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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Pesisir memiliki peranan sangat penting bagi berbagai organisme yang berada di 

sekitarnya. Kawasan pesisir memiliki beberapa ekosistem vital seperti ekosistem terumbu 

karang, ekosistem padang lamun dan ekosistem hutan mangrove (Souhoka, 2009). 

Ekosistem mangrove secara ekologis memiliki produktivitas yang tinggi untuk 

mendukung lingkungan sekitar. Tingginya produktivitas ekosistem mangrove disebabkan 

oleh produksi serasah yang dihasilkan dari vegetasi mangrove (Hogart, 1999).  

Kerusakan wilayah pesisir berdampak pada terjadinya erosi di daerah hilir, 

kerusakan ekosistem pesisir, dan sedimentasi yang membahayakan kehidupan di 

lingkungan pesisir. Hutan mangrove sebagai salah satu ekosistem yang terdapat di 

wilayah pesisir memiliki peranan yang besar dalam mempertahankan wilayah pesisir. 

Beberapa fungsi hutan mangrove antara lain, secara fisik hutan mangrove dapat 

mencegah terjadinya abrasi pantai dan meredam gelombang dan angin laut serta sebagai 

perangkap sedimen (Pramudji, 2004). Secara kimia hutan mangrove berperan dalam 

penyerapan bahan pencemar (polutan), sumber energi serta pensuplai bahan organik bagi 

lingkungan di sekitarnya (Pramudji, 2002). Sedangkan secara biologis hutan mangrove 

berfungsi sebagai daerah pemijahan (spawning ground), daerah asuhan (nursery ground) 

dan daerah pencarian makan (feeding ground) serta sebagai habitat bagi berbagai jenis 

organisme (Tomlinson, 1994; Supriharyono, 2009). 

Ekosistem hutan mangrove memiliki fungsi ekologis, ekonomis dan sosial yang 

penting di wilayah pesisir (Rawana, 2002). Hutan mangrove juga merupakan habitat bagi 
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berbagai organisme baik darat maupun laut seperti kepiting, udang, ikan, reptilia, monyet 

dan lain sebagainya. Sayangnya, kondisi hutan mangrove di Indonesia terus mengalami 

kerusakan dan pengurangan luas dengan tingkat kerusakan mencapai 530.000 ha/tahun 

(Anwar dan Gunawan, 2006). Kondisi tersebut juga terjadi di wilayah pesisir Kota 

Semarang. Hadi (2009) menyebutkan bahwa kerusakan wilayah pesisir Kota Semarang 

karena adanya abrasi yang disebabkan perubahan pola arus akibat adanya bangunan yang 

menjorok ke laut.  

Luas hutan mangrove di Indonesia pada tahun 1982 adalah 4,25 juta ha, namun 

pada tahun 1987 luasnya berkurang menjadi 3,24 juta hektar, dan menjadi 2,5 juta hektar 

pada tahun 1993 (Widigdo, 2000). Nur (2002) menyebutkan bahwa kerusakan ekosistem 

mangrove terjadi karena pengaruh dua faktor, yakni faktor alam dan faktor manusia. 

Faktor alam yang menyebabkan kerusakan mangrove yaitu terjadinya badai, pemanasan 

global dan kenaikan muka air laut. Kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia 

antara lain adanya penebangan yang tidak bertanggung jawab, konversi lahan yang tidak 

terkendali serta pemanfaatan wilayah pesisir yang tidak sinkron antar satu wilayah 

dengan wilayah yang lain.  

Wilayah pantai utara (pantura) Provinsi Jawa Tengah memiliki kawasan mangrove 

yang luas, namun telah mengalami rusak berat dan sedang hingga 96,65% (Puryono, 

2009). Sementara berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang no 6 tahun 2010, 

disebutkan bahwa dari 15 ha luas mangrove di Kota Semarang, 72,33% diantaranya 

dalam kondisi kritis dan hanya 26,67% saja yang dalam kondisi baik. Padahal, luas 

mangrove yang ideal untuk Kota Semarang adalah 325 ha.  
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Kondisi usaha budidaya tambak di pesisir pantai telah lama mengalami penurunan. 

Hal ini terjadi akibat kerusakan ekosistem pesisir, yang berakibat menurunnya daya 

dukung lingkungan untuk tambak (Ratnawati dan Asaad, 2012). Daya dukung lingkungan 

suatu wilayah untuk suatu jenis kegiatan tidak bersifat statis tetapi dinamis, dapat 

menurun akibat kegiatan manusia yang menghasilkan limbah atau kerusakan alam, 

seperti bencana alam, dan dapat ditingkatkan melalui pengelolaan wilayah secara tepat 

(Clark, 1992).  

