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Salam redaksi,

Dinamika yang terus 
berlangsung sejak awal tahun 
2018 pada sektor pembangunan 
lingkungan telah membubuhkan 
banyak warna pada hari-hari yang 
kita lewati. Beberapa misi mulai 
menampakkan titik terang, 
sementara beberapa lainnya 
masih menyisakan tugas besar untuk 
ditindaklanjuti. Tercatat beberapa 
persitiwa penting yang terjadi pada 
kuartal pertama tahun 2018, seperti 
Asian Waterbird Census (AWC) yang 
diikuti oleh semakin banyak relawan, 
peringatan Hari Lahan Basah Sedunia 
yang berfokus pada pelestarian lahan 
basah perkotaan, dan semakin populernya 
istilah maupun isu terkait penurunan muka 
tanah (land subsidence). Pada edisi kali ini 
kami mengedepankan rangkaian informasi dan 
catatan penting yang dapat menginspirasi gerak 
langkah dan perjuangan pada bulan-bulan 
berikutnya di tahun yang penuh harap ini. 
Karena pelestarian lingkungan adalah 
sebuah misi.

Selamat membaca.
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Wisata Berbasis Lahan Basah, 
antara Kenangan Manis dan Risiko  

Mochamad Arief Soendjoto*

Disadari atau tidak, saat 
ini wisata berbasis lahan 
basah menjadi bagian 

kehidupan dan tujuan favorit 
para wisatawan untuk mengisi 
waktu liburannya. Kawasan wisata 
tersebar di seluruh pelosok 
tanah air mulai dari Sabang 
hingga Merauke. Lahan basah 
pun beragam, mulai dari lahan 
basah buatan, seperti danau 
bekas penambangan hingga lahan 
basah yang masih alami, seperti 
sungai, danau alam, dan pantai 
(pesisir), baik dilengkapi maupun 
tidak dilengkapi prasarana wisata 
tambahan, seperti waterboom 
atau waterpark.

Di Medan, salah satu kawasan 
wisata berbasis lahan basah 
yang menarik wisatawan adalah 

penangkaran buaya, satwa yang 
dilindungi Peraturan Pemerintah 
RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Pengawetan Jenis Tumbuhan 
dan Satwa. Di sini wisatawan 
tidak hanya disuguhi morfologi 
(tampilan fisik) buaya yang 
dikenal sebagai hewan buas, 
tetapi juga perilaku satwa melata 
ini ketika disuguhi pakan berupa 
ayam atau bebek hidup yang 
dibeli wisatawan di penangkaran 
tersebut.

Di Jakarta, dapat dikatakan tak 
seorang pun yang tidak mengenal 
Ancol, kawasan wisata buatan 
di pesisir pantai Jakarta dan 
Kepulauan Seribu, kawasan wisata 
yang terdiri atas pulau-pulau 
kecil di lepas pantai Jakarta. 
Beberapa pulau di Kepulauan 

Seribu adalah perkampungan 
nelayan dan pulau-pulau lainnya 
dikembangkan sebagai kawasan 
wisata untuk menyelam atau 
sekedar jalan-jalan sepanjang 
pantai.

Bogor yang terletak di wilayah 
pegunungan memiliki Taman 
Safari. Di kawasan wisata 
ini obyek wisata utama para 
wisatawan adalah hewan-hewan 
liar, tetapi untuk melihat-lihat 
tampilan tubuh dan perilaku 
hewan ini para wisatawan harus 
melewati lahan basah. Bagaimana 
tidak? Air adalah bagian hidup 
dari kuda nil atau burung-burung 
air yang ditonton wisatawan. 
Air juga yang sengaja dialirkan 
terus menerus di atas badan 
jalan dan sudah pasti dilalui para 

Gambar 1. Dermaga untuk wisata susur Sungai Martapura, Banjarmasin (Foto: M. Arief Soendjoto)
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.....bersambung ke hal 23

wisatawan di atas kendaraan 
(minimal roda empat) selama 
menikmati obyek wisata utama di 
dalam kandang-kandang hewan 
buas yang ukurannya cukup luas. 

