
1 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

1.  PENDAHULUAN ............................................................................ 1 

     1.1.  Latar belakang masalah ......................................................... 1 

     1.2.  Rumusan masalah ................................................................. 3 

     1.3.  Tujuan penelitian .................................................................... 3 

     1.4.  Kegunaan penelitian .............................................................. 3 

2.  KAJIAN PUSTAKA ......................................................................... 4 

     2.1.  Kajian teoiritis  ........................................................................ 4 

             2.1.1.  Ekosistem hutan mangrove ......................................... 4 

             2.1.2.  Valuasi ekonomi hutan mangrove .............................. 11 

             2.1.3.  Fakta konversi hutan mangrove ................................. 21 

             2.1.4.  Dampak konversi hutan mangrove ............................. 23 

     2.2.  Kajian penelitian yang relevan .............................................. 24 

     2.3.  Kerangka pikir penelitian ....................................................... 29 

3.  METODE PENELITIAN ................................................................. 32 

     3.1.  Lokasi dan waktu .................................................................. 32 

     3.2.  Metode pengumpulan data ................................................... 32 

             3.2.1.  Data primer ............................................................... 3.2 

             3.2.2.  Data sekunder ............................................................ 33 

     3.3.  Populasi dan sampel ............................................................. 34 

             3.3.1.  Populasi ..................................................................... 34 

             3.3.2.  Sampel ....................................................................... 34 

     3.4.  Teknik pengumpulan data ..................................................... 35 

             3.4.1.  Metode observasi ....................................................... 35 



2 
 

             3.4.2.  Metode wawancara .................................................... 35 

      3.5.  Analisis data ......................................................................... 36 

              3.5.1.  Nilai manfaat langsung .............................................. 36 

              3.5.2.  Nilai manfaat tidak langsung ..................................... 39 

              3.5.3.  Total nilai manfaat ekonomi ...................................... 41 

4.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.................................. 43 

     4.1.  Letak wilayah ........................................................................ 43 

     4.2.  Jumlah penduduk .................................................................. 45 

     4.3.  Sarana pendidikan ................................................................ 46 

     4.4.  Umur ..................................................................................... 48 

     4.5.  Jenis pekerjaan ..................................................................... 49 

     4.6.  Tingkat pendidikan ................................................................ 51 

     4.7.  Tingkat pendapatan .............................................................. 52 

5.  HASIL DAN PEMBAHASAN         ................................................. 53 

     5.1.  Nilai manfaat ekonomi hutan mangrove sebelum alih 

             fungsi menjadilahan tambak .................................................. 5 

             5.1.1.  Nilai manfaat langsung ............................................... 53 

             5.1.2.  Nilai manfaat tidak langsung ...................................... 61 

     5.2.  Nilai manfaat ekonomi hutan mangrove setelah  alih 

             fungsi menjadi lahan tambak ................................................ 64 

             5.2.1.  Nilai manfaat langsung budidaya utama .................... 64 

             5.2.2.  Nilai manfaat langsung budidaya sambilan ................ 67 

             5.2.3.  Implikasi alih fungsi hutan mangrove  

                        menjadi lahan tambak ................................................ 69 

 



3 
 

     5.3.  Ayat dalam Al Qur’an yang berhubungan dengan  

             lingkungan hidup ................................................................... 76 

             5.3.1.  Surat Al Rum 41-42 .................................................... 76 

             5.3.1.  Surat Al A’raf 56-58 .................................................... 77 

6.  KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 80 

     6.1.  Kesimpulan ........................................................................... 80 

     6.2.  Saran .................................................................................... 80 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 81 

LAMPIRAN......................................................................................... 84 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ABSTRAK 

THAMRIN FAHARUDDIN, Studi Komparatif Valuasi Ekonomi Hutan 
Mangrove Sebelum Dan Sesudah Alih Fungsi Menjadi Lahan Tambak 
Desa Tompotana Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar. 
Tesis. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.  Dibawah bimbingan 
IRMA SRIBIANTI selaku pembimbing I dan ABDUL HARIS SAMBU selaku 
pembimbing II. 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya peranan hutan 
mangrove terhadap ekosistem pesisir karena nilai ekonomis dan nilai 
ekologis yang sangat tinggi.  Nilai manfaat langsung dari hutan mangrove 
berupa kayu, ikan, kepiting dan udang.  Nilai manfaat tidak langsung 
hutan mangrove berupa penahan abrasi, pencegah intrusi air laut dan 
penahan angin dari angin puting beliung.  Masalah utama pada hutan 
mangrove adalah terjadinya eksploitasi besar-besaran untuk alih fungsi 
menjadi lahan tambak dan untuk dijadikan arang.  Tujuan dari penelitian 
ini adalah  (1) Untuk mengetahui nilai manfat ekonomi hutan mangrove 
sebelum alih fungsi ke lahan tambak (2) Untuk mengetahui nilai manfaat 
ekonomi hutan mangrove setelah alih fungsi ke lahan tambak dan (3) 
Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan setelah hutan mangrove alih 
fungsi ke lahan tambak.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Nilai 
manfaat ekonomi hutan mangrove sebelum dikonversi menjadi lahan 
tambak sebesar Rp 9.790.393.266 ha-1th-1 (2) Nilai manfaat ekonomi 
hutan mangrove setelah dialihfungsikan menjadi lahan tambak sebesar 
Rp 22.396.000 ha-1th-1 (3) Dampak yang ditimbulkan setelah hutan 
mangrove dialihfungsikan menjadi lahan tambak adalah terjadi kerugian 
ekologis sebesar Rp 9.767.997 ha-1th-1. 
 
Kata kunci :  Alih fungsi, hutan mangrove, tambak, valuasi ekonomi. 
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   BAB I.  PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah  

Sumberdaya perikanan laut di Indonesia merupakan potensi yang 

terbesar baik penangkapan, maupun budidaya.  Budidaya perairan atau 

akuakultur menjadi tulang punggung produksi perikanan nasional di masa 

depan, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, maupun 

untuk ekspor. Hal ini terjadi karena kegiatan perikanan tangkap yang 

dieksploitasi secara terus menerus mengakibatkan jumlah stock pada ikan 

di laut menurun.  Untuk itu perikanan budidaya menjadi kegiatan yang 

potensial dikembangkan ditambah dengan jumlah penduduk di Indonesia 

yang besar merupakan potensi pasar bagi produksi budidaya perairan. 

 Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang 

memiliki sekitar 17.508 pulau dengan garis pantai terpanjang keempat di 

dunia mencapai lebih dari  81.000 km, terdiri dari 2,3 juta km2 perairan 

nusantara.  Sebagai Negara kepulauan terbesar dengan luas lautan tiga 

perempat daratan dan memiliki sumberdaya alam yang sangat besar, baik 

hayati maupun non-hayati, seharusnya dapat memberikan kontribusi yang 

besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Tuwo, 2011). 

 Komoditi ekspor perikanan yang harganya melonjak salah satu 

diantaranya adalah udang membuat masyarakat  pulau Tanakeke tergiur 

untuk membuka lahan mangrove ke lahan tambak, tanpa memperhatikan 

dari dampak yang ditimbulkan akibat alih fungsi lahan mangrove ke lahan 

tambak. 
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Pada awal pembukaan lahan mangrove ke lahan tambak  budidaya 

udang windu di pulau Tanakeke mendapatkan hasil yang maksimal, 

namun seiring berjalannya waktu budidaya udang windu mengalami 

penurunan dan bahkan sudah tidak produktif lagi. 

Eksploitasi lahan mangrove ke lahan tambak terjadi pada tahun 

1996 dilakukan oleh Dinas Transmigrasi Kabupaten Takalar.  Pembukaan 

lahan tambak mengakibatkan kerusakan  hutan mangrove  

memprihatinkan.  Berawal niat untuk mensejahterakan rakyat khususnya 

masyarakat Desa Tompotana akan tetapi dampak yang ditimbulkan 

menjadi jauh dari harapan. 

  Dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi hutan mangrove 

untuk pembukaan  lahan tambak yang dilakukan secara besar-besaran 

oleh Dinas Transmigrasi Kabupaten Takalar mengakibatkan hasil 

tangkapan ikan oleh masyarakat Desa Tompotana menurun drastis.  

Masyarakat Desa Tompotana mengalami kesulitan untuk mendapatkan 

hasil tangkapan yang relatif banyak. 

Hasil tangkapan nelayan di Kecamatan Kepulauan Tanakeke 

sewaktu belum ada eksploitasi hutan mangrove sangat melimpah.  

Nelayan per orang bisa mendapatkan hasil tangkapan 100 - 300 ekor ikan 

perhari.  Nelayan menangkap ikan sekitar jam 8.00 Wita sampai jam 12.00 

Wita.  Dengan adanya ekploitasi hutan mangrove yang dilakukan oleh 

Dinas Transmigrasi Kabupaten Takalar hasil tangkapan nelayan  per 

orang hanya berkisar 30 - 50 ekor ikan perhari.  Luas lahan mangrove 
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yang ada di Desa Tompotana  sebelum alih fungsi lahan ± 100 ha setelah 

alih fungsi lahan luasnya ± 55 ha. 

1.2.  Rumusan Masalah 

a. Berapa nilai manfaat ekonomi sebelum alih fungsi hutan mangrove 

menjadi lahan tambak. 

b. Berapa nilai manfaat ekonomi setelah alih fungsi hutan mangrove 

menjai lahan tambak. 

c. Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah hutan mangrove 

dialih fungsikan menjadi lahan tambak. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis nilai manfaat ekonomi hutan mangrove 

sebelum alih fungsi  menjadi lahan tambak. 

b. Untuk menganalisis nilai manfaat ekonomi setelah alih fungsi  

hutan mangrove menjadi lahan tambak. 

c. Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat alih fungsi 

hutan mangrove menjadi lahan tambak. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

a. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah atau instansi yang terkait 

dalam merumuskan kebijakan strategi pemanfaatan lahan 

mangrove. 

b. Sebagai informasi kepada masyarakat pesisir mengenai 

pemanfaatan hutan mangrove 

c. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun tata ruang wilayah. 
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BAB II.  KAJIAN PUSTAKA 

2.1.  Kajian Teoritis 

2.1.1.  Ekosistem Hutan Mangrove 

a.  Pengertian Hutan Mangrove 

Kata mangrove mempunyai dua arti, pertama sebagai komunitas 

yaitu komunitas atau masyarakat tumbuhan atau hutan yang tahan 

terhadap kadar garam atau salinitas (pasang surut air laut), dan kedua 

sebagai invidu spesies (Magne, 1968 ; Supriharyono, 2000 dalam Yuniarti, 

2004).  Magne kemudian menggunakan istilah mangal apabila berkaitan 

dengan komunitas hutan dan mangrove untuk individu tumbuhan bakau 

merupakan salah satu jenis dari tumbuhan yang hidup di hutan pasang 

surut tersebut.  Jenis-jenis pohon mangrove seperti Avicennia sp, 

Sonneratia sp, Rhizophora sp, Bruguiera sp, dan Ceriops sp.  Jenis ini 

hampir sama dengan jenis-jenis mangrove yang ada di Philiphina yaitu 

Rhizophora,Avicennia, Bruguiera, dan Sonneratia (King et al, 2000 dalam 

Yuniarti, 2004). 

a. Mangrove (bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropika 

yang didominasi oleh beberapa spesies pohon bakau yang mampu 

tumbuh dan berkembang pada kawasan pasang surut pantai 

berlumpur.  Komunitas ini pada umumnya tumbuh pada kawasan 

intertidal dan supertidal yang mendapat aliran air yang mencukupi, 

dan terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang 

kuat.  Karena hutan mangrove banyak dijumpai di pantai-pantai 
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teluk yang dangkal, estuaria, delta dan kawasan-kawasan pantai 

yang terlindung (Dahuri et al, 2001 dalam Yuniarti, 2004). 

b. Jenis mangrove bersifat halofit, artinya bahwa mangrove ini tahan 

akan tanah yang mengandung garam dan genangan air laut.  Ada 

juga mangrove tumbuh di tempat yang lebih tinggi, sehingga akan 

mengalami masa tanpa digenangi air laut yang agak panjang.  

Namun beberapa pohon mangrove dapat dijumpai di tepi sungai 

sekitar 100 km dari laut, walaupun dipermukaan air dimana pohon 

itu tumbuh adalah air tawar, tetapi pada dasar sungai terdapat 

seiris air asin (Anwar et al, 1984 dalam Irwan, 2003). 

b.  Fungsi Hutan Mangrove 

Ekosistem hutan mangrove mempunyai manfaat penting dalam 

mendukung kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung.  

Dahuri et al.  (1996) dalam Azis (2006) menyatakan bahwa secara garis 

besar ekosistem hutan mangrove mempunyai dua fungsi utama, yaitu 

fungsi ekologis dan fungsi sosial ekonomi menurut Dahuri et al.  (1996) 

dalam Azis (2006). 

 Kemudian Dahuri et al.  (1996) dalam Azis (2006) kembali 

mendeskripsikan fungsi ekologis mangrove adalah sebagai brikut : 

1. Dalam ekosistem hutan mangrove terjadi mekanisme hubungan 

antara ekosistem mangrove dengan jenis-jenis ekosistem lain 

seperti padang lamun dan terumbu karang. 
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2. Dengan sistem perakaran yang kokoh ekosistem hutan mangrove 

memilki kemampuan meredam gelombang, menahan lumpur dan 

melindungi pantai dari abrasi, gelombang pasang dan topan. 

3. Sebagai pengendali banjir, hutan mangrove yang banyak tumbuh di 

daerah estuaria juga dapat berfungsi untuk mengurangi bencana 

banjir. 

4. Hutan mangrove  dapat berfungsi  sebagai penyerap bahan 

pencemar (environmental service), khususnya bahan-bahan 

organik. 

5. Sebagai penghasil bahan organik yang merupakan mata rantai 

utama dalam jaring-jaring makanan di ekosistem pesisir, serasah 

mangrove yang jatuh dan gugur ke dalam air akan menjadi substrat 

yang baik bagi bakteri dan sekaligus berfungsi membantu proses 

daun-daun tersebut menjadi detritus.  Selanjutnya detritus menjadi 

bahan makanan bagi hewan, seperti cacing, udang-udang kecil dan 

akhirnya hewan-hewan ini akan menjadi larva ikan, udang, kepiting 

dan hewan lainnya. 

6. Merupakan daerah asuhan (nursery ground) hewan-hewan muda 

(juvenile stage) yang akan bertumbuh kembang menjadi hewan-

hewan dewasa juga merupakan daerah pemijahan (spawning 

ground) beberapa perairan seperti udang, ikan dan kerang-

kerangan. 
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Menurut Ujung Kulon Conservation Society (2010) dalam Konny 

Rusdianti (2012) menyebutkan beberapa fungsi sosial ekonomi hutan 

mangrove, diantaranya: Sumber mata pencarian, produksi berbagai hasil 

hutan (kayu, arang, obat dan makanan), sumber bahan bangunan dan 

kerajinan, tempat wisata alam, objek pendidikan dan penelitian, areal 

pertambakan, tempat pembuatan garam dan areal perkebunan. 

Menurut Djunaedi (2011) ekosistem mangrove berada di wilayah 

antara daratan dan lautan yang memiliki tiga fungsi diantaranya fungsi 

fisik, fungsi ekologi, dan fungsi ekonomi.  Fungsi fisik ekosistem mangrove 

berupa untuk mengendalikan intrusi air laut, mengendalikan erosi dan 

abrasi. 

Menurut Kusuma (2003) dalam Saru (2014) fungsi ekonomi berupa 

madu, obat-obatan, dan minuman.  Fungsi ekologi berupa peredam badai 

dan gelombang besar, daerah pemijahan, daerah asuhan, daerah mencari 

makan.  Ekosistem mangrove di pesisir memiliki beberapa fungsi yang 

dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu fungsi ekologi, fungsi ekonomi, dan 

fungsi fisik.  Fungsi ekologi ekosistem mangrove merupakan daerah yang 

sangat berkaitan dengan perikanan sebagai daerah asuhan (nursery 

ground),  daerah mencari makan (feeding ground), dan daerah pemijahan 

(spawning ground) bagi biota perairan.  Fungsi ekonomi ekosistem 

mangrove yaitu hasil hutan mangrove seperti kayu bakar, madu, obat-

obatan, makanan, dan minuman.  Fungsi fisik yaitu  sebagai peredam 
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gelombang dan angina badai, pelindung pantai dari abrasi, penahan 

lumpur, dan perangkap sedimen, pengendali intrusi air laut. 

