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Pengertian 
 

Lahan basah adalah istilah kolektif tentang ekosistem yang pembentukannya 

dikuasai air, dan proses serta cirinya terutama dikendalikan air. Suatu lahan basah adalah 

suatu tempat yang cukup basah selama waktu cukup panjang bagi pengembangan vegetasi 

dan organisme lain yang teradaptasi khusus (Maltby, 1986). Lahan basah ditakrifkan 

(define) berdasarkan tiga parameter, yaitu hidrologi, vegetasi hidrofitik, dan tanah hidrik 

(Cassel, 1997). 

Lahan basah mencakup suatu rentangan luas habitat pedalaman, pantai, dan marin 

yang memiliki sejumlah tampakan sama. Konvensi Ramsar 1971 menakrifkan lahan basah 

yang penting secara internasional sebagai berikut (Dugan, 1990). 

Lahan basah adalah wilayah rawa, lahan gambut, dan air, baik alami maupun buatan, 

bersifat tetap atau sementara, berair ladung (stagnant, static) atau mengalir yang bersifat 

tawar, payau, atau asin, mencakup wilayah air marin yang di dalamnya pada waktu surut 

tidak lebih daripada enam meter. 

 

Konvensi Ramsar memilahkan lahan basah berdasarkan ciri biologi dan fisik dasar 

menjadi 30 kategori lahan basah alami dan 9 kategori lahan basah buatan. Ketigapuluh 

kategori lahan basah alami dipilahkan lebih lanjut menjadi 13 kategori berair asin dan 17 

kategori berair tawar. Lahan basah buatan mencakup waduk, lahan sawah, jejaring irigasi, 

dan lahan akuakultur (perkolaman tawar dan tambak). Untuk meringkus tinjauan, 

penggolongan lahan basah alami boleh dikurangi menjadi 7 satuan bentanglahan 

(landscape) yang seluruhnya merupakan komponen penting bagi penetapan kerangka 

perencanaan konservasi lahan basah. Ketujuh satuan bentanglahan tersebut adalah estuari, 

pantai terbuka, dataran banjir, rawa air tawar, danau, lahan gambut, dan hutan rawa 

(Dugan, 1990). 
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Perhatian Kepada Lahan Basah 
 

Di dunia sampai sekarang masih banyak kontroversi dalam mencerapi lahan basah. 

Akibat kontroversi yang berkepanjangan, kebijakan menangani lahan basah tidak jelas, 

nasib lahan basah tidak menentu, dan kerusakan lahan basah tidak tertanggulangi. 

Sesungguhnya, lahan basah merupakan komponen penting beraneka ekosistem 

karena berfungsi menyimpan air banjir, memperbaiki mutu air, dan menyediakan habitat 

bagi margasatwa (Cassel, 1997). Dalam kenyataan lahan basah dapat menyediakan 

sederetan barang dan jasa penting bagi manusia dalam penggunaan langsung dan tidak 

langsung, kesejahteraan margasatwa, dan pemeliharaan mutu lingkungan. Proses biofisik 

yang menjadi gantungan penyediaan barang dan jasa, juga menopang fungsi dan struktur 

ekosistem. Namun demikian, kenyataan penting tersebut tidak tercerapi oleh masyarakat 

umum, termasuk para pemimpinnya. Kegandaan gatra (aspect) yang nengisyaratkan bahwa 

kelestarian lahan basah memerlukan pengimbangan cermat antara produksi dan konservasi, 

luput dari perhatian. Akibatnya, pemeliharaan lahan basah alami di kebanyakan negara 

memperoleh prioritas rendah. Sikap masa bodoh dan ketidakperdulian akan konservasi, 

membuat konversi lahan basah terus berlanjut dengan alasan “menggunakan lahan basah 

secara lebih baik” (Dugan, 1990; Maltby & Immirzi, 1996). 

