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Tercatat sudah dua kali Presiden Megawati mengingatkan tentang perlunya
pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota melakukan antisipasi dini terjadinya alih
fungsi lahan sawah subur yang semakin tidak terkendali. Peringatan Presiden itu sangat
terkait dengan dua hal yaitu: (1) terus menurunnya luas sawah baku, luas tanam dan
luas panen menurut ruang dan waktu, sehingga memicu penurunan kemampuan
produksi pangan nasional dan (2) tranformasi “multifungsi lahan sawah” ke bangunan
“impermeable” yang statis, sehingga dalam jumlah tertentu akan mengganggu fungsi
hidrologi (banjir dan kekeringan) maupun lingkungan.
Apabila disimak lebih jauh, kekhawatiran Presiden itu sangat beralasan, karena
alih fungsi lahan sawah dalam jangka panjang, di negara Indonesia yang memiliki laju
pertumbuhan penduduk yang masih relatif tinggi (1,5%/tahun), akan memaksa
pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri harus dilakukan melalui peningkatan impor
pangan yang sangat signifikan. Padahal kita tahu bahwa kemampuan pasokan beras
pasar dunia sangat tipis, sehingga permintaan Indonesia akan beras dalam jumlah besar
dalam periode singkat akan menimbulkan shock harga yang sangat luar biasa
dampaknya. Pertanyaannya, apakah peringatan Presiden tersebut sampai saat ini efektif
untuk mencegah alih fungsi lahan sawah? Jawabannya pasti tidak, karena peringatan itu
harus ditranformasikan dalam bentuk yang lebih digestable oleh perencana maupun
pelaksana lapang tentang: dimana, berapa, kapan, mengapa alih fungsi lahan seolaholah tidak terkendali. Diperlukan alat bantu pengambil keputusan (Decision support
system) tentang alih fungsi lahan sawah agar informasi kuantitatif alih fungsi lahan
sawah menurut ruang dan waktu dapat diekspresikan dengan lebih terstruktur.

Decision Support System
Binatang apakah itu? Secara harafiah Decision support system (DSS) merupakan
alat bantu (tool) pengambilan keputusan tentang pengelolaan lahan sawah yang
terprogram dan terukur (measurable) berdasarkan data dan informasi lahan sawah
menurut ruang dan waktu. Keputusan yang diambil sekali lagi tergantung pada
pengambil kebijakan, bukan pada alat itu. Data dan Informasi dalam Decision support
system selalu dimutakhirkan (updated), sehingga informasi terkini tersebut dapat
dijadikan landasan yang mantap dalam pengambilan keputusan dalam antisipasi alih
fungsi lahan sawah.
Penggunaan citra satelit dengan resolusi dan waktu peliputan (coverage time)
yang akurat merupakan suatu keharusan. Dengan program klasifikasi citra yang
diotomatisasikan, maka kecenderungan (trend) alih fungsi lahan sawah dapat dipantau
bahkan diprediksi: lokasi (site), pola (pattern), waktu (time), serta faktor penyebabnya.
Agar data yang dikumpulkan lebih terstruktur, maka penyimpanan data dalam
bentuk/format pangkalan data (database) merupakan suatu tuntutan. Balai Penelitian
Agroklimat dan Hidrologi, Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Badan Litbang

Departemen Pertanian mempunyai pengalaman dalam penyusunan alat bantu
pengambil keputusan ini. Berdasarkan prototipe yang dihasilkan, ternyata DSS yang
dihasilkan sangat mudah dioperasikan oleh pengambil kebijakan yang tidak mahir
menggunakan komputer sekalipun. Dengan menu dan pilihan yang dikemas sangat
ramah pengguna (user friendly), maka pengambil kebijakan dapat menampilkan potret
alih fungsi lahan sawah secara historis dalam hal: luas, lokasi, waktu dan faktor
penyebabnya.
Berdasarkan hasil studi kasus di kawasan pantura, maka alih fungsi lahan yang
dominan terdiri atas 4 kelompok: (1) dari sawah ke tambak (2) dari sawah ke lahan
kering (3) dari sawah ke industri dan (4) dari sawah ke pemukiman (Gambar 1). Dari
ke empat pola dan kecenderungan alih fungsi lahan, maka yang paling berbahaya
adalah pola yang ke (3) dan ke (4), karena dua hal: (a) sifatnya tidak balik (irreversible)
dan (b) lahan sebagai alat produksi pangan yang abadi menjadi terhenti. Perubahan
lahan sawah ke lahan non sawah dengan citra satelit berdasarkan pengalaman dapat
diidentifikasi, dideliniasi untuk selanjutnya dihitung berapa luasnya. Pola pendekatan ini
sangat strategis, karena dapat memperbaiki metode pengumpulan data tabular lahan
sawah yang selama ini dilakukan dengan keterlambatan (delay) tinggi, akurasi terbatas
dengan biaya yang relatif mahal. Dengan DSS lebih jauh, maka prediksi luas sawah, luas
tanam dan luas panen dapat dipantau secara real time dan data yang dihasilkan lebih
objektif karena dilakukan dengan metode yang sudah dibakukan.

