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Lahan 

 

Lahan adalah suatu wilayah daratan yang berciri semua tanda pengenal (attribute) 

biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbulan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan dan 

hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang boleh dibilang bersifat 

mantap atau dapat diramalkan bersifat mendaur, sejauh hal-hal tadi berpengaruh murad 

(significant) atas penggunaan lahan pada masa sekarang dan pada masa mendatang. 

Sebagai suatu tampakan (feature) lahan, tanah merupakan hamparan mosaik yang 

dinamakan pedosfer. 

Kemaujudan (existence), watak dan perilaku lahan ditentukan oleh interaksi 

sinambung antarkomponen lahan, yaitu atmosfer, hidrosfer, litosfer, pedosfer dan biosfer. 

Interaksi tersebut melangsungkan pertukaran bahan dan energi yang menggerakkan daur 

bahan dan aliran energi. Antara atmosfer dan pedosfer, dan antara atmosfer dan hidrosfer, 

berlangsung daur air dan aliran energi. Antara tanah dan vegetasi berlangsung pertukaran 

unsur kimia. Bekerjasama dengan biosfer nabati, pedosfer melakukan pertukaran gas 

dengan atmosfer. Antara tanah dan badan air berlangsung pertukaran air dan zat-zat yang 

terlarut atau bahan-bahan yang tersuspensi di dalam air. Interaksi antara litosfer, atmosfer, 

hidrosfer dan biosfer membentuk pedosfer. Dalam kawasan budidaya, antroposfer ikut 

menentukan kemaujudan, watak dan perilaku lahan. 

Lahan merupakan sistem bumi terestrik berupa perpaduan berbagai sumberdaya 

alam dan binaan. Lahan juga merupakan wahana sejumlah ekositem. Sebagai sumberdaya, 

lahan perlu dimanfaatkan untuk berproduksi. Namun demikian sebagai wahana ekosistem, 
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lahan harus dilindungi bagi keterlanjutan kehidupan. Fungsi produksi dan fungsi 

lingkungan seringkali sulit disejalankan, karena fungsi produksi berasas eksploatasi, 

sedang fungsi lingkungan berasas konservasi atau pencagaran. Hal inilah yhang menjadi 

sumber perselisihan, yang kadang-kadang sengit, dalam pengembangan lahan. 

 

Lahan Basah 

 

Menurut Konvensi Ramsar, sebutan lahan basah (wetland) mencakup beraneka 

ekosistem pedalaman, pantai dan marin yang memiliki sejunmlah tampakan yang sama. 

Tampakan yang sama dari semua lahan basah ialah daerah-daerah alami atau buatan berair 

yang bersifat tetap atau berkala, dengan air ladung (stagnant, static) atau mengalir, dan 

bersifat tawar, payau atau asin. Lahan basah mencakup lahan gambut, dataran banjir, 

hamparan lumpur lepas pantai (mudfat), estuari, kawasan mangrove, air marin yang 

jeluknya (depth) sewaktu surut tidak lebih daripada 6 m, dan lahan basah buatan seperti 

waduk, sawah dan tambak. 

Jadi, lahan gambut adalah lahan basah yang bertanah gambut. Menurut klasifikasi 

tanah, tanah gambut ialah tanah yang mempunyai lapisan gambut dengan ketebalan 

kumulatif sekurang-kurangnya 50 cm yang batas atasnya terletak tidak lebih dalam 

daripada 50 cm di bawah permukaan tanah. Gambut ialah longgokan sisa organik, biasa 

berwarna coklat tua atau hitam, yang dihasilkan oleh dekomposisi dan disintegrasi parsial 

jaringan tumbuhan, yang berkadar bahan organik sekurang-kurangnya 60%. 

Watak, perilaku dan fungsi yang dapat dijalankan lahan basah ditentukan oleh 

hidrologi, geologi, tanah dan biota. Dalam hal lahan gambut, faktor tanah mencakup 

gambut menurut kriteria tingkat perombakan, kadar hara dan genesis. Secara garis besar 

ketiga kriteria saling berkorelasi. 

