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PEMANFAATAN LAHAN BASAH: KONTROVERSI YANG 
TIDAK ADA HABISNYA1 

 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Lahan Basah 

Menurut Konvensi Ramsar, lahan basah mencakup banyak macam bentuk. 

Semuanya disatukan oleh ciri-ciri sebagai berikut. Lahan berair tetap atau berkala, airnya 

ladung (stagnant) atau mengalir yang bersifat tawar, payau atau asin, merupakan habitat 

pedalaman, pantai atau marin, dan maujud (exist) secara alami atau buatan. Lahan basah 

sebagai ekosistem merupakan komponen bentanglahan (landscape) dan dengan demikian 

menjadi salah satu tampakan (feature) suatu wilayah. Kelompok ekosistem yang secara 

bersama diperikan sebagai lahan basah tidak seragam, akan tetapi serbabeda. Disamping 

takrif (definition) menurut Konvensi Ramsar, ada lebih daripada 50 takrif lebih rinci yang 

digunakan pada waktu ini. Berdasarkan ciri-ciri biofisik, Konvensi Ramsar memilahkan 

lahan basah alami menjadi 30 kategori dan lahan basah buatan menjadi 9 kategori (Dugan, 

1990). 

Kategori-kategori lahan basah alami di Indonesia yang utama ialah lebak, bonowo, 

danau air tawar, rawa air tawar, rawa pasang surut air tawar dan air payau, hutan rawa, 

lahan gambut, dataran banjir, pantai terbuka, estuari, hutan mangrove, dan hamparan 

lumpur lepas pantai (mud flat). Kategori-kategori lahan basah buatan yang utama di 

Indonesia ialah waduk, sawah, perkolaman air tawar, dan tambak. 

 

Nilai-nilai Lahan Basah 

Nilai lahan basah ditentukan oleh fungsi yang dapat dijalankan, produk yang dapat 

dihasilkan, dan maknanya sebagai ujud. Perbedaan ciri biofisik membawa serta perbedaan 

nilai. Fungsi-fungsi terpenting yang dapat dijalankan oleh bagian besar atau semua 

kategori lahan basah alami ialah imbuhan (recharge) air tanah, mengatur pelepasan 

(discharge) air tanah, mengendalikan banjir, mengukuhkan (stabilize) garis pantai, 

mengendalikan erosi, menambat sedimen, hara dan bahan beracun, dan mengukuhkan 

iklim mikro. Kemampuan menambat bahan meracun dapat dimanfaatkan untuk 
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membersihkan limbah cair dan mengendalikan pencemaran oleh sumber baur (nonpoint 

source). Di Amerika Serikat juga digunakan lahan basah buatan yang dirancang khusus 

untuk keperluan tersebut (Mitsch, 1922; Hammer, 1992). Lahan gambut berperan dalam 

mengendalikan emisi CO2 ke atmosfer dengan memendam (sequester) C dalam bahan 

organik gambut, berarti membantu menekan efek rumah kaca. Fungsi-fungsi yang dapat 

dijalankan menunjukkan bahwa lahan basah alami berperan penting dalam menjaga 

keselamatan dan kelestarian lingkungan. 

Produk-produk yang dapat dihasilkan lahan basah alami berasal dari sumberdaya 

hutan (kayu, damar, buah, bahan obat), sumbedaya satwa liar (kulit, telur, madu), 

sumberdaya akuatik (ikan), sumberdaya nabati yang menghasilkan hijauan pakan, dan 

bekalan (supply) air dari air yang ditambat. Gambut berkemampuan menambat air sangat 

besar. Setiap m3 gambut secara rerata dapat menambat air yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan air rumahtangga satu orang selama 10 hari. 

Lahan basah alami dapat dikembangkan untuk budidaya tanaman, ternak dan ikan. 

