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SAWAH DALAM TATA GUNA LAHAN1 
 
 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 
 
 

 Sawah merupakan suatu sistem budaya tanaman yang khas dilihat dari sudut 

kekhususan pertanaman yaitu padi, penyiapan tanah, pengelolaan air, dan dampaknya atas 

lingkungan. Maka sawah perlu diperhatikan secara khusus dalam penatagunaan lahan. 

Meskipun di lahan sawah dapat diadakan pergiliran berbagai tanaman, namun pertanaman 

pokok selalu padi. Jadi, kalau kita berbicara tentang sawah pokok pembicaraannya tentu 

produksi padi dan beras. 

 Penyiapan tanah sawah meyebabkan sifat-sifat fisik, kimia, biologi dan morfologi 

tanah berupa nyata. Keadaan tanah alami berubah menjadi keadaan tanah buatan dan 

menyimpang dari keadaan yang dikehendaki oleh pertanaman yang lain. Untuk dapat 

melaksanakan pegiliran pertanaman dengan pertanaman lain, biasanya palawija, maka 

sehabis pertanaman padi keadaan tanah harus diubah kembali sehingga sesuai dengan yang 

diperlukan pertanaman palawija. Pengubahan keadaan tanah secara bolak-balik berarti 

memanipulasi sumberdaya tanah secara mendalam. 

 Sawah adalah budidaya tanaman yang paling banyak menggunakan air. Air 

diperlukan banyak untuk melumpurkan tanah, untuk menggenangi petak pertanaman, dan 

untuk dapat dialirkan dari petak satu ke petak yang lain. Ini berarti sawah membrikan 

beban paling berat kepada sumberdaya air. 

 Oleh karena tanah sawah bersuasana reduktif (anaerob) maka tanah sawah menjadi 

salah satu penghasil gas metan yang utama. Penghasil utama yang lain ialah rawa. Gas 

metan merupakan salah satu gas pemanas atmosfer bumi, disamping gas CO2, shingga 

sawah berdampak luas dan kuat atas lingkungan hidup. 

 Disamping memberikan maslahat banyak berupa pencukupan pangan, sawah 

mengandung resiko mengusik lahan dan lingkungan hidup secara mendalam. Dalam 

rencana pencetakan lahan sawah perlu sekali dibuat neraca maslahat-resiko. Tanpa 

peneracaan ini perluasan lahan sawah justru dapat menimbulkan kendala berat bagi tata 
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guna tanah, tata guna air, dan tata guna lingkungan, sehingga dapat menghambat 

pencapaian kemaslahatan penggunaan lahan yang berkelanjutan.  

 

Pengaruh Sawah Atas Tanah 

 Perubahan-perubahan nyata yang terjadi pada tanh karena penyawahan pada garis 

besarnya ialah: 

1. Tubuh tanah terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas yang berubah dan bagian 

bawah yang tetap sebagaimana semula.  

2. Kedua bagian dibatasi secara tajam oleh suatu lapisan mampat yang terbentuk oleh            

tekanan bajak (plow sole). Kadang-kadang di bawah padas bajak terbentuk lapisan        

peralihan yang bertampakan berbercak-bercak kuning-coklat-merah di dalam bahan 

dasar tanah berwarna kelabu.  

3. Struktur bagian atas rusak menjadi lumpur karena pengolahan tanah sewaktu tanah 

jenuh atau kelewat jenuh air yang mendispersikan agregat-agregat tanah. 

4. Bagian atas bersuasana reduktif (anaerob) karena pelumpuran dan penggenangan 

secara malar (continous), yang berangsur atau tajam beralih menjadi suasana oksidatif 

(aerob) di bagian bawah tubuh tanah yang tidak terusik. Morfologi tanah bertampakan 

stagnoglei. 

5. Pada perbatasan antara bagian yang anaerob dan aerob atau pada lapisan peralihan 

sering terbentuk konkresi-konkresi Fe-Mn karena potensial redoks meningkat ke arah 

bawah yang mengendapkan Fe dan Mn yang tereluviasi dari bagian atas yang 

bersuasana reduktif (potensial redoks rendah). Konkresi Fe-Mn dapat menyatu 

membentuk lapisan Fe dan Mn yang berkonsistensi keras tetapi rapuh (brittle). 