Konvensi Ramsar belum diikuti secara luas oleh bangsa-banqsa. Sampai sekarang 

baru 55 negara yang meratifikasinya untuk memajukan kerjasama internasional dalam 

konservasi lahan basah. Jumlah ini masih kurang daripada sepertiga jum1ah bangsa di 

dunia. Bagian dunia yang perwakilannya paling lemah ialah Amerika Latin, Asia, dan 

Afrika (Dugan, 1990). Negara-negara sedang berkembang atau miskin seharusnya paling 

berkepentingan memelihara lahan basah, baik sebagai ekosistem, sumberdaya, maupun 

kimah (asset) nasional. 

Konversi lahan basah yang telah berlangsung berabad-abad di berbagai bagian 

dunia telah merusakkan jutaan hektar lahan basah, terutama di negara-negara industri. 

“Dosa” memang tidak membedakan negara kaya dengan yang miskin. Pengatusan 

(drainage) lahan basah berlangsung besar-besaran dengan alasan mengurangi bahaya 

banjir, memperbaiki sanitasi, dan mereklamasi untuk pertanian. Pengembangan pertanian 

paling banyak menghilangkan lahan basah. Sebagai contoh, di Amerika Serikat pada kurun 

waktu antara 1950an dan 1970an, 87% lahan basah yang hilang disebabkan oleh 

pengembangan pertanian, 8% oleh pengembangan kota, dan 5% oleh pengembangan lain 
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(Maltby, 1986). Di Amerika Serikat biaya yang tertanam dalam konversi lahan basah 

berjumlah milyaran dolar. Sejak kedatangan emigran Eropa, Amerika Serikat telah 

kehilangan sekitar 54% luas lahan basahnya atau 87 juta hektar. Beberapa daerah di 

Perancis telah kehilangan lahan basahnya sebanyak 40-80%. Di Selandia Baru ditaksir 

lebih daripada 90% lahan basah alami telah dirusak sejak kedatangan, para emigran Eropa, 

dan sampai sekarang pengatusan terus berlanjut. Di Filipina, 6t% (300.000 ha) luas lahan 

mangrove hilang selama 60 tahun dari tahun 1920 sampai dengan tahun 1980. Di Brasil 

kebanyakan lahan basah estuanin telah terdegradasi sebagai akibat pencemaran (Maltby, 

1986; Dugan, 1990). 

Tidak ada catatan tentang nasib lahan basah di Indonesia. Barangkali memang 

seluruh lahan basah di Indonesia masih utuh karena terkonservasi baik, atau karena kita 

menerapkan kriteria evaluasi yang berbeda. Kalau kita semata-mata menggunakan 

kriterium keuntungan jangka pendek tanpa menimbang kerugian jangka panjang, sudah 

barang tentu kita dapat mengatakan lahan basah kita masih utuh. 

Di Amerika Serikat salahguna (misuse) lahan basah yang menjurus ke perusakan 

didorong oleh penerbitan suatu undang-undanq US Federal Swamp Land Act tahun 1849-

50 dan 1860. Pada waktu itu pengatusan lahan basah dipandang sebaqai suatu ikhtiar 

progresif yang dilandasi semangat kemasyarakatan demi memajukan kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat (Dugan, 1990). Kesalahan cerapan ini bertahan selama lebih 

daripada seabad dan baru dapat disingkirkan oleh Konvensi Ramsar 1971. 

Kepedulian masyarakat dunia terhadap keselamatan lahan basah lambat laun 

hertumbuh. Berbagai ketentuan dan peraturan perundnng-undangan diterbitkan nntuk 

melindungi lahan basah terhadap perambahan yang merusak. Sebagai contoh, sejak tahun 

1975 lahan basah di Amerika Serikat menurut hukum, dimasukkan dalam “air negara” 

(waters of the USA) dan dengan demikian segala kegiatan yang diadakan di dalam kawasan 

lahan basah memerlukan izin Army Corps of Engineers. Pada bulan Mei 1977 Presiden 

Carter menerbitkan Executive Order No. 11990 tentang “Priorities of Wetlands” yang 

memerintahkan konservasi lahan basah suatu prioritas bagi semua badan federal dan 

menyediakan dana bagi menjalankan perintah tersebut. The Clean Water Act of 1977 

memberikan pengendalian lebih ketat atas kegiatan yang menyangkut lahan basah (Maltby, 

1986). Meskipun boleh dikatakan lambat sekali, Soil Science Society of America 

memperlihatkan kepeduliannya mengenai masalah lahan basah dengan membentuk 
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Division S-10 Wetland Soils pada tahun 1993. Divisi ini khusus mewadahi pemikiran dan 

perhatian terhadap penelitian dan publikasi tentang lahan basah. 