Orang Bugis dan Banjar mengembangkan lahan rawa pasang surut untuk budidaya padi 

sawah. Orang Banjar juga mengembangkan budidaya padi sawah di lahan lebak, demikian 

pula orang Palembang. Lahan lebak oleh orang Banjar juga dikembangkan untuk budidaya 

ikan. Orang Jawa di Kedu, Bojonegoro dan Lamongan mengembangkan budidaya tanaman 

pangan di lahan bonorowo. Lahan gambut di Palembang dan Kalimantan Barat oleh 

penduduk setempat dikembangkan untuk hortikultura (nenas, sayuran). Di Malaysia dan 

Amerika Serikat banyak lahan gambut dikembangkan untuk budidaya sayuran. Di 

Malaysia lahan gambut juga dikembangkan untuk perkebunan kelapa sawit. Di Riau 

perkebunan kelapa berkembang baik di lahan gambut. Sejarah pertanian berawal di dataran 

banjir, seperti di dataran banjir S. Nil di Mesir, S. Mekong di Vietnam dan Kamboja, dan 

S. Yangtze-kiang di Cina. Berdasarkan pengalaman tersebut kemudian orang 

mengembangkan lahan basah buatan untuk budidaya padi (sawah) dan ikan (kolam, 

tambak). 

Sebagai ujud, lahan basah alami merupakan warisan alam khas berkenaan dengan 

keanekaan hayati, plasma nutfah, ekosistem langka, dan gejala alam yang memikat. 

Semuanya ini menjadikan lahan basah alami suatu kimah keilmuan (scientific asset) yang 

sangat berharga. 
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Kehilangan Lahan Basah 

Meskipun lahan basah alami dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman dan ikan 

serta untuk keperluan lain, namun tindakan manusia tersebut juga menjadi sebab utama 

kerusakan dan kehilangan lahan basah alami. Kejadian tersebut menyebabkan lahan basah 

alami tidak dapat menjalankan fungsi kelingkungan (environtmental functions) lagi dan 

nilai ujudnya lenyap. 

Tindakan manusia yang berdampak merusak langsung ialah (1) pengatusan 

(drainage) untuk pertanian, kehutanan dan pengendalian nyamuk, (2) pembuatan bendung 

(dyke), bendungan (dam), tanggul, dinding laut (seawall), jaringan saluran, dan 

pengubahan aliran sungai untuk mengendalikan banjir, menata air, irigasi, mencegah air 

laut masuk, bekalan air, dan navigasi, (3) konservasi untuk akuakultur dan marikultur, (4) 

pelepasan pestisida, herbisida, hara dan sedimen dari lahan pertanian dan kawasan 

permukiman, (5) penimbunan untuk membuat jalan dan membangun kawasan 

permukiman, perdagangan dan industri, dan (6) penambangan gambut untuk bahan 

pembangkit energi (disadur dari Dugan, 1990). 

Pengatusan dan penyedotan air tanah berlebihan berdampak merusak tidak 

langsung berupa amblesan (subsidence). Pengatusan yang intensif selama waktu panjang 

mengubah gambut menjadi bersifat hidrofobik yang tidak terbalikkan. Akibatnya, gambut 

kehilangan kemampuan menahan air untuk selamanya. Amblesan, hidrofobisitas gambut, 

dan ditambah dengan pembuatan bendungan, saluran dalam, jalan dan bangunan-bangunan 

lain mengubah perilaku hidrologi lahan basah. 

Tanah mineral lahan basah banyak yang berasal dari endapan marin dan dengan 

demikian banyak mengandung senyawa-senyawa sulfida, khususnya pirit (FeS2). 

Pengatusan yang meningkatkan suasana aerob di dalam tanah mineral tersebut 

menyebabkan pirit teroksidasi yang a.l. menghasilkan asam sulfat. Tanah mineral menjadi 

sangat masam dan pH dapat turun hingga di bawah 2,5. Badan air yang bersentuhan 

dengan tanah ini ikut menjadi sangat masam (air tanah, air limpas, air saluran, air sungai). 

