985). 

 

Potensi Sumberdaya Lahan Basah 

Potensi sumberdaya lahan ditentukan oleh tiga faktor, yaitu mutu, luas total dan 

agihan satuan hamparannya, dan letaknya yang menentukan ketercapaian (accessibility) 

dan keterlintasannya (trafficability). Dalam hal lahan basah, faktor keterlintasan dapat 

diabaikan sebagai kriterium pemilah potensi, karena semua lahan basah sama mengenai 

ciri-ciri medan yang menentukan keterlintasan. Ciri-ciri itu ialah timbulan datar atau nyaris 

datar dan tanah lunak. Mutu dapat ditetapkan untuk penggunaan umum, atau untuk suatu 

macam penggunaan tertentu. 

Lahan basah di Indonesia belum diinventarisasikan secara cermat. Hal ini a.l. 

disebabkan karena belum ada kesepakatan penuh tentang arti lahan basah dan batasan 
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kriterianya. Kalau tanah-tanah Organosol, Aluvial hidromorf dan Aluvial dipandang tanah-

tanah khas lahan basah, angka luas tanah-tanah ini dapat digunakan menaksir luas lahan 

basah di Indonesia. Menurut angka yang diajukan oleh Muljadi & Arsjad (1967), luas total 

tanah-tanah itu sekitar 44,6 juta hektar, yang berarti 23,4% luas daratan Indonesia. Daerah 

agihan utamanya ialah Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Irian Jaya. Yang 24 juta hektar di 

antaranya adalah lahan rawa pasang surut. Lahan rawa pasang surut yang dinyatakan 

potensial untuk pertanian ialah 9 juta hektar (Anonim, 1988). Apabila seluruh lahan basah 

bukan rawa pasang surut yang seluas 20,6 juta hektar potensial untuk pertanian, luas total 

lahan basah yang potensial untuk pertanian menjadi 29,6 juta hektar, atau 15,6% luas 

daratan Indonesia. 

Untuk bandingan, Asia tropika mempunyai luas total tanah aluvial yang potensial 

untuk pertanian kira-kira 13% dari luas daratannya. Sekalipun tanah aluvial tidak sinonim 

dengan lahan basah, namun angka ini dapat memberikan gambaran baik tentang potensi 

lahan basah untuk produksi pertanian (dihitung lebih lanjut dari angka Kyuma, 1985). Pada 

skala dunia, lahan basah menempati kira-kira 10% luas total daratan dunia (Guthrie, 1985). 

Di daerah tropika, tanah-tanah utama lahan basah menurut Soil Taxonomy 

termasuk dalam subordo Aquent, Aquept, Aquult dan Aqualf, serta dalam ordo Histosol 

(Guthrie, 1985). Menurut Legenda Peta Tanah Dunia FAO-Unesco, tanah-tanah lahan 

basah termasuk kelompok tanah utama (KTU) Fluvisol, Gleysol, Histosol dan Planosol, 

serta satuan tanah (ST) Glelyic dari KTU yang lain (van Diepen, 1985). Tanah-tanah 

utama lahan basah di Indonesia termasuk Aquent, Aquept dan Histosol. 

Semua lahan basah mempunyai kemiripan dalam hal: (1) air yang berlebihan,      

(2) bentuk lahan yang datar atau nyaris datar, (3) erosi tanah yang minimum atau nyaris 

tidak ada, dan bahkan sebaliknya dapat menjadi daerah pengendapan, (4) tanah yang 

bertampakan hidromorf, dan (5) iklim yang basah. Lahan basah dapat saling berbeda dalam 

hal: (a) kegaraman atau kemasaman tanah dan air, (b) status keharaan tanah, (c) macam 

dan tingkat cekaman tanah (soil stress), dan (d) kemaujudan (existence) gambut dan 

penguasaannya atas watak dan perilaku lahan. 

Kemiripan tampakan menjadikan lahan basah suatu gejala bentanglahan tersendiri, 

dan menjadi faktor penentu harkat kegunaan umum lahan basah sebagai suatu kelas 

tersendiri. Harkat ini menjadi landasan pola kebijakan tataguna lahan basah secara makro. 

Perbedaan tampakan menjadi kriteria pemilahan lahan basah lebih lanjut menjadi satuan-

satuan potensi produksi. Potensi ini melandasi pola kebijakan pengalokasian ragam 
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pemanfaatan di tiap hamparan lahan basah, berarti tataguna lahan basah secara mikro. 

