
 1 

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN LAHAN RAWA LEBAK 
 

Siwi Purwanto 
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Serealia 

Departemen Pertanian 
 
 

PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
 Berkurangnya lahan subur untuk usaha pertanian serta meningkatnya kebutuhan 
pangan nasional terutama beras akibat pertambahan jumlah penduduk menyebabkan pilihan 
pemenuhan kebutuhan pangan diarahkan pada pemanfaatan lahan lebak, baik untuk 
kepentingan pertanian maupun untuk pemukiman penduduk.  Penggunaan lahan lebak 
untuk pertanian dengan semestinya dan dilakukan secara efisien akan memberikan 
sumbangan bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi negara. Dengan kata lain, 
pemanfaatan lahan lebak dengan tidak semestinya akan menyebabkan kehilangan salah satu 
sumberdaya yang berharga, dikarenakan lahan lebak merupakan lahan merginal dan 
merupakan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui.  Pemanfaatan lahan lebak sebagai 
areal produksi pertanian khususnya tanaman pangan merupakan alternatif yang sangat 
tepat, mengingat arealnya yang sangat luas pemanfaatannya belum dilakukan secara 
intensif dan ekstensif. 
 Penyebaran lahan lebak menempati posisi peralihan diantara daratan dan sistem 
perairan, yaitu antara lahan kering dan sungai/danau, atau antara daratan dan lautan, oleh 
sebab itu sepanjang tahun atau dalam waktu beberapa bulan dalam setahun selalu jenuh air 
(water logged), mempunyai air tanah dangkal, atau tergenang.  Lahan lebak terdapat di 
cekungan, depresi atau bagian-bagian terendah di pelimbahan dan penyebar di dataran 
rendah sampai tinggi. 
 Saat ini luas lahan lebak di Indonesia diperkirakan mencapai 13,28 juta ha yang 
terdiri atas lebak dangkal 4.167 juta ha, lebak tengahan 6.075 juta ha, dan lebak dalam 
3.038 juta ha, tersebar di Sumatera, Papua dan kalimantan.  Lahan tersebut belum 
diusahakan secara maksimal untuk usaha pertanian, padahal dengan menerapkan teknologi 
penataan lahan serta pengolahan lahan dan komoditas pertanian secara terpadu, lahan lebak 
dapat dijadikan sebagai salah satu andalan sumber pertumbuhan agribisnis dan ketahanan 
pangan nasional. 
 Pada umumnya produksi tanaman, khususnya tanaman padi di lahan lebak masih 
relatif rendah, padahal peluang peningkatan produksi tersebut cukup besar mengingat 
arealnya cukup luas dan teknologi pemanfaatannya sudah cukup tersedia sementara 
budidaya pertanian yang diterapkan oleh petani umumnya belum sesuai anjuran.  Upaya 
peningkatan produksi tanaman pangan di lahan lebak guna mendukung ketahanan pangan 
nasional secara garis besar dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan lahan melalui 
peningkatan produktivitas lahan dengan intensifikasi penerapan teknologi dan perluasan 
areal tanam dengan meningkatnya IP dan penambahan baku lahan melalui pembukaan 
lahan baru. 
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Pengembangan Lahan Rawa Lebak 
 
 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (1993) memperkirakan bahwa di 
Indonesia terdapat lahan rawa seluas 33,4 juta ha, terdiri atas 20,1 juta ha lahan rawa 
pasang surut (tidal swamp) dan 13,3 ha lahan rawa lebak (fresh water swamp) yang terdiri 
dari lebak dangkal 4,168 juta ha, lebak tengahan 3,445 juta ha, lebak tengahan bergambut 
2,631 juta ha, lebak dalam 0,678 juta ha dan asosiasi lebak dalam dengan gambut dangkal 
2,361 juta ha.  Dari potensi tersebut, sampai dengan tahun 1996 baru dimanfaatkan seluas 
1,670 juta ha atau 5 persen.  Pemanfaatan lahan rawa yang masih rendah tersebut, tidak 
terlepas dari adanya berbagai kendala baik kendala fisik, biologi maupun sosial ekonomi 
sebagai berikut : 
1. Kendala fisik; meliputi genangan air, tingginya kemasaman tanah (pH tanah rendah), 

adanya zat beracun Al dan Fe, serta rendah dan beragamnya tingkat kesuburan tanah.  
Selain itu, kendala fisik yang paling membatasi pengembangan pertanian khususnya di 
lahan lebak adalah genangan air banjir yang datangnya tidak menentu dan mendadak di 
musim hujan serta kekeringan di musim kemarau. 