Suasana yang sangat masam mempercepat pelapukan mineral aluminosilikat yang 

membebaskan banyak Al dalam bentuk terlarutkan dan tertukarkan. Kemasaman kuat dan 

kadar Al bebas tinggi mematikan tumbuhan dan satwa air. Ini berarti ekosistem rusak dan 

habitat hilang. Tanah sulfat masam juga menimbulkan persoalan rekayasa, yaitu korosi 

logam dan beton (Dent, 1986). 
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Pembukaan hutan gambut menghilangkan sumber bahan induk gambut. Pengatusan 

lahan gambut mempercepat mineralisasi gambut. Kedua peristiwa tersebut secara bersama 

berangsur menyusutkan longgokan dan akhirnya seluruh gambut hilang. 

 

Alasan Mengembangkan Lahan Basah 

Pertentangan antara konservasi dan pengembangan lahan basah belum tampak akan 

mereda. Sejarah menunjukkan dan pengalaman membuktikan bahwa lahan basah dapat 

dimanfaatkan untuk produksi, khususnya produksi pangan. Dalam keadaan yang 

memenuhi kebutuhan pangan secara swasembada menjadi dasar psikologi bagi 

pengukuhan kehidupan sosial dan politik, pengembangan lahan basah untuk produksi 

pangan menjadi suatu kebijakan nasional yang paut (relevant). Menurut kebijakan tersebut, 

konservasi dianggap menidurkan potensi lahan basah sebagai sumberdaya dan kimah 

(asset) nasional. 

Akan tetapi menurut pemahaman tentang watak dan perilaku lahan basah, dapat 

dipertanyakan seberapa jauh kebijakan semacam itu dapat menjamin keterlanjutan 

manfaat. Hasil reklamasi dan ameliorasi yang meningkatkan dayaguna lahan basah pada 

awal pengembangannya, dapat berbalik menjadi kendala bagi pengembangan lahan basah 

lebih lanjut. Pengatusan yang semula menjadi pembangkit produktivitas, dapat berlanjut 

menjadi perusak lahan basah. Keterlanjutan suatu proses produksi tidak hanya merupakan 

bincangan (issue) bagi produsen, akan tetapi juga merupakan bincangan bagi konsumen. 

Keterlanjutan merupakan suatu kepercayaan bahwa generasi sekarang dapat berbuat yang 

memungkinkan generasi mendatang mengenyam taraf hidup yang memuaskan. Dengan 

takrif Bruntland, pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yang memenuhi 

kebutuhan generasi sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang 

memenuhi kebutuhan mereka (Marsh, 1993). Seberapa jauh pengembangan lahan basah di 

Indonesia dapat memenuhi pengertian keterlanjutan? 

Pengembangan lahan basah yang menyimpang dari asas keterlanjutan terjadi karena 

(1) mengutamakan hasil dan pelayanan lahan basah yang dapat dirupakan uang (dapat 

dijual), (2) tidak memahami nilai-nilai lahan basah, (3) kekahatan dalam konsep 

perencanaan dan kebijakan, dan (4) kelemahan pranata (Dugan, 1990). 

 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 5

Rujukan 

Dent, D. 1986. Acid sulphate soils: a baseline for research and development. ILRI 
Publication 39. Wageningen. 200 h. 

 
Dugan, P.J. 1990. Wetland conservation. The World Conservation Union. Gland. 

Switzerland. 96 h. 
 
Hammer, D.A. 1992. Designing constructed wetlands system to treat agricultural nonpoint 

source pollution. Ecological Engineering 1(1/2):49-82. 
 
Marsh, J. 1993. Strategies for a sustainable agriculture. Conference Proceedings. British 

Association for Central and Eastern Europe and Agricultural Research Institute of the 
Hungarian Academy of Sciences. H 11-20. 

 
Mitsch, W.J. 1992. Landscape design and the role of created, restored, and natural riparian 

wetlands in controlling nonpoint source pollution. Ecological Engineering 1(1/2):27-
47. 

 
 

«» 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)