Satu keunggulan menonjol lahan basah untuk produksi pertanian ialah ketersediaan 

air yang berlimpah. Keunggulan ini bertambah nyata kalau diperhatikan fakta makin 

meningkatnya permintaan akan air domestik dan industri dari sumber air konvensional (air 

permukaan dan air tanah). Permintaan yang terus meningkat akhirnya dapat sangat 

membatasi perluasan lahan irigasi atau peningkatan intensitas irigasi. Dengan 

mengembangkan lahan basah, kebutuhan berganti dari irigasi menjadi pengatusan 

(drainage). Pengalaman di Amerika Serikat membuktikan bahwa lahan basah alami dapat 

dijadikan lahan budidaya yang termasuk paling produktif kalau diatus secara baik. Hal ini 

a.l. karena kadar bahan organik tanah tinggi dan iklim basah yang menguntungkan (Nolte, 

1985). 

Curah hujan yang tinggi, simpanan lengas tanah yang banyak, dan pengelolaan air 

dengan teknik pengatusan yang baik, memberikan peluang besar untuk membudidayakan 

tanaman secara tadah hujan, baik padi sawah maupun pertanaman palawija. Roy & Arora 

(1973) mengatakan bahwa usahatani tadah hujan di daerah  bercurah hujan dia tas 1200 

mm setahun berpotensi produksi setingkat dengan yang beririgasi. 

Beberapa lahan basah tertentu memang mengandung persoalan tanah khusus 

setelah diatus. Persoalan itu berupa terjadinya pemekatan kandungan garam terlarutkan 

(peningkatan kegaraman tanah), peningkatan kejenuhan Na (peningkatan sodisitas tanah), 

pemasaman tanah luar biasa, atau pemburukan sifat fisik tanah (Guthrie, 1985). Pada lahan 

basah bergambut, pemburukan sifat fisik berkaitan dengan timbulnya sifat hidrofobik tak-

terbalikkan (irreversible) pada gambut. Akibat selanjutnya ialah terjadi pengerutan banyak 

yang juga tak-terbalikkan, yang disertai denan kerusakan struktur menjadi tepung kersai 

(Driessen & Rochimah, 1976). Jadi, pengatusan lahan basah tertentu dapat menimbulkan 

persoalan baru yang tidak kalah berat daripada persoalan hakiki berupa gleisasi, kekahatan 

oksigen dan kementahan fisik tanah. 

Keunggulan lain lahan basah ialah timbulannya yang datar dan sering membentuk 

satuan hamparan yang luas. Dnegan demikian lahan basah menyediakan peluang baik 

untuk memapankan usahatani skala besar. Dengan diterapi pengatusan yang baik, dapat 

dijalankan usahatani bermekanisasi secara mangkus (efficient). Disamping itu bahaya erosi 

kecil dan kesuburan hakiki tanah biasanya sedang sampai tinggi. Karena kedudukannya 

yang secara nisbi berenergi potensial rendah, lahan basah pada asasnya merupakan daerah 

pengimpor bersih (net importer) bahan dan energi. Oleh karena itu kesuburan hakiki 
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tanahnya lebih baik daripada lahan kering sekitarnya yang menjadi daerah pengekspor 

bersih. Lahan basah menyediakan peluang khas bagi perluasan lahan produksi pangan 

karena: (1) tanpa meningkatkan risiko degradasi tanah, (2) dapat menghemat masukan 

pupuk, (3) tanpa keharusan menyediakan sarana irigasi yang biasanya mahal, (4) pada 

kebanyakan lahan basah pengatusan merupakan kegiatan ekonomis, sekalipun dalam 

keadaan suku bunga tinggi dan harga komoditas pertanian rendah (Guthrie, 1985; Nolte, 

1985). 

Yang sering ditakuti dalam pengembangan lahan rawa pasang surut ialah 

munculnya tanah sulfat masam sebagai akibat pengatusan. Penelitan yang dijalankan oleh 

Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UGM selama 15 tahun terakhir di Kalimantan 

Selatan menunjukkan bahwa tidak diperlukan waktu lama untuk membuang senyawa sulfat 

masam dari daerah perakaran pertanaman. Teknik reklamasi yang terbukti sangkil 

(effective) ialah pembuatan surjan atau tabukan dan penggelontoran dengan aliran air surut. 