Lahan basah adalah suatu bentuk lahan. Disamping berharkat umum sebagai lahan, 

lahan basah mempunyai harkat khusus. Lahan gambut adalah suatu bentuk lahan basah. 

Disamping berharkat umum sebagai lahan basah, lahan gambut mempunyai harkat khusus. 

Maka disamping berharkat umum sebagai lahan dan berharkat khusus sebagai lahan basah, 

lahan gambut mempunyai harkat sangat khusus. Kekhususan harkat lahan basah berkaitan 

dengan air. Kekhususan harkat lahan gambut berkaitan dengan air dan gambut. 
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Harkat Lahan Basah 

 

Tiap lahan basah tersusun atas sejumlah komponen fisik, kimia dan hayati, seperti 

air, tanah, spesies tumbuhan dan hewan, serta hara. Proses-proses yang berlangsung 

antarkomponen dan di dalam komponen masing-masing membolehkan lahan basah 

menjalankan fungsi-fungsi tertentu, membangkitkan hasil, dan memiliki tanda-tanda 

pengenal ekosistem. Fungsi yang dapat dijalankan, hasil yang dapat dibangkitkan, dan 

tanda pengenal yang dimiliki menentukan harkat lahan basah. Ciri-ciri yang berkaitan 

dengan komponen fisik, kimia dan hayati tidak sama antara lahan basah yang satu dengan 

yang lain. Maka proses-proses yang berlangsung antarkomponen dan di dalam komponen 

masing-masing juga tidak sama. Dengan demikian harkat lahan basah berbeda-beda, tidak 

hanya antarjenis akan tetapi juga di dalam jenis masing-masing. Harkat lahan gambut yang 

satu tidak sama dengan harkat lahan gambut yang lain, bahkan dalam kenyataan tidak ada 

dua lahan gambut yang sama benar. 

Keserbanekaan lahan basah ditentukan terutama oleh komponen tanah. Dari 

perspektif lingkungan, udara adalah sistem global yang tidak terlihat dan tercampur baik, 

meskipun berlapis dalam skala besar. Air berskala regional-global dan secara nisbi 

seragam dan homogen dalam banyak sifat. Maka cuplikan udara dan air dari berbagai 

bagian bumi sangat mirip satu dengan yang lain dalam banyak sifat. Tanah adalah 

ekosistem yang beraneka pada skala lokal dan sumberdaya alam yang sangat heterogen 

dari segi kimia, fisik dan hayati. Maka cuplikan dan profil tanah dari tempat-tempat yang 

saling berdekatan pun sangat berbeda dalam banyak sekali segi. Pengetahuan tentang 

peranan tanah sebagai komponen sistem lahan adalah pokok bagi pemahaman daur unsur 

dan aliran energi dalam ekosistem lokal, regional dan global. Pemahaman yang lebih 

serbacakup (comprehensive) tentang perilaku sistem air alami dan sistem atmosferik dapat 

diperoleh dengan pemaduan pengetahuan dari ilmu-ilmu tanah. Memperluas kajian tanah 

di dalam berbagai ekosistem dan menghubungkan tanah dengan cerapan manusia 

mengenai lahan, air dan udara dapat membangkitkan banyak pengetahuan teoretis dan 

praktis baru (James, 1995), Gambut lebih menonjolkan peranan tanah sebagai komponen 

sistem lahan dan lebih menganekaragamkan ekosistem tanah pada skala lokal. 
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Pemanfaatan Lahan Basah 

 