Indonesia mempunyai peraturan penundang-undangan yang mengatur penggunaan 

1ahan, antara lain UURI No. 5 Th. 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, 

UURI No. 5 Th. 1990 tentang Konsenvasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 

Keppres RI No. 32 Th. 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dan yang terbaru 

UURI No. 23 Th. 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan-peraturan 

tersebut tidak mengatur lahan basah secara khusus, akan tetapi mencakupnya sebagai 

bagian dari lahan secara umum atau pencakupannya tertafsirkan secara tersirat. Berbeda 

dengan peraturan-peraturan tadi yang berkonsep konservasi, terbit Keppres RI No. 82 Th. 

1995 yang jnstru berkonsep konvensi lahan, khususnya lahan gambut dan lahan basah lain 

yang berasosiasi. Penerbitan Keppres ini nempertajam kontroversi antara konversi dan 

konsenvasi di Indonesia. 

 

Nilai Lahan Basah 
 

Nilai lahan merupakan gabungan tiga parameter, yaitu fungsi yang dapat 

dikerjakan, hasilan (product) yang dapat dibangkitkan, dan tanda pengenal (attribute) 

berharga pada skala ekosistem yang dapat disajikan. Tiap lahan basah tersusun atas 

sejumlah komponen fisik, kimia, dan biologi, seperti tanah, air, spesies tumbuhan dan 

hewan, serta zat hara. Proses yang terjadi antarkomponen dan di dalam tiap komponen 

membuat lahan basah dapat mengerjakan fungsi-fungsi tertentu, dapat membangkitkan 

hasilan, dan dapat memiliki tanda pengenal khas pada skala ekosistem. Tidak semua ciri 

(characteristic) ada pada tiap lahan basah. Maka tidak semua lahan basah dapat 

menjalankan semua fungsi dan tidak senmua fungsi dapat dikerjakan sama di tiap lahan 

hasah (Dugan, 990). 

Fungsi khusus terpenting lahan basah mencakup pengimbuhan (recharge) dan 

pelepasan (discharge) air bumi (ground water), penqendalian banjir, melindungi garis 

pantai terhadap abrasi laut, penambatan sedimen, toksikan, dan hara, serta pemendaman 

(sequestering) karbon khususnya di lahan gambut. Hasilan yang dapat dibangkitkan ialah 

sumberdaya hutan, sumberdaya pertanian, perikanan, dan pasokan air. Tanda pengenal 

berharga pada skala ekosistem ialah keanekaan hayati, keunikan warisan alami (geologi, 

tanah, margasatwa, ikan, edafon, vegetasi), dan bahan untuk penelitian ilmiah. Lahan 
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basah, khususnya lahan gambut, merupakan gudang penyimpan informasi, sangat berguna 

tentang lingkungan purba (paleoenvironment) berkenaan dengan ragam vegetasi, keadaan 

iklim, lingkungan pengendapan, dan pembentukan gambut sendiri (dimodifikasi dari 

Dugan, 1990; dan Page, 1995). 

Soal fungsi dan tanda pengenal berharga mensyaratkan konservasi penuh, sedang 

persyaratan dalam soal hasilan berkisar antara kenservasi penuh dan konversi lengkap. 

Pasokan air memerlukan konservasi penuh. Pengembangan sumberdaya pertanian 

menghendaki konversi lengkap. Pengembanqan sumberdaya hutan dan ikan dapat men-

syaratkan konversi lengkap, cukup dengan konversi terbatas, atau tidak perlu konversi. 