Penggelontoran menjadi lebih berdaya kalau dikerjakan dengan air payau. Air payau 

berguna menaikkan kejenuhan basa tanah dan mengekstrasi Al. Dalam tanah sulfat masam 

kejenuhan Al sering meninggi sejalan dengan kemajuan pelapukan sulfat masam. Dengan 

demikian penggelontoran dengan air payau dapat lebih cepat menurunkan kejenuhan Al. 

Pirit yang ada dalam endapan anaerob rawa pasang surut di Indonesia kebanyakan 

terbentuk dalam lingkungan marin pada kala holosen. Pirit demikian bersifat lebih reaktif, 

sehingga suatu cadangan yang besar pun dapat dihabiskan dalam waktu yang tidak lama. 

Dari pandangan ekologi, lahan basah merupakan habitat yang subur. Lahan ini 

merupakan tapak penting bagi pembiakan, pengasuhan (rearing) dan penyulangan 

(feeding) banyak jenis ikan dan makhluk liar (Guthrie, 1985). Lahan basah juga penting 

untuk penghasilan pangan dan pakan. Hal ini sudah diketahui orang sejak purbakala. 

Misalnya, suku bangsa Sumaria mengembangkan bagian bawah delta Mesopotamia, orang-

orang Mesir mengembangkan bagian bawah delta Nil, di Italia dikerjakan oleh bangsa 

Etrusca, orang-orang India mengembangkan daerah Kerala, dan bangsa Fris menjadi 

pelopor pengembangan lahan basah di Negeri Belanda (Segeran, 1987). Contoh di 

Indonesia banyak pula: delta Brantas pada jaman Majapahit, delta Citarum pada jaman 

Tarumanegara, delta Musi pada jaman Sriwijaya, dan orang-orang Bugis mengembangkan 

rawa-rawa pasang surut di Sumatera dan Kalimantan. 
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Kebijakan Pemanfaatan Lahan Basah 

Dilihat dari segi luasnya yang potensial bagi budidaya pertanian, dan asas 

penghematan air irigasi, lahan basah di Indonesia perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. 

Untuk perencanaan pengembangannya perlu dikenali kendala-kendalanya. Kendala pokok 

ialah: (1) ketercapaian dan keterlintasannya biasanya buruk, (2) kekurangan tenaga kerja 

setempat, (3) kesulitan penyediaan air rumah tangga yang memenuhi syarat, (4) persoalan 

sanitasi dan kesehatan lingkungan untuk orang, tanaman dan ternak, (5) sistem layanan 

yang sepadan belum siap, (6) nilainya sebagai cagar alam khas selalu menjadi sumber 

pertentangan antara kebutuhan pelestarian (preservation) dan kebutuhan produksi serta 

pemukiman penduduk, (7) merupakan ekosistem yang peka terhadap usikan karena 

kemaujudannya dikendalikan oleh hidrologi, padahal pengaturan tata air justru menjadi 

dasar pengembangannya, (8) tanahnya masih menjalani proses perkembangan aktif, 

sehingga keterandalan data tanah cepat usang, (9) oleh karena pada jalur hirarki katener 

lahan basah berada di hilir, keadaannya dipengaruhi sangat kuat oleh kejadian di hulu, dan 

(10) perhatian terhadap tumbuhan yang secara alami beradaptasi pada lingkungan lahan 

basah dan upaya pembudidayaannya untuk pangan masih langka. 

Pandangan yang sejak lama mengunggulkan kepentingan pertanian dalam 

memperoleh air untuk irigasi telah menyurut. Kepentingan permukiman dan industri makin 

keras menuntut hak mereka memanfaatkan sumber air. Gerakan yang bermaksud 

menjadikan air suatu komoditas dalam pasar bebas mulai menyodok. Dalam keadaan 

seperti ini pertanian diduga tidak akan mampu bersaing dengan pengguna air lain dalam 

mendapatkan air. Hasilbalik ekonomi (economic return) dari air untuk irigasi adalah 

rendah dibandingkan dengan dalam industri, atau bandingkan dengan harga yang pemilik 

rumah tangga bersedia membayar untuk air yang dia gunakan. Suatu penelitian barusan ini 

di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa petani tidak mampu membayar air lebih tinggi 

daripada US$0,10 per m3. Padahal beberapa industri dan kotamadya sanggup membeli air 

dengan harga US$0,40 per m3 (Nolte, 1985). 

Kakas-kakas (forces) ekonomi dan politik sedang bekerja menekan makin kuat para 

pengguna air pertanian untuk dapat menggeser pasokan air ke sektor ekonomi yang lain. 

