Then I say the mtfh belongs to each... generation during ifs course, fully and in its ownright...
Then, no generation can contract debts greater than may be paid during the mum@of $s own
existence.
Thomas J e f f F , m ,September 6, ? 789

Wilayah pesisir menrpakan ruang pertemuan antam daratan dm Iautcm, karenanya,
wilayah ini rnerupakan suatu wilayah yang unik secara geologis, ekolugis, dan
rnenrpakan dunwin biologis ymg sangat penting bagi banyak kehidugan di darahn dan

di perairan, termasuk rnztnusia (Beatley er d.1994). Witayah pesisir juga unik dari
segi ekonarni k a n a wilayah ini menyedidcan mang bagi aktivibs rnanusiza yang

menghsilkan manfaat ekonomi (i.e. keuangm) yang besar (Cicin-Sain and b w h t
1998). Sefain itu, wilayah psisir m e r u p h n mosaik dari ekusistem dm sumberdaya

yang sangat beragam, sehingga pesisir merupakm wilayah yang strategis bagi kondisi

ekonomi dart kesejahtermn sosial s e h pembangunan negara (Cicin-Sain and Knecht
1998).

Salah satu wilayzlfi pesisir yang penting secara ekonomi dm elralagi adalah kawasan
Delta M a h a h , KaIirnmtan Timur, Delta Mah&am mempakan wifayah pesisir yang

rnemiliki ciri pemanfaatm yang beragam dm krkaitan satu sama lain. Di wilaytyah ini
terdapat kegiaitan ekonomi ymg hrbasiskan sumberdaya alam teharukan seperti

perikanm d m yany tidak terbarukm, wpert.i rninyak dm gas bumi. Kegiatan-kegiahn
pmanfaatan sumberdaya alam tersebut %lingmernberih eksternalitas negatif bagi
kegiatan pmanfaatan yang lain dalam kawasan tersebut. Di amping itu wilayzth
tersebut mernerima dam@ dari kegiahn ekonomi ymg berbasiskan sumberdaya alam

tak pulih dari luar kawasan Delta Mah-

(Aspar 2001).

Delta Mahakam memiliki kondisi ekolagis dm gealogis yang sangat spesifik. Delta
Mah&am dicirikan olch kwakter gealagis delta dm estuarin (Allen and Chambers

1998). Karakter geologis ini menjadikan kawasan Delta Mahakam kondusif bagi
tumbuh-kembang komunitas mangrove clan asosiasi spesiesnya.

Gambar 1. Mulut Delta M a h h dengan berbagai kegiatan Ekonom
~ e k n ~ l o ~ ~ I n v e n ~ s a s i ~ S u m b e r d a y a1998)
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I. 1

Identifiiasi Masalah

Membaiknya harga udang di pasar dunia telah memicu konversi lahan dalam
ekosistem mangrove Delta Mahakam menjadi tambak. Luas konversi hutan mangrove

dan nipah (Nypahctican) menjadi tambak mencapai 60,000 hektar dan clan secara
total, bersama-sama peruntukkan lainnya konversi ekosistem mangrove telah mencapai
80,000 hektar pada tahun 2001 (Aspar 2001, Hopley 2001). Konversi ini telah
mengakibatkan p e n m a n kualitas air, erosi, dan hilangnya tempat pemijahan ikan dan
h t a s e a (Hopley 1999).

Sebagai penghasil devisa dari eksport udang (Penaeus monodon) industri almhltur di
Delta Mahakam menghasilkan 1400 ton udang per t a b (Hopley 1999), menunjukkan
pentingnya kawasan tersebut dalam produksi udang.

k b i h jauh, Garrabar (2) menunjulrk;antfinamika &par udang (bku, v&m, dm nonvakum) dimana pada tAun 1997

1998, ekspar udmg tersebut mencapai ljningkatan

bingga 30% dalam volumenya.