 

Gambar 1 merupakan bagan suatu profil tanah sawah yang berkembang di tanah 

feralsol di dekat Bogor yang ditemukan dan diperikan oleh Koenigs (1950). Menurut 

pengukuran de Gee (1950) pada tanah sawah yang sama dengan yang diamati oleh 

Koenigs (1950) potensial redoks tanah semula sebesar 600-700 mV karena disawahkan 

turun menjadi       0-100 mV di bagian atas tubuh tanah dan meningkat tajam kembali ke 

harga semula di bagian bawah tubuh tanah. Di lapisan peralihan potensial redoks 500-600 

mV. 
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Gb. 1. Profil tanah sawah menurut Koenig (1950) dan dee Gee (1950) 

 

Pemupukan dengan bahan organik menyebabkan potensial redoks tanah turun lebih 

rendah lagi. Senyawa C organik yang mudah teroksidasikan merupakan pemberi banyak 

elektron karena potensial redoksnya (E) sangat rendah, antara -500 dan -100 mV. 

Senyawa-senyawa anorganik yang mempunyai E jauh lebih tinggi menjadi penerima 

elektron yang menyebabkannya mengalami reduksi. Sistem Mn2+/Mn2+ mempunyai E 

+1510 mV dan sistem Fe2+/Fe3+ mempunyai E +770 mV. Dengan demikian Mn lebih 

mudah tereduksi (lebih kuat menarik elektron) daripada Fe. Suatu unsur yang lebih mudah 

tereduksi menjadi lebih mudah larut, jadi lebih mudah berpindah tempat. Maka Mn 

tertranslokasi lebihnjauh daripada Fe, sehingga letaknya dalam profil tanah lebih rendah. 

 Dalam tanah yang mengandung udara cukup, oksigen yang bertindak sebagai 

penerima elektron, sehingga Fe dan Mn tidak tereduksi dan tidak mengalami translokasi. 

Tanah sawah kahat udara karena dijenuhi air dan karena berstruktur lumpur tidak ada pori-

pori yang mengantarkan udara masuk ke dalam tanah.  
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Beban Sawah Atas Sumberdaya Air 

 Pembekalan baku air kepada lahan sawah di Indonesia ialah satu liter per detik per 

ha. Kalau kita ambil lama penyiapan lahan dua hari sebelum menyemai benih, lama 

penyemaian bibit 20 hari, umur masak pertanaman padi 120 hari dihitung dari pemindahan 

bibit sampai dengan panen, dan pembekalan air kepada pertanaman dihentikan 14 hari 

sebelum panen, jumlah hari pembekalan air ialah 2 + 20 + (120-14) = 128 hari. Jadi jumlah 

air yang diberikan untuk memperoleh satu panenan padi sawah adalah 1× 60 × 60 × 24 × 

128 = 11.059.200 liter per ha atau 1.106 mm. 

 Pembekalan baku tersebut ditetapkan dengan asumsi bahwa laju kehilangan air 

karena perkolasi berada dalam kisaran 1-2 mm perhari. Asumsi ini hanya berlaku pada 

tanah yang sudah membentuk padas bajak yang mampat. Ini berarti tanah sudah di 

persawahkan selama puluhan tahun secara malar, tanpa pergiliran pertanaman dengan 

palawija atau tebu, tanpa diselingi masa bero, dan sifat fisik tanah memungkinkan 

terbentuknya padas bajak yang dapat membatasi perkolasi. Pada setiap kali pergiliran 

dengan dengan pertanaman palawija atau tebu, padas bajak akan terbongkar dalam 

penyiapan tanah untuk keperluan prtanaman tersebut. Pada setiap masa bero, padas bajak 

akan retak-retak akibat pengeringan. Tidak semua tanah dapat membentuk padas bajak. 

