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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Wilayah Pesisir 

 

Menurut Nontji (2002), wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan 

dan laut, ke arah darat meliputi bagian daratan yang masih dipengaruhi oleh sifat-

sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam, sedangkan ke arah laut 

mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang ada di darat 

seperti sedimentasi dan aliran air tawar serta daerah yang dipengaruhi oleh 

kegiatan-kegiatan manusia di daratan.  Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 27 

tahun 2007, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan 

laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.   

 

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat 

wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang 

masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan 

air asin, sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih 

dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan 

aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti 

penggundulan hutan dan pencemaran (Carlos, 2011).   
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Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada garis batas yang nyata, sehingga batas 

wilayah pesisir hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh situasi dan 

kondisi setempat.  Definisi wilayah seperti diatas memberikan suatu pengertian 

bahwa ekosistem perairan pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan 

mempunyai kekayaan habitat beragam, di darat maupun di laut serta saling 

berinteraksi.  Wilayah pesisir merupakan ekosistem yang mudah terkena dampak 

kegiatan manusia.  Umumnya kegiatan pembangunan secara langsung maupun 

tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem perairan pesisir (Dahuri, 

Rais, Ginting dan Sitepu, 1996). 

 

Menurut Bengen (2002), hingga saat ini masih belum ada definisi wilayah pesisir 

yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum bahwa wilayah pesisir 

adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan.  Apabila ditinjau dari 

garis pantai (coast line), maka wilayah pesisir mempunyai dua macam batas 

(boundaries) yaitu batas yang sejajar garis pantai (long shore) dan batas yang 

tegak lurus garis pantai (cross shore).  Untuk kepentingan pengelolaan, batas ke 

arah darat suatu wilayah pesisir ditetapkan dalam dua macam, yaitu wilayah 

perencanaan (planning zone) dan batas untuk wilayah pengaturan (regulation 

zone) atau pengelolaan keseharian (day to day management). Batas wilayah 

perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daerah daratan dimana terdapat kegiatan 

manusia (pembangunan) yang dapat menimbulkan dampak secara nyata terhadap 

lingkungan dan sumberdaya di wilayah pesisir dan lautan, sehingga batas wilayah 

perencanaan lebih luas dari wilayah pengaturan. 

 



9 
 

Adapun definisi wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah wilayah 

pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian 

daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut 

seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut 

wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses 

alami yang terjadi di daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun 

yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan 

pencemaran (Aqilah, 2011).  Menurut Atmaja (2010) karakteristik khusus dari 

wilayah pesisir antara lain: 

a. Suatu wilayah yang dinamis yaitu seringkali terjadi perubahan sifat biologis, 

kimiawi, dan geologis. 

b. Mencakup ekosistem dan keanekaragaman hayatinya dengan produktivitas 

yang tinggi yang memberikan tempat hidup penting buat beberapa jenis biota 

laut. 

c. Adanya terumbu karang, hutan bakau, pantai dan bukit pasir sebagai suatu 

sistem yang akan sangat berguna secara alami untuk menahan atau 

menangkal badai, banjir dan erosi. 

d. Dapat digunakan untuk mengatasi akibat-akibat dari pencemaran, khususnya 

yang berasal dari darat. 

Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih sistem lingkungan 

(ekosistem) dan sumberdaya pesisir.  Ekosistem pesisir dapat bersifat alami 

ataupun buatan (man-made).  Ekosistem alami yang terdapat di wilayah pesisir 

antara lain adalah terumbu karang (coral reefs), hutan mangrove, padang lamun 
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(sea grass), pantai berpasir (sandy beach), formasi pes-caprea, formasi 

baringtonia, estuaria, laguna dan delta.  Sedangkan ekosistem buatan antara lain 

berupa tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, 

kawasan agroindustri dan kawasan pemukiman (Dahuri, Rais, Ginting dan Sitepu, 

2004).  