Ekspor Udang Indonesia mhun 1990 - ZQOO
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Selain itu, ekstr&si minyak d m gas bumi juga rnenlpdcan kegiatan ekonomi yang

utama di Delta, karem wilayah tersebut yang kaya akm sumberdaya minyak d m gas
bumi (T~knolo~-Invent~sasi~Smberdaya~A~m-(TISDA)
1998). TOTAL Fina
Elf te2ah berapemi di kawasan ini sejak t a b 1973 (Hopley 2999). Nasil produksi
pertambangan migas secaca mum di wilayah Delta Mahakm &apt ddihat di tabef

(1). Gagalnya panen udmg sudah mulai dirasakan o l h pembak dengm dugintrusi air laut dm danya tumpahan minyak karma episade seismik di sepanjang jalw
pemipaan ekspfoitasi rninyak dan gas bumi (Aspas 200f), serta pmduktivitas tmb&
yang menurun s e c m konstm (Dutrieux 2001).
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62.1

2,499.2

1996

485.6

63.1

3,I M.0

1997

484.0

59.4

3,166.0

1998

480.1

54.8

2,978.9

iQ99

440.5
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Pemanfmtan ruang di kawasan delta Mahakm sebagai cermin dari keragman

pemmfaatm surnkdaya alam pesisir merupakan d a h scttu isu pengefalaan kawasan

tersebut. Pananfaatan m g yang ti&

t m c a n a karena tidak admya pengatwan

ruang yang rinci telah memmghkan twjadinya &spami industri 2tk;ualr:uIhu: yang

tidak terkendafi sehbgga rnmicu rnasalah daya d k g lingkmgm. Konversi Njpa
frercticarts secara besar-besaran menjadi tmb& juga memicu kunflik pemanfaatan

tangkap tradisiod, s a k i industri minyak dm gas bumi yang ada di wilayah tersebut.

Kunflikc pemanfaatnn m a g Iremudim meningkat wjaisn dmgan penin@m

luas

tambak ymg menyebar kc wilayah yang tekh dialoirasikan untuk kegiatan p g e b r a n

minyak dm gas bumi.

Masalah lingkungan kcmudim b b u l lcarena damp& daxi

penebmgan vegetasi mangrove dm nipah menjadi tmbak udang yang rnmicu

paurnan halitas air, erosi, dm Kilmpya tempat pmijahm ikan dm hstasea
2001,

Suripno

and

Dutrieux

1995,

Tehologi-inv~tari~asi~Sumberdaya_Al~ZSDA)
1998). Kompetisi pemmfaatm
l a b , mas&& ketidak pastian hak pemanfaatan Iahan, serta distribusi manfaat

ekonomi yang tidak terpadu antara penggunrr rclang di wilayah Delta telah
menimbulkan rnssdah sosial ekonomi dm IingXcungan ymg kompleks. Studi ymg

dil&rik:an oleh h s a t Knjian Sumberdaya Pesisir dan butan (PKSPL) pada t&un
2002, rnenunjukkm bahwa konvmi l&an bagi pertmbakrm udang, ketidak pastian

h& pemmfaatarn l&m, rnenummya produktivitas pertambfim udang, dm
ditinggalkannya wilayah tambak ymg tidak produktif tersebut sebagai akibatnya
smara mum merupakan madah utama di wilaynh ini (PKSPL-TPB 2002).

Dari maim di atas dapat diidentifikasikm 3 masalah utama ddam pengelolam
sumt>erdrtyadam pesisir Deltia Mafiakam, yaitu:
1. pengaturm pmanfaatan m g

2. konversi tutupan mangrove dm ditinggalkmyrt wilayah iamb& yang tidak
produktif
3. konflik pemmf-an

ruang &ibat pengelolaan yang pmial

Ketiadaan pmgaturan rumg kemudim mcnjalar ke konffik kepmtingan mtara
pengpna sumberdaya ymg menjadi konflik pamanfaatan rumg di wilayah Delta
Mah-.

