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MENGENALI HAKEKAT LAHAN RAWA SEBAGAI DASAR 
PENGEMBANGANNYA UNTUK BUDIDAYA TANAMAN PANGAN*) 

 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Pengantar 

Masih segar dalam ingatan kita tentang suatu masa yang kebanyakan pejabat pertanian, 

termasuk para pakarnya, tidak percaya akan potensi lahan rawa untuk pertanian. 

Ketidakpercayaan ini bersumber pada tiga hal: 

1. Kelangkaan pengetahuan sendiri tentang hakekat lahan rawa dan ketiadaan konsep 

pengembangan lahan, yang menimbulkan. 

2. Keengganan melakukan penelaahan dan percobaan yang mendasar, sehingga memilih 

jalan pintas. 

3. Condong mengiyakan sepenuhnya segala pendapat dan teori yang disebarkan di 

Indonesia oleh para pakar asing. 

Tidak sedikit pakar asing yang didatangkan ke Indonesia sebagai tenaga ahli belum 

cukup berpengalaman dalam bidang pertanian internasional. Dalam menyampaikan 

ungkapan “ilmiah”, mereka tidak memperdulikan hubungan antara kenyataan dan 

lingkungan kejadian, dan tidak mengenal konteks sosio-ekonomi dari persoalan yang 

dihadapi. 

Apa yang benar untuk petani atau usaha pertanian Belanda atau Amerika Serikat, 

misalnya mereka nyatakan dengan sendirinya benar pula untuk petani atau usaha pertanian 

di Indonesia. Pendapat mereka untuk melupakan saja tanah sulfidik, apalagi tanah sulfurik, 

dan gambut yang lebih tebal dari pada 90 cm, dapat mudah diterima kalau dikenakan 

terhadap negara yang tanah semacam itu hanya mencakup 1% >< 10% dari luas total 

lahannya. 

Akan tetapi ucapan yang sama perlu dipertanyakan secara mendalam kalau 

menyangkut suatu masyarakat yang menghuni suatu wilayah yang 10% atau lebih luas 

total lahannya terdiri atas tanah semacam itu. Kalau tanaman pangan pokok mereka rentan 

terhadap bahan sulfurik dalam tanah atau gambut tebal, tingkat kerentanan yang sama tidak 

                                                            
*) Makalah dalam Diskusi Panel “Kilas Balik Proyek Pembukaan Persawahan Pasang Surut (P4S) di 

Kalimantan oleh Tim UGM Th. ’68 s.d. ’95 Yogyakarta, 22 April 1996, disalin dari makalah yang 
disajikan dalam Diskusi Pola Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan di Lahan Pasang Surut dan 
Lebak, Dit. Bina Program Dit.Jen. Pertanian Tanaman Pangan. Palembang, 29 Juli – 03 Agustus 1984. 
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selalu harus berlaku pula untuk tanaman pangan pokok di Indonesia. Bahkan untuk 

tanaman yang sama tingkat kerentanan dapat bergeser karena pengaruh perubahan faktor-

faktor risosfir dan/atau filosfir yang lain. Satu macam tanaman mempunyai sejumlah 

varietas yang masing-masing mempunyai tingkat kerentanan yang berbeda terhadap 

ketegaran (stress) fisiologi yang sama. Misalnya, tanaman yang sama dapat menanggung 

air asin berkadar garam lebih tinggi jika ditanam dalam wilayah beriklim basah daripada 

jika ditanam dalam wilayah beriklim kering, karena hujan mengencerkan kegaraman air. 

Suhu yang lebih rendah dapat juga meningkatkan ketahanan tanaman terhadap garam 

(Anon., 1974). Karena suhu pukul rata tahunannya lebih tinggi, curah hujan yang sama di 

daerah tropika mempunyai daya lindi potensial terhadap zat racun tumbuhan terlarutkan 

lebih besar daripada di daerah iklim sedang atau dingin. 

 

Lahan Rawa 

Lahan rawa ialah suatu lahan yang sepanjang tahun atau selama waktu panjang 

dalam setahun tumpat air (waterlogged) atau tergenang air. Perbedaannya dengan danau 

ialah, bahwa rawa tertumbuhi tumbuhan (pohon, glagah, rumput, tumbuhan akuatik), 

genangannya secara nisbi dangkal dan ladung (stagnant), dan tanah dasarnya berupa 

lumpur. Dalam pustaka Inggris dikenal istilah marsh, yaitu rawa yang tertumbuhi 

tumbuhan rapat, yang di daerah tropika biasanya berupa hutan. 

Swamp ialah rawa yang tertumbuhi pohon di sana sini dan lebih bersifat tumpat air 

daripada tergenang. Menurut pengertian Amerika, swamp ialah rawa bergambut, yang di 

Inggris dinamakan bog atau morass. 

Ada rawa yang air genangannya dipertahankan oleh air tanah yang sangat dangkal. 