Di Kabupaten Gunung Kidul, 
Yogyakarta susur sungai adalah 
wisata andalan. Dalam wisata ini 
adrenalin wisatawan setidaknya 
dipacu. Wisatawan merasakan 
suasana tubing, duduk di atas 
ban-dalam besar, mengapung, 
dan bergerak mengikuti aliran 
Sungai Oyo dari hulu ke hilir. 
Sambil ber-tubing-ria, wisatawan 
dapat mengarahkan pandangan 
matanya untuk menikmati 
pemandangan di tepi kiri kanan 
sungai serta Gua Pindul. 

Raja Ampat, Papua Barat bisa jadi 
sedikit lebih unik. Wisatawan 
tidak sekedar menikmati wisata 
berbasis lahan basah dan bahkan 
lebih luas lagi wisata bernuansa 
laut, tetapi juga wisata yang 
dibingkai legenda Raja Ampat. 
Banyak versi terkait dengan 
legenda ini yang diwariskan 
turun temurun dalam kehidupan 
masyarakat setempat. Salah 
satunya adalah kelahiran empat 
lelaki dan satu perempuan dari 
lima butir telur yang ditemukan 
oleh sepasang suami isteri. Kelak 
empat lelaki inilah yang disebut 
sebagai raja-raja yang menguasai 

daerah-daerah tertentu di 
kawasan Raja Ampat.  

Kalimantan Selatan pun tidak 
ketinggalan dengan wisata 
berbasis lahan basah. Hampir 
semua kota/kabupaten di provinsi 
ini memiliki dan mengembangkan 
wisata berbasis lahan basah.

Kota Banjarmasin misalnya. 
Dalam kurun waktu 4-5 tahun 
ini kota yang dibangun atau 
memang didirikan di lahan rawa 
ini mengembangkan wisata susur 
Sungai Martapura (Gambar 1). 
Pada susur sungai jarak dekat, 
wisatawan perlu mengeluarkan 
uang Rp5.000 per orang untuk 
naik klotok menyusuri Sungai 
Martapura bolak balik. Jarak 
tempuhnya hanya sekitar 
1 km atau paling lama 15 
menit perjalanan. Pada susur 
sungai jarak jauh, wisatawan 
mengeluarkan uang sekitar 
Rp35.000 untuk naik klotok 
menyusuri Sungai Martapura 
dan menuju Pulau Kembang 
atau pasar terapung Lok Baintan, 
sebelum akhirnya kembali ke 
pelabuhan asal.

Kota Banjarbaru mengembangkan 
Danau Seran atau Danau Cermin, 
danau bekas penambangan intan 
sebagai kawasan wisata. Di sini 
wisatawan dapat berjalan-jalan 

menikmati suasana danau, melihat 
dan mendengar musik panggung, 
atau naik klotok dengan tarif 
Rp5.000 per orang. 

Kabupaten Tanah Laut yang wilayah 
selatannya berbatasan langsung 
dengan Laut Jawa memertahankan 
Batakan dan Takisung sebagai 
kawasan wisata pantai. Selain itu, 
kabupaten ini membuka kawasan 
baru untuk wisata pantai yang 
namanya merupakan akronim nama 
tempat, seperti Joras (akronim 
dari Jorong – Asamasam), Asmara 
(Asamasam Muara, Gambar 2), 
dan Turki (Tungkaran Kiri). Ketiga 
kawasan wisata pantai ini menjadi 
alternatif pengganti Batulima, 
kawasan wisata pantai yang 
kemudian terbengkalai (Warta 
Konservasi Lahan Basah 2017, 
25(3):3,16-17). 