 

Sumberdaya di wilayah pesisir terdiri dari sumberdaya alam yang dapat pulih dan 

sumberdaya alam yang tidak dapat pulih.  Sumberdaya alam yang dapat pulih 

antara lain sumberdaya perikanan (plankton, benthos, ikan, molusca, crustacea, 

mamalia laut), rumput laut (seaweed), padang lamun, hutan mangrove dan 

terumbu karang.  Sedangkan sumberdaya alam yang tidak dapat pulih antara lain 

mencakup minyak dan gas alam, bijih besi, pasir, timah, bauksit dan mineral serta 

bahan tambang lainnya (Dahuri, Rais, Ginting dan Sitepu, 2004). 

 

Desa pesisir adalah desa yang berada di dalam wilayah pesisir (UU Nomor 27 

tahun 2007).  Kondisi sosial ekonomi wilayah pesisir umumnya sangat 

memprihatinkan yang ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, 

produktivitas dan pendapatan.  Ciri umum kondisi sosial ekonomi rumah tangga 

pesisir adalah: 

a. Rumah tangga sebagai unit produksi, konsumsi, unit reproduksi dan unit 

interaksi sosial ekonomi politik. 

b. Rumah tangga pesisir bertujuan untuk mencukupi kebutuhan anggota 

keluarganya sehingga tujuan ini merupakan syarat mutlak untuk menentukan 

keputusan-keputusan ekonomi terutama dalam usaha produksi. 
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c. Dalam keadaan kurang sarana produksi seperti alat tangkap, maka semua 

anggota keluarga yang sehat harus ikut dalam usaha ekonomi rumah tangga. 

d. Karena berada dalam garis kemisikinan, maka rumah tangga pesisir bersifat 

safety first.  

 

Mereka umumnya akan bersifat menunggu dan melihat terhadap introduksi 

teknologi baru dan pengaruhnya terhadap ekonomi keluarga. 

Sifat dan karakteristik masyarakat pesisir juga sangat dipengaruhi oleh jenis 

kegiatan usaha yang umumnya adalah perikanan.  Karena usaha perikanan sangat 

bergantung kepada musim, harga dan pasar, maka sebagian besar karakter 

masyarakat pesisir tergantung kepada faktor-faktor tersebut.  Lembaga sosial yang 

terbentukpun merupakan perwujudan dari prinsip safety first, seperti saling 

tolong-menolong, redistribusi hasil, dan sistem patron client (Paulus, 2011).  

Kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau sangat ironi dan paradoks, karena 

data-data mengenai sumberdaya perikanan yang cukup besar.  Disamping itu, 

sumberdaya pesisir dan lautan juga potensial untuk pengembangan berbagai 

sektor ekonomi seperti pariwisata, industri perikanan, perhubungan dan 

sebagainya (Kordi, 2012).    

 

B. Hutan Mangrove  

Hutan mangrove adalah suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, 

terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada 

saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas 

tumbuhannya bertoleransi terhadap garam (Irwanto, 2008).  Secara umum hutan 

mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak 
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di garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut tepatnya di daerah pantai 

dan sekitar muara sungai (Alamendah, 2011).   

Ekosistem hutan mangrove bersifat kompleks dan dinamis, namun labil. 

Dikatakan kompleks karena ekosistemnya selain dipenuhi oleh vegetasi 

mangrove, juga merupakan habitat berbagai satwa dan biota perairan.  Bersifat 

dinamis karena hutan mangrove dapat tumbuh dan berkembang terus serta 

mengalami suksesi sesuai dengan perubahan tempat tumbuh alaminya.  Dikatakan 

labil karena mudah sekali rusak dan sulit untuk pulih seperti sediakala.  Ciri-ciri 

hutan mangrove antara lain: 

a. Memiliki jenis pohon yang relatif sedikit. 

b. Memiliki akar tidak beraturan (pneumatofora) misalnya seperti jangkar 

melengkung dan menjulang pada bakau Rhizophora spp., serta akar yang 

mencuat vertikal seperti pensil pada pidada  Sonneratia spp., dan pada api-api 

Avicennia spp. 

c. Memiliki biji (propagul) yang bersifat vivipar atau dapat berkecambah di 

pohonnya, khususnya pada Rhizophora spp. 

d. Memiliki banyak lentisel pada bagian kulit pohon (Nazeriel, 2013).    

