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ABSTRACT 

Papua is one of the four islands in Indonesia, which has the widest distribution swampland 

besides Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi. Distribution of swampland in Papua mainly 

is located along the southern of coast area such as Merauke. Research that conducted 32 

years ago in southern region of Papua report a tidal movement influenced river flow to 

upstream such as in Maro River, Kumbe River, and Bian River. Nevertheless the data area 

and typology of land and type of swampland in Merauke Regency are not available yet 

because the access for surveys are difficult, time consuming, and costly. On the other 

hand, the necessary of the latest data such as type of typology and type of overflow 

swampland are urgent to develop agricultural lands and settlements in the region. This 

study aims to map the distribution and extensive of wetlands typology in Merauke. Digital 

soil mapping combined with desegregation and segregation technic, data legacy of 

landform, and satellite image such as SPOT and Landsat have opportunity to map 

swamplands quickly, accurately, and easily updated. This research resulted that 

swamplands area in Merauke are 2,548,731 ha that consisting 2,286,358 ha of tidal 

swampland and 262,373 ha of non tidal swampland. 
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ABSTRAK 

Papua termasuk 4 pulau di Indonesia yang memiliki sebaran rawa terluas selain Sumatera, 

Kalimantan, dan Sulawesi. Sebaran rawa di Papua terutama berada di sepanjang pantai 

selatan seperti Kabupaten Merauke. Riset yang dilakukan 32 tahun lalu melaporkan 

pengaruh dorongan air pasang laut di wilayah selatan Papua masuk hingga ke wilayah 

hulu. Meskipun demikian data luasan dan tipologi lahan dan tipe lahan rawa di Kabupaten 

Merauke belum tersedia karena akses survei dan pemetaan yang sulit, memakan waktu, 

dan berbiaya tinggi. Di sisi lain kebutuhan data terkini luasan, tipologi lahan, dan tipe 

luapan rawa sangat mendesak untuk mendukung pengembangan lahan pertanian dan 

pemukiman di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan memetakan sebaran dan luas 

lahan rawa berdasarkan tipologi di Kabupaten Merauke. Teknik pemetaan digital soil 

mapping yang dikombinasikan dengan teknik desegregasi dan segregasi data legacy 

spasial dan citra satelite seperti SPOT dan Landsat berpeluang untuk memetakan lahan 

rawa secara cepat, akurat, dan mudah diperbarui. Dari riset ini diperoleh luas lahan rawa 
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di Kabupaten Merauke adalah 2.548.731 ha yang terdiri dari 2.286.358 ha rawa pasang 

surut dan 262.373 ha rawa lebak. 

Kata kunci: lahan rawa, digital soil mapping, data legacy, tipologi lahan, tipe luapan. 

PENDAHULUAN 

Lahan rawa di Papua tersebar di dataran rendah di sepanjang pantai selatan seperti 

Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mappi yang berhadapan dengan Laut Arafuru. 

Dataran rendah di wilayah tersebut dilalui tiga sungai besar yaitu Sungai Merauke, Sungai 

Kumbe, dan Sungai Bian dengan banyak anak sungai yang berkelok dan bercabang seperti 

Sungai Kere, Sungai Wanggo, Sungai Ceruke, dan Sungai Sakor.  

Sungai tersebut tergolong lowland rainfed rivers atau ‘sungai tadah hujan dataran 

rendah’ yang airnya bersumber dari rawa dan air hujan dari daerah sekitarnya yang 

bermuara ke Laut Arafuru (Reynder,1961). Riset Pusat Penelitan Tanah (1985) 

melaporkan sungai-sungai di Kabupaten Merauke dipengaruhi dorongan pasang surut air 

laut hingga jauh ke daerah hulu. Selisih tinggi air pasang dan surut di wilayah muara 

bervariasi 2—5 m yang semakin berkurang seiring jauhnya jarak dari muara sungai dan 

jumlah kelokan.  

Pengaruh hidrologi air laut di daerah hilir dan pengaruh hidrologi bentangan rawa 

dan air hujan di daerah hulu menyebabkan pada jalur sungai yang sama memiliki 2 

karakter daerah aliran sungai berbeda. Bentang lahan yang dipengaruhi pasang surut air 

laut menjadi lahan pasang surut, sementara bentang lahan di wilayah lebih ke hulu 

menjadi lahan rawa lebak. Pada survei tanah terdahulu wilayah di daerah aliran sungai 

tersebut dibedakan menjadi 3 sistem satuan fisiografi yaitu sistem marin yang dekat 

pantai, aluvial (laut, sungai, dan tertutup), dan daratan. 