2. Kendala biologis; yang umum ditemukan di lahan rawa adalah hama penyakit dan 
gulma, tikus, orong-orong, dan babi hutan merupakan hama utama tanaman di lahan 
rawa yang seringkali sulit dikendalikan dan menggagalkan produksi, sedangkan 
penyakit yang sering ditemukan adalah blas dan busuk pelepah khususnya pada padi.  
Gulma memiliki pertumbuhan yang sangat cepat sehingga seringkali menyulitkan 
kegiatan persiapan lahan, waktu yang diperlukan lebih lama dengan biaya besar. 

3. Kendala sosial ekonomi; petani di lahan rawa lebak yang rata-rata berpendidikan 
rendah dan masih kuat menganut adat/budaya bertani tradisional, serta terbatasnya 
tenaga kerja dan permodalan atau agroinput; merupakan kendala utama untuk 
mengembangkan sistem usahatani yang intensif.  Petani masih sulit menerima 
perubahan dan mengadopsi teknologi usahatani baru.  Keterbatasan tenaga kerja dan 
permodalan mengakibatkan keluarga petani hanya mampu mengelola lahan rata-rata 1 
ha secara manual.  Keterbatasan sarana penunjang serta keterampilan dan kemampuan 
personalia kelembagaan teknis dan ekonomis mengakibatkan kelembagaan yang telah 
dibentuk (lembaga penyuluh, KUD, kelompok tani, lembaga pemasaran, dan lembaga 
perkreditan) tidak seluruhnya dapat melaksanakan fungsi sesuai yang diharapkan. 

 
 Lahan lebak yang berpotensi untuk pertanian diperkirakan seluas 10,19 juta ha dan 
yang baru dibuka seluas 1,55 juta ha (15,2%), sedangkan yang dimanfaatkan untuk 
pertanian sekitar 0,729 juta ha atau baru 7,2%.  Dari lahan lebak yang dimanfaatkan untuk 
pertanian tersebut, yang ditanami padi sekitar 694.291 ha dan yang ditanami padi 2 kali 
setahun baru sekitar 62.844 ha.  Dengan demikian masih terdapat areal yang sangat luas 
yang bisa dimanfatkan untuk produksi pertanian Tabel 1. 
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Tabel 1.  Sebaran luas areal lahan lebak yang ditanami padi di beberapa provinsi  

Wilayah  Lahan pasang surut (000 ha) Lahan rawa lebak 
Total* Potensi Reklamasi Total Diusahakan 

Sumatera (Riau, Sumsel 7.147 3.927 2.784 6.08* 413 
Kalimantan (Kalsel, Kalteng) 5.939 2.795 1.402 6.44** 317 
Sulawesi  371 - - - - 
Maluku/NT 237 - - - - 
Papua  6.415 2.808 - - - 
Jumlah  20.109 9.530 4.186 13.283 730 
Sumber :    *) Nugraha et al. (1993) 
     **) Dit. Bina Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan (1995) 
 
 
 Pada tahun 2003, Direktorat Perluasan Areal – Ditjen Bina Produksi Tanaman 
Pangan mulai merintis program kantong penyangga produksi padi di lahan rawa lebak 
(Tongga Prodi) yang baru dapat dilaksanakan pada tahun  2004 seluas 205.663 ha dan 
tersebar di 8 (delepan) propinsi dan 52 (lima puluh dua) kabupaten dan pada tahun 2005 
seluas 178.695 ha tersebar di 14 (empat belas) provinsi dan 74 (tujuh puluh empat) 
kabupaten. 
 Pola pengembangan penumbuhan kantong penyangga produksi padi di lahan rawa 
lebak dilaksanakan melalui peningkatan intensitas pertanaman dan penambahan baku lahan.  
Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan teknologi anjuran lahan.  Upaya tersebut 
dilakukan melalui pengembangan teknologi anjuran antara lain : penyiapan teknologi 
pengolahan lahan, penggunaan varietas unggul produksi tinggi yang telah beradaptasi 
dengan baik di daerah setempat, perbaikan tata air, penggunaan pompa air serta perbaikan 
teknologi panen dan pasca panen. 
 Selain menggunakan dana BPLM untuk mengembangkan lahan rawa lebak, maka 
pemerintah pada tahun 2004 telah memberikan bantuan benih (BR) yang merupakan benih 
bermutu dari varietas unggul nasional yang memiliki karakteristik sesuai dengan spesifik 
lahan lebak.  Bantuan tersebut dijadikan sebagai stimulan dalam mensukseskan 
pelaksanaan pengembangan lahan  lebak.   
 Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam rangka pengembangan lahan rawa 
lebak kedepan antara lain : 
1. Pola hidrologi yang berkaitan dengan pola hujan dan lama genangan air untuk mengatur 