Menurut Sambu et al (2018) menyebutkan beberapa fungsi sosial 

dari hutan mangrove adalah sebagai sekolah lapang, sebagai lokasi 

penelitian dan sebagai tempat pariwisata.  Selain itu hutan mangrove 

dapat digunakan sebagai pemungkiman penduduk, pertambakan dan 

peruntukan kemaslahatan manusia lainnya. 

c.  Zonasi dan Karakteristik Mangrove 

 Hutan mangrove dapat tumbuh dengan baik pada zona pasang- 

surut di sepanjang garis pantai daerah tropis seperti laguna, rawa, delta 

dan muara sungai.  Hutan mangrove bersifat kompleks dan dinamis tetapi 

labil.  Kompleks karena di dalam hutan mangrove dan perairan maupun 

tanah di bawahnya merupakan habitat berbagai jenis satwa daratan dan 

biota perairan.  Dinamis karena hutan mangrove dapat terus tumbuh dan 

berkembang serta mengalami suksesi serta perubahan zonasi sesuai 

dengan tempat tumbuh.  Labil karena mudah sekali rusak dan sulit untuk 

pulih kembali (Kusmana, 1995).  Pertumbuhan mangrove akan menurun 

jika suplai air tawar dan sedimen rendah. 

 Menurut Arief (2003), pembagian zonasi dapat dilakukan 

berdasarkan jenis vegetasi yang mendominasi, sebagai berikut : 

1. Zona Avicennia, terletak pada lapisan paling luar dari hutan 

mangrove.  Pada zona ini, tanah berlumpur lembek dan berkadar 

garam tinggi.  Jenis Avicennia banyak ditemui berasosiasi dengan 
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Sonneratia Spp, jenis ini memiliki perakaran yang sangat kuat 

yang dapat bertahan dari hempasan ombak laut.  Zona ini juga 

merupakan zona perintis atau pioneer, karena terjadinya 

penimbunan sedimen tanah akibat cengkraman perakaran 

tumbuhan jenis-jenis ini.  

2. Zona Rhizophora, terletak di belakang zona Avicennia dan 

Sonneratia.  Pada zona ini, tanah berlumpur lembek dengan 

kadar garam lebih rendah.  Perakaran tanaman tetap terendam 

selama air laut pasang. 

3. Zona Bruguiera, terletak dibelakang zona Rhizophora.  Pada 

zona ini tanah berlumpur agak keras.   Perakaran tanaman lebih 

peka serta hanya terendam pasang naik dua kali sebulan. 

4. Zona Nypah, yaitu zona pembatas antara daratan dan lautan, 

namun zona ini sebenarnya tidak harus ada, kecuali jika terdapat 

air tawar yang mengalir (sungai) ke laut. 

Watson (1928) dalam Kusmana (1995) berpendapat bahwa hutan 

mangrove dapat dibagi menjadi lima bagian berdasarkan frekuensi air 

pasang, yaitu :  zonasi yang terdekat dengan laut akan didominasi oleh 

Avicennia spp dan Sonneratia spp, tumbuh pada lumpur lunak dengan 

kandungan organik yang tinggi.  Avicennia spp tumbuh pada substrat 

yang agak keras, sedangkan Avicennia alba tumbuh pada substrat yang 

agak lunak; zonasi yang tumbuh pada tanah kuat dan cukup keras serta 

dicapai oleh beberapa air pasang. 
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 Menurut Bengen dan Dutton (2004) dalam Northcote dan Hartman 

(2004) zonasi mangrove dipengaruhi oleh salinitas, toleransi terhadap 

ombak dan angin, toleransi terhadap lumpur (keadaan tanah), frekuensi 

tergenang oleh air laut.  Zonasi yang menggambarkan tahapan suksesi 

yang sejalan dengan perubahan tempat tumbuh.  Perubahan tempat 

tumbuh sangat bersifat dinamis yang disebabkan oleh laju pengendapan 

atau pengikisan.  Daya adaptasi tiap jenis akan menentukan komposisi 

jenis tiap zonasi. 

 Menurut hasil penelitian Sribianti, I (1998), di kawasan hutan 

mangrove Kabupaten Luwu Timur, ditemukan komposisi flora yang 

berbeda pada tiga  komunitas mangrove terdapat pada pantai, muara dan 

sungai, yang dipengaruhi oleh perbedaan tingkat salinitas pada ketiga 

komunitas tersebut, dimana setiap jenis mangrove memiliki kemampuan 

beradaptasi terhadap salinitas yang berbeda-beda. 

 Ciri khusus habitat vegetasi mangrove adalah keadaan tanah yang 

berlumpur atau berpasir, salinitas, penggenangan, pasang-surut, dan 

kandungan oksigen tanah.  Vegetasi mangrove akan beradaptasi melalui 

perubahan dan ciri khusus fisiologi, morfologis, fenologi, fisiognomi dan 

komposisi struktur vegetasinya.  Ekosistem hutan mangrove dengan 

sifatnya yang khas dan kompleks menyebabkan hanya organisme tertentu 

saja yang mampu bertahan dan berkembang (Kartawinata et al, 1979). 

 Adaptasi pohon mangrove terhadap keadaan tanah (lumpur) dan 

kekurangan oksigen dalam tanah adalah pembentukan morfologi sistem 
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perakaran yang berfungsi sebagai akar nafas (Pneumatofora) dan 

penunjang tegaknya pohon.  Menurut Bengen (2004), ada empat bentuk 

sistem perakaran pada hutan mangrove, yaitu;  Akar lutut, seperti yang 

terdapat pada Bruguiera spp; Akar cakar ayam, seperti yang terdapat 

pada Sonneratia spp, Avicennia spp, dan kadang-kadang Xylocarpus 

moluccensis; Akar tongkat/penyangga, seperti yang terdapat pada 

Rhizophora spp; dan Akar papan seperti yang terdapat pada Ceriops spp.  

2.1.2.  Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove 

a.  Nilai Manfaat 

Menurut  Suparmoko (1995) dalam Sribianti (2008) bahwa nilai 

hutan dapat dilihat dari manfaat yang diperoleh dari hutan.  Manfaat 

tersebut adalah : 

1.  Nilai Manfaat Nyata (tangible benefit) 

 Nilai manfaat nyata (tangible benefit) adalah nilai-nilai yang dapat 

lebih mudah diamati dan diukur berupa hasil hutan kayu, hasil non kayu 

seperti nipah, madu, tumbuhan, obat-obatan dan lain-lain. Kayu 

mempunyai nilai ekonomis tinggi karena bisa digunakan untuk bahan 

bangunan, tiang bentangan budidaya rumput laut dan bisa digunakan 

untuk kayu bakar serta untuk bahan baku pembuatan arang.   

 Hutan mangrove memiliki banyak nilai manfaat yang bernilai 

ekonomis tinggi.  Nipah merupakan salah satu jenis mangrove yang 

memiliki nilai ekonomis tinggi karena daunnya bisa dibuat atap bangunan. 

Hasil penelitian Sribianti, I (2008), di hutan mangrove Luwu Timur 
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menunjukkan bahwa nilai manfaat ekonomi nipa sebagai penghasil atap 

sebesar Rp. 164.160.000 thn-1.  Lebah bisa bersarang di hutan mangrove 

sehingga bisa menghasilkan madu yang sangat baik untuk kesehatan dan 

sangat laris di pasaran. 

2.  Nilai Manfaat Tidak Nyata (intangible) 

 Nilai manfaat tidak nyata (intangible) adalah nilai yang terutama 

berkaitan dengan fungsi-fungsi ekosistem (sumber daya lingkungan) 

meliputi pengaturan tata air, penunjang pariwisata dan rekreasi, 

keragaman genetik dan menciptakan lapangan kerja. 

Menurut Paena (2010) hutan mangrove merupakan salah satu 

sumber daya alam daerah pantai yang mempunyai arti penting berupa 

fungsi produksi, perlindungan, dan pelestarian alam, merupakan suatu 

ekosistem yang sangat unik yaitu sebagai penyeimbangan antara 

ekosistem daratan dengan ekosistem lautan.  

 Dibalik manfaat mangrove yang demikian banyaknya, 

pengrusakan mangrove juga terus berlangsung oleh berbagai alasan, 

sehingga upaya rehabilitasi saat sekarang sangat penting untuk dilakukan 

tentunya dengan dukungan informasi mengenai sebaran dan 

kerapatannya.  Hutan mangrove merupakan ekosistem pantai di daerah 

tropis, terdiri dari beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh 

dan berkembang di daerah pasang surut berlumpur. 
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b.  Nilai Manfaat Hutan Mangrove 

1.  Nilai Manfaat Langsung 

a.  Kayu 

 Menurut Rusila Noorr (2006) kegiatan pengambilan kayu mangrove 

sering terlihat di Riau, Kalimantan dan Papua.  Mangrove yang berupa 

pohon kayu antara lain adalah bakau, tanjang, api-api, pedada, nyirih, 

tengar dan buta-buta.   

Menurut Ghufron (2012) pohon pada ekosistem hutan bakau 

menghasilkan kayu yang berkualitas baik untuk konstruksi bangunan dan 

kebutuhan rumah tangga (kayu bakar).  Pengambilan kayu menyebabkan 

kegundulan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya abrasi pantai oleh 

gelombang pasang pasang yang lama-kelamaan mengurangi garis pantai.    

Masyarakat pesisir memanfaatkan kayu dari hutan mangrove untuk 

bahan baku pembuatan arang, kayu bakar, dan bahan bangunan.  Kayu 

bakau memilki kualitas tinggi jika digunakan sebagai kayu bakar oleh 

karena sifat dasar dari kayu mangrove menghasilkan api yang membara 

dan tahan lama.   

Kualitas tinggi dari kayu yang dihasilkan dari hutan mangrove untuk 

bahan bakar sehingga tidak bisa dihindari dari perambahan hutan 

mangrove sebagai bahan bakar penjual coto atau hasil dari kayu yang 

dijadikan arang untuk bahan bakar pisang ngepe, sate dan lain-lain.  

Hutan mangrove  merupakan salah satu ekosistem hutan dengan 

kelompok tumbuhan yang dapat hidup di daerah dengan kadar garam 
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yang tinggi.  Biasanya hutan ini didominasi dengan tumbuhan berkayu dan 

tumbuh di sepanjang garis pantai dan subtropis.   

b.  Bahan Pangan 

Ekosistem mangrove sebagai sumber protein hewani telah dikenal 

luas sejak lama, tetapi sebagai sumber protein dan bahan makanan nabati 

relatif belum banyak dikenal.  Di seluruh dunia, pada dasarnya tumbuhan 

mangrove menyediakan banyak bahan makanan.  Buah Avicennia spp 

biasa dimakan sebagai sayuran. Buah/hipokotil Bruguiera spp., 

Sonnetaria caseolaris, dan Terminallia catapa mengandung pati dan dapat 

menjadi sumber karbohidrat.  Menurut Sribianti, I dan Sambu (2018), 

hipokotil dari buah jenis Rhizophora apiculata mengandung pati yang 

menghasilkan tepung yang dapat diolah menjadi keripik buah mangrove 

yang dapat dimakan sebagai cemilan.  Daun muda Acrostichum aereum, 

Avicennia marina, dan Pluchea indica, hipokotil B. gymnorrhiza dan B. 

sexangula, serta buah, biji, dan Seedling A. marina, A. officinalis, B. 

sexangula dapat dijadikan sayuran.  Ekstraks galih kayu Avicennia alba 

dan A. officinalis dapat digunakan sebagai tonik; Nira bunga N. fruticans 

dapat diolah menjadi gula merah dan tuak, karena kandungan sukrosanya 

yang tinggi. Nipah juga dapat menghasilkan minyak goreng, daunnya 

untuk kertas rokok, dan abunya untuk sumber garam (Bandaranayake, 

1998). 
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c.  Bahan Pakan Ternak 

Salah satu dari sekian banyak manfaat hutan mangrove bagi 

lingkungan dan kebutuhan manusia, daun-daun mangrove dapat dipakai 

sebagai pakan ternak khususnya kambing dan kedelai.  Jenis mangrove 

yang bisa dijadikan pakan ternak adalah jenis Rhizophora apiculata, 

Bruguiera gymnorhiza dan Bruguiera sexangula. 

Jenis mangrove yang paling digemari oleh kambing-kambing 

tersebut adalah jenis Bruguiera sexangula (bosing).  Jenis mangrove  ini 

diyakini dapat mencegah hewan-hewan ternak dari penyaki kurap dan 

meyehatkan/mengkilatkan kulit-kulit hewan. 

d.  Bahan Baku Industri 

Pemanfaatan kawasan mangrove sebagai sumber bahan baku 

industri dapat berasal dari hidupan liar setempat maupun bahan galian C.  

Potensi tumbuhan mangrove sebagai bahan baku cukup luas.  Menurut 

Walsh (1977) pneumatofora Sonneratia alba dan S. caseolaris, dapat 

digunakan untuk bahan baku sepatu.  Kayu berbagai  jenis tumbuhan 

mangrove, seperti Heritiera spp. dan Rhizophora spp. dapat digunakan 

untuk menghasilkan pulp. Menurut Field (1995) beberapa tumbuhan 

mangrove lainnya juga berpotensi sebgai bahan baku industri, misalnya 

pnematofora B. gymnorrhiza dan B. sexangula dapat menghasilkn parfum 

dan rempah-rempah.  Ekstrak Acanthus spp. dan Xyocarpus spp. dapat 

menghasilkan penguat rambut, ekstrak S. caseolaris untuk losion kulit, 

ekstrak Excoecaria angallocha untuk afrodisiak, ekstrak Avicennia spp. 
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untuk sabun,  kulit kayu B. gymnorrhiza, B. sexangula, dan Ceriops tagal 

untuk lem. 

Tumbuhan mangrove juga dikenal sebagai sumber utama tannin 

untuk bahan pewarna dan penyamak dalam dinia industri.  Menurut 

Lemnes dan Wulijarni-Soetjipto (1992), getah dan kulit kayu Ceriops spp, 

secara tradisional diolah menjadi pewarna kain batik dan dikenal sebagai 

soga, sedangkan kulit kayu H. littoralis, R. mucronata, S. caseolaris dan 

lain-lain banyak diolah menjadi bahan penyamak kulit dan memperkuat 

jala yang terbuat dari serat tumbuhan.  

e.  Pariwisata dan Pendidikan 

Penggunaan kawasan mangrove sebagai lokasi wisata telah 

dikembangkan sejak lama.  Tritih merupakan lokasi wisata yang dibangun 

Perhutani pada pertengahan tahun 1970-an untuk tujuan konservasi dan 

pendidikan ekosistem mangrove, namun fasilitas ini kini telah 

terbengkalai.  Salah satu kawasan mangrove alami yang berpotensi untuk 

ekowisata adalah Kabupaten Sinjai untuk wilayah Sulawesi Selatan, 

mengingat kelengkapan atraksi alam dan sarana akomodasinya yang 

memadahi. Di kawasan ini terdapat fasilitas kapal penyebrangan yang 

merupakan sekaligus merupakan kapal wisata, terdapat pula perahu-

perahu nelayan yang berukuran lebih kecil dan dapat disewa untuk 

mengelilingi kawasan, serta terdapat sarana penginapan yang mudah 

dijangkau.  Kawasan mangrove dapat menjadi lokasi pendidikan konversi. 
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Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar punya potensi 

besar untuk dikembangkan sebagai agrowisata.  Di daerah tersebut 

sangat indah dan masih punya banyak hutan mangrove yang bisa untuk 

digunakan sebagai tempat wisata.  Salah satu tempat yang sangat indah 

di Pulaua Tanakeke adalah Desa Balangdatu dan Desa Dayang-

dayangan memiliki pasir putih dan pohon kelapa yang tumbuh subur. 

Pemerintah Kabupaten Takalar belum memaksimalkan potensi 

alam daerah Kepulauan Tanakeke.  Daerah tersebut bisa menghasilkan 

pendapatan asli daerah jika dikelola dengan baik.  Salah satu Pulau di 

Kabupaten Takalar yang pernah dikembangkan adalah Pulau Sanrobengi 

akan tetapi kondisi tempat wisata ini masih belum bisa menarik wisatawan 

lokal maupun mancanegara. 

f.  Pertambakan 

 Menurut Ruchmana (2013), tambak adalah salah satu wadah yang 

dapat digunakan untuk membudidayakan ikan air payau dan laut.  Lokasi 

tambak biasanya berada disepanjang pantai dan memiliki luas antara 0.3 

– 2 ha.  Luas petak tambak sangat bergantung kepada sistem budidaya 

yang diterapkan, budidaya ikan bandeng merupakan usaha yang dimulai 

dengan memelihara nener yang bertujuan menghasilkan ikan dengan 

ukuran layak konsumsi.    

Jenis penggunan lahan yang paling sering ditemui di sekitar 

ekosistem mangrove adalah pertambakan ikan/udang.  Namun sekarang 

ada lagi pemanfaatan lahan  mangrove menjadi tambak garam dipulau 
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Tanakeke. Konversi kawasan mangrove menjadi lahan tambak 

merupakan penyebab utama rusaknya hutan mangrove.  Nilai ekonomi 

udang yang tingi menjadikannya mata dagangan penting di dunia.  