Di wilayah-wilayah yang berada di bawah tekanan pembangunan dan demografi 

yan makin meningkat, muncul pertentangan hebat mengenai bangaimana memanfaatkan 

lahan basah. Dari pihak yang satu diajukan konsep tentang lahan basah sebagai ekosistem 

produktif yang dapat memainkan peranan kunci dalam strategi pembangunan 

sosioekonomi yang berkelanjutan. Konsep ini memandang lahan basah sebagai suatu 

kimah (asset) bagi kesejahteraan manusia. Dari pihak yang lain dimunculkan konsep 

tentang pengelolaan lahan basah sebagai warisan alam dan kimah lingkungan, sehingga 

perlu dikonservasi dan dicagarkan. Konsep kedua sebetulnya juga berwawasan 

kesejahteraan manusia. Hanya saja dalam konsep pertama kesejahteraan bermatra benda, 

sedang dalam konsep kedua kesejahteraan bermatra benda dan sekaligus bermatra niskala 

(immaterial; keselamatan, kesehatan, jaminan masa depan). 

Mengingat harkat lahan basah, khususnya lahan gambut, yang jauh dari seragam 

dan serbasama, bentuk pemanfaatan dan pengelolaannya harus ditetapkan dengan skala 

lokal. 

 

Lahan Basah dan Lingkungan 

 

Sistem bumi berupa tanah, air dan atmosfer yang membentuk lahan menjadi inti 

fungsi, perubahan dan kemantapan ekosistem (James, 1995). Pada lahan gambut peranan 

air dan tanah dalam menentukan kinerja ekosistem lebih tegas, karena lahan gambut adalah 

lahan basah dan karena itu air menjadi pengendali dasar pengujudnya, dan tanah yang 

berupa gambut merupakan kesudahan kegiatan dakhil (internal activity) ekosistem dan 

merupakan gejala dinamis. 

Menurut Dugan (1990), fungsi lingkungan lahan basah ialah: 

1. Pengisian kembali air tanah, yang terutama dijalankan oleh dataran banjir, rawa air 

tanah, danau, lahan gambut dan hutan rawa, 

2. Pelepasan air tanah 

3. Penambatan sedimen, bahan beracun dan hara 

4. Rekreasi dan turisme 

5. Pengendalian banjir, yang dijalankan oleh semua bentuk lahan basah, kecuali sistem 

pantai terbuka. 

dijalankan oleh 
semua bentuk 
lahan basah 
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6. Pengukuran garis tepilaut (shoreline) dan pengendalian erosi, yang terutama dijalankan 

oleh estuari, kewasan mangrove, sistem pantai terbuka, dataran banjir dan rawa air 

tawar. 

7. Ekspor biomassa, yang dijalankan oleh semua bentuk lahan basah, kecuali lahan 

gambut. 

8. Perlindungan terhadap badai dan pematah angin, yang terutama dijalankan oleh estuari, 

kawasan mangrove, sistem pantai terbuka dan hutan rawa. 

9. Pengukuhan iklim mikro, yang terutama dijalankan oleh kawasan mangrove, dataran 

banjir, rawa air tawar, danau dan hutan rawa. 

10. Pengangkutan air, yang terutama dijalankan oleh estuari, kawasan mangrove, dataran 

banjir dan danau. 

Imbuhan (pengisian kembali) air tanah terjadi pada waktu air bergerak dari lahan 

basah ke bawah dan masuk ke dalam akuifer. Selama pergerakan ini terjadi pembersihan 

air. Air dalam akuifer dapat mengalir ke samping dan akhirnya dapat naik ke permukaan 

lahan basah lain. Jadi, imbuhan air tanah di lahan basah yang satu bergandengan dengan 

pelepasan air tanah di lahan basah yang lain. Fungsi imbuhan dan pelepasan air tanah 

antarlahan basah dalam setahun dapat tertukarkan, tergantung pada kenaikan dan 

penurunan permukaan air tanah setempat yang mengubah arah landaian permukaan air 

tanah (Dugan, 1990). 

Lahan basah yang memperoleh kebanyakan airnya dari pelepasan air tanah, biasa 

menunjang masyarakat hayati yang lebih kukuh. Hal ini berlaku karena suhu, kadar hara 

dan aras air tidak mengoncah (fluctuate) sebesar yang terjadi dalam lahan basah yang 

pembekalan airnya bergantung pada aliran permukaan. 