Meskipun demikian pemetaan hasil survei tanah terdahulu belum mencerminkan 

luas lahan rawa sesuai dengan klasifikasi rawa yang lebih populer belakangan. Pembagian 

lahan rawa menjadi rawa pasang surut dan rawa lebak diyakini lebih mudah dipahami dan 

praktis digunakan oleh praktisi dan pengambil kebijakan terutama untuk pertimbangan 

respon lahan terhadap pengelolaan lahan dan air untuk kegiatan usaha tani dan 

pemukiman (Subagyo, 2006). 

Dewasa ini seiring kemajuan teknologi komputer, citra satelit, dan GIS telah 

berkembang teknik digital soil mapping (DGS) untuk memetakan tanah. Digital soil 

mapping memprediksi sifat tanah melalui sifat tanah yang telah diketahui sebelumnya, 

lokasi spasial, serta lokasi spasial lingkungan terdekatnya (McBratney et al., 2003; 

Sulaeman, 2016). Teknik tersebut merupakan pengembangan dari persamaan Jenny pada 

1941 yang populer dengan sebutan faktor pembentuk tanah. Tanah terbentuk dari 
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bekerjanya fungsi iklim dan mahluk hidup terhadap bentang lahan dan bahan induk 

tertentu pada satuan waktu (Jenny, 1994).  

Teknik digital soil mapping yang dikembangkan McBratney memadukan peta 

tanah konvensional beserta data laboratorium dan data survei yang tersedia dengan citra 

satelite terkini untuk memprediksi peta tematik yang diinginkan secara cepat. Peta yang 

dihasilkan menjadi model terkini (up to date) sekaligus dapat diperbarui (update) seiring 

dengan perubahan yang terjadi sangat cepat terutama oleh faktor mahluk hidup yang pada 

abad ini banyak dilakukan karena aktifitas manusia.  

Ketersediaan peta tanah konvensional beserta data laboratorium dan data survei di 

era 80-an di Kabupaten Merauke merupakan warisan berharga untuk mendapatkan 

informasi terkini lahan rawa di wilayah tersebut secara cepat, murah, dan akurat serta 

dapat diperbarui.  

BAHAN DAN METODE 

Bahan 

Bahan yang digunakan untuk identifikasi tipe dan sebaran lahan rawa adalah:  

1. Peta tanah skala 1:50.000 atau 1:250.000 digital format shapefile, mana saja yang 

tersedia dari BBSDLP. Peta tanah ini menyajikan informasi dan sebaran dari jenis 

landform, bahan induk, kemiringan lereng, jenis tanah, dan proporsinya di satuan 

lahan tersebut. Di Pada lokasi tertentu peta satuan tanah tersedia pada skala 

1:50.000, tetapi pada lokasi lain hanya 1:250.000. Keduanya dapat digunakan 

meskipun tingkat ketelitiannya berbeda. Peta skala 1:50.000 yang lebih detail dan 

lebih akurat sehingga perbaikan lebih mudah. 

2. Citra satelit resolusi tinggi SPOT 6 atau yang setara seperti Google Earth Pro.. 

Citra resolusi tinggi ini membantu dalam identifikasi lahan basah dan lahan kering 

serta mengidentifikasi kanopi dan kenampakan vegetasi lahan kering dan lahan 

basah. Dalam citra ini juga diketahui pola jaringan hidrologi. Saat ini citra resolusi 

tinggi dapat diperoleh dan dilihat di Google Earth untuk versi desktop dan 

termasuk Aplikasi Earth untuk versi Android.  

3. SRTM DEM resolusi 30 meter yang digunakan untuk membuat garis kontur yang 

membantu dalam identifikasi ketinggian vegetasi.  