Ada pula rawa yang terjadi karena menampung penyaluran air permukaan (runoff) atau 

luapan air sungai yang berlangsung secara berkala. Tebal air genangan rawa ini 

berfluktuasi menurut pergantian musim hujan dan kemarau. Rawa yang hanya berair pada 

musim hujan dan kering pada musim kemarau disebut “bonorowo” (istilah Jawa). Rawa 

yang air genangan dan air tanahnya bergerak naik-turun mengikuti gerakan pasang surut 

air laut dinamakan rawa pasang surut. Makin ke pedalaman gerakan pasang surut makin 

lemah dan akhirnya berhenti. Jeluk (depth) luapan air pasang juga makin berkurang ke arah 

pedalaman dan akhirnya air pasang tidak meluap lagi. Tanda pasang surut tinggal terlihat 

pada gerakan air tanah dan ini pun akhirnya berhenti pula. Sejak batas ini rawa pasang 

surut berganti menjadi rawa bukan pasang surut (rawa pedalaman, rawa monoton), atau 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 3

berganti menjadi lahan kering. Lebak ialah sejenis rawa yang air genangannya naik secara 

berangsur mengikuti pergantian musim dari musim kemarau ke musim hujan dan 

kemudian berangsur turun kembali mengikuti pergantian musim dari musim hujan ke 

musim kemarau. Jadi lebak mirip dengan rawa bonorowo, hanya saja pada akhir penurunan 

air genangan tidak sampai kering dan perubahan tingkat genangannya tidak mendadak. 

 

Pengembangan Lahan Rawa  

Dilihat dari segi pengembangan lahan untuk budidaya pertanian, lahan rawa 

mengandung persoalan: 

1. Hidrologi, yang pada gilirannya menimbulkan persoalan, 

2. Kementahan fisik tanah (lumpur, daya tumpu lemah), 

3. Lingkungan akar bersuasana anaerob (reduktif, kahat oksigen, gleisasi), dan dapat 

menimbulkan persoalan tambahan karena memungkinkan pelonggokan 

(accumulation), 

4. Gambut tebal dan mentah. 

Lahan rawa pasang surut mengandung persoalan tambahan berupa: 

1. Kegaraman tanah dan air karena penyusupan air laut, dan 

2. Pelonggokan bahan sulfidik (terutama pirit), yang pada perubahan suasana menjadi 

aerob teroksidasi menghasilkan mineral jarosit (KFe3 (SO4)2 (OH)6) dan asam sulfat 

(bahan sulfat (bahan sulfirik yang sangat beracun bagi tumbuhan). 

Hidrologi menjadi faktor tahanan (state factor) yang menentukan kehadiran faktor-

faktor kemampuan lahan yang lain. Maka dalam pengembangan lahan rawa prioritas 

pertama harus diberikan kepada pengelolaan hidrologi (tata air). Pengelolaan hidrologi 

yang serasi (appropriate) diperlukan untuk: 

1. Mematangkan fisik tanah, 

2. Membuat dan mempertahankan lingkungan akar bersuasana aerob (bahkan untuk jadi 

padi sawah pun suasana yang sangat reduktif berakibat merugikan; Kawaguchi & 

Kyuma, 1977), 

3. Melindi bahan sulfidik atau sulfurik ke luar dari lapisan perakaran dan menyekapnya 

dalam lingkungan anaerob di bawah lapisan perakaran, atau kalau mungkin melindinya 

ke luar dari solum, 

4. Mencegah penyusupan air laut yang menggaramkan tanah dan air, atau sebaliknya 

memanfaatkan air laut untuk menetralkan racun asam sulfat, dan 
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5. Mendorong pematangan gambut dan amblesannya (subsidence) untuk menjadikannya 

lingkungan kimiawi dan fisik yang lebih baik sebagai habitat akar (ketersediaan hara 

dan kemampatan meningkat). 

Secara singkat pengelolaan hidrologi dimaksudkan untuk “menjinakkan” lahan rawa, 

yang mengubahnya dari tidak berguna menjadi dapat digunakan. Usaha semacam ini 

dinamakan reklamasi, yang merupakan tahap pertama dalam mengembangkan lahan “liar” 

atau “mentah” (lahan rawa, hamparan tali tambang (mine tailings). Tahap berikutnya ialah 

ameliorasi yang bertujuan meningkatkan daya guna lahan. Ini mencakup pengolahan tanah, 

mengatur tata lengas tanah, memperbaiki pH, dan pemupukan. Usaha ameliorasi tidak akan 

mencapai hasil yang diharapkan sebelum lahan selesai menjalani reklamasi. Perbedaan 

pokok antara lahan rawa dan bukan rawa ialah bahwa lahan bukan rawa pada umumnya 

tidak memerlukan reklamasi dan dapat dikembangkan langsung dengan ameliorasi. 

Kemampuan lahan rawa, baru boleh dinilai dan dibandingkan dengan kemampuan 

lahan bukan rawa setelah lahan rawa selesai direklamasikan. Sebelum direklamasikan, 

lahan rawa adalah lahan yang belum jadi, sehingga keliru untuk membandingkannya 

dengan lahan lain yang sudah jadi, seperti lahan aluvial di luar dataran banjir dan lahan 

atasan (upland). 