Selain berguna manjamin persediaan air bersih bagi konsumsi manusia, imbuhan 

air tanah juga berguna menyimpan sementara air limpas berlebih dan kemudian 

melepaskannya secara berangsur, sehingga dapat mengendalikan banjir. Memelihara 

peranti alami menyimpan air bermanfaat menghemat anggaran pembangunan karena dapat 

mengelakkan keperluan membuat bendung dan waduk. 

Vegetasi lahan basah dapat mengukuhkan garis tepilaut dengan jalan mengurangi 

energi ombak dan arur laut. Bersamaan dengan itu akar tumbuhan memegang sedimen 

dasar di tempat yang berarti mencegah erosi. Dalam beberapa kejadian, lahan basah dapat 

membantu mendampar (aggrade) lahan. 
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Sedimen seringkali menjadi pencemar utama air dalam banyak sistem sungai. 

Lahan basah yang pada umumnya menempati cekungan, dapat berlaku sebagai perangkap 

sedimen. Perangkapan akan bertambah efektif dalam hal cekungan ditumbuhi rumput dan 

gelagah. Zat beracun seperti pestisida, dan unsur hara seringkali terikat pada sedimen 

tersuspensi, sehingga ikut terperangkap dengan sedimen. Unsur hara dapat tertambat di 

dalam jaringan vegetasi lahan basah. Lahan basah yang dapat menyingkirkan hara yang 

berlebih memperbaiki mutu air dan membantu mencegah eutrofikasi badan-badan air yang 

terutama terjadi karena pelonggokan senyawa-senyawa N dan P. Melalui proses 

denitrifikasi yang berlangsung dalam tanah lahan basah yang bersifat anaerobik, nitrogen 

juga dapat dibuang ke atmosfer dalam bentuk gas N2O dan N2. Pengaturan kadar hara 

dalam air berguna mendukung kehidupan satwa air dan selanjutnya mendukung kehidupan 

satwa darat yang hidup dari satwa air. 

Sistem lahan basah dapat berfungsi membersihkan air karena memiliki empat 

komponen asasi, yaitu vegetasi, lapisan air, tanah dan populasi mikrobia. Vegetasi 

berfungsi menciptakan lingkungan tambahan bagi populasi mikrobia, dan menjadi 

penghalang aliran air sehingga memudahkan pengendapan sedimen tersuspensi. Tanah 

berfungsi mendukung kehidupan vegetasi, menyediakan hamparan permukaan reaktif bagi 

penjerapan ion dan permukaan penempel bagi populasi mikrobia. Populasi mikrobia 

berfungsi membunuh jasad patogen dan detoksifikasi zat-zat pencemar. Lapisan air, baik 

yang berada di permukaan tanah, berfungsi mengangkut bahan dan gas ke populasi 

mikrobia, menyingkirkan hasil sampingan dan menyediakan lingkungan dan air bagi 

kelangsungan proses biokimia tumbuhan dan mikrobia (Hammer, 1992). 

Ekspor biomassa dari lahan basah berupa bahan rombakan organik menjadi 

pendukung vital perikanan sungai dan pantai. Ekspor biomassa juga dapat berupa ikan 

hidup yang daur hidupnya mencakup migrasi ke luar lahan basah. 

Keseluruhan daur hidrologi, hara dan bahan serta aliran energi lahan basah dapat 

mengukuhkan keadaaan iklim lokal, khususnya curah hujan dan suhu. Hal ini pada 

gilirannya berpengaruh atas kegiatan beralas sumberdaya alam seperti pertanian, 

kemantapan ekosistem alami, dan lahan basah sendiri (Dugan, 1990). 

Lahan gambut berdaya besar memendam (to sequester) C yang mengendalikan 

emisi gas rumahkaca CO2 ke atmosfer. Laju pemendaman C rerata dalam gambut di 

Kalimantan ialah 0,74 ton.ha-1.th-1 (Notohadiningrat, 1996). Untuk bandingan, pelepasan C 

ke atmosfer oleh pembukaan hutan dan perladangan di kawasan tropika ialah 140 ton.ha-
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1.th-1 (Bouwman & Sombroek, 1990). Jadi, C yang dilepaskan ke atmosfer setiap tahun 

dari setiap hektar hutan yang dibuka dan perladangan dapat dikompensasi oleh 

pemendaman C setiap tahun dalam 190 hektar lahan gambut (Notohadiprawiro, 1995). 