4. Peta rupabumi indonesia yang menyediakan jaringan transportasi dan nama-nama 

lokasi membantu dalam alokasi pengamatan ketika pengecekan lapangan 

5. Peta penggunaan lahan dari BPN dan peta lahan sawah dari Kementerian Pertanian  
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Metode 

Tahap 1. Penyusunan lookup tabel 

Lookup tabel ini menyajikan korespondensi antara tipe landform dengan tipe lahan 

rawa. Grup landform yang diketahui secara teoritis berlokasi di lahan rawa, seperti: marin, 

fluvio marin, aluvial, dan gambut ditetapkan secara tentatif sebagai lahan rawa. Jenis 

tanah yang secara teoritis merujuk kepada lahan rawa, seperti Entisols dan Inseptisols juga 

ditetapkan sebagai lahan rawa. Berikutnya data landform dan prediksi tersebut disusun 

dalam sebuah tabel atribut dengan kode tertentu yang menjadi atribut peta lahan rawa 

tentatif.  

Tabel 1. Kunci identifikasi lahan rawa menurut landform dengan Lahan Rawa 

Grup Landform Deskripsi Sifat Air 

Aluvial (A) Dipengaruhi oleh dinamika air sungai Rawa lebak berair 

tawar 

Fluviomarin (B) Pertemuan/pencampuran air laut dan air tawar 

dan dipengahuri dinamika air laut dan air sugai 

Rawa pasang surut 

berair payau 

Gambut(G) Gambut topogen air tawar Rawa lebak 

 Gambut ombrogen Rawa lebak/rawa 

pasang surut 

Marin 

(M) 

Dipengaruhi oleh dinamika air laut Rawa pasang surut 

berair asin 

Tahap 2. Penamaan satuan peta (tentatif) 

Penamaan satuan lahan rawa di peta menggunakan klasifikasi yang paling mudah 

dimengerti oleh masyarakat luas, yaitu rawa pasang surut dengan 4 tipe luapannya dan 

rawa lebak dengan 3 tipologinya. Berikutnya ditambahkan bahan dasar rawa pada lapisan 

olah tanah sebagai bahan pertimbangan untuk pengelolaan lahan. Tatanama ini 

selanjutnya menjadi legenda peta (Tabel 2) 

Tabel 2. Kode dan uraian di satuan peta lahan rawa 

Pasang Surut Lebak 

Kode Deskripsi Kode Deskripsi 

PA1 Rawa pasang surut tipe A, sedimen kasar LP1 Rawa lebak dangkal, sedimen kasar 

PA2 Rawa pasang surut tipe A, sedimen halus LP2 Rawa lebak dangkal, sedimen halus 

PA3 Rawa pasang surut tipe A, bahan organik LP3 Rawa lebak dangkal, bahan organik 

PB1 Rawa pasang surut tipe B, sedimen kasar LT1 Rawa lebak tengahan, sedimen kasar 

PB2 Rawa pasang surut tipe B, sedimen halus LT2 Rawa lebak tengahan, sedimen halus 

PB3 Rawa pasang surut tipe B, bahan organik LT3 Rawa lebak tengahan, bahan organik 

PC1 Rawa pasang surut tipe C, sedimen kasar LD1 Rawa lebak dalam, sedimen kasar 

PC2 Rawa pasang surut tipe C, sedimen halus LD2 Rawa lebak dalam, sedimen halus 

PC3 Rawa pasang surut tipe C, bahan organik LD3 Rawa lebak dalam, bahan organik 

PD1 Rawa pasang surut tipe D, sedimen kasar   

PD2 Rawa pasang surut tipe D, sedimen halus   

PD3 Rawa pasang surut tipe D, bahan organik   
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Tahap 3. Pendetilan batas tipe rawa 

Dari peta tersebut dilakukan pendetailan batas dengan cara overlay pada data 

satelit lalu dilakukan segregasi dan desegragasi tergantung penampakan pada citra. Satuan 

lahan rawa yang secara luasan over estimate dilakukan segregasi dengan batas sesuai yang 

terlihat pada citra. Sementara lahan rawa yang luasannya under estimate dilakukan 

desegregasi atau penambahan polygon disesuaikan dengan yang terlihat pada citra. 

Tahap 4. Verifikasi lapangan 

Setelah peta prediksi dibuat, dilakukan kunjungan di lapangan untuk mengecek 

kebenaran informasi awal tipe lahan rawa. Pengamatan dilakukan mengikuti transek 

menurut rejim kebasahan atau jarak dari sungai dan muara pantai. Pengamatan dilakukan 

dengan mengukur muka air tanah, mengamati jenis vegetasi, kualitas air (asin, payau, atau 

tawar), dan pengamatan tanah (tekstur dan warna serta kedalaman). 