Keberhasilan teknik budidaya udang pada tahun 1970-an mendorong 

upaya pertambakan udang secara modern dalam skala luas.  Di Indonesia 

pembuatan tambak udang pada awalnya dimulai di pantai utara Jawa.hal 

ini mendorong perusakan hutan mangrove secara besar-besaran antara 

pertengahan tahun 1970 - 1990-an. 

 Alih fungsi hutan mangrove menjadi lahan tambak juga terjadi di 

Indonesia Tengah dan Timur.  Eksploitasi dilakukan di berbagai daerah di 

Provinsi Sulawesi Selatan salah satu daerah yang mengeksploitasi hutan 

mangrove adalah Kabupaten Takalar.  Kecamatan Kepulauan Tanakeke 

mengeksploitasi hutan mangrove untuk dijadikan tambak.     

Di sepanjang pantai kepulauan Tanakeke, tambak ikan dikelola 

secara semi intensif hingga jauh ke arah daratan.  Limbah cair yang 

dihasilkan mengandung kadar nitrogen dan fosfor yang berdampak pada 

kerusakan lingkungan sekitarnya.  Nilai ekonomis tambak tergantung daya 

dukung lingkungan mangrove di sekitarnya, namun ini jarang dihitung 

dalam biaya produksi. 

2.  Nilai Manfaat Tidak Langsung 

a.  Pencegah Abrasi 

Erosi merupakan pengikisan permukan tanah aliran air sedangkan 

abrasi merupakan pengikisan permukaan tanah disebabkan oleh 
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beberapa faktor, mulai dari faktor alam hingga faktor manusia.  

Fenomena-fenomena alam yang menyebabkan abrasi di antaranya 

adalah pasang surut air laut, angin di atas lautan yang menghasilkan 

gelombang serta arus laut yang berkekuatan merusak.  Sebab-sebab 

yang demikian hampir tidak bisa dielakkan sebab laut memiliki siklusnya 

sendiri dimana pada suatu periode, angin bertiup amat kencang dan 

menciptakan gelombang serta arus yang tidak kecil.   

Faktor yang menyebabkan abrasi dari ulah manusia di antaranya 

adalah ketidakseimbangan ekosistem laut dan pemanasan global.  

Ketidakseimbangan laut misalnya terjadi eksploitasi besar-besaran 

terhadap hutan mangrove sehingga arus dan gelombang laut secara 

besar-besaran mengarah ke daerah pantai dan berpotensi menyebabkan 

abrasi.  Hutan mangrove sejatinya ditujukan untuk menahan abrasi.  

Abrasi sudah banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia akibat 

dari alih fungsi hutan mangrove ke lahan tambak atau lahan kelapa sawit 

dan dijadikan sebagai real estate.  Salah satu daerah yang berdampak 

abrasi di Kabupaten Takalar adalah Kecamatan Galesong, Kecamatan 

Mappakasunggu, Kecamatan Mangngarabombang dan Kecamatan 

Kepulauan Tanakeke.  Hutan mangrove memiliki akar yang efesien dalam 

melindungi tanah di wilayah pesisir, sehingga dapat menjadi pelindung 

pengikisan tanah akibat air. 
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b.  Pencegah Intrusi Air Laut 

Intrusi air laut menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang 

mempengaruhi banyak sektor di daerah pesisir laut, terutama mengenai 

ketersediaan air tanah tawar untuk kehidupan sehari-hari.  Indonesia 

sebagai negara kepulauan selalu dibayang-bayangi dengan fenomena ini, 

namun ancaman ini masih dianggap belum mendapat perhatian lebih. 

Daerah pesisir dan sekitarnya sesuai dengan letak dan fungsi alami 

lahannya seharusnya menerima pasokan air tawar dalam jumlah besar 

dari aliran-aliran sungai yang mengarah padanya.  Namun sebaliknya, 

daerah ini malah mengalami krisis air tawar yang signifikan dari waktu 

kewaktu akibat penururnan volume dan kualitas air sungai.  Kondisi ini 

diperparah dengan air bawah permukaan di daerah pesisir yang 

cenderung mengalami penurunan kualitas akibat intrusi air laut.  

Eksploitasi air tanah yang tidak terkendali dan penggundulan jalur hijau di 

daerah ini menjadi faktor utama yang memperburuk intrusi air laut.  Maka 

diperlukan tindakan-tindakan yang tepat guna mencegah laju intrusi, 

sekaligus mengembalikan kondisi alami daerah pesisir guna 

mengkonservasi waduk (reservoir) air tawar bawah permukaan. 

Intrusi air laut merupakan peristiwa perembesan air laut ke tanah 

daratan.Intrusi laut dapat menyebabkan air tanah menjadi payau sehingga 

tidak baik untuk dikonsumsi. Hutan mangrove memiliki fungsi 

mengendapkan lumpur di akar-akar pohon bakau sehingga dapat 

mencegah terjadinya intrusi air laut ke daratan. 
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c.  Penahan Angin Puting Beliung 

 Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem dengan 

kelompok tumbuhan yang dapat hidup di daerah dengan kadar garam 

yang tinggi.  Rawa-rawa berair payau juga merupakan tempat tumbuh dan 

berkembang biak dari hutan mangrove. 

 Angin puting beliung bisa menghancurkan bangunan yang ada di 

daerah pesisir pantai sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.   

Hutan mangrove berperan besar terhadap kelangsungan hidup manusia 

dan alam.  Diantara fungsi utama dari hutan mengrove adalah  dapat 

menahan apabila terjadi bencana alam salah satunya adalah bencana dari 

angin puting beliung. 

2.1.3.  Fakta Konversi Hutan Mangrove 

Menurut Saparianto, (2007) dalam Setiawan, (2010) Tambak dalam 

skala kecil tidak terlalu banyak dapat mempengaruhi berubahnya suatu 

ekosistem mangrove, tapi lain halnya bila dalam skala besar.  Konversi 

mangrove yang luas menjadi tambak dapat mengakibatkan penurunan 

produksi perikanan di perairan sekitarnya.  Pertambakan ini juga diduga 

dapat mempengaruhi produktivitas perairan estuaria dan laut sekitarnya.  

Seperti contoh menurunnya produksi udang laut sebagai akibat 

menciutnya luas hutan mangrove. 

Kondisi sosial ekonomi penduduk yang bermungkim di darah 

pesisir secara umum akan dipengaruhi ekosistem mangrove.  Konversi 

hutang mangrove menjadi areal tambak merupakan salah satu penyebab 



26 
 

kerusakan hutan mangrove. Di era tahun 80-an Tanakeke dikelilingi oleh 

hutan mangrove berbagai spesies (warga setempat menyebut bangko) 

luasnya lebih 1776 hektar, namun hasil penelitian Mangrove Action 

Project (MAP) Indonesia tahun 2010, yang tersisa sekitar 500 ha akibat 

alih fungsi lahan, penebangan dan abrasi. 

Mangrove yang tersisa diklaim milik perorangan, kecuali hamparan 

sekitar 51,5 hektar yang tak bertuan dan disebut “Bangko Tappampang”.  

Untuk menyelamatkan dan menghindari konflik kepentingan di Bangko 

Tappampang, Oxfam, lembaga yang peduli terhadap kehidupan 

masyarakat pesisir dengan dukungan Canadian International 

Development Agency (CIDA) melalui program perbaikan kehidupan pesisir 

atau Restoring Coastal Livelihood (RCL) telah memfasilitasi terbentuknya 

Forum Desa. 

Forum gabungan pemerintah lima desa itu diketuai Tajuddin, 

mereka sepakat menjadikan kawasan Bangko Tappampang sebagai 

kawasan konservasi dan kawasan perlindungan Pulau Tanakeke serta 

membagi tiga zona, yakni zona inti untuk hutan mangrove yang kondisinya 

masih baik, zona penyangga untuk areal yang selama ini dimanfaatkan 

oleh masyarakat di zona rehabilitasi untuk mangrove yang telah rusak. 

Penanaman dan pengolahan  mangrove diatur dalam perjanjian 

bersama, bahkan diperkuat oleh regulasi Pemerintah Kabupaten Takalar 

yang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
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Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberikan perlindungan 

terhadap hutan mangrove di Tanakeke. 

2.1.4.  Dampak Konversi Kawasan Hutan Mangrove 

 Menurut Jakaria, (2000) dalam Konny Rusdianty, (2012) Terdapat 

dua jenis dampak konversi dan pemanfaatan hutan mangrove, yaitu (1) 

Dampak terhadap lingkungan fisik dan biologis dan (2) Dampak terhadap 

lingkungan sosial ekonomi.  Dampak fisik dan biologis yang dimaksud di 

sini adalah berkaitan dengan aspek amunitas dan ketersediaan sumber 

penghasilan dari keberadaan hutan mangrove di kawasan sekitar tempat 

tinggal penduduk.  Dampak ini pula berupa penurunan keragaman, 

stabiltas, dan produktifitas biologis (Jakaria, 2000). 

 Dampak sosial ekonomi, konversi/penebangan hutan haruslah 

dikaitkan dengan keuntungan dan kerugian dan bentuk nilai uang, 

perubahan keindahan alam, tingkah laku, keamanan dan kesehatan 

penduduk (Soerianegara, 1982 dalam Jakaria, 2000). Disamping itu pula 

sangat berpengaruh kepada lapangan kerja dan pendapatan daerah.  Jadi 

aspek yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan dampak sosial 

ekonomi adalah faktor kesempatan kerja, pola kepemilikan dan 

penguasaan sumberdaya alam, tingkat pendapatan penduduk, 

tingkatsarana dan prasarana perekonomian dan pola pemanfaatan 

sumberdaya alam (Hadi, 1995 dalam Jakarta, 2000). 
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2.2.  Kajian Penelitian yang Relevan 

 Menurut Wahyuni (2013) dengan judul penelitian “Valuasi Total 

Ekonomi Hutan Mangrove di Kawasan Delta Mahakam Kabupaten Kutai 

Kartanegara Kalimantan Timur” dengan hasil penelitian (1) kerusakan 

hutan akibat alih fungsi lahan mangrove menjadi lahan tambak dan 

pemukiman mengakibatkan berkurangnya luasan hutan mangrove seluas 

76.398.66 hektar dari tahun 1992-2009 (2) TEV tahun 2012 Rp 

5.030.713.986.692 (3) faktor-faktor yang berpengaruh dalam manfaat 

ekonomi hutan mangrove agar tetap ada dan lestari pada nilai rekreasi 

yaitu biaya perjalanan, umur, pekerjaan, dan jumlah tanggungan. 

 Charista Lovapina (2014) dengan judul penelitian “Valuasi Ekonomi 

Dampak Budidaya Ikan Di Tambak Dengan Alih Fungsi Lahan Mangrove 

Di Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya, Karawang” dengan hasil 

penelitian (1) Kerugian ekonomi dari dampak akibat perubahan alih fungsi 

lahan menjadi tambak berupa pengambilan udang, kayubakar, ikan dan 

kepiting, (2) Hasil analisis secara finansial dilihat dari nilai R/C atas biaya 

tunai dan R/C atas biaya total yang lebih dari satu dan dinyatakan layak 

untuk usaha budidaya tambak tanpa alih fungsi lahan mangrove, (3) Hasil 

analisis keberlanjutan tambak udang dan bandeng mengalami kerugian 

yang sangat besar sebesar Rp 39.481.785.327 dan Rp 44.778.433.195 

dengan asumsi suku bunga 3 persen sedangkan penerimaan oleh petani 

tambak sebesar 15.417.396.000,dan (4) Alternatif kebijakan pengelolaan 

dan pemanfaatan hutan mangrove yaitu melakukan strategi pengelolaan 
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ekosistem mangrove, rehabilitasi ekosistem mangrove dalam 

mengembalikan fungsi semula. 

Suryono (2006) dengan judul penelitian “Penilaian Ekonomi 

Lingkungan Terhadap Konversi Hutan Mangrove Menjadi Tambak dan 

Pemungkiman” Hasil penelitian (1)  Nilai ekonomi total hutan mangrove 

sebesar Rp 4.184.556.038 per tahun atau Rp 73.418.378 per hektar per 

tahun, besarnya nilai kesediaan membayar masyarakat sebesar Rp 

165.440.880 pertahun dan besarnya nilai kesediaan menerima 

masyarakat petambak sebesar Rp 1.329.745.043, (2) kondisi ekosistem 

mangrove wonorejo setelah rehabilitasi banyak mengalami perubahan, 

luas meningkat 12% dibandingkan sebelumnya, sedangkan kerapatan 

pohon manhrove setelah rehabilitasi sebesar 52% lebih rapat, (3) Nilai 

ekonomi total ekosistem mangrove Wonorejo sebesar Rp 

5.533.941.598/tahun atau Rp 75.703.715ha/tahun.  Nilai ekonomi total 

didapatkan dari nilai pada sektor perikanan, nilai sirup dan sabun 

mangrove, nilai pembibitan mangrove, nilai ekowisata manrove, nilai 

ekosistem mangrove sebagai penahan abrasi, nilai keaneka ragaman 

hayati dan keberadaan ekosistem mangrove, dan (4) Optimasi dinamik 

pengelolaan ekosistem mangrove menunjukkan bahwa peningkatan 

pemanfaatan luasan mangrove untuk wisata dan rehabilitasi akan 

berpengaruh terhadap nilai ekonomi total ekosistem mangrove yang 

semakin besar.  Skenario optimasi dinamikyang telah disusun, dapat 

digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan pengelolaan 
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ekosistem mangrove Wonorejo yang berkelanjutan.  Strategi yang dipilih 

yaitu dengn menetapkan hutan mangrove menjadi kawasan 

konservasidan dengan adanya peraturan yang tegas dari pemerintah 

untuk pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem mangrove agar tercipta 

pengelolaan yang berkelanjutan. 

Sholikah (2017) dengan judul penelitian  “Penilaian Ekonomi Dan 

Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Pasca Rehabilitasi Di 

Kelurahan Wonorejo Kota Surabaya.”  Hasil penelitian : (1) Kondisi 

ekosistem mangrove Wonorejo setelah rehabilitasi banyak mengalami 

perubahan, luas meningkat 12% dibandingkan sebelumnya, sedangkan 

kerapatan pohon mangrove setelah rehabilitasi sebesar 52%lebih rapat 

(2) Nilai ekonomi total ekosistem mangrove Wonorejo sebesar Rp 

5.533.941.598/tahun atau Rp 75.703.715/ha/tahun (3) Optimasi dinamik 

pengelolaan ekosistem mangrove menunjukkan bahwa peningkatan 

pemanfaatan luasan mangrove untuk wisata dan rehabilitasi akan 

berpengaruh terhadap nilai ekonomi total ekosistem mangrove yang 

semakin besar. 
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Mahakam 
Kabupaten 
Kartanegara 
Kaltim 
 
 
 
 
 
 

(1) Nilai ekonomi total 
hutan mangrove sebesar 
Rp 4.184.556.038 th-1 atau 
Rp 73. 418.378 ha-1 (2) 
kondisi ekosistem 
mangrove Wonorejo 
setelah rehabilitasi banyak 
mengalami perubahan luas 
meningkat 12% 
dibandingkan sebelumnya, 
sedangkan kerapatan 
pohon mangrove setelah 
rehabilitasi 52% lebih 
rapat, (3) Nilai ekonomi 
total ekosistem mangrove  
Wonorejo sebesar Rp 
5.533.941.598 th-1 atau Rp 
75.703.715 ha-1dan (4) 
Optimasi dinamik 
pengelolaan ekosistem 
mangrove menunjukkan 
bahwa peningkatan 
pemanfaatan luasan 
mangrove untuk wisata 
dan rehabilitasi akan 
berpengaruh terhadap nilai 
ekonomi total ekosistem 
mangrove yang semakin 
besar. 
 
(1)  Kerusakan hutan 
akibat alih fungsi lahan 
mangrove menjadi lahan 
tambak dan pemungkiman 
mengakibatkan 
mengakibatkan 
berkurangnya luasan hutan 
mangrove seluas 
76.398.66 hektar dari 
tahun 1992-2009 (2) TEV 
tahun 2012 Rp 
5.030.713.986.692 (3) 
Faktor-faktor yang 
berpengaruh dalam 
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Valuasi ekonomi 
dampak budidaya 
ikan di tambak 
dengan alih fungsi 
lahan mangrove 
Desa 
Tambaksumur, 
Kecamatan 
Tirtajaya, 
Karawang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

manfaat ekonomi hutan 
mangrove agar tetap ada 
dan lestari pada nilai 
rekreasi yaitu biaya 
perjalanan, umur, 
pekerjaan dan jumlah 
tanggungan. 
 