waktu tanam yang tepat dan pola tanam setahun; 
2. Pemilihan dan penerapan varietas padi yang memiliki adaptasi terhadap kecepatan 

kenaikan air maupun pengurangan air/kekeringan; 
3. Jenis varietas padi yang memiliki ketahanan terhadap genangan air pada waktu 

pembibitan/persemaian ataupun ketahanan pertanaman padi terhadap kekeringan; 
4. Penataan lahan dengan peningkatan produktivitas lahan maupun kesuburan lahan; 
5. Pengembangan sarana dan prasarana seperti jalan usahatani, pompa air dan hand 

traktor; 
6. Percontohan sekolah lapang pengelolaan lahan lebak; 
7. Koordinasi kerja dengan instansi terkait dan stakeholder; 
8. Sosialisasi dan pengawalan serta pembinaan yang terus-menerus.   
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MASALAH PENGEMBANGAN PROGRAM TONGGAPRODI 
 
 Berbagai permasalahan dan tantangan dalam upaya pengembangan lahan lebak 
melalui program penumbuhan kantong penyangga produksi padi di lahan rawa lebak untuk 
usaha pertanian adalah kondisi rejim air yang fluktuatif dan seringkali sulit diduga, 
hidrotopografi lahannya beragam dan umumnya belum ditata dengan baik, kebanjiran pada 
musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau terutama di lahan lebak dangkal dan 
sebagian lahannya bertanah gambut. 
 Selain masalah lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat serta kelembagaan dan 
prasarana pendukung umumnya belum memadai bahkan belum ada terutama menyangkut 
masalah kepemilikan lahan, keterbatasan tenaga kerja dan modal kerja, serta kemampuan 
petani dalam memahami karakteristik dan teknologi pengelolaan lahan lebak, penyediaan 
sarana produksi, prasarana tata air dan perhubungan serta jalan usahatani, penanganan 
panen, pasca panen dan pemasaran hasil pertanian. 
 Terjadinya kelangkaan pupuk terutama pupuk urea pada waktu puncak musim 
tanam di beberapa daerah mengakibatkan tanaman banyak yang tidak dipupuk sesuai 
dengan dosis anjuran setempat disebabkan terkonsentrasinya pemasaran pupuk untuk  
wilayah sawah irigasi teknis.  Penggunaan benih unggul bermutu dan berlabel juga masih 
sangat rendah, pada umumnya petani di lahan lebak masih menggunakan benih lokal. 
 Demikian juga kinerja penyuluhan pertanian yang semakin menurun dan jumlah 
tenaga penyuluh yang terbatas serta kurangnya dukungan pendanaan baik dari pusat 
maupun dari daerah.  
 
 

