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DUA PULUH TAHUN BERKECIMPUNG DALAM RAWA GAMBUT:  
RENUNGAN DAN HARAPAN1 

 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

  

 Lahan rawa pasang surut di Indonesia mulai memperoleh perhatian, kajian dan 

garapan secara serbacakup sebagai suatu sumberdaya pada tahun 1968. Kepedulian ini 

dibangkitkan oleh dua hal: (1) persoalan yang sangat mendesak akan pemenuhan 

kebutuhan beras yang terus meningkat, dan (2) potensi besar lahan ini untuk 

dipersawahkan berdasarkan pengalaman orang-orang Bugis dan ketersediaannya yang 

puluhan juta hektar. Mengingat kedua hal tadi, lahan rawa pasang surut tidak mungkin 

diabaikan sebagai kimah (asset) pembangunan nasional. 

 Berbekal pengetahuan seadanya dan pengalaman nihil, para pakar Indonesia 

mencoba menangani lahan rawa pasang surut. Niat membudidayakan lahan rawa pasang 

surut disanggah kuat oleh para pakar negara barat, khususnya Belanda, yang dikenal 

berpengetahuan jauh lebih dalam dan berpengalaman jauh lebih luas. Kendala-kendala 

berat yang mereka ajukan adalah perilaku hidrologi yang sulit ditaksir, gambut tebal, 

ambivalen (subsidence) yang mengikuti pembukaan lahan berkenaan dengan kementahan 

bahan mineral dan organik, konsistensi tanah rendah, potensi membentuk tanah sulfat 

masam, pelindian hara oleh gerakan pasang surut air, penyusupan air laut, dan 

keterjangkauan (accessibility) yang sangat terbatas. 

 Dengan ketekunan bekerja sambil belajar tanpa mengenal putus asa, para pakar 

Indonesia dengan dorongan kuat para pakar Thailand dan Vietnam, secara berangsur dapat 

menolak sanggahan para pakar Belanda. Maslahat terbesar menyawahkan lahan rawa 

pasang surut ialah air yang diperlukan sudah tersedia di tempat, tinggal ditata yang 

memerlukan biaya kurang mahal dibandingkan dengan menyawahkan lahan atasan yang 

memerlukan pengadaan air dengan konstruksi mahal sekali. 

 Selama 25 tahun pengalaman dan pengetahuan sudah terhimpun banyak. Namun 

masih banyak hal yang belum dipahami benar. Hal-hal ini antara lain adalah fungsi ekologi 

lahan rawa pasang surut pada umumnya dan lahan rawa gambut pada khususnya, sistem 
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pengembangan untuk mencapai produktivitas memadai yang berkelanjutan, sistem 

klasifikasi harkat lahan yang dapat mencerminkan kegunaan-kegunaan alternatif  menurut 

konsep tataguna lahan, dan merancang sistem pemukiman masyarakat pedesaan yang 

mapan. Apapun tujuan  mengembangkan lahan rawa gambut, satu fungsi alami gambut 

tidak boleh diabaikan, yaitu fungsi hidrologi sebagai hamparan penambat air, kalau fungsi 

ini menurun, air permukaan dan air tanah menjadi banyak yang liar, tidak terkendali, dan 

cadangan air pada musim hujan dan kemarau akan mengoncah (fluctuate) tajam. Keadaan 

ini selanjutnya akan merusak lingkungan.  
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