(1) Kerugian ekonomi dari 
dampak akibat perubahan 
alih fungsi lahan menjadi 
tambak berupa 
pengambilan udang, 
kayubakar, ikan dan 
kepiting, (2) Hasil analisis 
secara finansial dilihat dari 
nilai R/C atas biaya tunai 
dan R/C atas biaya total 
yang lebih dari satu dan 
dinyatakan layak untuk 
usaha budidaya tambak 
tanpa alih fungsi lahan 
mangrove, (3) Hasil 
analisis keberlanjutan 
tambak udang dan 
bandeng mengalami 
kerugian yang sangat 
besar sebesar Rp 
39.481.785.327 dan Rp 
44.778.433.195 dengan 
asumsi suku bunga 3 
persen sedangkan 
penerimaan oleh petani 
tambak sebesar 
15.417.396.000,dan (4) 
Alternatif kebijakan 
pengelolaan dan 
pemanfaatan hutan 
mangrove yaitu melakukan 
strategi pengelolaan 
ekosistem mangrove, 
rehabilitasi ekosistem 
mangrove dalam 
mengembalikan fungsi 
semula. 
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Penilaian 
Ekonomi Dan 
Strategi 
Pengelolaan 
Ekosistem 
Mangrove Pasca 
Rehabilitasi Di 
Kelurahan 
Wonorejo Kota 
Surabaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Kondisi ekosistem 
mangrove Wonorejo 
setelah rehabilitasi banyak 
mengalami perubahan, 
luas meningkat 12% 
dibandingkan sebelumnya, 
sedangkan kerapatan 
pohon mangrove setelah 
rehabilitasi sebesar 
52%lebih rapat (2)  Nilai 
ekonomi total ekosistem 
mangrove Wonorejo 
sebesar Rp 
5.533.941.598/tahun atau 
Rp 75.703.715/ha/tahun 
(3) Optimasi dinamik 
pengelolaan ekosistem 
mangrove menunjukkan 
bahwa peningkatan 
pemanfaatan luasan 
mangrove untuk wisata 
dan rehabilitasi akan 
berpengaruh terhadap nilai 
ekonomi total ekosistem 
mangrove yang semakin 
besar. 
 

 

2.3.  Kerangka Pikir Penelitian 

  Kabupaten Takalar adalah salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi 

Selatan yang memiliki luas kawasan pesisir sebesar 240,88 kilometer 

persegi atau 70% dari luas daratan, dengan panjang garis pesisir 

sepanjang 74 kilometer.  Pada rentang waktu tahun 2003 sampai dengan 

tahun 2007, kawasan hutan mangrove di sepanjang kawasan pesisir 

Kabupaten Takalar banyak mengalami konversi atau alih fungsi menjadi 

tambak.  Selama rentang waktu itu, luas tambak dikembangkan seluas 
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3.311,32 hektar dan kegiatan perikanan tambak akan berdampak pada 

kondisi ekonomi masyarakat disekitarnya seperti penyerapan tenaga kerja 

lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Untuk lebih jelasnya 

kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar 1. 
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   Gambar 1.  Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB  III.   METODE PENELITIAN 

3.1.  Lokasi dan Waktu 

Kegiatan penelitian tentang Studi Komparatif Valuasi Ekonomi 

Hutan Mangrove Sebelum dan Sesudah Alih Fungsi Menjadi Lahan  

Tambak dilaksanakan di Desa  Tompotana Kabupaten Takalar.  Lokasi 

tersebut dipilih dengan pertimbangan dapat mewakili karakteristik pesisir 

yang ada di Sulawesi Selatan.  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 

sampai November 2019. 

3.2.  Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini, maka digunakan data primer dan data sekunder. 

3.2.1.  Data Primer 

Studi lapangan (field research) yaitu pengumpulan data yang 

diperoleh melalui penelitian dengan pengamatan langsung ke lokasi 

penelitian untuk mencari fakta yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti, yaitu : 

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung menjadi salah satu teknik 

pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, 

direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta adapat dikontrol 

keandalan dan keabsahannya.  Obsrvasi yang dilakukan adalah 

observasi partisipasi karena peneliti terlibat langsung secara aktif 

dalam objek yang diteliti.  Observasi dilakukan di Desa Tompotana 

Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar agar peneliti 
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tahu tentang Komparatif Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove 

Sebelum dan Seudah Alih Fungsi Menjadi Lahan Lahan Tambak.   

2. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan 

dengan menyebarkan angket kepada penduduk Desa Tompotana 

yang dijadikan sebagai responden. 

3. Wawancara, yaitu percakapan atau tanya jawab yang dilakukan 

peneliti dengan informan, sehingga kita memberikan data atau 

informasi yang diperlukan dalam penelitian.  Wawancara yang 

dilakukan adalah dimana tanya jawab dilakukan dengan terarah 

untuk mengumpulkan data-data yang relevan. 

4. Dokumentasi, yaitu teknik melengkapi data dan informasi yang 

telah diperoleh sebelumnya dari observasi, kuisioner, dan 

wawancara.  Dengan teknik ini diperoleh data-data berupa foto-

foto, absensi atau dokumen lainnya. 

3.2.2.  Data Sekunder 

Studi pustaka dalam pengumpulan data yang diperlukan, dilakukan 

melalui penelitian kepustakaan (library research), data akan digali dan 

diolah dari berbagai sumber kepustakaan, antara lain dari buku-buku 

ilmiah, peraturan perundang-undangan, surat kabar, jurnal dan karya tulis 

lainnya yang relevan hubungannya dengan objek serta masalah penelitian 

yaitu Studi Komparatif Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Sebelum dan 

Sesudah Menjadi Lahan Tambak di Desa Tompotana. 
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3.3.  Populasi dan Sampel 

3.3.1.  Populasi  

 Populasi penelitian adalah masyarakat yang memanfaatkan 

sumber daya hutan mangrove di Desa Tompotana Kecamatan Kepulauan 

Tanakeke Kabupaten Takalar.  Masyarakat tersebut ada berprofesi 

sebagai nelayan, petambak dan pembuat arang. 

 Masyarakat pada umumnya tidak berprofesi ganda dimana nelayan 

tidak bekerja di tambak, begitupun sebaliknya petambak tidak turun ke 

laut untuk menangkap ikan.  Masyarakat pembuat arang sewaktu-waktu 

turun ke laut untuk menangkap ikan akan tetapi mereka juga berprofesi 

sebagai nelayan. 

3.3.2.  Sampel 

 Sampel responden adalah anggota masyarakat yang memperoleh 

manfaat dari hutan mangrove.  Teknik pengambilan sampel yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, 

berdasarkan mata pencaharian utama yaitu nelayan, pencari ikan, pencari 

kepiting, pencari udang dan pengambil kayu yang dijadikan arang, dengan 

pertimbangan bahwa responden adalah masyarakat yang mendapatkan 

manfaat dari hutan mangrove di Desa Tompotana Kecamatan Kepulauan 

Tanakeke Kabupaten Takalar.  Jumlah responden sebanyak 8 orang 

untuk pembuat arang, 50 responden untuk penangkap ikan dan 25 

responden untuk penangkap kepiting sehingga total jumlah responden 

sebanyak 83.  
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3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1.  Metode Observasi 

 Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang  akan 

diteliti adalah nilai manfaat langsung (nilai kayu arang, nilai ikan, nilai 

kepiting dan nilai udang) sedangkan untuk menghitung nilai kayu 

dilakukan dengan menghitung berdasarkan produksi arang yang 

dihasilkan dari kayu mangrove. 

 Daerah penelitian merupakan daerah kepulauan sehingga peneliti 

tidak bisa pergi pulang dalam sehari.  Ada beberapa rumah penduduk 

yang bisa ditempati untuk menginap dan pemilik rumah adalah merupakan 

pembudidaya dan nelayan serta pembuat arang. 

3.4.2.  Metode Wawancara 

 Pengumpulan data dengan wawancara mendalam (interview) 

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab antara penanya atau pewawancara dengan penjawab 

atau responden.  Teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 

daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden. 

 Hala-hal yang perlu diperhatikan dalam metode wawancara adalah 

dengan melihat situasi dan kondisi responden.  Tanpa memeperhatikan 

situasi dan kondisi responden, maka responden tidak maksimal dalam 

memberikan keterangan yang dibutuhkan.   
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3.5.  Analisis Data 

3.5.1.   Nilai Manfaat Langsung 

a.  Kayu Arang 

 Hutan mangrove mempunyai peran penting dalam kehidupan 

masyarakat pesisir.  Betapa besar manfaat yang didapat masyarakat 

Desa Tompotana dari keberadaan hutan mangrove akan tetapi mereka 

mengeksploitasinya tanpa mengetahui manfaat utama dari hutan 

mangrove.    

Salah satu manfaat keberadaan hutan mangrove yang bisa 

dirasakan langsung oleh masyarakat adalah untuk kayu arang.  

Masyarakat di Desa Tompotana Kecamatan Kepulau Tanakeke, 

mengambil kayu dari hutan mangrove kemudian dijadikan arang.  Mereka 

tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi yang 

dilakukan secara terus-menerus. 

Untuk mengetahui nilai ekonomi hutan mangrove yang dijadikan 

arang dapat dihitung dengan menjumlahkan total produksi arang dikali 

harga arang perkilogram kemudian dikurangi biaya opersional.  Siklus 

panen hutan mangrove lima belas tahun, sehingga untuk mendapatkan 

nilai manfaat ekonomi hutan mangrove yang dijadikan arang per tahun 

adalah dengan membagi nilai total produksi selama lima belas tahun. 

b.  Nilai Ikan 

Dalam ekosistem mangrove terdapat berbagai jenis biota yang 

berdiam di sana dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.  Jenis-jenis 
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biota perairan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan 

mangrove diantara jenis kakap bakau, kerapu putih.  Pilihan untuk 

menangkap biota mangrove relatif  mudah untuk dilakukan karena tidak 

membutuhkan teknik penangkapan yang rumit serta biaya yang relatif 

rendah. Beberapa peralatan sederhana yang dibutuhkan untuk 

menangkap ikan di lokasi penelitian diantaranya  jalepa, jaring dan senter. 

Hasil tangkapan sangat melimpah sehingga masyarakat Desa 

Tompotana dapat memenuhi kebutuhan nutrisi dari anak dan keluarga 

mereka.  Dengan banyak mengkonsumsi ikan maka dapat melahirkan 

generasi yang cerdas, dan kecerdasan tidak cukup tanpa dibarengi iman 

dan taqwa.  Untuk memajukan suatu bangsa maka harus memiliki dua hal, 

yaitu :  Iman dan taqwa (Imtaq) dan ilmu dan teknologi (Imtek).  

Nilai ekonomi ikan dapat dihitung dengan cara menghitung hasil 

tangkapan perorang perhari dikali harga ikan perkilogram dikali jumlah 

nelayan yang menangkap ikan.  Untuk mendapatkan nilai ekonomi ikan 

pertahun, maka nilai total hasil tangkapan nelayan perhari dikali tiga puluh 

hari, kemudian dikali dua belas bulan.    

c.  Nilai Kepiting 

Daerah ekosistem mangrove adalah daerah yang kaya nutrient 

dengan lingkungan yang specifik.Terdapat beberapa biota perairan yang 

mempunyai sebagian siklus hidupnya di daerah mangrove.Daerah 

mangrove menjadi daerah tempat hidup dari biota laut, diantaranya adalah 

kepiting.  Masyarakat dengan mudah menangkap di lokasi hutan 
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mangrove tanpa menggunakan teknologi tinggi.  Alat yang digunakan 

untuk menangkap kepiting diantaranya jalepa, senter, jaring dan bubu. 

Nilai ekonomi kepiting dapat dihitung dengan cara menghitung hasil 

tangkapan perorang per hari dikali harga kepiting perkilogram dikali jumlah 

nelayan yang  menangkap kepiting. Untuk mendapatkan nilai ekonomi 

kepiting pertahun, maka nilai total hasil tangkapan nelayan perhari dikali 

tiga puluh hari, kemudian dikali dua belas bulan.    

d.  Nilai Udang 

Daerah ekosistem mangrove adalah daerah yang kaya nutrient 

dengan lingkungan yang specifik.  Terdapat beberapa biota perairan yang 

mempunyai sebagian siklus hidupnya di daerah mangrove.  Daerah 

mangrove menjadi daerah tempat hidup dari biota laut, diantaranya adalah 

udang.  Masyarakat dengan mudah menangkap di lokasi hutan mangrove 

tanpa menggunakan teknologi tinggi.  Alat yang digunakan untuk 

menangkap udang diantaranya jalepa, senter, jaring dan bubu. 

 Nilai ekonomi udang dapat dihitung dengan cara menghitung hasil 

tangkapan perorang perhari dikali harga udang perkilogram dikali jumlah 

nelayan yang menangkap udang.  Untuk mendapatkan nilai ekonomi 

udang pertahun, maka nilai total hasil tangkapan nelayan perhari dikali 

tiga puluh hari, kemudian dikali dua belas bulan.    
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3.5.2. Nilai Manfaat Tidak Langsung 

a.  Penahan Abrasi 

 Daerah pinggir pantai sering terjadi musibah abrasi, bahkan setiap 

tahunnya tanah daratan terkikis dengan derasnya gelombang laut, 

sehingga tidak jarang membuat rumah, tambak dan bangunan lainnya 

menjadi rusak karena hantaman ombak. 

Abrasi terjadi karena hilangnya keseimbangan alam itu sendiri.  

Dimana tidak jarang penahan abrasi alami telah berubah fungsi karena 

ulah manusia.  Bencana menjadi tidak terhindarkan lagi karena masifnya 

perusakan, bahkan tidak jarang rob menjadi momok tersendiri bagi warga 

yang hidup dipesisir pantai, meskipun telah banyak cara yang dilakukan 

untuk mengatasi.   

Pelindung alami adalah hutan mangrove sebagai ekosistem yang 

berada di daerah pesisir dapat berfungsi sebagai pemecah gelombang 

atau mengurangi daya gempur gelombang pada bibir pantai sehingga 

tidak terjadi abrasi.   

Nilai manfaat tidak langsung hutan mangrove sebagai pelindung 

abrasi diduga melalui pendekatan estimasi biaya pengganti (replacement 

cost).  Estimasi nilai hutan mangrove sebagai pelindung abrasi didekati 

dengan biaya pembuatan tembok atau pemecah gelombang.  Biaya 

pembuatan tembok penahan ombak satu milyar perkilometer (Sambu, 

2018).  Nilai manfaat tidak langsung hutan mangrove sebagai pelindung 

abrasi dapat dianalisis dengan cara panjang garis pantai Desa Tompotana 
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dikali satu milyar dibagi luas hutan mangrove yang ada di wilayah 

tersebut. 

b.  Pencegah Intrusi Air Laut 

 Intrusi air laut merupakan peristiwa perembesan air laut ke tanah 

daratan.  Intrusi air laut dapat menyebabkan air tanah menjadi payau, 

sehingga tidak layak untuk dikonsumsi.  Sehingga menyebabkan biaya 

hidup untuk daerah pesisir meningkat karena harus membeli air untuk 

dikonsumsi.  

Intrusi air laut telah terjadi di beberapa tempat terutama di daerah 

pantai.  Salah satu manfaat dari hutan mangrove adalah dapat mencegah 

terjadinya intrusi air laut.  Nilai manfaat tidak langsung hutan mangrove 

sebagai pencegah intrusi air laut diduga melalui pendekatan estimasi 

biaya pengganti (replacement cost). 

  Estimasi nilai hutan mangrove sebagai pencegah intrusi air laut 

didekati dengan biaya pembelian air.  Berdasarkan hasil analisis 

masyarakat Desa Tompotana membeli air selama enam bulan pertahun.  

Jumlah penduduk dikali rata-rata pengunaan air perhari dikali harga air 

perliter, kemudian dikali tiga puluh hari, kemudian dikali enam bulan dibagi 

luas hutan mangrove yang ada di Desa Tompotana sehingga bisa 

dianalisis nilai manfaat tidak langsung hutan mangrove sebagai pencegah 

intrusi air laut. 
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c.  Pelindung dari Angin Puting Beliung 

Daerah pesisir pantai sangat rentang dengan bencana alam 

diantaranya angin puting beliung.  Mangrove sebagai ekosistem yang 

berada di daerah pesisir juga berfungsi sebagai pelindung dari angin atau 

mengurangi daya gempur angin pada bibir pantai sehingga tidak 

mengakibatkan kerusakan bangunan.  

 Nilai manfaat tidak langsung hutan mangrove sebagai pelindung 

dari angin puting beliung diduga melalui pendekatan estimasi biaya 

pengganti (replacement cost).  Estimasi nilai hutan mangrove sebagai 

pelindung dari angin puting beliung didekati dengan biaya pembuatan 

rumah hunian. 