Tahap 5. Perbaikan peta dan geovisualisasi peta lahan rawa final 

Dari validasi lapangan dilakukan perbaikan peta terutama batas lahan pasang surut 

dan lahan lebak yang sulit diidentifikasi melalui citra. Dilakukan kembali segregasi dan 

desegragasi berdasarkan hasil validasi di lapangan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebaran Lahan Rawa 

Sebaran lahan rawa skala 1:50.000 di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua 

disajikan pada Gambar 1. Lahan rawa pasang surut membentang di pantai barat daya 

Kabupaten Merauke dan semua areal di Pulau Dolak. Sementara lahan rawa lebak 

menyebar di kiri kanan sungai dan pelembahan di pedalaman. 

Hasil kajian ini menunjukan total luas lahan rawa di Kabupaten Merauke adalah 

2.548.731 ha. Dari total luasan itu, sekitar 89,5% diantaranya merupakan lahan rawa 

pasang surut, dan sisanya merupakan lahan rawa lebak (Tabel 4). 

Lahan rawa pasang surut di Kabupaten Merauke dibedakan lagi menjadi lahan 

rawa pasang surut tipe A, B, C dan D. Dari total luasan lahan rawa pasang surut seluas 

2.286.358 ha, hampir setengahnya merupakan lahan rawa pasang surut tipe C (1.043.967 

ha).  
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Gambar 1. Sebaran lahan rawa di Kabupaten Merauke 

Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi-lokasi 

yang dicurigai bukan lahan rawa menunjukan pergeseran luasan dari tipe lahan rawa 

(Tabel 4).Pendugaan lahan rawa menggunakan peta tanah dengan tipe landform sebagai 

dasar cenderung underestimte di rawa pasang surut dan overestimate di lahan rawa lebak. 

Verifikasi lapangan banyak memperbaiki tipe B dan tipe D menjadi tipe C. Setelah 

validasi ke lapangan luasan tipe C bertambah dan tipe B dan D berkurang. Pendugaan tipe 

B tampaknya perlu banyak data dukung lagi mengingat itu merupakan transisi antara tipe 

A dan tipe C. Demikian pula, pendugaan lebak dangkal perlu dukungan lagi terutama 

membedakan dari tipe D 

Tabel 4. Luas Tentatif Lahan Rawa di Kabupaten Merauke 

Tipe Rawa 
Luas Tentantif  

(ha) 

Luas Validasi 

(ha) 

Selisih (ha) 

Rawa Pasang Surut 2.281.969 2.286.358 +4.389 

Tipe A 461.358 461.358 0 

Tipe B 637.567 587.972 -49.595 

Tipe C 978.228 1.043.967 65.739 

Tipe D 204.816 193.061 -11.755 

Rawa Lebak 266.762 262.373 -4.389 

Dangkal 160.651 156.262 -4.389 

Tengahan 52.423 52.423 0 

Dalam 53.688 53.688 0 

Total 2.548.731 2.548.731 0 
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Rawa Kabupaten Merauke sebagai Rawa Iklim Kering 

Wilayah Kabupaten Merauke bagian selatan termasuk beriklim kering yang 

dipengaruhi iklim kering Benua Australia, sedangkan wilayah bagian utara beriklim basah 

(BBSDLP, 2007). Data iklim sepanjang 24 tahun dari 1952-1975 mengungkap bulan 

kering (<200 mm/bulan) di Merauke dan sekitarnya terjadi 9 bulan bulan berturut-turut 

pada April-Desember sehingga tergolong zona agroklimat D3/D4 (PPT, 1985). Data iklim 

25 tahun kemudian, 2000-2005, masih menunjukkan pola serupa yaitu 9 bulan kering 

berturut-turut pada Mei-Januari sehingga tetap tergolong zona D3/4 (BBSDLP, 2008). 

Kehadiran ekosistem rawa merupakan fungsi dari iklim, topografi, dan vegetasi. 