PROGRAM DAN STRATEGI PENGEMBANGAN LAHAN LEBAK 
 
 Sejalan dengan era otonomi daerah maka upaya mencapai program ketahanan 
pangan membuka peluang bagi daerah dan stakeholder untuk mengembangan tanaman 
pangan sesuai dengan potensi yang ada di daerah.  Sedangkan pusat sebagai fasilitator, 
menciptakan kebijaksanaan makro yang kondusif dan berpihak pada petani.  Dalam rangka 
memantapkan program ketahanan pangan yang salah satunya dilakukan melalui 
pengembangan lahan rawa lebak, maka yang ditempuh melalui peningkatan indeks 
pertanaman (IP) maupun melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan penambahan bahan 
baku (PBL) yang didukung dengan penguatan kelembagaan di tingkat petani/kelompok 
tani, pengamanan terhadap organisme pengganggu tanaman, penyediaan sarana produksi 
secara 6 (enam) tepat, dan pengolahan dan pemasaran hasil. 
 Mengingat lahan lebak merupakan lahan yang bersifat labil dan marjinal, maka 
pengembangan lahan lebak dalam skala luas perlu kehati-hatian, sehingga diperlukan 
pendekatan dan strategi serta langkah operasional yang tepat mulai dari perencanaan 
sampai kepada pelaksanaan di lapangan. 
 Strategi optimalisasi pemanfaatan lahan lebak dilaksanakan secara bertahap dan 
selektif, dimana pelaksanaan kegiatan dan cakupan wilayah/lokasi lahannya dilakukan 
secara bertahap sesuai dengan urutannya dan pengembangannya dilakukan secara selektif 
melalui pemilihan wilayah atau lokasi lahan yang memiliki potensi dan prospek 
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keberhasilan yang tinggi disesuaikan dengan tujuan pendayagunaannya dan teknologi yang 
tersedia. 
 Langkah persiapan yang telah dan sedang dilakukan dalam rangka operasional 
pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan lahan lebak adalah dengan melakukan 
karakteriasi wilayah lebak dan penyusunan model usahatani berbasis padi, yang dilanjutkan 
dengan replikasi model ke beberapa wilayah lebak lainnya. 
 Rancangan pelaksanaan kebijakan pengembangan laha lebak di 8 (delapan) 
propinsi, 35 kabupaten adalah sebagai berikut : 
 
Karakterisasi wilayah lebak 

1. Sosialisasi dan koordinasi  
Sosialisasi dan koordinasi kegiatan karakteristik wilayah lebak dilaksanakan kepada 
instansi terkait baik di pusat maupun daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan 
kecamatan, serta wakil kelompok tani untuk mendapatkan kesamaan visi, misi, serta 
persepsi dan dukungan bagi keberhasilan kegiatan ini. 
 

2. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas petugas dan petani. 
Dalam rangka pemberdayaan sumberdaya manusia (petugas dan petani) diperlukan 
upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam melaksanakan peran 
dan fungsinya secara maksimal baik hal teknis, manajemen maupun koordinatif.  
Pelatihan bagi petugas/aparat pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan 
keterlibatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan upaya 
pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan lahan lebak mulai dari survei untuk 
karakteristik, penyusunan model usahatani, serta perancangan replikasi model 
usahatani pada skala yang lebih luas. 

 
3. Identifikasi karakteristik wilayah lebak 

Tujuan karakteristik adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang 
karakteristik wilayah lebak yang mencakup karakterisasi biofisik, sosial-ekonomi, 
budaya serta kelembagaan dan infrastruktur pendukung utama yang berkaitan dengan 
pengembangan usahatani berbasis padi.  Data dan informasi karakteristik tersebut 
menjadi masukan dalam menyusun rancangan model usahatani berbasis padi yang 
perlu diuji coba dalam bentuk demontrasi area. 

 
 
Penyusunan dan pelaksanaan model usahatani/dem area 
 

1. Penyusunan model usahatani berbasis padi 
Penyusunan model usahatani berbasis padi disusun oleh Dinas di tingkat Kabupaten 
dan Kecamatan serta wakil petani dengan pendekatan PRA.  Variabel yang digunakan 
dalam penyusunan rancangan model ushatani adalah merupakan hasil dari 
karakterisasi yang meliputi; tipologi lahan lebak, sifat fisik dan kesuburan lahan, pola 
sebaran dan curah hujan, preferensi petani, ketersediaan agro input dan permodalan 
petani dan tenaga kerja, tingkat pengetahuan petani, serta tata air dan aspek lainnya.  
Implementasi model usahatani dilaksanakan dalam bentuk area. 
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2. Sosialisasi implementasi model usahatani/dem area 
Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di tingkat aparat Dinas dan stakeholder di Provinsi, 
Kabupaten dan Kecamatan serta pada para petani peserta dem area agar para petani 
calon peserta memahami betul maksud dan tujuan diselenggarakan dem area sehingga 
petani mampu melaksanakan kegiatan dem area tersebut. 