Pengembangan sumberdaya hutan untuk hasilan alami, seperti bahan tumbuhan obat atau 

rempah, damar, getah, dan madu, tidak memerlukan konversi. Untuk hasilan kayu dari 

hutan alam tidak diperlukan konversi, akan tetapi dapat mengakibatkan konversi tanpa 

diniati karena mengusik ekosistem melampaui batas daya 1entingnya (resilience). 

Diperlukan konversi lengkap untuk hasilan kayu dan hutan tanaman. Pengusahaan 

akuakultur tambak mengkonversi lengkap lahan basah mangrove. Pengembangan 

sumberdaya perikanan di perairan umum tidak memerlukan konversi. Dalam sistem 

tertentu, antara lain beje masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. dipenlukan konversi 

terbatas dengan menggali handil yang berujung di cekungan berair. Handil digunakan 

untuk menggiring ikan dari sungai masuk ke dalam cekungan berair dan kolam alami mi 

digunakan untuk menjebak dan menangkap ikan. 

Kinerja lahan basah membangkitkan hasilan dan jasa lingkungan dan ekonomi. 

Masyarakat umum masih sulit memahami kepentingan hasilan dan jasa lingkungan 

berhubung hasilan dan jasa tersebut sulit dihargai dengan uang karena tidak biasa 

dipertukarkan denqan mekanisme pasar. Padahal banyak hasilan atau jasa lingkungan 

Iahan basah yang secara ekonomi penting sekali bagi hanyak bentuk kegiatan manusia 

(Burbridqe, 1996). Sebaqai contoh, jasa lingkungan lahan basah menambat air membantu 

mengurangi kerusakan karena banjir yang dapat dinilai dengan uang niilyaran rupiah. Con-

toh lain, jasa lingkungan lahan basah nembersihkan air dapat dinilai dengan uang menurut 

pengurangan pengeluaran untuk memelihara kesehatan ponduduk. 

Ada hasilan yanq diperoleh dari luar lahan basah yang dapat dijual sebetulnya 

berasal dan lahan basah. Contoh, ikan dewasa yang tertangkap di hilir sungai berpijah dan 

bertumbuh di lahan basah yang ada di hulu sungai. Seringkali jasa yang dibangkitkan lahan 

basah utuh dirasakan maslahatnya di luar lahan basah. Oleb karena asas kausalitas 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 6

peristiwa alam tidak difahami, masyarakat umum tidak dapat menghargai upaya konservasi 

lahan basah. Ketidakpedulian atau ketidaktanggapan akan masalah-masalah lingkungan 

dan konservasi barangkali dapat dirunut ke kelemahan pendidikan lingkungan di dalam 

dan di luar sekolah (Ponniah, 1997). 

Ada nasabah (relationship) erat antara faktor biogeofisik, ekonomi, dan sosial-

budaya dalam kegiatan pengembangan lahan basah yang digambarkan oleh Burbridge 

(1996) dengan diagram Venn berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Nasabah antara ketiga faktor pokok pengembangan lahan basah 
(menurut Burbridge, 1996) 

Kendala utama dalam mengembangkan sumberdaya pertanian di lahan basah ialah 

ketercapaian (accessibility) dan keterlintasan (trafficability) yang buruk karena letak 

kebanyakan lahan basah terpencil dan dengan prasarana jalan yang sangat terbatas, dan 

tanahnya pada umumnya berkapasitas tumpu (bearing capacity) rendah. Kapasitas tumpu 

rendah bernasabah dengan konsistensi lemah yang menyebabkan pertanaman pohon 

cendrung bertumbuh miring tidak keruan dan akhirnya dapat tumbang. Hal ini menyulitkan 

pemanenan basil dan seringkali sangat menekan kapasitas produksi penuh. 