Kota Semarang sebagai salah satu wilayah di Pantai Utara Jawa Tengah saat ini 

telah mengalami berbagai tekanan akibat pembangunan dan pencemaran. Kondisi 

tersebut memberikan dampak terhadap pembudidaya tambak di wilayah pesisir. 

Pendapatan masyarakat pembudidaya tambak semakin menurun akibat adanya 

pencemaran (Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, 2009). Hal tersebut sebenarnya 

dapat dihindari apabila kondisi hutan mangrove dapat dilestarikan, karena salah satu 

fungsi ekologis mangrove sebagai filter polutan (Khaleel, 2012). Upaya peningkatan dan 

pelestarian fungsi ekosistem hutan mangrove perlu suatu pendekatan yang rasional 

dengan melibatkan masyarakat di sekitar kawasan dan yang memanfaatkan kawasan 

hutan mangrove (Nuryanto, 2003). Penerapan pola wanamina (silvofishery) di ekosistem 

hutan mangrove merupakan salah satu pendekatan yang tepat dalam pemanfaatan dan 

pelestarian kawasan pesisir (Pong-Masak dan Pirzan, 2006). Sistem wanamina 

merupakan upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya mangrove dengan 

memanfaatkan keuntungan ekonomi dari budidaya perikanan air payau. Pendekatan 

terpadu wanamina bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, 

menghindari bahan kimia dan produk obat-obatan serta daur ulang sampah nutrisi 
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(Fitzgerald, 2002). Guna menemukan bentuk pengelolaan yang tepat dalam usaha 

budidaya wanamina di wilayah pesisir utara Kota Semarang, maka perlu dilakukan 

serangkaian kegiatan penelitian untuk menganalisis dan menemukan model dan strategi 

pengelolaan wanamina yang optimal guna mendukung produksi perikanan. 

 
B. Aktualitas, Orisinalitas dan Noveltis Penelitian 

 
Wanamina telah dikaji dalam beberapa penelitian sebelumnya. Namun, penelitian-

penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek permodelan dan 

strategi pengelolaan wanamina berwawasan lingkungan. Penelitian ini dilakukan secara 

simultan untuk mengkaji pengembangan model dan srategi pengelolaan wanamina yang 

cocok untuk diterapkan di pesisir utara Kota Semarang. Penelitian dilakukan dengan 

mempertimbangkan ketepatan vegetasi penyusun serta jenis kultivan yang dibudidayakan 

yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian terdahulu yang 

pernah dilakukan peneliti lain adalah : 

1. Dewi (1995), melakukan penelitian tentang Pengaruh Kerapatan Tegakan Mangrove 

Terhadap Aspek Ekologis Tambak Tumpangsari di RPH Cibuaya, Karawang. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa kerapatan tegakan mangrove yang berbeda tidak 

berpengaruh terhadap aspek ekologis. Serasah Rhizophora mucronata mengandung 

unsur-unsur C > N > Ca > S > Mg > K Al > P > Pe > Mn > Zn > Cu. Kelimpahan 

fitoplankton pada tambak-tambak penelitian didominasi oleh fitoplankton dari kelas 

Bacillariophyceae. 

2. Poedjirahajoe (2000), meneliti tentang Pengaruh Pola Wanamina terhadap 

Pertambahan Berat Ikan Bandeng (Chanos chanos) di Kawasan Mangrove Pantai 

Utara Kabupaten Brebes. Penelitian dilakukan dengan perlakuan yang melibatkan 10 
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ekor ikan Bandeng pada setiap plot uji coba. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa dengan 3 bulan masa percobaan, berat rata-rata ikan setiap plot yang 

dipelihara dengan pola empang parit mengalami pertambahan 1 kg (±100 gr/ekor) 

lebih berat dibandingkan dengan pola komplangan.  

3. Nur (2002), meneliti tentang Pemanfaatan Ekosistem Hutan Mangrove Secara 

Lestari untuk Tambak Tumpangsari di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara rasio empang 

parit dengan luas lahan berhutan mangrove dengan parameter ekologi dan ekonomi. 

Rasio empang parit dengan lahan berhutan mangrove sebesar 50:50 dan 60:40 

merupakan nilai optimum bagi pemanfaatan ekosistem hutan mangrove secara lestari 

untuk tambak tumpangsari. 

4. Mardiyati (2004), meneliti dari aspek ekonomi hasil aplikasi kegiatan silvofishery di 

RPH Cikiperan BKPH Rawa Timur KPH Banyumas Barat. RPH tersebut mencakup 

luas 1.599,90 ha. Pendapatan maksimum untuk optimasi dengan faktor risiko untuk 

musim hujan sebesar Rp 26.544.900,00 dan musim kemarau sebesar Rp 

43.603.720,00. Pada optimasi tanpa faktor risiko maka pendapatan maksimum lebih 

rendah, yaitu untuk musim hujan adalah Rp 23.458.790,00 dan musim kemarau Rp 

22.115.780,00.  