 

Lahan Basah dan Produksi 

 

Lahan basah berdaya guna produksi. Kedayagunaan terpenting ialah mendukung 

sumberdaya hutan. Lahan basah utama untuk produksi hasil hutan ialah kawasan 

mangrove, dataran banjir dan hutan rawa. Semua bentuk lahan basah mendukung 

sumberdaya satwa liar. Kecuali lahan gambut, semua bentuk lahan basah yang lain 

merupakan kawasan perikanan. Estuari, kawasan mangrove, dataran banjir dan rawa air 

tawar berdayaguna menghasilkan pakan. Dataran banjir, rawa air tawar, danau, lahan 

gambut dan hutan rawa menjadi sumber pemasok air. Lahan basah juga dapat 

dikembangkan untuk produksi pertanian, terutama dataran banjir, rawa air tawar, danau 

dan lahan gambut. Beberapa lahan basah mengandung energi potensial yang dapat 

digunakan manusia, biasanya dalam bentuk bahan tumbuhan dan gambut (Dugan, 1990). 

Kemampuan gambut menyimpan air luar biasa. Kapasitas rerata gambut menambat 

air ialah 850 mm.m-1 atau 0,85 m3 air dalam setiap m3 gambut. Pedoman pengembangan 

sumberdaya air untuk masyarakat umum di Indonesia ialah sumber air dengan debit 1 l.d-1 

mencakupi kebutuhan air domestik 1.000 orang, berarti 86 l.h-1 tiap orang. Maka jumlah 

air yang tersimpan dalam satu m3 gambut akan cukup untuk memenuhi kebutuhan satu 

orang selama 10 hari (Notohadiningrat, 1996). Selanjutnya dapat dihitung kebutuhan air 

setahun setiap orang dapat dipenuhi oleh gambut 36,5 m3 atau 36,5 m2 gambut setebal 1 m. 

Jadi, setiap hektar gambut setebal 1 m dapat mencukupi kebutuhan air setahun 274 orang. 

Hutan menghasilkan berbagai hasil berguna, seperti kayu bakar, kayu bangunan, 

zat penyamak, damar, bahan obat, dll. Sumberdaya satwa liar dapat menghasilkan a.l. 

daging, kulit, madu dan telur (burung, kura-kura). Banyak lahan basah menyediakan 

habitat yang kaya hara dan terlindung bagi ikan untuk pemijahan, ipukan (nursery), atau 

habitat ikan dewasa. Bahan pakan yang dihasilkan dapat berupa daun pohon (mangrove), 

rumput dan polong biji. Di Peru dan Bolivia penduduk sekitar danau memanen vegetasi 

akuatikselam (submerged aquatic vegetation) untuk pakan ternak (Dugan, 1990). 

Banyak lahan basah telah diubah sama sekali menjadi lahan budidaya pertanian 

intensif. Akan tetapi banyak pula yang dibudidayakan tetap dalam bentuk alaminya. Di 
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Indonesia petani Bugis dan Banjar dengan teknik tradisional mereka sejak puluhan tahun 

telah membudidayakan lahan rawa pasang surut dengan hasil baik. Pertanaman pokok ialah 

padi, yang sering dikombinasikan dengan kelapa dan pohon buah. Jagung, ubikayu dan 

sayuran juga ditanam. Khususnya budidaya sayuran mempunyai prospek bagus. 

Intensifikasi budidaya dapat dijalankan dengan sistem surjan, yang tidak banyak 

mengganggu sistem alami yang ada. 