Kendala lain ialah keanekaan jarak pendek faktor-faktor penentu hasilpanen, 

termasuk tebal dan tingkat dekomposisi gambut, hidrologi, tanah, dan kemasaman tanah 

serta air, yang menyebabkan hasilpanen dalam petakan tidak seragam. Kendala berikut 

ialah amblesan (subsidence) dan pembentukan kemasaman sulfat. Kendala penting khusus 

di lahan gambut mencakup percepatan dekomposisi gambut, terjadinya hidrofobisitas 

bahan gambut yang takterbalikkan, kenaikan kapiler air lambat yang dapat membatasi 

imbuhan air ke mintakat perakaran (rooting zone) tanaman semusim, dan volum efektif 

perakaran kecil karena kerapatan lindak gambut sangat rendah. Imbuhan air lambat ke 

mintakat perakaran berakibat pertanaman menghadapi risiko kekeringan selama cuaca 

biogeofisik 

ekonomi 
sosial-
budaya 

daerah nasabah 
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kering (Notohadiprawiro, 1996). 

Untuk menghilangkan kendala yang begitu banyak, khususnya di lahan gambut, 

pengembangan sumberdaya pertanian di lahan basah sangat bergantung pada upaya 

konversi besar-besaran. Konversi lengkap jelas mendatangkan dampak berat sekali atas 

fungsi dan struktur ekosistem lahan basah. Kenyataan ini tidak berarti lahan basah tidak 

boleh sama sekali dimanfaatkan untuk produksi pertanian. Bagaimanapun juga, lahan 

basah Indonesia yang dapat diperkirakan mencapai luas 27 juta ha merupakan kimah 

(asset) nasional penting sekali dan karena itu perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. termasuk 

untuk raengembangkan pertanian. Yang perlu difikirkan ialah agar pengembangan hasilan 

dan jasa ekonomi jangan sampai mengorbankan fungsi lingkungan, warisan kekayaan alam 

dan wahana penelitian ilmiah. 

 

Mengenali Lahan Basah Lebih Baik 
 

Masih banyak watak, perilaku, dan kegunaan sebenarnya lahan basah yang belum 

kita ketahui dan fahami. Tanpa pengetahuan yang memadai, pengelolaan lahan basah tidak 

mungkin menghasilkan kemaslahatan menyeluruh yang berkelanjutan, baik dari perspektif 

ekonomi, sosial-budaya, maupun lingkungan. Indonesia memiliki lahan basah terluas di 

kawasan tropika. Belum ada angka luas lahan basah dan luas lahan gambut di Indonesia 

yang darat diterima umum. Ada yang menyebut luas lahan gambut Indonesia 17 juta ha 

dan ada yang mengatakan 27 juta ha (Rieley. dkk., 1996). Barangkali dapat diterima kalau 

yang 27 juta ha adalah seluruh lahan basah, sedang yang 7 juta ha adalah lahan gambut. 

Angka luas lahan gambut Indonesia yang lebih sening diajukan dalam pustaka 

internasional ialah 17 juta ha (Maltby, 1986). 

RePPProt mengajukan dua angka luas lahan gambut Indonesia yang berbeda 

nenurut pengukuran tahun 1988 dan 1990. Luas pada tahun 1988 dan 1990 masing-masing 

ialah 20.072.825 ha dan 17.852.925 ha. Menurut Rieley, dkk. (1996), perbedaan antara 

kedua angka tersebut barangkali berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan dan 

kehilangan lahan gambut karena penebangan hutan, pengatusan, dan pengembangan untuk 

produksi dan pemukiman. Kehilangan lahan gambut paling besar selama dua tahun 

tersebut (1988-1990) terjadi di Sumatera dari 8.253.450 ha berkurang nenjadi 6.941.250 

ha, berarti menyusut sehanyak 16%. 