Untuk menganalisis nilai manfaat tidak langsung hutan mangrove 

sebagai pelindung dari angin puting beliung dihitung dengan cara 

menghitung jumlah total rumah yang ada di Desa Tompotana kemudian 

dikali nilai perunit rumah dibagi luas hutan mangrove yang ada di lokasi 

tersebut. 

3.5.3.  Total Nilai Manfaat Ekonomi 

 Total nilai manfaat ekonomi hutan mangrove sebelum dikonversi 

menjadi lahan tambak dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai 

manfaat baik langsung maupun tidak langsung dengan rumus : 
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TEV = DUV + IUV 

         = ( Nky + Nik + Nkp ) + ( NPa + NPia + NPap ) 

Keterangan : 

DUV =  Direct use value (nilai manfaat langsung)  
IUV =  Indirect use value (nilai manfaat tidak langsung) 
Nky =  Nilai kayu 
Ni =  Nilai ikan 
Nkp =  Nilai kepiting 
NPa =  Nilai penahan abrasi 
NPia =  Nilai pencegah intrusi air laut 
NPap =  Nilai pelindung angin puting beliung 
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IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1.  Letak Wilayah     

Kecamatan Kepulauan Tanakeke salah satu dari 10 Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Takalar.  Berada di kawasan Sulawesi Selatan 

dengan jarak kurang lebih 51 km dari kota Makassar.   Ibu kota Kepulauan 

Tanakeke terletak di Desa Maccini Baji. Luas Kecamatan Kepulauan 

Tanakeke 30,15 km2 atau kurang lebih 5,3% dari luas total Kabupaten 

Takalar, yang memiliki 5 Desa yang terdiri dari daratan dan pulau. 

              Secara administratif Pulau Tompotana merupakan salah satu 

Desa yang berada dalam satu  lingkup Kecamatan Kepulauan Tanakeke 

Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan.  Desa Tompotana terdiri 

dari tiga dusun, yaitu: dusun Tompotana, dusun Ujungtana dan dusun 

Cambaya.  

Adapun batas-batas Pulau Tompotana sebagai berikut : 

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mangngarabombang 

Sebelah Barat berbatasan dengan dengan Kecamatan Mappakasunggu 

Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Makassar 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mappakasunggu. 

 Bentuk pulau memanjang dari utara ke Selatan dimana pada sisi 

barat pulau ditumbuhi oleh mangrove yang tebal dan lebat.  Sisi timur 

terbuka dari pengaruh angin timur dan pada sisi ini dijadikan wilayah 

pemungkiman oleh penduduk sepanjang garis pantai.  Pada sisi ini 

terdapat hamparan yang dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut.  Sisi 
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selatan ditumbuhi oleh mangrove yang tebal begitupun pada sisi utara 

juga ditumbuhi oleh mangrove. 

           Pulau Tompotana dapat dicapai melalui jalur angkutan laut dari 

daratan dermaga Kelurahan Takalar dengan waktu tempuh sekitar satu 

jam.  Perahu angkutan laut yang relatif besar, setiap harinya beroperasi 

reguler di dermaga ini.  Aktifitas di dermaga Kelurahan Takalar relatif 

sibuk setiap harinya dibanding dermaga lain yang ada di Kabupaten 

Takalar.  Begitupun dari Tompotana beroperasi setiap harinya.  

 Dermaga di Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu 

berdampak positif terhadap masyarakat di sekitarnya dan masyarakat 

yang ada di Kecamatan Kepulauan Tanakeke.  Banyak yang mencari 

rezki di tempat ini, mulai dari pedagang, kuli dan pemilik perahu itu sendiri.  

Puncak ramainya pemberangkatan (departure) dan kedatangan (arrival) di 

dermaga ini jika bertepatan dengan jadwal pasar Pattallassang dua kali 

dalam sepekan. 

Pulau Tompotana merupakan lokasi transit penumpang yang 

datang dari dermaga Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu 

sebelum melanjutkan perjalanan menuju Desa tujuannya.  Begitupun 

sebaliknya Desa Tompotana merupakan daerah transit bagi pelayaran 

perahu-perahu yang ukuran besar sebelum menuju ke dermaga 

Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.    
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Gambar 1.  Peta Lokasi Penelitian Desa Tompotana Kecamatan  
                   Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar 
 
 
4.2. Jumlah Penduduk 

Jumlah  penduduk Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten 

Takalar relatif sedikit dibanding jumlah penduduk pesisir yang ada di 

Kecamatan Galesong Utara, Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong.  

Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Kepulauan Tanakeke 7858 

orang, laki-laki 3.758 orang sedangkan perempuan 4100 orang.  Jumlah 

penduduk Desa Tompotana sekitar 2002 orang laki-laki 983 orang dan 

perempuan 1019 orang. 

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kecamatan 

Kepulauan Tanakeke adalah bekerja di sektor perikanan budidaya ikan, 

budidaya udang, nelayan, wiraswasta dan pembuat arang.  Warga Desa 
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Tompotana yang sudah mulai hidup mapan membeli rumah di kota 

Kabupaten Takalar dan ada juga yang sudah memiliki rumah di Makassar.  

Warga Desa Tompotana yang sudah memiliki rumah di kota Takalar dan 

Makassar rata-rata pedagang. 

4.3.  Sarana Pendidikan 

               Kecamatan Kepulauan Tanakeke sudah memiliki sarana 

pendidikan mulai dari tingkat (SD/sederajat sampai Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas (SLTA) sederajat.  Sekolah tersebut tersebar di lima Desa.  

Fasilitas yang ada di sekolah masih terbatas serta bangunan sekolah 

masih banyak yang perlu direnovasi agar kelihatan lebih menarik minat 

belajar. 

             Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah Sekolah Dasar (SD) 

sederajat sebanyak 11 sekolah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

(SLTP) sederajat sebanyak 9 sekolah dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 

(SLTA) sederajat 2 sekolah. 

             Untuk tenaga pendidik di Kecamatan Kepulauan Tanakeke 

sebanyak 181 guru sedangkan jumlah murid sebanyak 1852 orang dari 

jenjang pendidikan SD/sederajat, SLTP/sederajat dan SLTA/sederajat. 
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Tabel 1.  Jumlah Murid, Guru dan Rasio Murid di Desa Tompotana  
               Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar. 
 

No      Jumlah         Jumlah Murid         Jumlah Guru          Rasio Murid  
        Pendidikan        (orang)                   (orang)              Terhadap Guru 
                                                                                                    (%) 

 
1            SD                   965                         103                          9.37 
2            SMP                565                           57                          9.91 
3            SMA                322                           21                        15.33 
 

            Jumlah             1852                        181                        34.61 
 

Data primer setelah diolah, 2019 

              Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil analisis tingkat pendidikan 

masyarakat di Kecamatan Kepulauan Tanakeke yaitu jumlah anak 

Sekolah Dasar/sederajat yang paling mendominasi dengan jumlah 965 

orang, kemudian SLTP/sederajat sebanyak 565 orang, sedangkan 

SLTA/sederajat berjumlah 322 orang. 

 Semangat belajar murid yang ada di Kecamatan Kepulauan 

Tanakeke masih sangat rendah.  Suasana lingkungan masih berpengaruh 

ke murid-murid yang ada di pulau tersebut.  Orang tua murid masih sering 

mengajak anak-anaknya turun ke laut diwaktu belajar.  Orang tua murid 

sebahagian masih mengutamakan turun ke laut menangkap ikan daripada  

anaknya menimba ilmu di sekolah pada saat air laut surut. 
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4.4.  Umur 

 Berdasarkan hasil penelitian dari 30 orang, umur responden 

berkisar antara 17-60 tahun yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2.  Klasifikasi Umur Responden di Desa Tompotana Kecamatan  
               Kepulauan Tanakeke 
 

     Umur (tahun)                 Jumlah (orang)                  Persentase (% 

        17 – 27                                 4                                      13.3 
        28 – 38                                 6                                      20 
        39 – 49                               15                                      50 
        50 – 60                                 5                                      16.7 

            Jumlah                            30                                    100 

Data primer setelah diolah, 2019 
 
 Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil analisis jumlah persentase 

responden tertinggi pada usia 39 - 49 tahun sebanyak 15 orang (50%) 

sedangkan responden dengan jumlah persentase terendah pada usia 17-

27 tahun sebanyak 4 orang (13,3%), sementara persentase responden 

lainnya berada pada usia 28 - 38 tahun berjumlah 6 orang (20%), serta 

usia 50 - 60 tahun berjumlah 5 orang (16,7%).  

 Masyarakat Desa Tompotana memilki fisik yang kekar dan berkulit 

hitam.  Fisik kekar disebabkan oleh aktifitas mereka sehari-hari dan kulit 

mereka berwarna hitam disebabkan pengaruh terik matahari dan 

pengaruh air laut tiap hari.  Penduduk Desa Tompotana memiliki ciri fisik 

yangmudah dikenali jika membaur di daerah perkotaan.  
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4.5.  Jenis Pekerjaan 

Berdasarkan hasil analisis dari 30 orang responden, maka jenis 

pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3.  Klasifikasi Jenis Pekerjaan Responden di Desa Tompotana   
               Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar 
 

        Pekerjaan                   Jumlah (orang)                  Persentase (%) 

 
        Nelayan                                13                                      43.3 
        Pembudidaya Ikan                12                                     40 
        Pembudidaya Rumput            5                                     16.7 
        Laut 
         

            Jumlah                              30                                   100 

Data primer setelah diolah, 2019 

 Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil analisis jenis pekerjaan 

responden di Desa Tompotana tidak terlalu bervariasi. Persentase 

terbesar yaitu profesi sebagai nelayan 43,3%, nelayan merupakan salah 

satu jenis pekerjaan turun-temurun mulai dari nenek moyang sampai 

sekarang.  Jenis pekerjaan kedua dengan persentase 40% yaitu 

pembudidaya ikan, profesi pembudidaya ikan banyak digeluti oleh karena 

dampak alih fungsi hutan mangrove ke lahan tambak di Desa Tompotana.  

Sedangkan jenis pekerjaan pembudidaya rumput laut ada di urutan ketiga 

dengan persentase 16.7%. 

 Apabila hutan mangrove tidak dialihfungsikan menjadi lahan 

tambak, maka profesi nelayan dapat membuat kehidupan masyarakat 

Desa Tompotana sejahtera.  Populasi ikan, kepiting dan udang dapat 

meningkat dan terjaga apabila hutan mangrove lestari.  Komoditas yang 

ada di ekosistem mangrove  beaneka ragam yang memeiliki nilai ekonomi 
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yang cukup tinggi.  Indonesia bisa menjadi pengekspor komoditas laut di 

dunia sehingga pendapatan perkapita meningkat. 

 Program pengangkatan massal menjadi Aparatur Sipil Negara 

(ASN)  pada tahun 2007 yang dilaksanakan di era presiden Susilo 

Bambang Yudoyono sehingga ada dua orang putra Desa Tompotana 

menjadi ASN, akan tetapi tidak dimasukkan ke dalam tabel responden. 

Masayarakat Indonesia masih menjadikan profesi Aparatur Sipil Negara 

menjadi salah satu tujuan utama.  Menurut Jusuf Kalla kuliah bukan 

berarti harus jadi ASN, akan tetapi dengan kuliah bisa membuka lapangan 

kerja sendiri.     

 Salah satu putra Desa Tompotana Kecamatan Kepulauan 

Tanakeke bernama Sariadi Daeng Ngerang sudah menjabat Sekretasi 

Camat Di Kecamatan Kepulauan Tanakeke.  Beliau menjadi salah satu 

responden yang paham tentang latar belakang program pemerintah alih 

fungsi hutan mangrove menjadi lahan tambak pada tahun 1996. 

 Pekerjaan bukan jaminan dalam mengambil keputusan yang 

bijaksana.  Pada tahun 1996 terjadi eksploitasi terhadap hutan mangrove 

untuk dilihfungsikan menjadi lahan tambak yang dilakukan oleh Dinas 

Transmigrasi Kabupaten Takalar.  Mereka berdalih bila hutan mangrove 

ditebang maka akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar.  lambat 

laun kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah 

Kabupaten Takalar ternyata membuat ekosistem mangrove menjadi rusak 

dan mengakibatkan kerugian ekologis. 
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 Bercermin dari pengalaman di masa lalu sebaiknya dalam 

mengambil kebijakan perlu duduk bersama antara pemerintah dan 

masyarakat agar bisa mendapatkan hasil yang optimal sebelum terjadi 

penyesalan atas langkah yang diambil tanpa melihat  Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL).   

4.6.  Tingkat Pendidikan  

Berdasarkan hasil analisis dari 30 orang responden, tingkat 

pendidikan dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4.  Klasifikasi Tingkat Pendidikan Responden di Desa Tompotana   
               Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar 
 

     Pendidikan                         Jumlah (orang)                  Persentase (%) 

 
Sekolah Dasar                               11                                       36.7 
Sekolah Menengah Pertama         10                                       33.3 
Sekolah Menengah Atas                 8                                       26.7 
Diploma                                           1                                         3.3 
         

            Jumlah                               30                                    100    

Data primer setelah diolah, 2019 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil analisis persesentase tingkat 

pendidikan responden yang paling tertinggi adalah Sekolah Dasar sebesar 

36 %, sedangkan responden terendah adalah Diploma sebesar 3,3 %, 

responden tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar 33,3 

% dan responden tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas sebesar 

26,7 %. 
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4.7.  Tingkat Pendapatan  

Berdasarkan hasil analisis dari 30 orang responden, tingkat 

pendapatan responden dapat dilihat pada tabel 5. 

     Pendapatan (Rp)              Jumlah (orang)                  Persentase (%) 

 
  1.000.000 - 2.000.000                10                                       33.3 
  2.100.000 - 3.000.000                  5                                       16.7 
  3.100.000 - 4.000.000                15                                       50         
 

            Jumlah                              30                                     100 

Sumber : Data primer setelah diolah, 2019 

Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil analisis persentase tingkat 

pendapatan responden paling tinggi 50 % dengan pendapatan tertinggi 

pada kisaran Rp 2.100.000 – Rp 3.000.000, sedangkan pada persentase 

pendapatan terkecil 33,3% pada kisaran pendapatan Rp 1.000.000 – Rp 

2.000.000 dan pada kisaran pendapatan Rp 2.100.000 – Rp 3.000.000 

dengan persentase 16,7% dapat dilihat pada tabel 5.  Tingkat pendapatan 

juga akan memberikan dukungan secara finansial guna untuk 

keberlangsungan hutan mangrove yang ada di Desa Tompotana. 

Hasil analisis yang menempatkan pendapatan Rp 3.100.000 – Rp. 

4.000.000 di urutan pertama jika dipersentasekan.  Pendapatan tersebut 

akan naik berkali lipat dan persentasenya pun naik apabila hutan 

mangrove tidak dialihfungsikan menjadi lahan tambak.  Mangrove yang 

tumbuh subur akan mengahasilkan manfaat ekonomi yang tumbuh 

signifikan. 
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V.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1.  Nilai Manfaat Ekonomi Hutan Mangrove Sebelum Alih Fungsi  

        Menjadi Lahan Tambak  

5.1.1.  Nilai Manfaat Langsung 

a.  Nilai Kayu 

Peggunaan kayu di Desa Tompotana Kecamatan Kepulauan 

Tanakeke Kabupaten Takalar relatif besar.  Hal ini terjadi karena 

beberapa masyarakat di Desa Tompotana menggunakan hutan mangrove 

untuk dijadikan kayu bakar.   Kayu bakar  diperoleh dari kayu-kayu kering 

yang terdapat pada hutan mangrove, namun itu belum seberapa jika 

dibandingkan dengan pemanfaatan hutan mangrove untuk dijadikan 

arang.  Masyarakat Desa Tompotana mengeksploitasi hutan mangrove 

untuk dijadikan arang dalam jumlah yang sangat besar dan ini sudah 

memprihatinkan untuk kelangsungan ekosistem laut.  

Penggunaan hutan mangrove untuk dijadikan arang berlangsung 

terus-menerus tanpa ada kebijakan atau larangan dari pemerintah 

setempat.  Pemerintah setempat membiarkan aktifitas tersebut 

berlangsung tanpa diketahui kapan penggunaan hutan mangrove 

dijadikan arang akan dihentikan. 

 Dari pengolahan data responden yang memanfaatkan kayu dapat 

dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  Jumlah Responden Pengambil Kayu Hutan Mangrove Untuk       
               Dijadikan Arang di Desa Tompotana Kecamatan Kepulauan  
               Tanakeke Kabupaten Takalar. 
 