Peluang terbentuknya rawa terjadi pada wilayah dengan dominasi iklim basah, pada 

topografi cekungan, dan kehadiran vegetasi transisi daratan dan perairan (Margono et al., 

2014). Dengan demikian, pada wilayah Kabupaten Merauke yang terletak di bagian 

tenggara Papua yang kering memiliki karakter rawa khusus yang berbeda dengan rawa 

beriklim basah di Kalimantan atau Sumatera. Rawa di Kabupaten Merauke mendekati 

rawa beriklim semi arid. 

Pada kondisi lahan rawa dengan pengaruh iklim kering, seringkali hamparan 

agroekosistem lahan rawa terlihat seperti lahan kering dan lahan tadah hujan pada musim 

kemarau, padahal pada musim hujan digenangi air > 200 cm serta terpengaruh oleh 

gerakan pasang surut air laut. Demikian pula pada cekungan berupa lahan rawa lebak, 

pada lapisan 30—40 cm di bawah genangan air pada beberapa lokasi dapat ditemukan 

lapisan oksida besi atau plintit. Kehadiran plintit menunjukkan telah terjadi proses basah 

kering yang berulang-ulang dalam jangka waktu panjang akibat pola curah hujan yang 

tidak menentu. 

Kondisi rawa yang dipengaruhi iklim kering tersebut memiliki beberapa kendala. 

Pada rawa pasang surut seperti tingginya salinitas saat musim kemarau karena instrui air 

laut yang masuk hingga jauh ke dalam. Sementara untuk rawa lebak sering ditemui air 

tanah yang jauh dari permukaan serta kedalaman efektif yang dangkal. Dengan demikian 

untuk kegiatan pertanian, terutama budidaya padi, hanya memungkinkan sekali setahun 

kecuali menambahkan asupan teknologi pengairan.  

Penggunaan Jenis Landform untuk Identifikasi Lahan Rawa 

Secara makro, menurut Marsoedi et al (1997), grup landform terdiri atas grup 

aluvial (A), marin (M), fluvio-marin (B), gambut (G), karst (K), tektonik/struktural (T), 

dan volkanik (V). Berdasarkan proses geomorfologi, grup landform tersebut dibedakan 

berdasarkan struktur, pelapukan, pengangkutan, dan pengendapan. Lahan rawa yang 

dikenal sebagai zona transisi antara daratan dan perairan, termasuk pada landform dengan 

kategori pengangkutan dan pengendapan.  
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Berdasarkan hasil analisis terrain, di Kabupaten Merauke terdapat 5 grup landform 

utama yaitu aluvial, marin, fluviomarin, gambut, dan tektonik/struktural (DTPH, 2004). 

Dari 5 grup tersebut, yang berpeluang sebagai lahan rawa hanya 4 grup yang tergolong 

kategori pengendapan yaitu landform aluvial, marin, fluviomarin, dan gambut. Di luar 

grup tersebut termasuk landform lahan kering. Meskipun demikian, belum tentu semua 

wilayah pada 4 grup tersebut tergolong rawa karena di setiap grup terbagi lagi menjadi 

sub-landform yang lebih detail berdasarkan sifat lainnya seperti posisi, bahan induk, jenis 

batuan.  

Sublandform seperti tanggul sungai, pesisir pasir, atau beting pasir pantai tua 

diduga bukan tergolong lahan rawa sehingga penafsiran pada citra mutlak dilakukan. Riset 

lahan kering yang dilakukan BBSDLP di Kabupaten Merauke pada 2008 mengungkap 

bahwa grup marin dengan sublandform beting pasir pantai tua terbentuk dari endapan 

pasir marin tergolong lahan kering. Sublandform tersebut dalam klasifikasi tanah USDA 

termasuk Typic Udipsamments dan Typic Quartzipsamments (Djaenudin and 

Hendrisman, 2008). 

Secara umum lahan rawa dibedakan menjadi rawa pasang surut dan rawa lebak. 

Sama seperti halnya lahan rawa yang dapat diprediksi dari jenis landform, lahan rawa 

pasang surut dan rawa lebak juga dapat diduga dari jenis landform. Landform aluvial 

dapat diduga sebagai lahan rawa lebak berair tawar. Pada landform tersebut terbagi 

menjadi sublandform dataran antar perbukitan, jalur aliran, dataran banjir pada sungai 

meander, rawa belakang pada sungai meander, jalur meander, rawa belakang pada sungai 

bukan meander, basin tertutup, dan depresi aluvial. 