Volum total air yang digunakan dalam pertanian masih jauh lebih besar daripada yang 

digunakan dalam industri dan kota. Maka pengurangan peruntukan air untuk pertanian 

beberapa persen saja sudah dapat meningkatkan pasokan air untuk industri dan kota sampai 

beberapa kali lipat. 
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Tekanan berat juga dialami pertanian dalam mempertahankan lahan usahanlya. 

Menurut kata orang (angka terandalkan tidak tersedia), beberapa puluh ribu hektar lahan 

sawah di Indonesia setiap tahun terpaksa terkonversikan menjadi lahan bukan-pertanian. 

Selama lahan diperlakukan sebagai komoditas yang dapat dipasarkan secara bebas, selama 

itu pula konversi lahan pertanian menjadi lahan bukan-pertanian akan berjalan terus, 

bahkan akan makin meningkat. Dengan konversi itu lahan yang semula berharga beberapa 

ratus rupiah setiap m2 melonjak menjadi beberapa ratus ribu rupiah. 

Dalam tanding daya (power struggle) antara pertanian dan bukan-pertanian 

mengenai air dan lahan, pertanian jangan berharap dapat bertahan, apalagi menang, lebih-

lebih pertanian yang terpecah dalam puluhan juta usahatani kecil. Lawan tandingnya ialah 

industri dan perusahaaan perkotaan (city-based enterprises) yang bermodal uang besar dan 

didukung oleh kekuatan politik yang kuat. 

Dalam menghadapi keadaan seperti ini, sedang pertanian tidak lagi mengenyam 

kedudukan anak emas, pertanian harus sanggup berbenah diri. Salah satu jalan ialah 

menyingkir dari palagan yang tidak seimbang itu, dan berupaya  memenuhi sebagaian 

kebutuhan airnya dengan memanfaatkan sumber air yang tak-konvensional dan 

memanfaatkan lahan yang tidak diminati saingannya. Kedua maksud ini dapat dipenuhi 

sekaligus oleh lahan basah. Barangkali tepat kalau dikatakan bahwa pertanian perlu 

menggali kembali ajaran nenek moyang. 

Cadangan air yang berlimpah di lahan basah tidak berharga bagi industri dan kota 

karena tidak dapat memanfaatkannya. Bagi industri dan kota, lingkungan lahan basah 

kurang menarik, terutama karena kendala ketercapaian dan keterlintasan, penyediaan air 

pabrik dan rumah tangga, sanitasi dan kesehatan lingkungan, serta sifat mekanik tanah 

untuk konstruksi (tanah lembek dan/atau bergambut). Pertanian dengan proses produksi 

nabati sanggup memanfaatkan cadangan air lahan basah secara sangkil. Dengan 

kemampuannya menerapkan asas fisiologi-genetik pada sistem produksinya, pertanian 

sanggup menjadikan lahan basah suatu lahan yang sangat produktif. Dengan 

membudidayakan tanaman-tanaman yang teradaptasi pada habitat lahan basah, sebagian 

kendala penting dapat diatasi. 
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Suatu pola kebijakan sangkil untuk memanfaatkan lahan basah perlu memuat 

arahan-arahan sebagai berikut: 

1. Inventarisasi kemampuan sumberdaya lahan basah secara rinci untuk menyidik 

berbagai kategori lahan basah dan potensinya untuk dikembangkan (Anonim, 1985). 

Untuk ini sebaiknya digabungkan dua sistem yang disebutkan oleh van Diepen (1985). 

Untuk pemilahan pada kategori atas digunakan sistem yang berdasarkan takrif 

kegunaan (utilitarian definition; penekanan pada hidrologi lahan). Untuk pemilahan 

lebih lanjut pada kategori bawah digunakan sistem yang berdasarkan takrif genetik 

(genetic definition; penekanan pada regim lengas tanah). 

2. Hampiran antardisiplin (interdisciplinary approach) dengan konsep holistik (matra 

menyistem = systematic dimension), dinamik (matra waktu) dan geografi (matra 

ruang). Konsep trirangkap (triple concept) ini mengisyaratkan penanganan yang 

menyeluruh, lentur dan spesifik untuk satuan lahan basah masing-masing, termasuk 

memperhitungkan nasabah katener (catenary relationship) dengan kawasan hulu yang 

bersangkutan. 