Luas Hutan Mangrove           Jumlah Responden                 Persentase  
           (ha)                                     (orang)                                   (%) 

 
0-1                                           5                                         62 
2-3                                           3                                         38 

              Jumlah                                8                                        100 

Sumber : Data primer setelah diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa kayu dari hutan mangrove 

diambil  oleh responden di Desa Tompotana yang paling besar adalah 0-1 

ha dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau 62% dari jumlah total 

responden.  Masyarakat mengambil kayu dari hutan mangrove  yang 

produktif kemudian dijual sehingga bisa mencapai 300 karung arang per 

hektar. 

Pembuat arang yang ada di Desa Tompotana mereka jual ke 

pengepul yang datang daerah kota Makassar.  Arang digunakan untuk 

bahan bakar ikan, pisang ngepe bahkan arang yang diekspor ke luar 

Negeri untuk industri.  Masyarakat Desa Tompotana sebagai pemilik 

mangrove kehidupannya masih belum sejahtera karena harga arang relatif 

murah serta hutan mangrove dipanen pada umur lima belas tahun. 

Masyarakat Tompotana menebang pohon mangrove tanpa 

memikirkan dampak yang ditimbulkan di masa yang akan datang.  Mereka 

hanya berfikir jangka pendek yang penting bisa dapat uang untuk 

kelangsungan hidup mereka.  Pemerintah setempat belum melakukan 

tindakan yang bisa melindungi kelestarian dari hutan mangrove. 
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Berdasarkan hasil perhitungan nilai total potensi kayu dikali dengan 

luas keseluruhan Desa Tompotana.  Untuk mengetahui berapa besar 

pendapatan total secara keseluruhan potensi kayu yang dihasilkan dalam 

8 responden di Desa Tompotana Kecamatan Kepulauan Tanakeke 

Kabupaten Takalar dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Masyarakat Pembuat Arang di Desa Tompotana Kecamatan    
               Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar. 
 

Responden       Luas Areal      Volume    Harga Arang    Produksi Arang 
                               (ha)               (kg)           (Rp/kg)                 (Rp) 

 
     1                       1.0              10.000           2.250              22.500.000 
     2                       1.0              12.000           2.250              27.000.000 
     3                       1.0                9.800           2.250              22.050.000 
     4                       2.0              20.000           2.250              45.000.000 
     5                       1.0              10.600           2.250              23.850.000 
     6                       2.5              18.000           2.250              40.500.000 
     7                       1.0              10.200           2.250              22.950.000 
     8                       3.0              36.000           2.250              81.000.000  
 

Jumlah                12.5            126.600           2.250            284.850.000 

Sumber : Data primer setelah diolah, 2019 

 Berdasarkan hasil perhitungan nilai total manfaat hutan mangrove 

dengan menghitung nilai pendapatan masyarakat dari produksi kayu 

adalah semua penerimaan dari hasil kayu dikurangi dengan semua 

pengeluaran pada saat melakukan usaha produksi kayu.  Untuk 

mengetahui berapa besar pendapatan masyarakat dari hasil usaha kayu 

di Desa Tompotana Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar 

dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Nilai Manfaat Ekonomi Kayu Arang di Desa Tompotana  
              KecamatanKepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar. 
 

Responden      Produksi              Biaya               Nilai                   Nilai 
                        (Rp/15 th)          Produksi         Manfaat             Manfaat 
                                                 (Rp/15 th)       (Rp/15 th)          (Rp/ha/th) 

 
        1            22.500.000         3.700.000      18.800.000         1.253.333 
        2            27.000.000         4.500.000      22.500.000         1.500.000 
        3            22.050.000         3.450.000      18.600.000         1.550.000 
        4            45.000.000         7.000.000      38.000.000         3.166.666 
        5            23.850.000         3.900.000      19.950.000         1.662.500 
        6            40.500.000         6.850.000      33.650.000         2.804.166 
        7            22.950.000         3.600.000      19.350.000         1.612.500 
        8            81.000.000       12.100.000      68.900.000         5.741.666 
 

   Jumlah     284.850.000        45.100.000    239.750.000       15.983.333 

  Rata-rata     35.606.250          3.758.333      29.968.750         1.997.917 

Sumber : Data primer setelah diolah, 2019 

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai manfaat ekonomi dari produksi 

kayu arang yang paling tinggi adalah responden 8 dengan nilai manfaat 

sebesar Rp 5.741.666 th-1, manfaat yang paling rendah adalah responden 

1 dengan nilai manfaat sebesar Rp 1.253.333 th-1.  Sehingga nilai rata-

rata kayu arang sebesar Rp 1.997.917 ha-1th-1. 

Nilai manfaat kayu mangrove pernah diteliti oleh Ria Indrian Ariftia, 

Rommy Quarniati, dan Susni Herwanti (2014) di Desa Margasari 

Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.  Hasil dari 

penelitian tersebut sebesar Rp 261.600.000 th-1.  Nilai yang mereka 

dapatkan dari penelitian tersebut berbeda dengan hasil yang kami 

dapatkan dari penelitian ini.   Jumlah selisih dari penelitian tersebut 

signifikan sebesar Rp 259.602.083 th-1.  Perbedaan signifikan dari 
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penelitian tersebut disebabkan karena Ria Indrian et al menghitung 

pertahun dari total luas hutan mangrove tanpa menghitung perhektarnya.   

 Biaya pengganti perlu direncanakan dan direalisasikan oleh 

pemerintah setempat demi untuk kelestarian hutan mangrove.  

Masyarakat Desa Tompotana mengeksploitasi hutan mangrove karena 

faktor ekonomi.  Nilai manfaat yang masyarakat peroleh dari hasil hutan 

mangrove dijadikan arang tidak sebanding dengan nilai manfaat dari 

hutan mangrove lestari. Pemerintah setempat seharusnya bisa membeli 

lahan hutan mangrove milik masyarakat yang hendak ditebang dengan 

menggunakan dana Desa sehingga hutan mangrove tetap lestari 

sehingga masyarakat sejahtera.  Apabila hutan mangrove lestari 

tangkapan nelayan di laut akan melimpah. 

 Restorasi perlu dilakukan untuk mengembalikan hutan mangrove 

yang rusak akibat alih fungsi menjadi lahan tambak sehingga mangrove 

kembali lestari seperti 20 tahun yang silam.  Restorasi bisa dilakukan 

dengan menggunakan dana Desa tanpa menunggu program dari 

pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. 

b.  Nilai Ikan  

 Ikan merupakan salah satu komoditas produksi alam yang sangat 

dirasakan semua kalangan masyarakat.  Oleh karena setiap hari kita 

membutuhkan ikan sebagai salah satu sumber protein hewani.  

Pemerintah Kabupaten Takalar telah mencanangkan gemar makan ikan. 
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Hasil tangkapan ikan sebelum alih fungsi hutan mangrove ke lahan 

tambak relatif banyak.  Nelayan menangkap ikan dengan menggunakan 

jaring, pancing, senter dan perahu.  Adapun jenis ikan hasil tangkapan 

yaitu :  Ikan baronang, ikan kakap, cumi dan lain-lain.Hasil tangkapan  

nelayan  perorang rata-rata 7,89 kg perhari.  Jumlah nelayan yang turun 

ke laut 50 orang perhari, sehingga secara keseluruhan jumlah tangkapan 

ikan nelayan Desa Tompotana  394,5 kg per hari.  Jika harga ikan Rp 

50.000 perkilo, maka nilai hasil tangkapan ikan Rp 19.725.000 perhari.  

Nilai hasil tangkapan ikan perbulan Rp 591.750.000, maka nilai hasil 

tangkapan ikan  Rp 7.101.000.000 th-1.  Tabel nilai manfaat ikan di Desa 

Tompotana Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar dapat 

dilihat pada lampiran 2. 

Nilai ikan pernah diteliti sebelumnya di Desa Tambaksumur, 

Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat pada tahun 2013 oleh 

Lovapinka, et al.  Hasil dari penelitian tersebut sebesar Rp 230.984.543 th-

1.  Nilai yang mereka dapatkan dari penelitian tersebut berbeda dengan 

hasil yang kami dapatkan dari penelitian ini.   Jumlah selisih dari penelitian 

tersebut sebesar Rp 6.870.015.457 th-1.  Perbedaan yang signifikan dari 

hasil penelitian tersebut disebabkan karena biaya pengambilan ikan dan 

jenis ikan hasil tangkapan. 

c.  Nilai Kepiting 

Hasil tangkapan kepiting sebelum alih fungsi hutan mangrove ke 

lahan tambak relatif banyak.  Nelayan menangkap kepiting dengan 
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menggunakan jaring, pancing, senter dan perahu.  Adapun jenis kepiting 

yaitu kepiting rajungan.  Hasil tangkapan nelayan hanya untuk dikonsumsi 

karena kepiting kala itu belum punya pasaran.  Jumlah nelayan yang turun 

ke laut 25 orang perhari,  rata-rata hasil tangkapan nelayan perorang 1.98 

kg/hari, sehingga  jumlah total hasil tangkapan kepiting nelayan Desa 

Tompotana  49.5 kg perhari.  Jika harga ikan Rp 60.000 perkilo, maka nilai 

hasil tangkapan kepiting Rp 2.970.000 perhari.  Nilai hasil tangkapan 

kepiting perbulan Rp 89.100.000, maka nilai hasil tangkapan kepiting Rp 

1.069.200.000 th-1. 

Nilai kepiting pernah diteliti sebelumnya pada tahun 2013 oleh 

Lovapinka, et al di Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, 

Jawa Barat.  Hasil dari penelitian tersebut sebesar Rp 10.362.400 th-1.  

Nilai yang mereka dapatkan dari penelitian tersebut berbeda dengan hasil 

yang kami dapatkan dari penelitian ini.   Jumlah selisih dari penelitian 

tersebut sebesar Rp 1.058.837.600 th-1.  Perbedaan yang signifikan dari 

hasil penelitian tersebut disebabkan karena perbedaan jumlah nelayan 

yang menangkap kepiting, intensitas penangkapan  dan hasil tangkapan. 

  Tabel nilai manfaat ekonomi kepiting di Desa Tompotana 

Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar dapat dilihat pada 

lampiran 3. 

d.  Nilai Udang 

Udang merupakan komoditi yang tidak penting di Desa Tompotana 

karena  nilai udang kala itu belum punya pasaran sehingga meskipun 
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nelayan dapat hasil tangkapan udang namun tidak untuk dijual hanya 

untuk dikonsumsi.  Nelayan turun ke laut tetapi tujuan utamanya adalah 

menangkap ikan akan tetapi ada juga lobster yang tertangkap di jaring 

nelayan.  Hasil tangkapan udang nelayan Desa Tompotana 2 kg perhari.  

Jika harga lobster Rp 300.000 perkilo maka nila udang lobster Rp 600.000 

perhari.  Nilai udang lobster Rp 18.000.000 perbulan sehingga nilai udang 

lobster  sebesar Rp 216.000.000 th-1. 

Tabel 4.  Total Nilai Manfaat Langsung Hutan Mangrove Sebelum Alih      
               Fungsi Menjadi Lahan Tambak. 
 

      No                 Jenis Komoditi                      Nilai Manfaat (Rp/th) 

 
       1                     Kayu arang                                   1.997.917 
       2                     Ikan                                        7.101.000.000 
       3                     Kepiting                                  1.069.200.000 
       4                     Udang                                       216.000.000 
 

                       Jumlah                                          8.388.197.917 

Sumber :  Data primer setelah diolah 2019 

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai total manfaat langsung hutan 

mangrove sebelum alih fungsi menjadi lahan tambak sebesar Rp 

8.388.197.917 th-1. Hasil penelitian Sribianti, I dan Sambu (2019), 

menunjukkan bahwa nilai manfaat langsung hutan mangrove di hutan 

mangrove Tongke –Tongke, Kabupaten Sinjai sebesar Rp. 88.500.000 ha-

1 thn-1. 
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5.1.2.  Nilai Manfaat Tidak Langsung 

a.  Penahan Abrasi  

 Panjang Pulau Tompotana merupakan salah satu dari gugusan 

pulau Tanakeke dengan panjang garis pantai 8,4 km.  Sepanjang pantai 

tersebar ekosistem mangrove seluas 60 ha (2019).  Seluas ekosistem 

mangrove tersebut salah satu fungsi ekologisnya adalah sebagai 

pencegah abrasi pantai.  Hasil kajian nilai valuasi ekonomi mangrove 

apabila merujuk pada Sambu (2013) yaitu:  Satu milyar perkilometer.  Jika 

panjang garis pantai Desa Tompotana 8,4 km, maka  delapan koma 

empat dikali satu milyar menjadi  Rp 8.400.000.000 th-1, kemudian dibagi 

60 ha sehingga nilai ekosistem mangrove adalah Rp 140.000.000 ha-1th-1. 

 Nilai penahan abrasi pernah diteliti sebelumnya pada tahun 2015 

oleh Winda Desitha Kalitouw di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten 

Minahasa Utara.  Hasil dari penelitian tersebut sebesar Rp 1.506.088.950 

th-1.  Nilai yang mereka dapatkan dari penelitian tersebut berbeda dengan 

hasil yang kami dapatkan dari penelitian ini.  Selisih dari penelitian 

tersebut signifikan sebesar Rp 6.893.911.050 th-1.  Perbedaan yang 

signifikan disebabkan dari luas hutan mangrove, dan standar penentuan 

biaya pembuatan breakwater permeter.     

b. Pencegah Intrusi Air Laut  

Salah satu manfaat dari hutan mangrove adalah pencegah intrusi 

air laut.  Pada umumnya daerah pesisir mengalami krisis air tawar setiap 

tahun dari masa ke masa.  Pemerintah belum meberikan perhatian penuh 
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terhadap intrusi air laut.  Masyarakat menggunakan air asin untuk mandi 

kemudian mereka bilas dengan air tawar untuk menghemat penggunaan 

air tawar. 

Warga yang berkunjung ke Desa Tompotana Kecamatan 

Kepulauan Tanakeke mengeluhkan keterbatasan penggunaan air tawar 

yang dialami selama berada di pulau.  Masyarakat Desa Tompotana 

membeli air tawar dari Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu 

kemudian air tersebut diangkut menggunakan perahu menuju pulau.   

 Desa tompotana memilki jumlah penduduk 2002 jiwa rata-rata 

seratus liter air mereka gunakan perorang perhari. Harga air tawar dua 

puluh lima ribu perseratus liter.  Jika dua puluh lima ribu dikali  dua ribu 

dua, maka nilai penggunaan air Rp 50.050.000/hari.  Penduduk Desa 

Tompotana membeli air selama enam bulan (180 hari).  Sehingga nilai 

total penggunaan air selama enam bulan adalah Rp 9.009.000.000.  Luas 

hutan mangrove Desa Tompotana 60 ha, maka nilai ekosistem mangrove  

Rp 150.150.000 ha-1th-1. 

Nilai pencegah intrusi air laut  pernah diteliti sebelumnya pada 

tahun 2015 oleh Winda Desitha Kalitouw di Desa Tiwoho Kecamatan Wori 

Kabupaten Minahasa Utara.  Hasil dari penelitian tersebut sebesar Rp 

443.292.500 th-1.  Nilai yang mereka dapatkan dari penelitian tersebut 

berbeda dengan hasil yang kami dapatkan dari penelitian ini.   Jumlah 

selisih dari penelitian tersebut sebesar Rp 293.142.500 th-1.  Perebedaan 

dari penelitian tersebut disebabkan karena adanya perebedaan jumlah 
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penggunaan air bersih perkepela rumah tangga, dan luas hutan 

mangrove. 

c.  Pelindung dari Angin Puting Beliung 

 Rumah yang ada di Desa Tompotana relatif padat dan 

berdempetan.  Hal ini disebabkan karena penduduknya jarang ada yang 

merantau sehingga setelah berkeluarga mereka membuat rumah di Desa 

tersebut.  Masyarakatnya hidup rukun dan penuh dengan rasa 

kekeluargaan dan gotong royong.   

Hasil analisis data menunjukkan bahwa jumlah rumah yang ada di 

Desa Tompotana 267 unit, nilai jual rumah perunit sebesar Rp 250 juta, 

jika jumlah unit rumah dikalikan dengan nilai jual rumah perunit, maka nilai 

jual total rumah sebesar Rp  66.750.000.000.  Luas hutan mangrove di 

Desa Tompotana 60 ha sehingga nilai mangrove Rp 1.112.500.000 ha-1th-

1.  Untuk mengetahui nilai mangrove dapat dihitung sebagai berikut : 

Nm    :  Ur x Nr / Lm 

Keterangan  :  

   Nm =  Nilai mangrove   

      Ur =  Unit rumah 

     Nr =  Nilai rumah 

     Lm =  Luas mangrove 

267 x 250.000.000 = Rp 66.750.000.000 

66.750.000.000 / 60 = Rp 1.112.500.000 
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 Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai ekonomi 

mangrove sebagai pelindung dari angin puting beliung sebesar Rp 

1.112.500.000 th-1. 