5. Anwar (2005), meneliti manfaat ekologi mangrove terhadap kesehatan, menemukan 

bahwa terjadi pencemaran mercuri (Hg) 16 kali lebih tinggi pada tambak tanpa 

mangrove diperairan hutan mangrove alami dan 14 kali lebih tinggi pada tambak 

yang masih bermangrove (silvofishery). Berati hutan mangrove juga berfungsi 

sebagai penyerap bahan pencemar atau polutan di lingkungan sekitar. 
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6. Supriyadi (2006), melaksanakan penelitian tentang Analisis Karakteristik 

Lingkungan Perairan dalam Menunjang Sistem Pengelolaan Tambak bermangrove di 

Desa Socah Kabupaten Bangkalan. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh kualitas air terhadap kesesuaian tambak tumpangsari. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa budidaya tambak optimal diperlukan variabel kualitas air yaitu 

pH, kekeruhan, DO dan P. Evaluasi kesesuaian tambak berdasarkan standar dan 

kriteria dari Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2002. 

7. Yenny (2007), meneliti tentang Kajian Penerapan Silvofishery dalam Pengelolaan 

Ekosistem Mangrove di Desa Dabung Kecamatan Kubu Kabupaten Pontianak. Hasil 

penelitiannya menyebutkan bahwa tambak silvofishery memberi keuntungan yang 

ekonomis yang paling tinggi dibandingkan tambak non-silvofishery. Rasio antara 

ekosistem mangrove yang dapat dikonversi menjadi tambak 1 : 7,61.  

Hasil-hasil penelitian di atas menunjukkan adanya manfaat dari tambak wanamina 

baik terhadap produksi budidaya maupun terhadap lingkungan. Namun, penelitian yang 

menunjukkan secara spesifik mengenai faktor-faktor yang dapat mendorong masyarakat 

untuk menerapkan budidaya wanamina, dampak mangrove terhadap pertumbuhan 

kultivan, serta dampak mangrove terhadap lingkungan plot budidaya belum ada. Atas 

dasar pertimbangan tersebut, maka peneliti melakukan pengamatan dan analisis mengenai 

faktor-faktor yang secara nyata berpengaruh terhadap minat pembudidaya dalam 

penerapan tambak wanamina, dampak wanamina terhadap produktivitas budidaya 

melalui faktor-faktor yang mendukung, yang berkaitan serta dampak wanamina terhadap 

kualitas lingkungan tambak yang meliputi parameter fisika, kimia dan biologi. Informasi 

mengenai manfaat penerapan sistem wanamina dalam budidaya tambak merupakan 
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informasi yang dibutuhkan oleh pembudidaya saat ini (aktual). Penelitian mengenai 

model dan strategi yang paling sesuai dalam penerapan wanamina pada suatu wilayah 

khususnya Kota Semarang merupakan penelitian belum pernah dilakukan oleh penelitia 

lain (orisinal), sehingga dari penelitian ini diperoleh informasi dan bukti-bukti yang 

relevan mengenai manfaat penerapan wanamina di wilayah pesisir Kota Semarang. 

Dengan demikian, dari penelitian ini diperoleh noveltis penelitian berupa model dan 

strategi optimasi pengelolaan tambak wanamina berwawasan lingkungan.  

 
C. Perumusan Masalah 

 
Kegiatan budidaya tambak yang dahulu marak dikembangkan di kawasan pesisir 

selain memberikan dampak positif secara ekonomis bagi masyarakat pesisir, juga 

menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pesisir. 

Salah satu bentuk kerusakan yang terjadi antara lain semakin meluasnya abrasi pantai dan 

berkurangnya kawasan hutan mangrove akibat alih fungsi menjadi lahan tambak 

(Supriharyono, 2009).  

Beberapa alternatif pemecahan permasalahan di kawasan pesisir selama ini telah 

dilakukan, mulai dari penanaman pohon mangrove sampai dengan penyuluhan. 

Penyuluhan diberikan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan arti penting hutan 

mangrove dalam ekosistem wilayah pesisir. Pertambakan pola wanamina merupakan 

suatu alternatif usaha melalui pendekatan bioteknis untuk mengakomodir kegiatan 

konservasi kawasan hutan mangrove dengan kegiatan perekonomian dalam bentuk 

tambak di kawasan hutan mangrove, sehingga dapat bersinergi memberikan manfaat 

kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan wilayah pesisir (Santoso et al., 2010). 
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Budidaya tambak sistem wanamina yang selama ini telah banyak diterapkan belum 

memiliki pola yang jelas terkait dengan kesesuaian jenis mangrove dan jenis kultivan 

budidaya. Hal tersebut merupakan faktor penting bagi keberhasilan dan efektivitas 

budidaya. Perlu dilakukan kajian mengenai sistem wanamina yang optimal untuk 

diterapkan di wilayah pesisir Kota Semarang ditinjau dari jenis tanaman mangrove dan 

jenis kultivan serta dampaknya terhadap produktivitas dan kualitas lingkungan budidaya.  