3. Mengembangkan budidaya pertanaman yang teradaptasi pada lahan basah dengan 

maksud meningkatkan produksi total nasional akan komoditas tertentu dan 

merasionalkan penggunaan lahan. Merasionalkan penggunaan lahan mencakup 

penghematan penggunaan lahan, penghematan penggunaan masukan prasarana dan 

sarana produksi (pengatusan, reklamasi, pupuk, bahan pembenah tanah dan pestisida), 

penekanan risiko kerusakan lingkungan dan kegagalan panen, dan penganekaragaman 

sumberdaya nabati. Rasionalisasi penggunaan lahan merupakan salah satu jalan penting 

membuat pertanian lebih tangguh menghadapi persaingan dengan kepentingan lain. 

4. Menyiapkan kelembagaan yang memadai bagi penerapan konsep trirangkap dan 

penanganan persoalan khas lahan basah. Bangunan kelembagaan (institutional set-up) 

harus dapat menghilangkan kiblat kepada sasaran sektoral atau subsektoral yang 

sempit, membatasi garis komando vertikal untuk meluangkan pengembangan 

koordinasi pelaksanaan horisontal, memberikan perhatian khusus kepada masalah-

masalah pedesaan dengan maksud mengangkat citra politik pedesaan, dan menjamin 

peranserta penuh masyarakat pedesaan. Lembaga tersebut bertugas merumuskan 

berbagai pililhan hampiran pengembangan lahan dan perbaikan kapasitas penghasilan 

manfaatnya, demi kompatibilitas yang erat dengan berbagai lahan basah yang ada 

(Notohadiprawiro, 1984, 1987, 1988, 1989). 
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Mengenai pengembangan budidaya pertanaman yang teradaptasi pada lahan basah 

dan kaitannya dengan rasionalisasi penggunaan lahan dapat digambarkan dengan nipah 

untuk menghasilkan gula dan sagu untuk menghasilkan pati. Produksi gula putih di 

Indonesia dewasa ini 1.250.000 ton dari perkebunan seluas total 160.000 ha. Nipah dapat 

menghasilkan 15 ton gula putih tiap ha, sehingga untuk menghasilkan gla sejumlah itu 

hanya diperlukan lahan basah seluas sekitar 80.000 ha. Baik diingat bahwa sudah sejak 

dahulu kala orang menyadap nipah untuk membuat tuak. Maka tidak aneh kalau cairan 

sadapan nipah dijadikan gula putih. Tegakan sagu alami yang bermutu baik dan dipelihara 

secara baik, dapat dengan mudah menghasilkan pati kering sebanyak 10-15 ton per ha per 

tahun. Pertanaman sagu dapat menghasilkan sampai 25 ton pati per ha per tahun (Flach, 

1987). Untuk bandingan, hasilpanen ubi kayu tertinggi di Jawa Timur (salah satu daerah 

penghasil utama ubi kayu di Indonesia) ialah 17,5 ton ubi segar per ha (Brotonegoro dkk., 

1986). Dengan angka konversi pati 28%, hasilpanen itu setara dengan 5 ton pati per ha. 

Jadi, untuk menghasilkan jumlah pati yang sama dari lahan basah hanya diperlukan luas 

seperlima lahan kering. 

Dengan membudidayakan nipah dan sagu kebutuhan akan lahan untuk 

menghasilkan gula dan pati dapat dihemat banyak. Lahan yang tersisa dapat diperuntukkan 

bagi pertanaman lain yang perlu dikembangkan, akan tetapi semula kekurangan lahan, atau 

diperuntukkan bagi pertanaman yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Dengan jalan seperti 

ini lahan basah dapat membantu pula meringankan tekanan pada lahan oleh kepentingan 

besar yang selalu bersaing dengan pertanian dalam mendapatkan lahan. 

Pola kebijakan yang diusulkan perlu pula memuat arahan umum untuk mendukung 

rasionalisasi penggunaan lahan: 

1. Mengendalikan perlakuan terhadap air dan lahan yang menjadikannya komoditas yang 

dapat dipasarkan secara bebas. 

2. Mentakrifkan ulang (redefine) swasembada pangan, sehingga merangkum dua makna 

yang saling melengkapi: 

a. kecukupan beraneka ragam bahan pangan menurut ukuran imbangan jumlah 

konsumen tradisional 

b. kecukupan menurut ukuran nilai tukar ekspor komoditas bukanpangan yang 

dihasilkan oleh usahatani untuk mengimpor bahan pangan, atau menurut ukuran 

nilai tukar ekspor suatu bahan pangan untuk mengimpor bahan pangan lain. 
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