 
3. Penentuan calon petani dan calon seleksi 

Melakukan  identifikasi calon petani, calon lokasi dan luas areal pada kegiatan 
optimalisasi pemanfaatan lahan lebak yang mencakup aspek kondisi sosial, ekonomi, 
kelembagaan maupun tingkat kemampuan lahan untuk usahatani padi.  Lokasi dem 
area merupakan lokasi yang lahannya telah dilakukan karakterisasi dan calon petani 
adalah para petani pengelola lahan tersebut yang telah ikut terlibat sejak kegiatan 
karakterisasi. 

 
4. Implementasi model usahatani (dem area) 

Pelaksanaan dem area pada tahun 2006 dilaksanakan berdasarkan hasil rancangan 
model usahatani berbasis padi yang spesifik lokasi, tersebar di 8 provinsi, 35 
kabupaten.  Luas tiap dem area kurang lebih 50 ha, tiap kabupaten 150 ha hingga total 
luasan dem area adalah 5.250 ha.  Dem area dilaksanakan melalui pemberdayaan 
kelompok  tani dengan menyediakan sarana agroinput dan penyelenggaran pelatihan 
teknologi model usahatani yang direkomendasikan serta dapat menyebarluaskan 
pengetahuan ini pada petani lainnya yang tidak terlibat dalam pelaksanaan dem area. 

 
5.  Evaluasi model usahatani dem area 

Evaluasi dilakukan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mengetahui 
sampai seberapa jauh relevansi, efisiensi, dan efektivitas kegiatan sesuai dengan 
sasaran yang ingin dicapai.  Pelaksanaan evaluasi harus didukung dengan data dan 
informasi yang akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam analisisnya.  Salah satu tolok 
ukur yang akan digunakan sebagai keberhasilan program dem area ini adalah tingkat 
produktivitas pertanaman di dem area dibandingkan dengan tingkat produksivitas di 
wilayah non dem area. 

 
Replikasi model usahatani optimalisasi pemanfaatan lahan lebak  
 

1. Perancangan replikasi model 
Hasil evaluasi model usahatani/dem area digunakan sebagai bahan untuk menyusun 
rancangan usulan replikasi model pengembangan lahan lebak yang disusun oleh 
Dinas/pemerintah kabupaten, dan disinkronisasikan dengan dinas/pemerintah 
provinsi.  Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah berperan aktif dan 
memberikan dukungan sepenuhnya baik dukungan finansial maupun dukungan teknis 
dalam optimalisasi pengembangan lahan lebak dalam rangka ketahanan pangan 
nasional. 
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2. Apresiasi dan sosialisasi program 
Apresiasi dan sosialisasi program optimalisasi lahan lebak pada daerah-daerah diluar 
wilayah dem area, dilakukan kepada berbagai pihak yang terlibat dan 
tingkatan(Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan kelompok tani) untuk 
memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi dengan segala aspek mulai dari 
perencanaan sampai kepada pelaksanaan di lapangan. 

 
3. Peningkatan kapasitas masyarakat 

Agar pemanfaatan dan pengelolaan lahan lebak untuk usahatani melalui penerapan 
teknologi dan pengembangan kelembagaan petani/kelompok tani serta manajemen 
usahatani dilakukan secara benar, maka diperlukan pelatihan untuk meningkatkan 
kapasitas masyarakat.  Pelatihan dilakukan terhadap aparat atau petugas pemerintah 
dan petani atau pihak terkait lainnya yang dilakukan secara berjenjang. 

 
4. Gerakan pemasyarakatan replikasi model usahatani lahan lebak 

Berdasarkan kenyataan di lapang, masih terdapat senjang hasil antara produktivitas 
padi lahan lebak di tingkat petani dengan potensi hasil penelitian yang cukup tingi.  
Selain tingkat produktivitas yang masih rendah < 3,5 t/ha, juga pemanfaatan lahan 
lebak untuk pertanaman tanaman pangan yang masih belum optimal.  Kondisi 
tersebut merupakan peluang untuk mendorong peningkatan produktivitas melalui 
penerapan teknologi sesuai dengan kondisi spesifik lokasi dan perluasan areal padi di 
lahan lebak melalui peningkatan IP ataupun perluasan pertanaman.  Optimalisasi 
pemanfaatan lahan lebak untuk pertanaman padi dilakukan dengan replikasi model 
usahatani melalui pendekatan penerapan teknologi spesifik lokasi.  Selain repelikasi 
model usahatani maka strategi lain yang ditempuh adalah upaya areal tanam serta 
penguatan kelembagaan petani/kelompok tani. Upaya perluasan areal tanam ditempuh 
melalui peningkatan IP pada wilayah dem area, dan penambahan baku lahan. 