Tanah yang tidak liat karena kandungan lempungnya rendah, atau banyak mengandung 

bahan organik, tidak dapat atau sulit membentuk padas bajak meskipun sudah di 

perswahkan lama. 

 Untuk angka pedoman bekalan air satu liter per detik per hektar terlalu rendah. 

Banyak tanah yang di persawahkan di Indonesia mempunyai laju perkolasi lebih tinggi dari 

2 mm per hari. Tanah-tanah itu misalnya tanah ringan yang berasal dari abu vulkan, seperti 

kebanyakan tanah sawah di DIY, tanah andosol di pegunungan yang bertekstur debuan dan 

berkadar bahan organik tinggi, dan tanah gambut. Angka bekalan baku juga jelas tidak 

berlaku bagi sawah yang baru selesai dicetak. Percetakan sawah yang meluas 

menyebabkan penggunaan air makin banyak, berarti beban yang makin berat atas sumber 

daya air yang tersediakan, dan persaingan air makin tajam dengan pengguna air yang lain, 

seperti rumah tangga, industri dan pelayanan jasa (pariwisata). 

 Kebutuhan air padi sawah dapat juga dihitung secara rinci dengan menjumlahkan 

kebutuhan air tiap tahap kegiatan budidaya. Kebutuhan air pada musim kemarau lebih 

tinggi daripada musim penghujan karena laju evavotranspirasi lebih besar. Menurut 

pengukuran Murakami (cit. Kalpage, 1976), untuk pelumpuran tanah, perataan muka tanah 
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dan mempertahankan tanah jenuh air selama 2 hari sebelum menyemai benih diperlukan 

air 170 mm. Evapotraspirasi selama penyemaian air selama 20 hari menghabiskan air        

66 mm pada musim hujan (MH) atau 130 mm pada musim kemarau (MK). Perkolasi mulai 

dari pembibitan sampai panen dengan laju 7 mm per hari selama 140 hari (20 hari 

pembibitan ditambah 120 hari umur masak pertanaman padi) menghabiskan air 980 mm. 

Menurut pengukuran di Indonesia, evapotranspirasi pada pertanaman padi berlangsung 

dengan laju 4,4 mm pada MH atau 5,5 mm pada MK per hari. Maka jumlahnya selama   

120 hari ialah 528 mm pada MH atau 660 mm pada MK. Dengan demikian, jumlah 

keperluan air untuk satu kali panen adalah 1.744 mm pada MH atau 1940 pada MK. 

Jumlah pada MH dapat dipenuhi dengan laju bekalan 1,6 liter detik-1ha-1 sedang pada MK 

1,8 liter detik-1ha-1. Untuk angka pedoman, boleh diambil puratanya sebesar 1,7 liter detik-1ha-1 

dan jumlah keperluan air satu kali panen sebesar 1842 mm. 

 Barangkali angka 1,7 tadi lebih dapat diterima daripada angka baku 1 yang sampai 

sekarang berlaku di Indonesia. Hal ini khusus untuk sawah yang dicetak baru dan sawah-

sawah lama yang berada di tanah-tanah bertekstur geluh pasiran, geluh dan geluh debuan 

yang  berasal dari abu vulkan atau aluvial dengan air tanah lebih daripada 1,5 m. Untuk 

tanah sawah yang mempunyai padas bajak pun yang pertanaman padi sawah digilir dengan 

pertanaman palawija atau tebu, atau disisipi masa bero, angka asumsi perkolasi 1-2 mm 

perhari perlu dinaikkan untuk menetapkan bekalan air baku yang lebih masuk akal. 

 Dengan mengambil hasil panen rerata nasional dengan program intensifikasi pada 

tahun 1989 sebesar 4,6 ton per-ha gabah kering giling (Suharto, 1991), koefisien konversi 

ke beras 0,7 dan kebituhan air untuk satu kali panen 1.842 mm, maka untuk menghasilkan 

setiap kg beras dengan sistem sawah diperlukan air secara rerata sebanyak 5.720 liter. 

Sistem sawah untuk menghasilkan beras memang boros sekali air. 