Berdasarkan observasi dan identifikasi tahap awal permasalahan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana pola pengelolaan tambak wanamina di wilayah pesisir Kota Semarang? 

2. Bagaimana model budidaya tambak dengan sistem wanamina yang optimal untuk 

diterapkan di wilayah pesisir Kota Semarang ditinjau dari jenis tanaman mangrove 

dan jenis kultivan budidaya? 

3. Bagaimana pengaruh vegetasi pada tambak wanamina terhadap kualitas lingkungan 

tambak di wilayah pesisir Kota Semarang? 

4. Bagaimana model dan strategi pengembangan budidaya tambak dengan sistem 

wanamina untuk meningkatkan terapan wanamina di wilayah pesisir Kota 

Semarang? 

 
D. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis, 

mengkaji dan menemukan : 

1. Pola pengelolaan tambak wanamina di wilayah pesisir Kota Semarang. 

2. Model budidaya tambak wanamina yang optimal untuk diterapkan di wilayah pesisir 

Kota Semarang ditinjau dari jenis tanaman mangrove dan jenis kultivan budidaya. 
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3. Pengaruh vegetasi pada tambak wanamina terhadap kualitas lingkungan tambak di 

wilayah pesisir Kota Semarang. 

4. Model dan strategi optimasi pengelolaan budidaya tambak wanamina di wilayah 

pesisir Kota Semarang. 

 
E. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat-manfaat yang diperoleh dari penelitian model dan strategi pengelolaan 

wanamina ini meliputi:  

1. Manfaat Akademik 
 

Manfaat akademik berupa kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan yang dihasilkan yaitu: 

a) Faktor-faktor yang mempengaruhi optimasi pengelolaan budidaya tambak 

dengan sistem wanamina. 

b) Sistem tambak wanamina yang optimal ditinjau dari jenis mangrove dan jenis 

kultivan budidaya. 

c) Perbedaan kondisi lingkungan pada tambak wanamina dan tambak konvensional 

yang ada di wilayah pesisir Kota Semarang.  

d) Strategi optimasi pengelolaan tambak wanamina yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan budidaya tambak sistem wanamina di wilayah pesisir Kota 

Semarang.  

 
2. Manfaat Praktis 

 
Manfaat penelitian yang dapat diterapkan dalam praktik pengembangan tambak 

wanamina di wilayah penelitian yaitu: 



 

10 

a. Bagi pembudidaya, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai pedoman teknis 

dalam penerapan budidaya tambak dengan sistem wanamina yang optimal.  

b. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pelestarian wilayah 

pesisir yang optimal dan aplikatif, yaitu dengan pengelolaan budidaya tambak 

dengan sistem wanamina guna mendukung pelestarian sumberdaya wilayah 

pesisir (mangrove) serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi 

masyarakat pesisir (pembudidaya). 

 
F. Alur Kerangka Pemikiran Penelitian 

 
Pesisir merupakan wilayah dimana terdapat berbagai macam sumberdaya alam 

beserta potensinya. Salah satu ekosistem wilayah pesisir yang memiliki peranan penting 

yaitu ekosistem mangrove. Di sisi lain, potensi wilayah pesisir memicu upaya 

pemanfaatan bagi sebagian pihak yang justru berakibat pada terjadinya kerusakan, salah 

satunya yaitu budidaya tambak. Upaya pemanfaatan dan pelestarian ekosistem tersebut 

memiliki dampak positif maupun negatif. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari 

upaya pemanfaatan wilayah pesisir tersebut, maka perlu dilakukan pemaduan 

kepentingan antara pelestarian ekosistem dan pemanfaatan lahan untuk budidaya, yaitu 

dengan budidaya tambak sistem wanamina. Namun, upaya tersebut tentunya tidak lepas 

dari kendala. Kendala tersebut antara lain adalah sikap masyarakat dalam menerapkan 

sistem budidaya tersebut dan belum diketahuinya sistem wanamina yang optimal untuk 

diterapkan. Untuk itu, perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

masyarakat serta bentuk kegiatan budidaya tambak dengan sistem wanamina yang 

optimal untuk diterapkan. Gambar 1 menunjukkan alur pikir dari penelitian yang telah 

dilaksanakan.  
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Gambar 1 

Diagram Alur Pikir Penelitian 