 
5. Pengembangan kelembagaan petani (penumbuhan kemitraan) 

Kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama antara petani denganswasta atau 
stakeholder yang bergerak di bidang agribisnis tanaman pangan mulai dari hulu 
sampai kehilir (perusahaan saprodi, penangkaran benih, perusahaan pengolahan hasil, 
perdagangan dll), serta lembaga keuangan lainnya.  Prinsip kerjasama yang terjalin 
adalah saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sehingga 
diharapkan dengan tumbuhnya kemitraan maka permasalahan yang sering dihadapi 
petani seperti pemenuhan kebutuhan sarana produksi dan jaminan pemasaran hasil 
maupun permasalahan lainnya yang sering dihadapi oleh pelaku agribisnis serta 
kesinambungan suplai bahan baku akan dapat teratasi. 

 
6. Pendampingan. 

Dalam pelaksanaan di lapangan, upaya optimalisasi pemanfaatan lahan lebak akan 
terus dilakukan pengawalan teknologi yang diadopsi petani.  Oleh karena itu harus 
ada pendampingan baik oleh penyuluh pertanian maupun dari masyarakat dari 
dinas/aparat pemerintah setempat. 
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7. Bimbingan dan supervisi 
Bimbingan dan supervisi dimaksudkan untuk monitoring dan mengevaluasi 
pelaksanaan kegiatan guna mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan 
kegiatan di lapangan.  Bimbingan dan supervisi hendaknya dilakukan secara 
berjenjang dan berkala pada setiap tahapan kegiatan pelaksanaan optimalisas lahan 
lebak.  Bimbingan dan supervisi tidak hanya dilakukan terhadap aspek agroteknis 
tetapi juga aspek sosial dan kelembagaan. 

 
8. Pembiayaan  

Sumber pembiayaan untuk kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan lebak dapat 
menggunakan dana-dana yang telah dialokasikan ke daerah baik dana dekonsentrasi 
(dan penguatan modal usaha kelompok), dana alokasi khusus maupun dana tugas 
pembuatan yang bersumber  dari APBN, ataupun dana lainnya ynag bersumber dari 
APBD dan kemitraan dengan stakeholder lainnya.  Selain sumber pendanaan tersebut 
diatas, petani/kelompok tani dapat memanfataan fasilitas pemerintah melauli kredit 
usahatani seperti KKP (Kredit Ketahanan Pangan) yang tersedia plafon kreditnya 
untuk pengembangan padi di lahan lebak. 

 
 
 

PENUTUP 
  
 Lahan rawa lebak termasuk lahan rawa yang memiliki potensi besar dan merupakan 
salah satu pilihan strategis sebagai sumber pertumbuhan produksi pertanian terutama 
tanaman pangan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan usaha agribisnis.  
Kebijaksanaan yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan lahan 
lebak yaitu kebijakan yang dilakukan melalui pendekatan holistik dan partisipatif dengan 
strategi pengembangan selektif dan bertahap dengan fokus optimalisasi pemanfatan dan 
pelestarian sumberdaya. 
 Agar upaya pengembangan lahan lebak dapat optimal maka peningkatan koordinasi, 
keterpaduan dan sinkronisasi kerja antara insesansi terkait dan stakeholder dilakukan 
melalui pendekatan mekanisme fungsional maupun struktural. 
 Model usahatani yang dikembangkan hendaknya bersifat spesifik dan dinamis 
sesuai dengan karakteristik biofisik lahan dan sosial budaya setempat serta prospek 
pemasarannya.  Strategi dan langkah operasional ini diharapkan dapat memberikan hasil 
yang optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya lahan yang dikelola. 
 
 
 
 