 

Lahan Basah dan Warisan Alam 

 

Banyak lahan basah menunjang kehidupan satwa liar dalam konsentrasi besar 

spesies-spesies tertentu dan keanekaan spesies. Yang paling menonjol ialah keanekaan 

spesies ikan. Mosaik vegetasi juga mengujud nyata. Maka lahan basah merupakan waduk 

generik penting bagi spesies tumbuhan tertentu. Padi liar lahan basah tetap merupakan 

sumber penting bahan genetik baru untuk menciptakan varietas padi unggul, khususnya 

yang beradaptasi pada lahan basah. Lahan basah merupakan sumber plasma nutfah yang 

kaya, maka merupakan kimah (asset) ilmiah yang sangat berharga. 

Kekhasan pemandangan lahan basah dan bentuk kehidupan yang ada di dalamnya 

menarik wisata alam (Dugan, 1990). Tampakan-tampakan khas lahan basah berupa 

keanekaan hayati, warisan alam dan pemandangan rekreatif memunculkan kebutuhan akan 

mempertahankan keutuhan lahan basah. 

 

Lahan Basah dan Penyakit 

 

Malaria, demam kuning (yellow fever), demam berdarah, filariasis dan encephalitia 

termasuk penyakit tropika dan subtropika yang berkaitan dengan lahan basah. Semula 

keadaan ini membuat orang menjauhi lahan basah. Dari sisi preservasi lahan basah, 

ketakutan orang pada lahan basah dapat dianggap mengandung hikmah. Akan tetapi 

kemudian, dengan alasan memberantas penyakit, orang di banyak negara seperti di Eropa, 

Amerika Serikat, Amerika Tengah, Afrika dan juga Indonesia, melakukan pembukaan dan 

pengatusan lahan basah secara besar-besaran. Akibatnya, banyak lahan basah menjadi 

rusak dan yang paling menderita adalah kawasan mangrove. 

Pembukaan kawasan mangrove besar-besaran di Jawa, Panama dan Puerto Rico 

dengan maksud memberantas nyamuk Anopheles yang menjadi vektor malaria justru 
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meningkatkan serangan penyakit malaria karena spesies nyamuknya berganti yang justru 

menyukai tempat-tempat yang terang. Di negara-negara yang berhasil membasmi penyakit 

malaria, seperti di Eropa bagian selatan, keberhasilan itu diragukan apakah benar karena 

penghilangan lahan basah ataukah karena perbaikan sanitasi dan perumahan. Di negara-

negara itu sampai sekarang spesies nyamuk pengantar penyakit malaria masih tetap ada 

(Maltby, 1986; Dugan, 1990). 

 

Kelenyapan Lahan Basah 

 

Sebab-sebab yang melenyapkan lahan basah ialah (Maltby, 1986; Dugan, 1990) 

A. Tindakan manusia 

a. Langsung 

1. Pengatusan untuk pertanian, kehutanan dan kesehatan (pengendalian nyamuk), 

yang merusak semua bentuk lahan basah. 

2. Penimbunan untuk menyingkirkan limbah padat, membuat jalan, dan 

pembangunan kawasan perdagangan, pemukiman dan industri; konversi untuk 

akuakultur dan marikultur; konstruksi bendung, bendungan, tanggul dan 

dinding laut untuk mengendalikan banjir, memasok air, irigasi dan 

perlindungan badai; pelepasan bahan pencemar (pestisida, sedimen) dan 

pembebanan hara (nutrien loading) dari air buangan (sewage) domestik dan 

aliran limpas pertanian, yang terutama merusak estuari, sistem pantai terbuka, 

dataran banjir, rawa air tawar dan danau. 

3. Pengerukan dan kanalisasi aliran untuk pelayaran dan perlindungan banjir, yang 

terutama merusak estuari dan rawa air tawar. 

4. Menambang gambut, krikil dan bahan lain, yang terutama merusak estuari, 

sitem pantai terbuka, dataran banjir, danau, lahan gambut dan hutan rawa. 