Hal ini implikasi d a l m distribusi dm alakasi manfaat sumbmdaya,

memerlukan pexnikiran yang menyeluruh dalam proses pengelolaan sumbxdaya di
w i l a w ini, Sejauh ini, pmelitian dm pemikiran hanya srtmpai pada identifikasi proses

(Allen md Chambers 1998, Aspar 2001). Lokakiarya internasional untuk mencari
pemecahm rnasdah pembangunm dm isu lingkungm hidup di Delta Mahakm padst
t&w 2001 merekomendasikan dibmgunnya suatu pengelatam ymg terpadu ystng

dimulai cfengm perencanam kawasan Delta.

h g a n demikim suahl model

pmgelolaan ymg mengkaji secara komprehensif aspek penggma, w p k karakeristik
sumberdaya, serta asp& pengatwan rumg sangat diperlukm.

Dalm identifikasi rnsdah, telah dikernukakan brthwa persoalan utama pernanfaatan
sumberdaya pesisir di Delh M&&m addah tidak &mya pengeblm yang t q a d u

dalam bentuk pengaturan ruang secara rinci atas d m prinsip pendistribusian manfaat

ekunorni dari prod& dm jam sumberdayst &am dm linghngan Delta Mahslkam
sebagai surttu ekosistern ymg utuh.

Berkaitan dengan rnasalah ymg tclaIa

diidentifikasi, dinrmuskan struktur masalah (problem tree) yang ditampilkan dalm
Gambar (3).

Secara Wusus, unrtan masatah yang tajadi di Delta Mahakam dapat ditunjukkan

dalam gmbar (4) sebagai berikut. Ada empat komponen utma &lam s W h r r

mmalah yang tmjadi di Delta Mah&am, yaitu:

-

Masaki tekanan populasi yang mecakup madah rnobilitas yang king@,
(governance)terhadap kondisi teknan populasi ternbut.

-

Masapah ekonami &sternal ymg mencakup permintam p a w
internasional terhdip komditi udang beku, rmdahnya biaya trmsaksi,

-

Ti& dipahzuninya masalah daya duhng, serta

-

Delta M a h h yang rnmiliki karakter open acess resources karena

Dari ke empat kompanen stmktur masalah ymg diidentifikasi, mmlah tekanm

populasi dm masalah tekman ekonomi eksternal bukm merupaXran masalah ymg

spesifik bsgi Delta M a h h m , tetapi rnerupakan masalah ymg umum tq'adi d a b
pemmhbansumberdaya alam di Indonesia. Karenanya, kedua madah tersebut

diisolasi dan tidak d i b h dalam penelitian ini.
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Gambar 4

Struktur masalah (problem tree) yang d i i d e n m i di Delta

Mahakam

Dari urutan masalah yang didentifikasi, tidak adanya pengelolaan yang terpadu dan
pengaturan ruang menjadi masalah sentral yang ada di Delta Mahakam. Hal ini terjadi
karena adanya masalah ilmiah dan praktis yang mendasar, yaitu:

1. Ti&

diketahuinya struktur perilaku ekosistem dan pola pemadaatan

sumberdaya alam y m g mengikutinya, dan
2. Tidak h y a sistem pengelolaan terpadu yang memperlakukan berbagai
kegiatan di pemanfaatan sumberdaya dam Delta Mahakam dalam kerangka
ekosistem yang utuh.

M d a h ini kemudian qengakibatkan tmumya kualitas dan lamtitas sumberdaya

alasn di wilayah Delta Mahatram. Peningkatan laju konversi ekosistem mangrove

.

-

karena p h g k a t a n &ifitas pertmbakkan berakibat pada tmmnya hasil produksi
pertambgSrknn, abnrsi serta peningkatan sedirnentasi di semenanjjung Delta. Gambar
(5) menmjuklcm konversi lslban menjadi tambak yang sudah ti& berproduksi dan

d i t i n g g h oleh pengelolanya.

Oambm 5

1.3

Tambak yang ditinggalkankarem paunman produksi

Tnjnan Penelitian

Mengacu pada dua masalah mendastir at atas, penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengkaji perilaku ekosistem di Delta Mahakam dan pola pemsnfmtan

sumberdaya a h yang mengikutinya dengan m e n y a j h y a dalam bent&
analisis sistem dan pernodelan spasid
2. Menywun skenario pemanfaatan ruang yang optimal atas dasar hasil hjian

dinamika spasial ekosistem Delta Mahakam
3. Merekomembikan penatam ruang yang berdasar pada hasil analisis

H3pot~fsKerja

1.4

Ekosistem estuarin Delta Mahakm mempakan suahi sistem ymg kompleks dengm
prod& dm jam ssumbmdaya alam dm fingkungm ymg beragam.