Diantara begitu banyak masalah yang perlu ditelaah dan ditangani untuk 
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nengungkapkan hakikat lahan basah selengkapnya dan untuk menentukan sistem 

pengelolaannya yang berkelanjutan ada beberapa masalah yang perlu diprioritaskan. Di 

mana-mana 1ahan basah hilang atau berubah karena perusakan proses atau oleh 

intensifikasi pertanian, urbanisasi, pencemaran, pembangunan bendung, pengalihan air 

regional dan intervensi atas sistem ekologi dan hidrologi. Di negara-negara sedang 

berkembang, kehilangan lahan basah pada gilirannya memberikan dampak berat atas 

masyarakat Setempat yang hidupnya bergantung pada sumberdaya tersebut. Untuk dapat 

menyelesaikan persoalannya, sebab-sebab pasti kehilangan lahan basah perlu dianalisis dan 

dikenali cara-cara menanganinya (Dugan, 1990). 

Rincian sebab-sebab kehilangan lahan basah berkenaan dengan tindakan manusia 

ialah: 

secara langsung:  - pengatusan untuk pertanian, kehutanan, dan pengendalian nyamuk 

- penggalian saluran untuk navigasi dan perlindungan terhadap banjir 

- penimbunan atau peninggian lahan untuk jalan dan pembangunan 

kawasan tempat tinggal dan industri 

- konversi untuk akuakultur atau marikultur 

- pembuatan bendung, tanggul, dan dinding penahan laut untuk 

pengendalian banjir, pasokan air, dan irigasi 

- pe]epasan pestisida, hara dan limbah rumah tangga dan aliran limpas 

pertanian, serta sedimen 

- nenambang gambut untuk bahan bakar atau medium semai 

- penyedotan air bumi berlebihan 

secara taklangsung: - pengalihan sedixnen oleh bendung dan saluran dalam 

- pengubahan hidrologi oleh saluran dan jalan 

- amblesan oleh pengatusan, pematangan tanah mineral, perubahan fisik 

dan kimia gambut, serta penyedotan air bumi berlebihan 

  (disadur dan dijabarkan dari Dugan, 1990). 

 

Prioritas pertama hendaknya diletakkan pada pelengkapan informasi tentang lahan 

basah dengan melakukan: (1) klasifikasi dan inventarisasi, (2) menaksir nilai,  (3) menaksir 

potensi pengelolaan sistem lahan basah, dan (4) penelitian. Klasifikasi dan inventarisasi 

membantu menentukan prioritas konservasi dan memudahkan analisis dampak 

pembangunan besar atas ekosistem lahan basah. Menaksir nilai nenjadi dasar menetapkan 

prioritas konservasi lahan basah nasional, menetapkan sasaran konservasi, dan analisis 
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tindakan pembangunan dalam hal hasilan dan jasa yang ingin diperoleh dari lahan basah 

bersangkutan. Menaksir petensi pengelolaan sistem lahan basah hendaknya dikerjakan dan 

dipercontohkan liwat pengelolaan eksperimental yang merangkaikan hampiran (approach) 

empinik denqan rancangbanqun dan pelaksanaan ilmiah. Penelitian diperlukan untuk 

memajukan kapasitas nasional mengelola lahan basah secara efektif (disarikan, dari Dugan, 

1990). Menaksir petensi pengelolaan sistem lahan basah dikenal di Indonesia dengan 

istilah AMDAL Regional lahan basah. 

Penelitian yang pertama-tama diperlukan ialah mengenai hal-hal yang mendasari 

fungsi lingkungan dan produksi lahan basah. Penelitian itu mencakup, (1) neraca air dan 

pengaruhnya atas regim air lahan kering yang berasosiasi, (2) faktor-faktor penentu mutu 

dan jumlah pasokan air, (3) sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi tanah hidrik sehubungan 

dengan regim air, (4) sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi gambut sehubungan dengan ragam 

dan genesisnya, serta tanggapannya terhadap hidnologi dan bahan-bahan amelioran, (5) 

pengaruh timbal-balik komposisi flora vegetasi dengan keadaan tanah dan air, 6) daur hara 

liwat antarmuka (interface) tanah dengan air, tanah dertgan vegetasi, dan air dengan 

vegetasi, (7) perikehidupan margasatwa, (8) iklim mikro, dan (9) pembangkitan CO2 dan 

CH4 serta pelepasannya ke atmosfer. 
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