 

Menurut Bengen (2001) flora mangrove umumnya tumbuh membentuk zonasi mulai 

dari pinggir pantai sampai pedalaman daratan. Zonasi di hutan mangrove 

mencerminkan tanggapan ekofisiologis tumbuhan mangrove terhadap gradasi 

lingkungan.  Zonasi yang terbentuk bisa berupa zonasi yang sederhana dan zonasi 

yang kompleks tergantung pada kondisi lingkungan mangrove yang bersangkutan.  

Beberapa faktor lingkungan yang penting dalam mengontrol zonasi adalah:  
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a. Pasang surut yang secara tidak langsung mengontrol dalamnya muka air (water 

table) dan salinitas air dan tanah. Secara langsung arus pasang surut dapat 

menyebabkan kerusakan terhadap anakan. 

b. Tipe tanah yang secara tidak langsung menentukan tingkat aerasi tanah, 

tingginya muka air dan drainase.  

c. Kadar garam tanah dan air yang berkaitan dengan toleransi spesies terhadap 

kadar garam serta pasokan dan aliran air tawar.  

d. Cahaya yang berpengaruh terhadap pertumbuhan anakan dari spesies intoleran 

seperti Rhizophora, Avicennia dan Sonneratia.  

e. Pasokan dan aliran air tawar.  

 

Menurut struktur ekosistem, dikenal tiga tipe formasi mangrove, yaitu: 

a. Mangrove pantai: pengaruh air laut lebih dominan daripada air sungai. Struktur 

horizontal formasi ini dari arah laut ke arah darat adalah mulai dari tumbuhan 

pionir (Avicennia sp.), diikuti oleh komunitas campuran Soneratia alba, 

Rhizophora apiculata, selanjutnya komunitas murni Rhizophora sp. dan akhirnya 

komunitas campuran Rhizophora–Bruguiera. Bila genangan berlanjut, akan 

ditemui komunitas murni Nypa fructicans di belakang komunitas campuran yang 

terakhir. 

b. Mangrove muara: pengaruh oleh air laut sama dengan pengaruh air sungai. 

Mangrove muara dicirikan oleh mintakat tipis Rhizophora spp. Di tepian alur, 

diikuti komunitas campuran Rhizophora-Bruguiera dan diakhiri komunitas 

murni Nipah  fructicans.  

c. Mangrove sungai: pengaruh oleh air sungai lebih dominan daripada air laut, dan 

berkembang pada tepian sungai yang relatif jauh dari muara. Jenis-jenis 

mangrove banyak berasosiasi dengan komunitas daratan (Purnobasuki, 2005). 
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Menurut Bengen (2001), jenis-jenis pohon penyusun hutan mangrove, umumnya 

mangrove di Indonesia jika dirunut dari arah laut ke arah daratan biasanya dapat 

dibedakan menjadi 4 zonasi yaitu sebagai berikut:   

a. Zona Api-api – Pidada (Avicennia–Sonneratia)  

Terletak paling jauh atau terdekat dengan laut, keadaan tanah berlumpur agak 

lembek (dangkal), dengan substrat agak berpasir, sedikit bahan organik dan kadar 

garam agak tinggi.  Zona ini biasanya didominasi oleh jenis api-api dan pidada 

dan biasanya berasosiasi dengan jenis bakau. 

b. Zona Bakau (Rhizophora) 

Biasanya terletak di belakang api-api dan pidada, keadaan tanah berlumpur 

lembek (dalam).  Pada umumnya didominasi bakau dan dibeberapa tempat 

dijumpai berasosiasi dengan jenis lain seperti tanjang. 

c. Zona Tanjang (Bruguiera) 

Terletak di belakang zona bakau, agak jauh dari laut dekat dengan daratan. 

Keadaan berlumpur agak keras, agak jauh dari garis pantai.  Pada umumnya 

ditumbuhi jenis tanjang dan dibeberapa tempat berasosiasi dengan jenis lain.  

d. Zona Nipah (Nipah fruticans) 

Terletak paling jauh dari laut atau paling dekat ke arah darat.  Zona ini 

mengandung air laut dengan salinitas sangat rendah dibandingkan zona lainnya, 

tanahnya keras, kurang dipengaruhi pasang surut dan kebanyakan berada di tepi-

tepi sungai dekat laut.  Pada umumnya ditumbuhi jenis nipah dan beberapa 

spesies palem lainnya. 