Menurut hidrologinya, lahan rawa merupakan suatu kesatuan wilayah. Suatu tindakan 

tata air di suatu tempat berakibat langsung atas seluruh kawasan. Maka usaha 

pengembangan lahan rawa harus selalu berskala besar. Ini merupakan pula perbedaan 

pokok antara lahan rawa dan lahan bukan rawa. Jarak jangkauan gerakan pasang surut ke 

darat ditentukan oleh ketinggian dan bentuk muka daratan pantai dan perubahannya ke 

arah pedalaman, serta tahanan hidraulika sepanjang jalur rambatan. Estuari (sungai atau 

bagian hilir sungai yang memasukkan air pasang dan mengeluarkan air surut) adalah jalur 

rambatan utama gerakan pasang surut. Makin panjang dan lebar estuarinya, makin jauh 

jarak jangkauan gerakan pasang surut ke pedalaman. Estuari panjang jika daratan dan 

keduanya nyaris tidak berubah sampai jauh di pedalaman. Makin rapat agihan estuarinya, 

makin lebar wilayah yang terjangkau oleh gerakan pasang surut. Karena ini kawasan rawa 

pasang surut potensial dapat diperluas dengan jalan menggali saluran yang menembus 

sampai ke laut, memperpanjang estuari pendek, mencabangkan estuari, atau 

menghubungkan estuari yang satu dengan yang lain. Dua cara yang pertama dipakai dalam 

persawahan pasang surut Bugis, sedang dua cara yang belakangan dipakai dalam P4S. 
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Jadi dengan mengubah hidrologi lahan, luas kawasan rawa pasang surut potensial dapat 

diperbesar. Maka disamping reklamasi, perluasan kawasan potensial merupakan gatra 

(aspect) pula dari pengembangan lahan rawa pasang surut. Akan tetapi oleh karena 

perluasannya bersifat buatan (menggiatkan gejala alam), kelestariannya bergantung pada 

kemantapan dukungan teknologi. Perluasan kawasan rawa pasang surut dengan teknologi 

mempunyai padanan pada lahan atasan berupa perluasan jaringan irigasi. Dalam 

pengembangan lahan rawa pasang surut (juga lahan rawa yang lain) terlibat banyak sekali 

kegiatan teknik sipil, mulai dari tahap awal, kemudian pemantapan, sampai dengan tahap 

akhir berupa pemeliharaan hasil pengembangan. 

Pekerjaan pemantapan dan pemeliharaan sangat penting karena hidrologi lahan peka 

terhadap perubahan kecil saja pada salah satu faktor pengendalinya, khususnya hidrologi 

lahan pasang surut. Faktor pengendali hidrologi yang terpenting ialah tata saluran. 

 

Kerangka Kerja Pengembangan Lahan Rawa 

Pengembangan yang terarah memerlukan suatu kerangka kerja yang mantap. 

Kerangka kerja mengatur urutan pekerjaan dan menetapkan hasil pekerjaan yang 

direncanakan diperoleh pada tiap tahap. Kerangka kerja juga menggariskan penyimakan 

kegiatan yang dilakukan pada tiap tahap, proses perubahan yang terjadi dan faktor-faktor 

yang timbul yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil yang direncanakan. Dengan 

demikian kalau terjadi penyimpangan dapat diadakan pembenahan seperlunya. 

Penyimakan juga penting untuk menguji konsep pengembangan, yang barangkali perlu 

diubah atau diperbaiki kalau fakta lapangan menghendakinya. Konsep dibuat berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dan ditambah dengan beberapa pengandaian 

yang diambil untuk mengisi kekosongan pengetahuan dan/atau pengalaman. Selama 

menjalankan kegiatan dapat saja menemukan fakta baru yang tadinya tidak diketahui, 

sehingga konsep perlu dibenahi. 
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Barangkali khusus untuk Indonesia, kerangka kerja juga perlu sekali untuk 

memadukan tugas dan wewenang berbagai badan yang terlibat dalam pengembangan 

lahan. Kendala yang biasa menghambat pemaduan ini ialah: 

1. Setiap badan merasa mengemban tugas khusus yang tidak dapat diganggu gugat, yang 

merupakan akibat langsung dari, 

2. Pengiblatan kepada sasaran sektoral yang sempit, 

3. Garis komando vertikal yang terlalu kuat, sehingga nyaris meniadakan kemungkinan 

koordinasi pelaksanaan horizontal, dan 

4. Ketiadaan konsep pengembangan yang benar dan berjangka jauh. 

 

Kerangka kerja mencerminkan hal-hal berikut ini: 

1. Pengertian dan pengetahuan tentang hakekat lahan yang akan dikembangkan, termasuk 

segala sifat dan kelakuan sebagai suatu sistem dn hubungannya dengan sistem yang 

lain, 

2. Tujuan pengembangan lahan, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, 

3. Macam pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan tiap tahap pengembangan, 

yang secara tersirat menunjukkan keahlian yang diperlukan atau badan yang cocok 

untuk menanganinya, dan 

4. Pengembangan kemampuan lahan dan implikasinya atas pengembangan tata guna 

lahan. 
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