Pengetolaan

berbagai, sistcm produicsi dm jasa sumberdaya dam dm lingkungan tersebut tidak

dapat dilakukan secara parsial. Pengelolam parsial akm menuju ke %rafi ketimpangan
manfaat dm koriflik ruang, serta degmlstsi ekosistcm secara keselwuhan, Dengan

demikim, hipotesis kerja yang d i p d m &lam pmetitim ini addah:
1. Pernanfatan yang sumberdaya ekosistm mangrove yang ti$& berkelanjutm
dm tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan

2. Pernmfaatan ymg tidak berkelanjutan disebabkan oleh tidatc dipahaminya

proses gco - biofisik yang terjadi di Delta M a a k a
3. Pola konversi mangrove rnengikuti siklus tertentu dm te:rjdi karma tidak:

adanya keterpadum dalam sistem penlgelalam kawasan Delta M&&m
Pertanyam u t m a yang ditmgmi untuk rnencapai tujum pnelitim ini adalah:

1. Bagaimma keterkaitan antara pati pemanfttatan sumberdaya pesisir
khususnya konversi mangrove di kawasan Delta M&&m dengan p42aku

ekosistem.
2. Bagaimma k&cMtm antara perilaku dm pola pananfaatan dapat

diterjcmahkrtn dalam kermgka pengelalaan yang terpactu pada skala
ekoregion delta yang utuh.
3. Skensario

dm

kerangka

pcngclolttan

macam

apa

yang

dapat

mengakomodasikan perilah sistem tersebut dalam pmgelalam yang

opmwiand

Hipotesis kerja di atas dijabarkm dalam bent& pertanyam-pertanyaan penelitim yang
sifatnya

praktis bag kawasm Delh Mafr&am,

Pertanyam-pertanyaan penelitian

tersebut add&:
1.

Faktor - faktar dasar aapa yang mengcndalikm proses sumbadaya alalm

dm proses ekonami pemanfmtamya
2.

Bagaimma menentukan skenario pemanf=bn yang optimum yang

berctasru pa& dinmika sumberdaya d m sebagai ekoregion yang utuh
3.

Bagaimma

penmapan

skenario

optimum

dalm

perigelolm

sumberdaya pesisir di Delta Mrtfrkm dalam kermgka yang praktis

aisertasi ini disusun berdamrkan sistematika sebagai berikut :

B& I

Pmdahuluan, yang mencdup latar belakang, tujuan, kerangka
pikir, seHa pertanyam penelitim

Bab I1

Tinjauan Pustaka, ymg merupakan fatar bel-g
teoritis yang ditutup dengan m g h m m

dm kerangka

telaah pustaka dalm

konteks penefitian.

Bab 11%

Metode Pmelitian, yang rnenjelaskm £ingk:up pmeIitim,
persyaratan pengembangan model, proses pernodelan, m a
permgkat yang digmakan.

Bab IV

Sistcm Analisis dm Pernodclan. Bab ini mcnjelaskm proses,

rnekanisme pernodelm dm hwilnya
Bab V

R a i l dm Pembahasan, yang menjelash panodelan, kinerjs
model malisis dinamika sistem, model multifiteria dm difusi

saliazitas dmgm sistem informasi gcogaGs, s r t a aptikasinyst di

witayah penelitim. Dalam Bab V diungkapkan pula skmmio
pengelolaan yang berdasarkan pada h a i l pernodefan, serta

implikasi pengelolaan dm5 skenario yang dikembmgkm.
Bab VI

Kesimpulm dm Sacan, yang mencakup pernodclan yang
digudan, keerbatasanz model, data, dm metudalogi, serta
rekomendasi bag penelitian selmjutnya.