Sebaliknya lahan rawa pasang surut dapat diduga berada pada landform marin 

yang berair salin dengan sublandform dataran pasang surut lumpur, beting pasir, 

punggung dan cekungan pasir, dan rawa belakang pasang surut. Sementara lahan pasang 

surut berair payau dapat diduga terletak pada landform fluvio-marin dengan sublandform 

delta estuarin, dataran estuarin sepanjang sungai dan pantai, serta dataran fluvio-marin.  

Namun demikian, landform gambut tak bisa dijadikan penduga untuk mengetahui 

berada di rawa pasang surut atau rawa lebak karena gambut berada pada kedua jenis rawa 

tersebut. Di rawa di Merauke terdapat 2 sublandform gambut yaitu gambut topogen dan 

gambut ombrogen. Pada lahan gambut penentuan berada di lahan pasang surut atau di 

lahan lebak ditentukan oleh posisinya terhadap laut dan sungai. 

Pada data legacy landform tersebut sejumlah data atribut lain seperti jenis tanah 

digunakan untuk menegaskan posisi lahan rawa berada. Di Merauke terdapat 5 ordo tanah 

dari 10 ordo tanah di Indonesia yaitu Histosols, Entisols, Inseptisols, Alfisols, dan 

Ultisols. Tiga ordo tanah yaitu Histosols, Entisols, dan Inseptisols dapat digunakan 

sebagai penduga awal tanah tersebut sebagai lahan rawa sebelum dilakukan pengecekan 

pada citra satelit.  
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Tanah di Kabupaten Merauke yang tergolong pada landform yang berpotensi 

sebagai lahan rawa sebagian besar diklasifikasikan ke dalam Endoaquepts, Halaquepts, 

dan Humaquepts. Sebagian tanah tersebut memiliki lapisan sulfidik, terutama tanah yang 

berkembang dari endapan marin dan fluvio-marine. Namun demikian, pada umumnya 

tanah yang sudah dikembangkan untuk sawah memiliki kadar pirit yang rendah (Subiksa, 

2008) 

Berikutnya tipologi lahan dan tipe luapan diduga dengan melihat posisi landform 

terhadap laut, sungai, dan saluran serta kontur dari data citra. Pada rawa pasang surut yang 

memiliki sungai dan saluran, lahan yang dekat dengan laut dan sungai dapat diduga 

bertipe A. Berikutnya berturut-turut dari yang terdekat ke yang paling jauh dari sungai 

ialah tipe B, C, dan D. Sementara pada lahan rawa lebak, penentuan tipologi lahan lebak 

dari yang terdekat dengan sungai yaitu lebak dangkal, tengahan, dan dalam. 

Keempat landform tersebut kemudian dibedakan menjadi: 1). tanah mengandung 

gley atau karatan yang termasuk tanah Aquents atau Aquepts dalam taksonomi USDA; 2). 

tanah gambut yang termasuk tanah ordo Histosol dalam taksonomi USDA; dan 3). tanah 

di lahan kering yang tidak mengandung gley yang termasuk ordo di luar Histosols, 

Entisols, dan Inseptisols.  

Kajian ini telah menunjukan bahwa landform dan tipe tanah dapat digunakan 

sebagai penduga awal untuk pemetaan lahan rawa. Visual analisis terhadap kenampakan 

citra resolusi tinggi membantu mendetilkan batas lahan rawa dan pengisian legenda lahan 

rawa 

Tabel 3. Satuan lahan yang teridentifikasi di Kabupaten Merauke 

  

No Kode 

 

Landform 

 

Bahan 

Induk 

Batuan 

 

USDA 2010A Tipologi 

 

1 Afq.2.3 

 

 

Dataran 

antar 

perbukitan 

Endapan 

liat dan 

pasir 

Aluvium campuran 

yang baru (sungai) 

 

Eutrudepts 

 

 

Lebak 

 

 

2 Aqf.1.5 

 

 

Jalur aliran 

 

 

Endapan 

pasir dan 

liat 

Pasir,kerikil,lempun

g yg agak baru 

(sungai),Gambut 

Endoaquepts 

 

Lebak 

 

 

3 Au.1.1.2 

 

 

 

Dataran 

banjir pada 

sungai 

meander 

Endapan 

liat dan 

pasir 

 

Aluvium campuran 

baru (sungai, 

muara),Gambut 

 