Gambar 1. Alih fungsi lahan sawah menjadi pemukiman

Implementasi DSS
Penggunaan citra satelit juga dapat untuk melakukan pemantauan alih fungsi
lahan antar musim (seasonal) maupun antar tahun (annual). Informasi yang jitu
(accurate) ini dapat digunakan oleh perencana (planner) maupun pengambil keputusan
(Decision maker) untuk merancang peningkatan luas sawah baku, memantau perubahan
penggunaan lahan lainnya yang berkaitan dengan kinerja (performance) lahan sawah.

Misalnya: perubahan hutan menjadi lahan non hutan, sehingga berdampak terhadap
kuantitas, kualitas dan kontinyuitas pasokan air untuk irigasi maupun untuk keperluan
Domestic, Municipal dan Industry (DMI). Perencanaan penyediaan sarana produksi padi
juga dapat didesain lebih akurat, karena kebutuhannya dapat direpresentasikan menurut
ruang dan waktu. Secara skematis keunggulan Decision support system dibandingkan
metode pengumpulan data lahan sawah klasik disajikan pada Gambar 2.
Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa penyusunan DSS mempunyai efek ganda
(multiplier effects), karena pengumpulan data dan penyimpanannya lebih terstruktur
dan lebih mudah diakses (accessible) setiap saat. Manfaatnya perubahan luas lahan
sawah, luas tanam dan luas panen dapat diprediksi dan diantisipasi pengaruhnya agar
resiko yang mungkin terjadi dapat diminimalkan. Dampaknya dalam jangka pendek,
maka pengadaan pangan untuk ketahanan pangan dapat direncanakan lebih akurat,
sesuatu yang sampai saat ini belum mampu dilakukan kalau kita mau jujur.

Gambar 2. Keluaran, manfaat, dampak dan prospek penyusunan DSS lahan
sawah spatial dan temporal
Saat ini dengan keterbatasan kualitas maupun kuantitas data historis luas lahan
sawah, luas tanam dan luas panen, maka manajemen yang digunakan lebih berdasarkan
pada “management by feeling” dan bukannya berdasarkan data kuantitatif yang terukur.
Prospeknya estimasi produksi padi secara spasial dan temporal lebih realistis. Sudah
saatnya pemanfaatan teknologi mutakhir ini disosialisasikan agar penggunaanya dapat
diintensifkan. Kalau tidak, maka cepat dan pasti kita akan semakin terseok akibat kalah
bersaing dengan negara yang lebih adaptif terhadap teknologi. Pertanyaannya sekarang
menjadi lebih praktis yaitu: apakah pengambil kebijakan di tingkat nasional, propinsi,
kabupaten/kota mengetahui adanya teknologi ini?

Nilai ekonomi DSS semakin tinggi jika metode ini diaplikasikan dalam kegiatan
pemantauan (monitoring) sumberdaya lainnya. Dengan demikian citra yang dibeli dapat
digunakan untuk berbagai keperluan oleh berbagai pengguna (multipurposes and
multiusers). Model penggunaan citra secara bersama ini akan sangat membantu dalam
menekan biaya pembelian citra dalam jumlah banyak. Penyelamatan sawah irigasi teknis
subur yang pembangunan-nya menelan investasi sangat besar perlu dilakukan dengan
serius, komprehensif dan terencana oleh semua pihak.
Himbauan Presiden terbukti belum cukup efektif dapat mengerem laju alih fungsi
lahan sawah yang cenderung meningkat. Diperlukan komitmen yang kuat, karena tanpa
komitmen yang kuat dalam antisipasi alih fungsi lahan sawah, maka kita akan melihat
tertelannya lahan sawah nan hijau dan damai oleh hentakan dan tekanan industri yang
tak kenal dan tak pilih kasih terhadap korbannya. Presiden yang penuh perhatian
terhadap lahan sawah, ingin penulis sampaikan bahwa jaman dan teknologi maju sudah
tersedia, maka pendekatan pemantauan alih fungsi lahan harus diganti dengan
menggunakan cara terpadu dan modern.
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