 Sampai dengan tahun 1990 jumlah luas percetakan sawah baru mencapai 128.878 ha 

(Suharto, 1991). Dengan bekalan air 1,7 liter detik-1ha-1 tambahan penyediaan air yang 

diperlukan untuk melayani sawah-sawah baru tersebut adalah 219 m3 per detik untuk satu 

kalipanen, berarti 2,65 milyar m3 setahun. Kalau sawah-sawah tadi direncanakan panen     

2 kali setahun, maka harus disiapkan sumber air yang dapat menyediakan air sebanyak   

5,3 milyar m3 setahun. Ini berarti setiap mencetak sawah 1 ha yang panen dua kali setahun 

harus tersedia air tambahan 41.109 m3 setiap tahun (dibulatkan 40.000 m3). 

 Bekalan baku air rumah tangga yang berlaku di Indonesia adalah 1 liter per detik 

untuk 1000 orang. Tentu angka ini tidak berlaku bagi rumah tangga menengah keatas 
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dewasa ini. Katakanlah bekalan baku tersebut berlaku untu rumah tangga sederhana atau 

rumah tangga pedesaan. Untuk 1.000 orang diperlukan penyediaan air sebanyak 31.536 m3 

setiap tahun (dibulatkan 30.000 m3). Jadi untuk memenuhi kebutuhan airnya, setiap ha 

sawah bersaing dengan 1.300 orang. Belum lagi dihitung persaingannya dengan rumah 

tangga perkantoran, perhotelan besar, industri dan pengguna-pengguna lainnya. 

 Beban sawah atas sumber daya air sangat berat. Untuk mengurangi beban ini, 

ketersediaan air hujan perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Irigasi hendaknya selalu 

dirancang berfunsi suplemental. Berkenaan dengan masalah ini teknologi budidaya tadah 

hujan dan konservasi lengas tanah harus dikembangkan sehingga menjadi bagian mutlak 

sistem budidaya padi sawah, baik di sawah-sawah lama maupun di sawah-sawah baru. 

 

Pengaruh Sawah Atas Hidrologi Wilayah 

 Sawah berpengaruh atas hidrologi wilayah karena (1) mengubah bentuk lahan 

menjadi berteras-teras, (2) menggenangkan air di permukaan lahan, dan (3) mengubah laju 

infiltrasi dan perkolasi serta mengubah lama penahanan air dalam tanah sebagai lengas 

tanah. 

 Penerasan lahan dan penggenangan air di permukaan lahan menurunkan laju aliran 

limpas. Penggenangan air di permukaan lahan dalam waktu lama dan meliputi daerah luas 

meningkatkan laju dan jumlah evaporasi. Pelumpuran tanah dan pemampatan tanah 

bawahan memperlambat infiltrasi dan perkolasi, dan sejalan dengan itu memperlama dan 

memperbanyak penahanan air dalam tanah. Ini semua menyebabkan perlambatan pengisian 

kembali (recharge) sumber air permukaan dan air tanah. Dengan kata lain, sawah 

mengubah daur hidrologi wilayah. 

 Pengubahan daur hidrologi antar daerah persawahan berbeda-beda, tergantung pada 

jangka waktu satu pertanaman padi sawah (jenis padi dalam atau genjah), pola pergiliran 

pertanaman, lama masa bero, dan perilaku hidrologi wilayah semula sebelum disawahkan. 

Belum pernah dikaji pengaruh penyawahan atas perilaku hidrologi suatu wilayah padahal 

ini penting sekali karena sawah melibatkan air dalam jumlah banyak sekali. Maka sampai 

sekarang belum duketahui dampak jangka panjang sawah atas sumber daya air. 
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Dampak Sawah Atas Lingkungan 

 Dalam tanah sawah yang bersifat anaerob kuat, senyawa karbon mengalami reduksi 

secara mikrobiologi menjadi gas CH4 (metan). Pembentukan metan ini disebut 

metanogenesis. CH4 terutama terbentuk dari reduksi asan asetat dan sebagian terbentuk 

dari reduksi CO2. Ada CH4 yang terbentuk oleh oksidasi Fe2+atau Mn2+ yang digabungkan 

dengan reduksi senyawa C (Takai & Wada, 1990). Bagan metanogenesis dalam tanah 

sawah tercantm pada gambar 2. 