5. Pengambilan air tanah, yang terutama merusak dataran banjir dan rawa air 

tawar. 

b. Tidak langsung 

1. Pengalihan sedimen dengan bendungan, saluran dalam dan struktur lain, yang 

terutama merusak estuari, sistem pantai terbuka, dataran banjir dan rawa air 

tawar. 
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2. Penyedotan air tanah, minyak dan gas bumi serta pengambilan mineral lain 

yang menimbulkan amblesan (subsidence), yang pada gilirannya merusak 

terutama estuari, sistem pantai terbuka, dataran banjir, rawa air tawar dan 

danau. 

B. Tindakan alami 

1. Amblesan, yang terutama merusak estuari, sistem pantai terbuka, danau, lahan 

gambut dan hutan rawa. 

2. Kenaikan aras laut, yang terutama merusak estuari, sistem pantai terbuka dan hutan 

rawa. 

3. Kekeringan, yang merusak semua bentuk lahan basah. 

4. Badai, yang terutama merusak estuari, sistem pantai terbuka, lahan gambut dan 

hutan rawa. 

5. Erosi, yang terutama merusak estuari, sistem pantai terbuka, dataran banjir dan 

lahan gambut. 

6. Akibat hayati, yang terutama merusak dataran bajiir, rawa air tawar dan danau. 

 

Faktor-faktor yang mendorong orang berbuat yang mendatangkan kerusakan lahan basah 

ialah (Dugan, 1990) 

1. Pengertian terbatas 

Orang biasa menilai kegunaan lahan basah, seperti lazimnya terhadap lahan pada 

umumnya, berdasarkan hasil yang dapat dijual yang dapat diperoleh dari lahan basah 

(hasil yang dapat dirupakan uang), seperti ikan, kulit, hasil hutan, hasil pertanian, dsb. 

Akan tetapi harkat lahan basah mencakup pula layanan terhadap lingkungan, seperti 

pembersihan air, pengaturan neraca air dan iklim mikro, pengendalian pelepasan air, 

dsb., yang tidak dapat dinilai dengan uang. Maka terjadi kedoyongan (bias) sistematik 

dalam berfikir, yang mendahulukan pengembangan ekonomi daripada konservasi. 

Akibatnya, lahan basah secara berangsur mengalami degradasi. 

2. Pandangan dagang 

Orang melihat lahan basah sebagai kimah ekonomi yang harus dapat dikembangkan 

untuk mencari untung. Penghitungan nisbah untung-biaya (BC ratio) dijadikan pangkal 

tolak tindakan. 

3. Kekahatan dalam konsep perencanaan 
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Degradasi lahan basah sering disebabkan oleh faktor-faktor yang berdada di luar lahan 

basah. Banyak lahan basah yang rusak karena kemasukan aliran limpas yang membawa 

zat-zat kimia pertanian, bahan buangan dari lengkapan pengolah limbah (waste 

treatment plant) atau bahan erosi. Sistem hidrologi lahan basah sering dikacau oleh 

keputusan yang dibuat bagi wilayah di luar batas lahan basah, seperti membuat jalan 

dan bendung. Perencanaan disusun secara pragmatik untuk menyelesaikan persoalan 

secara ad hoc, sehingga tidak serbacakup (comprehensive) dan terpadu. 

4. Kekahatan kebijakan 

Prioritas pemerintah sering saling bersaing karena kepentingan sektoral yang tidak 

sejalan satu dengan yang lain. Banyak kasus terjadi di berbagai bagian dunia bahwa 

meskipun pemerintah mempunyai tanggungjanji (commitment) kuat bagi konservasi 

lahan basah, namun kebijakan pertanian nasional menghendaki mendahulukan 

pembukaan dan pengatusan lahan basah untuk dikonversi menjadi lahan budidaya. 

Kepentingan membangun kawasan industri, kawasan hunian mewah atau padang 

rekreasi papan atas menggusur kepentingan konservasi lahan basah. 