Ekosistem mangrove dapat berkembang dengan baik pada lingkungan dengan ciri-

ciri ekologis sebagai berikut:  
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a. Jenis tanahnya berlumpur, berlempung atau berpasir dengan bahan-bahan 

yang  berasal dari lumpur, pasir atau pecahan karang. 

b. Lahannya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun hanya 

tergenang pada saat pasang purnama.  Frekuensi genangan ini akan 

menentukan komposisi vegetasi ekosistem mangrove itu sendiri. 

c. Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat (sungai, mata air atau air 

tanah) yang berfungsi untuk menurunkan salinitas, menambah pasokan unsur 

hara dan lumpur. 

d. Suhu udara dengan fluktuasi musiman tidak lebih dari 5ºC dan suhu rata-rata 

di bulan terdingin lebih dari 20ºC. 

e. Airnya payau dengan salinitas 2-22 ppt atau asin dengan salinitas 38 ppt. 

f. Topografi pantai yang datar atau landai, arus laut tidak terlalu deras dan 

terlindung dari angin kencang dan gempuran ombak yang kuat. 

C. Konsep Penilaian Ekonomi 

 

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan adalah 

bagaimana menilai suatu sumberdaya alam secara komprehensif.  Penilaian tidak 

hanya mengenai harga pasar dari barang yang dihasilkan dari suatu sumberdaya, 

melainkan juga jasa yang ditimbulkan oleh sumberdaya tersebut. Pertanyaan yang 

sering timbul dalam proses penilaian misalnya bagaimana mengukur atau menilai 

jasa tersebut padahal konsumen tidak mengkonsumsinya secara langsung.  Lebih 

lagi jika konsumen tidak pernah mengunjungi tempat dimana sumberdaya alam 

tersebut berada (Irmadi, 2004). 
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Pengelolaan sumberdaya hutan selalu ditujukan untuk memperoleh manfaat, baik 

manfaat yang terukur (tangible benefits) maupun manfaat tidak terukur (intangible 

benefits).  Untuk memahami manfaat sumberdaya hutan ini maka perlu dilakukan 

penilaian terhadap semua manfaat yang dapat dihasilkan oleh sumberdaya 

tersebut.  Penilaian manfaat barang dan jasa sumberdaya sangat membantu 

seorang individu, masyarakat atau organisasi dalam mengambil suatu keputusan 

penggunaan sumberdaya alam (Gunawan, 2011).  Penilaian merupakan upaya 

untuk menentukan nilai atau manfaat dari suatu barang atau jasa untuk 

kepentingan tertentu masyarakat (Alam, Supratman dan Alif, 2009).  Pada 

prinsipnya penilaian ekonomi bertujuan untuk memberikan nilai ekonomi kepada 

sumberdaya yang digunakan sesuai dengan nilai riil dari sudut pandang 

masyarakat.  Dengan demikian dalam melakukan valuasi ekonomi perlu diketahui 

sejauh mana adanya bias antara harga yang terjadi dengan nilai riil yang 

seharusnya ditetapkan dari sumberdaya yang digunakan tersebut (Baderan, 2013).   

  

Salah satu cara untuk melakukan valuasi ekonomi adalah dengan menghitung nilai 

ekonomi total (Total Economic Value/TEV).  Nilai ekonomi total adalah nilai-

nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu sumberdaya alam, baik nilai guna 

maupun nilai fungsional yang harus diperhitungkan dalam menyusun kebijakan 

pengelolaannya sehingga alokasi dan alternatif penggunaannya dapat ditentukan 

secara benar dan tepat sasaran.  Nilai ekonomi total ini juga dapat 

diinterpretasikan sebagai nilai ekonomi total dari perubahan kualitas lingkungan 

hidup (Irmadi, 2004). 
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Menurut Fauzi (2002) nilai guna (use value) adalah nilai yang dihasilkan dari 

pemanfataan aktual dari barang dan jasa seperti menangkap ikan.  Nilai ini juga 

termasuk pemanfaatan komersial atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

sumberdaya alam misalnya ikan dan kayu yang biasa dijual maupun untuk 

dikonsumsi langsung.  Nilai guna secara lebih rinci diklasifikasikan kembali ke 

dalam nilai guna langsung dan nilai guna tak langsung. 