 Gas metan merupakan salah satu gas pemanas bumi (gas rumah kaca). Gas-gas 

lainnya adalah CO2, N2O, uap H2O, NH3, O3 dan halokarbon. CO2, CH4, N2O dan NH3 

dihasilkan oleh kegiatan biotik dalam ekosistem alami dan pertanian. Uap air merupakan 

suatu fase daur hidrologi alami. Ozon merupakan unsur alami atmosfer. Halokarbon adalah 

gas-gas buatan yang digunakan banyak dalam industri dan rumah tangga, a.l. untuk 

membuat aerosol dan proses pendinginan (gas freon). Halokarbon yang terpenting ialah 

clorofluorocarbon (CFC).  

 Sawah merupakan salah satu sumber penting gas metan. Sumber penting lain 

adalah rawa, hewan memamah biak, dan rayap. Menurut pengukuran tahun 1985, kadar 

CH4 dalam atmosfer bumi ialah 1,65 ppmv dan kenaikan tahunan pada tahun-tahun 

terakhir ialah 1% atau 40-90 Tg tahun-1 (Tg = teragram = 1012 g). Orang biasa menunjuk 

CO2 sebagai penyebab utama pemanasan bumi. Memang kadar CO2 yang 345 ppmv jauh 

lebih tinggi daripada kadar CH4 dan jumlah kenaikannya tiap tahun juga jauh lebih tinggi, 

yaitu 3,5 Gt C, namun laju kenaikannya hanya 0,5% (Gt = gigaton = 1015g). Tambahan 

pula CH4 mempunyai daya serap radiasi setiap kenaikan 1 ppm 32 kali lipat daripada CO2. 

Maka dalam jangka panjang pengaruh CH4 akan makin penting. Pada waktu ini 

sumbangan CO2 kepada pemasan bumi ialah 50%, sedang CH4 19%. Dalam jumlah CH4 

yang ada dalam atmosfer, 20% berasal dari lahan sawah dan 20% lagi dari lahan rawa 

(Bouwman & Sombroek, 1990).  

Ekosistem memiliki mekanisme menarik CO2 dari atmosfer, yaitu fotosintesis oleh 

biosfer darat dan laut, serta peningkatan menjadi CaCO3 di laut dan gurun. Mekanisme 

pengendalian yang kuat atas CO2 atmosfer tidak ada atas CH4. Akibatnya, peranan CH4 

dalam pemanasan bumi makin potensial, dan hal ini berarti dampak sawah atas lingkungan 

hidup makin penting dan makin perlu dicermati.  
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Gb. 2. Bagan pembentukan metan dalam tanah sawah dan pelepasannya ke atmosfir 

menurut Takai dan Wada (1990). 
 

  Pengelolaan lahan sawah dan keadaan tanah sawah yang cenderung memacu 

metanogenesis ialah pemupukan organik dengan jerami dan kompos, tanah berkadar bahan 

organik tinggi, dan tanah bertekstur berat dengan kandungan lempung montmorilonit 

tinggi (tanah vertisol). Yang cenderung mengurangi atau menekan metanogenesis ialah 

penggunaan pupuk yang mengandung sulfat, seperti amonium sulfat (ZA), penyisipan 

masa bero diantara musin bertanam padi, dan tanah yang mudah melepaskan air (perkolasi 

baik). Dengan menerapkan budidaya padi sawah tertentu yang mengatur cara dan saat 

pemupukan, baik dengan pupuk kimia maupun pupuk organik, tanpa air, pergiliran 

pertanaman yang memberi kesempatan tanah untuk mengering, dan menggunakan varietas-

varietas padi baru, mungkin dapat membantu mengurangi pelepasan metan dari lahan 

sawah (Bouwman & Sombroek, 1990). Namun demikian pelepasan total di bumi akan 

tetap meningkat berkenaan dengan intensifikasi dan perluasan lahan sawah.  
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