5. Kelemahan kelembagaan yang berpangkal pada 

a. Pengelolaan lahan basah dengan organisasi sektoral tanpa integrasi dan koordinasi 

yang efektif. 

b. Metodologi pengelolaan yang tidak mencukupi. 

c. Kekurangan staf yang memenuhi syarat. 

d. Peraturan perundang-undangan yang tidak mencukupi dan penegakan hukum yang 

lemah. 

e. Keterbatasan dana. 

 

Masa Depan Lahan Basah 

 

Masa depan lahan basah rupa-rupanya lebih ditentukan oleh kesudahan pedebatan 

politik dan hukum serta perkembangan ekonomi dan sosial daripada oleh proses-proses 

alam apapun (Malby, 1986). Politik yang dapat disebut seni menjalankan metode dan 

sistem pemerintahan (Hornby, dkk., 1974), mempunyai sisi pribadi dan sisi kaedah umum. 

Bagi kemaslahatan pengembangan lahan basah, sisi pribadi perlu diberi wawasan 

lingkungan yang dapat dilakukan lewat pendidikan. Sisi kaedah umum perlu diberi konteks 

konservasi sumberdaya alam dengan peraturan perundang-undangan. Perkembangan sosial 
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perlu dibina ke arah pembentukan konsensus menghargai lingkungan dengan disiplin yang 

dibentuk lewat penegakan hukum yang panggah (consistent), jujur dan adil. Perkembangan 

ekonomi perlu diarahkan ke pengimbangan tujuan produksi dan konservasi yang dapat 

dicapai dengan mengurangi prioritas politik ekonomi pertumbuhan tinggi. 

Lahan basah yang dapat memberikan maslahat macam-macam kepada manusia. 

Beberapa maslahat berskala regional dan global. Ini berarti bahwa lahan basah di suatu 

tempat mengemban kepentingan internasional dan multidimensional, disamping melayani 

kebutuhan nasional. Maka lahan basah tidak boleh kita gunakan semata-mata menurut 

keinginan dan kepentingan kita sendiri. 

Tidak semua bentuk lahan basah, bahkan tidak semua lahan basah yang sebentuk 

dapat menjalankan semua fungsi secara sama baik. Maka perlu pengaturan penggunaan 

dengan sistem tataguna lahan. Ada kawasan lahan basah yang perlu dipreservasi untuk 

fungsi perlindungan lingkungan dan fungsi pelanjutan (sustaining) produksi yang 

berlangsung di lahan lain, baik yang lahan basah maupun yang lahan kering. Ada kawasan 

lahan basah yang boleh dikembangkan untuk produksi dengan teknik konservasi yang 

efektif. Untuk dapat menetapkan tataguna lahan yang andal, yang menjamin preservasi, 

konservasi dan produksi, diperlukan informasi lengkap tentang watak lahan basah masing-

masing dan perilakunya dalam asosiasi antarlahan basah. 

Untuk menyelamatkan lahan basah selaku sumberdaya dan kimah, tidak saja demi 

kenikmatan generasi kini, akan tetapi juga demi kenikmatan banyak generasi mendatang, 

diperlukan pembaharuan sikap dan pandangan seluruh masyarakat. Dengan jelas Maltby 

(1986) mengatakan bahwa ekonomi, rekayasa, ekologi dan lingkungan bukanlah ujud-ujud 

yang terpisah, melainkan gatra-gatra dari satu ujud tunggal yang disebut ekosistem. Maka 

pengembangan lahan basah harus berlandaskan konsep holistik dan perencanaan yang 

serbacakup (comprehensive). 

Oleh karena rekayasa adalah gatra ekosistem, sedang teknologi adalah hasil 

rekayasa, maka suatu teknologi tertentu hanya berlaku khusus untuk suatu ekosistem 

tertentu. Oleh karena suatu lahan basah merupakan suatu ekosistem, tiap lahan basah 

memerlukan teknologi yang cocok diterapkan di suatu lahan basah tertentu, tidak dengan 

sendirinya cocok diterapkan pula di lahan basah yang lain. Asas alih teknologi tidak 

berlaku dalam kegiatan yang melibatkan proses-proses alam. 
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