 

Nilai guna langsung (direct use value) merujuk pada kegunaan langsung dari 

konsumsi sumberdaya seperti penangkapan ikan, pertanian, kayu sebagai bahan 

bakar dan lain sebagainya baik secara komersial maupun bukan komersial.  

Manfaat hutan mangrove yang dapat langsung dikonsumsi mencakup manfaat 

hasil hutan kayu, manfaat penangkapan hasil perikanan, serta manfaat 

pengambilan daun nipah (Benu, Timban, Kaunang dan Ahmad, 2011).  Hutan 

mangrove di Pancer Cengkrong mempunyai fungsi dan manfaat ekonomi yaitu 

sebagai penghasil kayu, sebagai mata pencaharian penduduk sekitar, yakni pencari 

kepiting, kerang, udang putih, ikan konsumsi (belanak, kakap), ikan hias, dan 

biawak (Pertiwi, 2010).  Nilai manfaat langsung hutan mangrove di Kabupaten 

Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar Rp 

1.178.325.768.000,00 per tahun (Mayudin, 2012).    

 

Nilai guna tak langsung (indirect use value) merujuk pada nilai yang dirasakan 

secara tidak langsung terhadap barang dan jasa yang dihasilkan sumberdaya alam 

dan lingkungan.  Termasuk didalam kategori nilai guna tak langsung ini misalnya 

fungsi pencegahan banjir dan daerah asuhan bagi biota laut dari suatu ekosistem 

(misalnya mangrove).  Nilai ekologi dari nilai guna tidak langsung memiliki nilai 
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lebih tinggi dari nilai lainnya yakni Rp 2.321.305.341,00 per tahun (Baderan, 

2013).  Nilai guna tidak langsung dari hutan mangrove sebagai pencegah intrusi 

air laut diestimasi melalui replacement cost dengan pembangunan bangunan 

pemecah gelombang (breakwater) (Benu, Timban, Kaunang dan Ahmad, 2011).  

Nilai manfaat fisik hutan mangrove sebagai peredam gelombang di Desa Tawiri, 

Ambon adalah sebesar Rp 6.270.277,50,00 per tahun (Hieriey, 2009).   

 

Nilai bukan guna (non use value) merupakan nilai yang tidak berhubungan dengan 

pemanfaatan aktual dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam.  

Secara rinci, kategori non use value ini dibagi lagi kedalam beberapa subkelas 

yakni nilai keberadaan (existence value) dan nilai pilihan  (option value).  Nilai 

keberadaan pada dasarnya adalah penilaian yang diberikan atas keberadaan atau 

terpeliharanya sumberdaya alam dan lingkungan meskipun masyarakat tidak 

memanfaatkan atau mengunjunginya.  Nilai pilihan lebih diartikan sebagai nilai 

yang diberikan oleh masyarakat atas adanya pilihan untuk menikmati barang dan 

jasa dari sumberdaya alam dimasa mendatang.  Nilai pilihan keanekaragaman 

hayati hutan mangrove di Desa Penunggul, Kecamatan Nguling, Kabupaten 

Pasuruan adalah sebesar Rp 14.427.000,00 per tahun (Sofian, 2012).   

 

Nilai ekonomi total sumberdaya alam adalah nilai ekonomi menyeluruh yang 

merupakan penjumlahan dari nilai guna (use values)  dan nilai bukan guna (non 

use values) beserta komponen-komponennya (Fauzi, 2002).  Nilai ekonomi total 

hutan mangrove di Pesisir Pantai Tlanakan pasca rehabilitasi adalah sebesar Rp 

280.712.310.416,00 (Fatimah, 2012).   

   