Tabel 5.  Total Nilai Manfaat Tidak Langsung Ekonomi Hutan Mangrove  
               Sebelum Alih Fungsi  Menjadi Lahan Tambak. 
 

No                          Manfaat                            Nilai Manfaat (Rp/ha/th) 

 
1                     Penahan Abrasi                               140.000.000 
2                     Pencegah Intrusi Air Laut                150.150.000 
3                     Pelindung  dari Angin                   1.112.500.000 
                       Puting Beliung 
 

               Jumlah                                                  1.402.650.000 

Sumber :  Data primer setelah diolah 2019 

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai manfaat tidak langsung ekonomi 

hutan mangrove sebelum alih fungsi menjadi lahan tambak sebesar Rp 

1.402.650.000 ha-1th-1.  

5.2.  Nilai Manfaat Ekonomi Hutan Mangrove Setelah Alih Fungsi  

        Menjadi Lahan Tambak. 

5.2.1.  Nilai Manfaat Langsung Budidaya Utama 

a.  Nilai Ikan Bandeng 

 Padat penebaran benur di tambak Desa Tompotana Kecamatan 

Kepulauan Tanakeke 2.000 ekor perhektar dengan sintasan 80%, 

berdasarkan sintasan tersebut ikan bandeng bisa bertahan hidup sampai 

panen 1.600 ekor.  Jika ikan bandeng tiga ekor perkilogram, maka berat 

total ikan bandeng pada saat panen 533 kg.  Harga ikan bandeng 

perkilogram Rp 25.000 sehingga harga total ikan bandeng pada saat 



69 
 

panen Rp 13.325.000.  Masyarakat Desa Tompotana panen satu kali 

dalam setahun dengan luas lahan tambak bervariasi sehingga nilai ikan 

bandeng Rp 9.625.000 ha-1th-1. 

Tabel 6.  Nilai Budidaya Ikan Bandeng Setelah Hutan Mangrove Alih    
               Fungsi Menjadi Lahan Tambak.  
 

Responden      Luas           Produksi              Harga                   Nilai 
                       Tambak       Bandeng            Bandeng             Bandeng 
                          (ha)               (kg)                    (Rp)                (Rp/ha/th) 

 
         1                1.0               533                   25.000            13.325.000 
         2                0.5               267                   25.000              6.675.000 
         3                0.5               260                   25.000              6.500.000 
         4                1.0               530                   25.000           13.250.000 
         5                0.7               300                   25.000              7.500.000 
         6                1.0               536                   25.000            13.400.000 
         7                0.5               267                   25.000              6.675.000 
 

   Jumlah            5.2            2.693                   25.000            67.325.000 

 Rata-rata          1.0                385                   25.000              9.625.000 

Sumber : Data primer setelah diolah, 2019 

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai budidaya ikan bandeng setelah 

alih fungsi hutan mangrove menjadi lahan tambak rata-rata sebesar Rp 

9.625.000 ha-1th-1.   

b.  Nilai Udang 

Padat penebaran nener vaname 20.000 ekor perhektar dengan 

sintasan 30%, berdasarkan sintasan tersebut udang vaname bisa 

bertahan hidup sampai panen 6.000 ekor.  Jika udang panen dengan size 

60, maka berat total pada saat panen 100 kg.  Harga perkilogram Rp 

60.000 sehingga harga total udang vaname pada saat panen Rp 

6.000.000.  Masyarakat Desa Tompotana hanya satu kali panen dalam 
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satu tahun, dengan luas lahan tambak bervariasi sehingga nilai Udang 

vaname Rp 3.960.000 ha-1th-1. 

Tabel 7.  Nilai Budidaya Udang Vaname Setelah Hutan Mangrove Alih  
               Fungsi Menjadi Lahan Tambak.  
 

Responden        Luas            Produksi                Harga              Nilai 
                         Tambak          Udang                 Udang            Udang 
                           (ha)                 (kg)                   (Rp/kg)         (Rp/ha/th) 

 
         1                 1.0                  100                 60.000            6.000.000 
         2                 0.5                    50                 60.000            3.000.000 
         3                 0.5                    50                 60.000            3.000.000   
         4                 1.0                  105                 60.000            6.300.000   
         5                 0.3                    25                 60.000            1.500.000 
         6                 0.3                    25                 60.000            1.500.000 
         7                 1.0                  105                 60.000            6.300.000 
 

   Jumlah             4.6                   460                60.000          27.600.000 
   Rata-rata          0.7                     66                60.000            3.960.000 

Sumber :  Data primer setelah diolah, 2019 
 

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai budidaya udang vaname setelah 

alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak rata-rata sebesar Rp 

3.960.000 ha-1th-1.  Nilai manfaat dari tambak tersebut tidak optimal lagi 

seperti dua puluh tahun yang silam dimana kala itu lahan tambak masih 

produktif. 

Tabel 8.  Nilai Total Ekonomi Perikanan dari Produksi Budidaya Utama  

No                  Jenis Komoditi                     Nilai (Rp/ha/th) 

 
1                    Ikan Bandeng                         9.625.000 
2                   Udang Vaname                       3.960.000 
 

Jumlah                                                        13.585.000 

Sumber:  Data primer setelah diolah, 2019 



71 
 

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai ikan bandeng setelah hutan 

mangrove dikonversi ke lahan tambak sebesar Rp 9.625.000 ha1th-1.  

Sedangkan nilai udang vaname setelah hutan mangrove dikonversi ke 

lahan tambak sebesar Rp 3.960.000 ha-1th-1.  Nilai total ekonomi 

perikanan produksi budidaya utama Rp 13.585.000 ha-1th-1.  

5.2.2.  Nilai Manfaat Langsung Budidaya Sambilan  

Hasil analisis produksi budidaya sambilan pada tambak silvofishery 

yang terdiri dari dari berbagai jenis udang liar dan ikan liar.  Kedua jenis 

komoditas ini dikatakan bididaya sambilan karena akan dihitung sebagai 

produksi, sekalipun tidak dilakukan penebaran benih terhadap kedua jenis 

organisme.  Hasil produksi budidaya sambilan pada tambak silvofishery 

disajikan pada lampiran 2.  Hasil analisis produksi budidaya sambilan 

diperoleh dengan rata-rata sebagai berikut:  (1) udang liar sebesar 59,40 

kg ha-1th-1, dan (2) ikan liar sebesar 69,30 kg ha-1th-1.  Hasil produksi 

budidaya sambilan budidaya sambilan per rasio tambak silvofishery 

disajikan pada Tabel 9.   

Tabel 9.  Nilai Total Ekonomi Perikanan Dari Produksi Budidaya     
               Sambilan. 
 

No          Jenis            Produksi                  Harga                     Nilai 
            Komoditi          (kg/h/th)                    (kg)                   (Rp/h/th) 

 
1           Ikan liar               69.30                    50.000               3.465.000 
2         Udang liar             59.40                    90.000               5.346.000 
 

                       Jumlah                                                             8.811.000                            

Sumber:  Data primer setelah diolah, 2019 
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 Tabel 9 menunjukkan bahwa ikan liar setelah hutan mangrove 

dikonversi menjadi lahan tambak sebesar Rp 3.465.000 ha-1th-1, 

sedangkan nilai udang liar setelah hutan mangrove alih fungsi menjadi 

lahan tambak sebesar Rp 5.346.000 ha-1th-1.  Nilai total ekonomi 

perikanan produksi budidaya sambilan Rp 8.811.000 ha-1th-1. 

 Nilai manfaat ikan liar dan udang liar diketahui pada saat panen 

dimana ikan liar dan udang liar tersebut masuk  masuk ke tambak saat air 

laut pasang dan saat pengisian air tambak.  Komoditi tersebut dapat 

dipanen tanpa mengeluarkan biaya operasional.  Oleh karena itu sehingga 

muncul istilah budidaya sambilan.   

Hasil analisis studi komparatif valuasi ekonomi hutan mangrove 

sebelum dan sesudah alih fungsi menjadi lahan tambak dapat dilihat pada 

Tabel 10 dan 11. 

Tabel 10.  Nilai Total Manfaat Ekologi Hutan Mangrove Sebelum   
                 Alih Fungsi Menjadi Lahan Tambak. 
 

No             Manfaat Ekologi                                 Nilai (Rp/h/th) 

 
1               Nilai kayu arang                                      1.543.266 
2               Penahan abrasi                                   140.000.000 
3               Pencegah intrusi air laut                      150.150.000 
4               Penahan angin puting beliung          1.112.500.000 
5               Perikanan tangkap (nilai ikan,           8.386.200.000 
                 Kepiting dan udang) 
 

             Jumlah                                                   9.790.393.266 

Sumber :  Data primer setelah diolah, 2019 

Tabel 10 menunjukkan bahwa hasil analisis nilai ekonomi 

ekosistem mangrove sebelum dikonversi menjadi lahan tambak  sebesar 

Rp 9.790.393.266 ha-1th-1. 
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Tabel 11.  Nilai Total Manfaat Budidaya Setelah Hutan Mangrove  
                 Dikonversi Menjadi Lahan Tambak. 

 

No        Manfaat Budidaya Setelah                    Nilai (Rp/ha/th) 
            Dikonversi ke Lahan Tambak              

1         Bandeng                                                     9.625.000 
2         Udang vaname                                           3.960.000 
3         Ikan liar                                                       3.465.000 
4         Udang liar                                                   5.346.000 
 

 Jumlah                                                                22.396.000 

Sumber :  Data primer setelah diolah, 2019 

 Hasil analisis pada Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai valuasi 

ekonomi ekosistem mangrove sebelum dikonversi menjadi lahan tambak  

sebesar Rp 9.790.393.266 ha-1 th-1, sedangkan hasil analisis pada Tabel 

11 menunjukkan bahwa nilai valuasi ekonomi hutan mangrove setelah 

dikonversi menjadi lahan tambak sebesar Rp 22.396.000 ha-1 th-1.  

Dengan demikian hasil analisis komparatif nilai valuasi ekonomi ekosistem 

mangrove setelah dikonversi menjadi lahan tambak sebesar Rp 

9.767.997.266 ha-1 th-1 atau terjadi kerugian ekologis sebesar Rp 

9.767.997.266 ha-1 th-1. 

5.2.3.  Implikasi Alih Fungsi Hutan Mangrove Menjadi Lahan Tambak 

a.  Implikasi Fisik 

1.  Abrasi  

 Pengikisan daerah pantai yang terjadi karena gelombang dan arus 

laut destruktif atau yang dikenal dengan istilah abrasi.  Pengikisan yang 

demikian menyebabkan berkurangnya daerah pantai mulai dari yang 

paling dekat dengan air laut karena menjadi sasaran pertama pengikisan. 
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 Abrasi akan terus menggerogoti bagian pantai sehingga air laut 

akan menggenangi daerah-daerah yang dulunya dijadikan tempat bermain 

pasir ataupun pemungkiman penduduk dan wilayah pertokoan di pinggir 

pantai.  Dengan adanya hutan mangrove, maka abrasi tidak terjadi lagi 

karena fungsi dari hutan mangrove adalah penahan abrasi.  

2.  Intrusi Air Laut 

 Intrusi air laut adalah naiknya batas antara permukaan air tanah 

dengan permukaan air laut ke arah daratan.  Perbedaan tekanan air tanah 

lebih kecil dibandingkan air laut pada keadaan yang sama menyebabkan 

terjadinya intrusi air laut.  Perbedaan tekanan tersebut menyebabkan 

batas antara air tawar dan air laut naik ke daratan sehingga air tanah di 

wilayah pesisir pantai menjadi asin ( Maulana, 2012).  

 Intrusi air laut sesuatu yang dapat merusak lingkungan apabila 

dibiarkan dan tidak ada upaya yang dilakukan terutama bagi 

kelangsungan hidup manusia.  Mangrovisasi merupakan aktivitas 

penanaman mangrove di pinggir pantai dan menjaga kelestariannya.  

Mangrove sebagai gren belt (sabuk pengaman yang ramah lingkungan).  

Dengan adanya hutan mangrove, maka intrusi air laut tidak terjadi lagi 

karena fungsi dari hutan mangrove adalah pencegah intrusi air laut.  

3.  Angin Puting Beliung 

 Angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang 

bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit 

diistilahkan dengan angin puting beliung.  Angin ini dapat menghancurkan 
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apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang 

terlewati terangkat dan terlempar. 

 Angin puting beliung yang terjadi di daratan, biasanya disertai 

dengan hujan deras dan akan berputar dengan radius ratusan kilometer di 

sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim.  Angin puting beliung 

yang terjadi di laut, biasanya mata angin bertekanan rendah membentuk 

sebuah kubah air yang sangat tinggi yang kemudian bergerak mengaduk 

air laut yang didalamnya yang menyebabkan gelombang besar yang 

sangat kuat dan bergerak menuju daratan dan menyebabkan banjir di 

daratan.  Dengan adanya hutan mangrove, maka angin puting beliung 

bisa dihalau karena fungsi dari hutan mangrove adalah pelindung dari 

angin puting beliung. 

b.  Implikasi Biologi 

1.  Penurunan Hasil Tangkapan Nener 

Nener adalah bakal dari ikan bandeng dengan ukuran yang sangat 

kecil, kira-kira seukuran jentik nyamuk.  Setiap saat pengepul 

membutuhkan bibit-bibit ikan bandeng tersebut kemudian didistribusi ke 

tempat yang membutuhkan.  Dengan adanya alih fungsi hutan mangrove 

menjadi lahan tambak, maka implikasi yang ditimbulkan adalah 

berkurangnya nener yang bisa diambil dari ekosistem mangrove.   

Faktor utama keberhasilan dari budidaya ikan diantaranya kuantitas 

dan kualitas nener.   Kualitas nener yang diambil dari ekosistem mangrove 

jauh lebih baik dari nener yang diproduksi dari hatchery.  Untuk 
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mendapatkan kuantitas dan kualitas nener, maka nelayan perlu menjaga 

keseimbangan ekologi dengan cara tidak mengeksploitasi hutan 

mangrove menjadi lahan tambak atau dijadikan arang. 

2.  Penurunan Hasil Tangkapan Benur 

Benur  merupakan sebutan untuk benih udang, baik itu udang 

vannamei, udang windu (tiger prawn) dan lain-lainnya.  Setiap saat 

pengepul membutuhkan bibit-bibit udang kemudian didistribusikan ke 

daerah yang membutuhkan.  Dengan adanya alih fungsi hutan mangrove 

menjadi lahan tambak, maka implikasi yang ditimbulkan adalah 

berkurangnya benur yang bisa diambil dari ekosistem mangrove. 

Faktor utama keberhasilan dari budidaya udang diantaranya 

kuantitas dan kualitas benur.   Kualitas benur yang diambil dari ekosistem 

mangrove jauh lebih baik dari benur yang diproduksi dari hatchery.  Benur 

dari alam kuantitasnya sangat terbatas di pasaran.  Untuk mendapatkan 

kuantitas dan kualitas benur, maka nelayan perlu menjaga keseimbangan 

ekologi dengan cara tidak mengalih fungsikan hutan mangrove menjadi 

lahan tambak atau hutan mangrove tidak dieksploitasi untuk dijadikan 

arang. 

c.  Implikasi Sosial  

1. Secara estetika terjadi penurunan keindahan lingkungan dan 

kesejukan lingkungan.   

Warga Kecamatan Kepulauan Tanakeke khususnya Desa 

Tompotana tidak dapat menikmati rindangnya pepohonan hutan 
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mangrove akibat alih fungsi hutan mangrove menjadi lahan tambak.  

Akibat yang ditimbulkan dari aktifitas tersebut adalah Desa Tompotana 

kehilangan hutan mangrove ± 50 %.  Hutan mangrove merupakan 

destinasi alami pantai yang menyejukkan mata. 

 Hutan mangrove merupakan lokasi yang sesuai untuk refreshing.  

Hasil dari destinasi alam dari kawasan hutan mangrove bisa 

menghasilkan Rp 10.000.000 perminggu atau Rp 40.000.000 perbulan 

sehingga jika dihitung selama setahun penghasilannya sebesar Rp 

480.000.000 (sumber : Husain, 2020).  

Nilai implikasi sosial  pernah diteliti sebelumnya pada tahun 2011 

oleh Arif Mayudin di Desa Segeri dan Mandalle Kecamatan Labbakkang 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.  Hasil dari penelitian tersebut 

sebesar Rp 864.000.000 th-1.  Hasil penelitian tersebut berbeda signifikan 

sebesar Rp 384.000.000.  perebedaan dari hasil penelitian tersebut 

disebabkan karena harga tiket masuk, biaya fasilitas wisata dan jumlah 

pengunjung. 

