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KILAS BALIK PERJALANAN PENGEMBANGAN LAHAN BASAH 
DI INDONESIA UNTUK PERTANIAN DAN PERMUKIMAN 1 

 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Kilas balik (flash back) merupakan singkapan kejadian pendahuluan yang 

merekapitulasi rangkaian kejadian yang menjadi asal mula keadaan sekarang. Hakikat kilas 

balik adalah sejarah suatu keadaan yang dapat kita kupas sebagai pelajaran. Dengan 

demikian kita dapat melanjutkan hal-hal yang baik, mengupayakan hal-hal yang baik 

menjadi lebih baik, dan menghindari hal-hal yang buruk. Kilas balik menjadi rujukan 

tindakan sejenis pada masa mendatang. Rujukan semacam ini terutama penting bagi 

pengembangan lahan basah (wetland) karena lahan basah merupakan suatu ekosistem yang 

sangat rapuh (fragile). Kerapuhannya terutama berkenaan dengan faktor-faktor produksi 

dan mineralisasi bahan organik serta hidrologi, yang sangat rawan perubahan. 

 

1. Faktor penggerak program: kekurangan beras. Program diawali secara terbatas pada 

akhir tahun 1930-an, dan dilanjutkan secara besar-besaran pada akhir tahun 1960-an. 

Program pembukaan lahan dan pengembangan lahan basah ini berlanjut sampai dengan 

akhir Pelita III, sehingga mencapai luasan sekitar 1 juta ha di Sumatera, Kalimantan, 

Sulawesi dan Irian. 

2. Rujukan: Sistem persawahan pasang surut tradisional Banjar dan Bugis. Dipelajari 

konsep pembukaan dan pengembangan, asas tata laksana, kriteria rancang bangun, dan 

kinerja sistem dalam kaitannya dengan tanah dan tata air. 

3. Menghimpun data dasar (baseline data): tanah, hidrologi, iklim dan ekologi. Rancang 

bangun penghimpun data merujuk kepada teori, pengalaman teman sejawat di negara 

lain, dan pelajaran yang dapat dipetik dari kinerja sistem tradisional Banjar dan Bugis. 

Data dasar tanah: tingkat dekomposisi, tebal, kadar abu, pH, kegaraman, dan kelas 

genetik gambut; jeluk, tekstur, kematangan, kadar unsur hara pokok, kegaraman, pH, 

dan kadar senyawa sulfida substrat mineral. Data dasar iklim: jumlah dan persebaran 

curah hujan dalam setahun, jumlah hari hujan bulanan, laju evapotranspirasi bulanan, 

dan sifat kimia air hujan. 

                                         
1 Diskusi Panel Kilas Balik Proyek Pembukaan Persawahan Pasang Surut di Kalimantan oleh UGM, 

JTS FT UGM. 1996 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006) 



 

 2

Data dasar hidrologi: intensitas gerakan pasang surut dan sifat kimia air permukaan 

serta air tanah menurut ukuran baku pertanian dan rumah tangga. Data dasar ekologi: 

keadaan habitat menurut vegetasi dominan. 

4. Mendirikan sejumlah test farm di wilayah-wilayah pewakil, menghimpun data lebih 

rinci, mengadakan eksperimen lapangan mengenai sistem pertanaman, pengelolaan 

tanah, dan tata air, serta mengembangkan teknologi budidaya yang sepadan untuk 

kawasan masing-masing. Hasilnya kemudian digunakan menyusun model usahatani 

lahan basah pasang surut yang menggabungkan kepentingan ekonomi dengan 

kepentingan ekologi. 

5. Menyusun sistem informasi geografi berupa peta dari data lahan dan hidrologi yang 

terhimpun. Peta tanah dan hidrologi beserta hasil-hasil telaah test farm menjadi rujukan 

penyusunan tataguna lahan. 

6. Satuan pengembangan lahan: sengaja dibatasi hamparannya seluas 20.000 – 30.000 ha 

dengan maksud mengurangi heterogenitas tanah dan hidrologi dalam satu kawasan 

pengelolaan. Dengan demikian rancangbangun tata saluran menjadi lebih mudah dan 

tata airnya lebih terjamin efektifitasnya secara merata. 

7. Asas pengembangan lahan: lahan dibagi menjadi satuan-satuan kecil, jangka panjang 

melalui tahap reklamasi, ameliorasi, dan pemantapan, tata guna lahan cermat 

berdasarkan pengharkatan kemampuan, kesesuaian, dan kelayakan lahan, dan adaptasi 

pertanaman pada lingkungan fisik. 
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