Endoaquents 

 

 

Lebak 

 

 

 

4 Au.1.1.2.

2 

 

 

Rawa 

belakang 

pada sungai 

meander 

Endapan 

liat dan 

organik 

 

Aluvium campuran 

yang baru,Gambut 

 

 

Endoaquents 

 

 

Lebak 

 

 

 

5 Au.1.1.2.

8 

 

 

Jalur 

meander 

 

 

Endapan 

liat dan 

pasir 

 

Aluvium campuran 

yang agak baru 

(sungai),Aluvium 

campuran yang baru 

Hydraquents 

 

 

 

Lebak 
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   (sungai)   

6 Au.1.1.3.

2 

 

 

 

Rawa 

belakang 

pada sungai 

bukan 

meander 

Endapan 

liat dan 

pasir 

 

Aluvium campuran 

yang baru 

(sungai),Gambut 

 

Endoaquents 

 

 

 

Lebak 

 

 

 

7 Au.1.5 

 

 

 

Jalur aliran 

 

 

 

Endapan 

liat dan 

pasir 

 

 

Aluvium campuran 

yang baru 

(sungai),Aluvium 

campuran yg agak 

baru (sungai, 

koluvial) 

Endoaquepts 

 

 

 

Lebak 

 

 

 

8 Au.3.1 

 

 

 

Basin 

tertutup 

(lakustrin) 

 

Endapan 

liat, pasir 

dan bahan 

organik 

Aluvium campuran 

yang baru (sungai) 

 

 

Endoaquents 

 

 

Lebak 

 

 

 

9 Au.3.2 

 

 

 

Depresi 

aluvial 

 

 

Endapan 

liat dan 

pasir 

 

Aluviun campuran 

yang baru (sungai, 

lakustrin),Gambut 

 

Endoaquents 

 

 

Lebak 

 

 

 

10 Bf.1.1 

 

 

Delta 

estuarine 

 

 

Endapan 

liat 

 

Aluvium halus yang 

baru 

(laut,delta,lagun) 

 

Endoaquents 

 

 

Pasut 

 

 

11 Bf.2 

 

 

 

 

 

Dataran 

Estuarin 

sepanjang 

muara 

sungai dan 

pantai 

Endapan 

liat 

 

 

 

 

Aluvium halus yang 

agak baru (laut) 

 

 

 

 

Endoaquents 

 

 

 

 

Pasut 

 

 

 

 

 

12 Bf.3 

 

 

Dataran 

fluvio-

marin 

Endapan 

liat 

 

Aluvium halus yang 

agak baru (muara, 

laut) 

Endoaquents 

 

Pasut 

 

 

13 Bu.3 

 

 

 

 

Dataran 

fluvio-

marin 

 

 

Endapan 

liat dan 

pasir 

 

 

Aluvium campuran 

baru 

(muara),Gambut,Al

uvium campuran yg 

agak baru (sungai) 

Endoaquents 

 

 

 

Pasut 

 

 

 

 

14 G.1.1 

 

 

 

 

Gambut 

topogen air 

tawar 

 

 

Endapan 

liat dan 

organik 

 

 

 

Gambut,Aluvium 

campuran yang agak 

baru 

(sungai),Aluvium 

campuran yang baru 

(sungai) 

Haplosaprists 

 

 

 

 

Lebak 

 

 

 

 

15 G.2 

 

 

Gambut 

ombrogen 

 

Endapan 

liat dan 

organik 

Gambut,Aluvial 

halus yang baru 

(sungai) 

Haplohemists 

 

Lebak/P

asut 

 

16 Mf.2.2 

 

 

 

Dataran 

pasang 

surut 

lumpur 

Endapan 

liat 

 

 

Aluvium halus yang 

baru (laut),Gambut 

 

 

Sulfaquents 

 

 

 

Pasut 

 

 

 

17 Mfq. 1.4 Beting Endapan Aluvium halus yang Tropaquepts Pasut 
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pasir/lumpu

r pantai 

 

 

liat dan 

pasir 

 

 

baru 

(delta),Aluvium 

kasar yang baru 

(delta),Gambut 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Mq.1.1 

 

 

 

Punggung 

dan 

cekungan 

pesisir 

Endapan 

pasir 

 

 

Aluvium kasar yang 

baru (laut) 

 

 

Udipsamment

s 

 

 

Pasut 

 

 

 

19 Mu.2.3 

 

 

 

Rawa 

belakang 

pasang 

surut 

Endapan 

liat dan 

organik 

 

Gambut, Aluvium 

halus yang baru 

(sungai) 

 

Endoaquents 

 

 

Pasut 

 

 

 

Pemanfaatan Peta Tanah Konvensional dan Citra  

Peta tanah konvensional bermanfaat sebagai sumber referensi peta tanah digital 

karena akurasi deskripsi sifat tanah merupakan hasil kerja para surveyor terlatih. 