Pengembangan wisata 
berbasis lahan basah tentu 
menggembirakan. Pada satu 
sisi komponen fisik, kimia, dan 
biologi lahan basah beserta peran 
dan fungsinya masing-masing 
dapat lestari. Pada sisi lain, 
kemanfaatannya sebagai alternatif 
tamasya murah meriah bersama 
keluarga serta untuk meningkatkan 
pendapatan keluarga (masyarakat) 
serta pendapatan asli daerah (PAD) 
terus berlanjut. 

Gambar 2. Pantai Asmara, Kabupaten Tanah Laut (Foto: M. Arief Soendjoto)
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Dokumentasi Perpustakaan

Namun, pengelola kawasan wisata 
seringkali tidak menyadari bahwa 
berwisata di lahan basah memiliki 
resiko lebih tinggi daripada di 
lahan kering. Ketidaksadaran 
berdampak pada pengabaian 
banyak hal penting. 

Misalnya adalah kebersihan dan 
keindahan. Tujuan berwisata 
adalah menikmati keindahan 
dengan suasana bersih. Apabila 
kedua faktor ini terlanjur 
diabaikan, bukan hal mudah 
untuk mengatasinya. Selain itu, 
jangan berharap pula kawasan itu 
dikunjungi banyak wisatawan dan 
dengan frekuensi tinggi.    

Berikutnya terkait dengan 
keselamatan, keamanan, dan 
kenyamanan. Ketidak-adaan atau 
ketidakkonsistenan perawatan 
prasarana dan sarana dapat 
menimbulkan masalah besar. 
Pada akhir tahun 2017 seorang 
wisatawan meninggal dan sekian 
puluh orang menderita luka 
setelah jembatan bambu yang 
dilewati sejumlah wisatawan di 
kawasan wisata di daerah Bogor, 

Jawa Barat runtuh. Jangankan 
jembatan bambu yang mudah 
lapuk, jembatan besi atau beton 
pun akan menimbulkan masalah 
bila tidak dirawat. 

Pencegahan dan penanganan 
segera kecelakaan adalah hal lain 
yang juga tidak boleh diabaikan. 
Banyak orang tidak menyadari 
bahwa kerjasama dengan instansi 
lain seperti Badan Meterologi, 
Klimatologi, dan Geofisika yang 
memberi informasi turunnya hujan 
sangatlah penting. Informasi itu 
dapat mencegah jatuhnya korban 
banjir bandang pada wisatawan 
yang bermain-main di sungai 
berbatu. Banyak orang tidak 
menyadari bahwa rambu-rambu 
petunjuk, himbauan, peringatan, 
dan larangan harus dipasang 
sebanyak mungkin dan diletakkan 
pada titik-titik yang mudah dilihat. 
Rambu-rambu ini meningkatkan 
kewaspadaan wisatawan 
terhadap bencana. Banyak orang 
tidak mengingatkan bahwa 
rompi penyelamat seharusnya 
disediakan oleh pemilik klotok 
atau kapal air dalam jumlah cukup. 

Rompi penyelamat menjadi alat 
untuk wisatawan mengapung bila 
terjadi kecelakaan di sungai atau 
danau. Banyak orang kesusahan 
menemukan lokasi prasarana 
atau sarana kesehatan serta 
menghubungi tenaga medis. Hal-
hal ini penting bagi penanganan 
segera korban kecelakaan.

Wisatawan tentu saja sangat 
berharap bahwa bukan hanya 
kenangan manis yang didapat 
setelah berkunjung ke obyek 
atau lokasi wisata berbasis lahan 
basah. Lebih daripada itu, mereka 
pulang ke rumah bersama anggota 
keluarga dalam kondisi sehat dan 
bahagia. Mereka tidak ingin biaya 
yang dikeluarkannya berdampak 
buruk pada jiwa.

Fakultas Kehutanan, Universitas 
Lambung Mangkurat, Jalan Ahmad 

Yani Km 36 Banjarbaru 70714; 
Program Magister Pendidikan Biologi, 
FKIP Universitas Lambung Mangkurat, 

Jalan Hasan Basry Banjarmasin 70123; 
masoendjoto@gmail.com