Sejuk, rindang, angin sepoi-sepoi adalah suasana yang dapat 

dirasakan jika berkunjung kawasan hutan mangrove yang masih lestari.  

Pemandangan pantai yang dapat dirasakan bagi anda yang berkunjung ke 

destinasi wisata alam.  Tidak jarang beberapa orang memanfaatkan 

destinasi alam hutan mangrove untuk melakukan sesi pemotretan untuk 

prawedding.  Akan tetapi dengan adanya alih fungsi hutan mangrove ke 

lahan tambak membuat segalanya berubah.  
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Kicauan burung sudah tidak bisa lagi dinikmati di Desa Tompotana 

akibat dari ulah segelintir manusia yang tidak memikirkan akibat yang 

ditimbulkan dari alih fungsi hutan mangrove ke lahan tambak.  Hutan 

mangrove menjadi tempat berkembang biak berbagai macam jenis burung 

yang bisa memenjakan mata disaat kita berkunjung ke daerah pesisir.  

Salah satu jenis burung air yang sangat elok dipandang mata adalah 

burung bangau (Ardidae).  

2. Secara ekonomi pendapatan pemilik lahan meningkat, akan tetapi 

terjadi kerugian ekologis sebesar Rp 9.767.997.266 ha-1th-1. 

Kerugian ekologis yang ditimbulkan akibat alih fungsi hutan 

mangrove menjadi lahan tambak sangat besar yaitu Rp. 9.767.997.266 

ha-1th-1.  Nilai kerugian tersebut bisa mensejahterakan masyarakat Desa 

Tompotana jika tidak terjadi eksploitasi hutan mangrove.  

Alih fungsi hutan mangrove menjadi lahan tambak berdampak pada 

masyarakat Desa Tompotana Kecamatan Kepulauan Tanakeke 

Kabupaten Takalar.  Pendapatan pemilik lahan meningkat karena mereka 

memiliki lahan tambak untuk budidaya.  Komoditas yang dibudidayakan 

diantaranya: ikan, udang dan kepiting.  Secara hukum lahan tersebut 

awalnya adalah milik bersama karena masih berupa hutan mangrove yang 

dapat menghasilkan komoditas yang bernilai tinggi.  Hutan mangrove 

sebelum alih fugsi menjadi lahan tambak bisa dinikmati seluruh 

masyarakat Desa Tompotana dari hasil tangkapan  berbagai komoditas. 
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Dengan adanya dampak yang ditimbulkan dari kegiatan alih fungsi 

hutan mangrove menjadi lahan tambak, maka patutlah kita sebelum 

mengambil keputusan alangka baiknya jika ada Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL).  Kegiatan yang sesuai dengan AMDAL 

akan memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan 

terjadi keseimbangan antara manusia dengan alam.  Dalam Al-Qur’an 

dijelaskan bahwa terjadi kerusakan di muka bumi ini oleh karena ulah 

manusia itu sendiri. 
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5.3.  Surat Dalam Al Qur’an yang Berhubungan Dengan  

   Kelestarian Lingkungan Hidup. 

5.3.1.  Surat Al Rum 41- 42 

 

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan 

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 

yang benar).” (41)  

Katakanlah :  “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu.  Kebanyakan dari 

mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (42) 

Kandungan Ayat  

 Allah SWT menciptakan alam semesta ini untuk manusia dan 

manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah (pemimpin) di bumi ini, 
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namun manusia kadang yang membuat kerusakan tetapi ia tidak sadar.  

Sebagai contoh :  penebangan hutan yang tidak disertai penghijauan 

mengakibatkan tanah longsor, banjir dan sebagainya.  Membuang 

sampah disembarang tempat berakibat datangnya penyakit.  Sebagai 

khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan 

memelihara alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua 

makhluk-Nya, khususnya manusia. 

 Manusia diperintahkan mengadakan penelitian/memperhatikan 

tanda-tanda alam raya ini serta mengambil pelajaran dari umat terdahulu.  

Mereka ingkar kepada Allah, akhirnya terkena azab.  Sebagai contoh :  

Fir’aun, karena kesombongannya terhadap nabi Musa A.S. Ia 

ditenggelamkan Allah di laut merah.  Kita wajib meyakini bahwa kekuatan 

dan kepandaian manusia tidak berarti apa-apa di hadapan Allah.  Tetapi 

bila kita mau tunduk dan beribadah, Insya Allah kita akan senantiasa 

dilindungi oleh Allah SWT.   

5.3.2.  Surat Al A’raf 56 – 58 

      َخْوفًا َواْدُعوهُا إِْصََلِحَها بَْعدَا اْْلَْرِضا فًِ تُْفِسُدوا َولَا

ۚ ا َوَطَمعًا   اْلُمْحِسنٌِنَا ِمنَا قَِرٌب ا ّللا ِا َرْحَمتَا إِن ا 

 

ٌَاحَا ٌُْرِسلُا ال ِذي َوُهوَا ٌْنَا بُْشًرا الّرِ ۚ ا َرْحَمتِهِا ٌََديْا بَ  َحت ى ا 

 اْلَماءَا بِهِا فَأَْنَزْلنَا َمٌِّت ا ِلبَلَد ا ُسْقنَاهُا ثِقَالًا َسَحابًا أَقَل تْا إَِذا
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ۚ ا الث َمَراتِا ُكلِّا ِمنْا بِهِا فَأَْخَرْجنَا ِلكَا 
 
 اْلَمْوتَى ا نُْخِرجُا َكَذ

 تََذك ُرونَا لَعَل ُكمْا

 

ۚ ا َربِّهِا بِِإْذنِا نَبَاتُهُا ٌَْخُرجُا الط ٌِّبُا َواْلبَلَدُا  َخبُثَا َوال ِذي 

ۚ ا نَِكًدا إِل ا ٌَْخُرجُا لَا ِلكَا 
 
فُا َكَذ  ِلقَْوم ا اْْلٌَاتِا نَُصّرِ

  ٌَْشُكُرون

 
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak 

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat 

Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (56)  

Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira 

sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah 

membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu 

Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab 

hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami 

membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu 

mengambil pelajaran. (57) 

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin 

Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh 

merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) 

bagi orang-orang yang bersyukur. (58) 
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Kandungan ayat   

 Allah SWT melarang kepada manusia untuk berbuat kerusakan di 

bumi, tetapi sebaliknya disuruh berdo’a agar menjadi orang yang baik 

(muhsinin), karena rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang 

berbuat kebaikan. 

 Penegasan Allah SWT bahwa Dia adalah Tuhan Yang Mahakuasa 

yang dapat mengatur angin yang membawa mendung sehingga turun 

hujan.  Dengan air hujan itu dapat menumbuhkan tanaman-tanaman 

sehingga dapat berbuah.  Begitu pula dengan hujan itu dapat berguna 

untuk semua makhluk yang ada di bumi. 

 Kemahakuasaan Allah itu Dia juga dapat menghidupkan orang-

orang yang telah mati besok pada hari kiamat sepertinya menghidupkan 

bumi yang tandus kemudian turun hujan sehingga tumbuh tanaman-

tanamanya dan berbuah. 

 Suruhan agar manusia mau bersyukur atas nikmat Allah yang 

diberikan kepadanya, di tanah yang subur akan tumbuh tanamn yang 

baik, sedangkan tanah yang tandus tidak akan tumbuh tanamannya 

melainkan merana.  Hal yang demikian itu sebagai tanda kebesaran Allah 

SWT. 
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BAB.  VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis komparatif valuasi ekonomi hutan 

mangrove sebelum dan sesudah alih fungsi ke lahan tambak, penulis 

menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Nilai manfaat ekonomi hutan mangrove sebelum dikonversi menjadi  

lahan tambak sebesar Rp 9.790.393.266 ha-1th-1. 

2. Nilai manfaat ekonomi hutan mangrove setelah dialih fungsikan          

menjadi lahan tambak sebesar Rp Rp 22.396.000 ha-1th-1. 

3. Dampak  yang ditimbulkan setelah hutan mangrove dialihfungsikan  

menjadi lahan tambak adalah terjadi kerugian ekologis sebesar Rp  

9.767.997.266 ha-1th-1. 

6.2.  Saran 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberi saran sebagai 

berikut : 

1. Pemerintah Kabupaten Takalar sebaiknya membuat perda untuk 

melindungi kelestarian hutan mangrove. 

2. Pengawasan  dan penegakan hukum di laut harus ditingkatkan 

agar tidak terjadi illegal logging dan illegal fishing. 

3. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayaan bisa dilakukan 

dengan cara restoking dan restorasi untuk menjaga populasi ikan 

dan kelestarian hutan mangrove. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1.  Kuisioner 

KUISIONER PENELITIAN STUDI KOMPARATIF VALUASI EKONOMI 

HUTAN MANGROVE SEBELUM DAN SESUDAH ALIH FUNGSI  

MENJADI  LAHAN TAMBAK 

A.  IDENTIFIKASI RESPONDEN PENGHASIL ARANG 

Nama     : 

Jenis kelamin   : 

Pekerjaan    : 

Tingkat pendidikan   : 

Jumlah tanggungan keluarga : 

B.  KUISIONER 

1.  Berapa banyak produksi arang perhari? 

2.  Biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan? 

3.  Berapa harga jual? 

4.  Dimana bapak/ibu jual hasil yang diproduksi? 

5.  Berapa lama pertumbuhan mangrove?   
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A.  IDENTIFIKASI RESPONDEN PENANGKAP IKAN 

Nama     : 

Jenis kelamin   : 

Pekerjaan    : 

Tingkat pendidikan   : 

Jumlah tanggungan keluarga : 

B.  KUISIONER 

1.  Berapa banyak hasil tangkapan ikan perhari? 

2.  Biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan? 

3.  Berapa harga jual 

4.  Dimana bapak/ibu jual hasil tangkapan 
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A.  IDENTIFIKASI RESPONDEN PENANGKAP KEPITING 

Nama     : 

Jenis kelamin   : 

Pekerjaan    : 

Tingkat pendidikan   : 

Jumlah tanggungan keluarga : 

B.  KUISIONER 

1.  Berapa banyak hasil tangkapan kepiting perhari? 

2.  Biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan? 

3.  Berapa harga jual 

4.  Dimana bapak/ibu jual hasil tangkapan 
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A.  IDENTIFIKASI RESPONDEN PENANGKAP UDANG 

Nama     : 

Jenis kelamin   : 

Pekerjaan    : 

Tingkat pendidikan   : 

Jumlah tanggungan keluarga : 

B.  KUISIONER 

1.  Berapa banyak hasil tangkapan udang perhari? 

2.  Biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan? 

3.  Berapa harga jual 

4.  Dimana bapak/ibu jual hasil tangkapan 
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Lampiran  2.  Nilai Manfaat Ekonomi Ikan di Desa Tompotana Kecamatan  
                      Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar 
 

Responden      Produksi (kg)            Harga (Rp/kg)      Nilai ikan (Rp) 

        
       1                      8.0                           50.000                  400.000   
       2                      8.0                           50.000                  400.000 
       3                      7.8                           50.000                  390.000 
       4                      7.5                           50.000                  375.000 
       5                      7.0                           50.000                  350.000 
       6                      8.0                           50.000                  400.000 
       7                      8.0                           50.000                  400.000 
       8                      7.8                           50.000                  390.000 
       9                      7.5                           50.000                  375.000 
      10                     7.0                           50.000                  350.000 
      11                     8.0                           50.000                  400.000 
      12                     7.0                           50.000                  350.000 
      13                     8.0                           50.000                  400.000 
      14                     8.0                           50.000                  400.000 
      15                     7.7                           50.000                  385.000 
      16                     8.0                           50.000                  400.000 
      17                     8.0                           50.000                  400.000 
      18                     8.5                           50.000                  425.000 
      19                     8.0                           50.000                  400.000 
      20                     7.5                           50.000                  375.000 
      21                     7.5                           50.000                  375.000 
      22                     8.0                           50.000                  400.000 
      23                     8.0                           50.000                  400.000 
      24                     8.5                           50.000                  425.000 
      25                     8.5                           50.000                  425.000 
      26                     8.0                           50.000                  400.000 
      27                     7.0                           50.000                  350.000 
      28                     8.0                           50.000                  400.000 
      29                     7.5                           50.000                  375.000 
      30                     8.5                           50.000                  425.000 
      31                     8.5                           50.000                  425.000 
      32                     7.5                           50.000                  350.000 
      33                     7.5                           50.000                  350.000 
      34                     7.5                           50.000                  375.000 
      35                     7.5                           50.000                  375.000 
      36                     8.0                           50.000                  400.000 
      37                     8.5                           50.000                  425.000 
      38                     8.5                           50.000                  425.000 
      39                     8.0                           50.000                  400.000 
      40                     8.0                           50.000                  400.000 
      41                     8.0                           50.000                  400.000 
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      42                     7.0                           50.000                  350.000 
      43                     7.5                           50.000                  375.000   
      44                     7.5                           50.000                  375.000 
      45                     8.5                           50.000                  425.000 
      46                     8.5                           50.000                  425.000 
      47                     8.0                           50.000                  400.000 
      48                     8.5                           50.000                  425.000 
      49                     8.0                           50.000                  400.000 
      50                     8.0                           50.000                  400.000 
 

   Jumlah            394.5                           50.000              19.725.000 
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Lampiran  3.  Nilai Manfaat Ekonomi Kepiting di Desa Tompotana  
                      Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar 
 

Responden       Produksi (kg)            Harga (Rp/kg)      Nilai kepiting (Rp) 

      1                         2.0                           60.000                  120.000   
      2                         2.0                           60.000                  120.000    
      3                         1.5                           60.000                    90.000 
      4                         2.5                           60.000                  150.000 
      5                         2.0                           60.000                  120.000 
      6                         1.5                           60.000                    90.000 
      7                         2.5                           60.000                  150.000 
      8                         2.5                           60.000                  150.000 
      9                         2.5                           60.000                  150.000 
     10                        2.0                           60.000                  120.000 
     11                        2.0                           60.000                  120.000 
     12                        2.0                           60.000                  120.000 
     13                        1.5                           60.000                    90.000 
     14                        1.5                           60.000                    90.000 
     15                        2.0                           60.000                  120.000 
     16                        2.0                           60.000                  120.000 
     17                        2.5                           60.000                  150.000 
     18                        2.0                           60.000                  120.000 
     19                        1.5                           60.000                    90.000 
     20                        2.5                           60.000                  150.000 
     21                        2.0                           60.000                  120.000 
     22                        2.0                           60.000                  120.000 
     23                        1.5                           60.000                    90.000 
     24                        1.5                           60.000                    90.000 
     25                        2.0                           60.000                    90.000 
 

     Jumlah              49.5                           60.000                2.970.000 
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Lampiran Gambar. 

Dokumentasi penelitian di Desa Tompotana Kecamatan Kepulauan 

Tanakeke Kabupaten Takalar. 

 

Gambar 1.   Desa Tompotana Kecamatan Kepulauan Tanakeke  

                    Kabupaten Takalar. 
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Gambar 2.  Kantor Desa Tompotana Kecamatan Kepulauan Tanakeke  

                   Kabupaten Takalar. 
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Gambar 3.  Kantor Desa Tompotana Kecamatan Kepulauan Tanakeke   

                   Kabupaten Takalar. 
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Gambar 4.  Hutan mangrove di Desa Tompotana Kecamatan Kepulauan   

                   Tanakeke Kabupaten Takalar masih lestari. 
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Gambar 5.  Hutan mangrove sudah dieksploitasi di Desa Tompotana   

                   Kecamatan Kepulauan Tankeke Kabupaten Takalar. 
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Gambar 6.  Arang hasil hutan mangrove yang dieksploitasi di Desa 

                   Tompotana Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten    

                   Takalar. 
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Gambar 7.  Arang hasil hutan mangrove yang dieksploitasi di Desa 

                   Tompotana Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten    

                   Takalar. 
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Gambar 8.  Tambak hasil alih fungsi hutan mangrove ke lahan tambak di   

                   Desa Tompotana Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabuaten  

                   Takalar. 
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Gambar 9.  Hamparan Tambak Akibat Alih Fungsi Hutan Mangrove                 

                   Menjadi Lahan Tambak 
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1990), jenjang pendidikan menengah pertama di 
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pendidikan menengah atas di SMT Pertanian 

Ranggong Daeng Romo Takalar (tahun 1993 – 1996), jenjang pendidikan 

Diploma III di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan 

(tahun 1996 – 1999), kemudian ia lulus sebagai Aparatur Sipil Negara 

(tahun 2018), ia melanjutkan jenjang pendidikan S1 di Universitas 

Muhammadiyah Makassar (tahun 2014 – 2016), kemudian ia melanjutkan 

jenjang pendidikan S2 di Universitas Muhammadiyah Makassar (tahun 

2017 –  2020).  

 

 

 

 