Meskipun demikian, delineasi pada peta tanah konvensional seringkali memiliki tingkat 

akurasi rendah karena ketersediaan peta dasar dan foto udara yang terbatas di masa 

pembuatan peta. Pengalaman pada pembuatan peta lahan rawa di Pulau Sumatera, lokasi 

lahan rawa sangat akurat meskipun batas delineasi antara lahan kering dan lahan basah 

serta pola polygon rawa banyak meleset. 

Dengan demikian akurasi data pada peta tanah konvensional dapat diandalkan 

sebagai referensi utama meskipun dilakukan puluhan tahun lalu. Tercatat data legacy yang 

dikumpulkan pada survei pada 1985 di Kabupaten Merauke sebanyak 125 titik observasi. 

Dari jumlah tersebut53 titik berada di lokasi rawa, sementara 72 titik berada di daratan 

kering. Data deskripsi tersebut lalu di sesuaikan dengan data spasial berupa polygon 

tersebut serta dilakukan overlay pada citra SPOT. Penyesuaian dilakukan dengan 

segregasi (pemotongan) dan desegregasi (penggabungan) polygon berdasarkan pada citra 

dan titik pengamatan data legacy.  

Wilayah lahan kering pada peta didominasi oleh landform marin dan aluvial yang 

semula diduga lahan rawa, tetapi pada atribut lainnya merupakan tanah Typic 

Plinthaquults, Typic Hapludults, Typic Kandiudoxs. Beberapa tanah Entisol dan 

Inceptisol juga teridentifikasi sebagai lahan kering seperti Typic Udispamments, Typic 

Psammaquents, dan Oxic Dystrudepts. Terjadi pula perubahan lahan dari lahan rawa 

menjadi lahan kering terutama ditemukan pada daerah Typic Sulfaquents dan Typic 

Endoaquents.  

Berdasarkan penelitian terjadi perbedaan selisih luasan rawa pasang surut dan rawa 

lebak pada peta tentative dengan hasil validasi sebesar 4. 389 ha pada total luasan rawa 

2.548.731 ha atau setara 0.017%.  
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Updating Peta 

Updating peta adalah pembaruan yang terus menerus yang merupakan kegiatan 

lanjutan setelah pemetaan selesai. Updating dilakukan untuk menambah kerapatan 

pengamatan dengan mengamati areal yang masih kosong titik observasi sepanjang akses 

memungkinkan. Updating juga termasuk mengamati lokasi yang sebelumnya sudah 

diamati untuk mengetahui perubahan karakteristik lahan maupun perubahan pemanfaatan 

lahan, serta pemeriksaan batas satuan peta dengan menambahkan informasi sebelumnya 

belum tersedia. Updating dilaksanakan setiap 3 tahun. Hasil kegiatan update berupa peta 

lahan rawa versi terbaru.  

KESIMPULAN 

Penelitian pemetaan sebaran lahan rawa berbasiskan peta landform, data legacy, 

dan citra ini menyimpukan: 

1. Luas lahan rawa di Kabupaten Merauke adalah 2.548.731 ha yang terdiri dari 

2.286.358 ha rawa pasang surut dan 262.373 ha rawa lebak. 

2. Pemetaan lahan rawa di daerah dengan akses yang sulit terjangkau dapat ditaksir 

dengan memanfaatkan peta landform, data legacy sifat tanah, dan citra. 

3. Hasil penaksiran di peta lahan rawa di Kabupaten Merauke berbasis landform dapat 

diandalkan dengan selisih kurang dari 5.000 ha. 

4. Hasil penaksiran dapat diperbarui seiring pembaruan data tanah yang dihasilkan 

dari survei di masa yang akan datang. 
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