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ABSTRAK 
 

Berbagai teknologi pengembangan lahan rawa lebak telah diketahui, akan tetapi dalam 
pemanfaatannya memerlukan informasi sumberdaya lahan dan penggunaan lahan yang spesifik 
dan sesuai dengan lokasi pengembangannya.  Aspek teknis tipologi lahan dan tipe luapan 
merupakan dua hal penting yang perlu diketahui sebagai dasar pengelolaan dan pengembangan 
lahan rawa lebak pada tahap awal. Keberhasilan pengembangan lahan rawa lebak untuk areal 
pertanian sangat tergantung pada teknologi yang diterapkan dan kondisi fisik lingkungan yang 
spesifik lokasi.  Dalam rangka mendukung pengembangan lahan rawa lebak di provinsi 
Kalimantan Selatan, diperperlukan  data dan informasi mengenai karakteristik dan potensi lahan 
rawa lebak.  Ada tiga dasar kajian untuk memperoleh data dan informasi mengenai karakteristik 
dan potensi lahan rawa lebak, yaitu aspek tanah, meliputi daya dukung tanah sesuai tipologi 
lahan dan karateristik yang menyertainya, aspek air yaitu pola genangan air yang sangat 
mempengaruhi terhadap pola penggunaan lahan rawa lebak, dan aspek sosial ekonomi yang akan 
mempengaruhi pendapatan petani.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa  sifat morfologi tanah 
pada lahan rawa lebak di Kalimantan Selatan  memperlihatkan, bahwa tanah terbagi 3 kelompok 
yaitu tanah organik (gambut), tanah mineral endapan sungai (tanggul), tanah mineral endapan 
marin.  Sebagian besar lahan rawa lebak di propinsi Kalimantan Selatan menyebar menempati 
satuan fisiografi aluvial pada posisi dataran banjir, rawa belakang (back swamps), peralihan 
antara tanggul sungai dan cekungan (depresi), dan daerah cekungan sungai.  Luas total lahan 
rawa lebak di Kalimantan Selatan sekitar 208.893 ha, dan yang telah difungsikan untuk tanaman 
pangan hanya seluas 78.544 ha.  Diperkirakan ketersediaan lahan rawa lebak yang berpotensi 
untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian cukup luas,  yang  meliputi : 1. lahan  
sawah padi rintak dan padi surung, 2. Lahan sawah padi rintak dan palawija 3. Lahan sawah padi 
rintak dan Hortikultura, 4. Usahatani perikanan dan 5. Usaha tani peternakan (itik alabio dan 
kerbau rawa).   
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