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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Kegiatan Participatory Conservation Planning (PCP) dilakukan pada penelitian ini 

terdiri dari lima tahap dan dihadiri oleh 20 partisipan. Berdasarkan hasil dan pembahasan 

diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian “Konservasi 

Kawasan Mangrove Kelurahan Batu Ampar dengan Pendekatan Bio-rights”, maka diperoleh 

kesimpulan dari penelitian ini, antara lain: 

5.1.1 Karakteristik Fisik Ekosistem Mangrove dan Aspek Bio-Rights di Kelurahan 

Batu Ampar, Kota Balikpapan 

1. Luas wilayah tumbuh mangrove yang berada di kawasan konservasi Batu Ampar adalah 

seluas 100,8 Ha dan terdapat 13 jenis tumbuhan yang terdapat pada ekosistem mangrove 

Batu Ampar. 

2. Berdasarkan hasil PCP, kondisi fisik hutan mangrove dibagi menjadi 3 periode. Kondisi 

mangrove pada 20 tahun yang lalu dalam kondisi baik namun pada tahun 2000 terdapat 

3Ha areal mangrove mengalami penebangan. Terbentuknya POKMASWAS 

memberikan dampak yang baik terhadap kondisi tumbuh areal mangrove. Sehingga 

jumlah kerapatan pohon  mengalami peningkatan dari kerapatan 985 pohon/ha menjadi 

1100 pohon/ha.  

3. Berdasarkan aspek kesesuaian pesisir untuk mangrove diketahui bahwa wilayah tumbuh 

mangrove Kelurahan Batu Ampar memiliki kesesuaian yang baik untuk ditumbuhi 

mangrove. Variabel data yang memiliki kriteria baik tersebut adalah: tekstur (Gambar 

4.15), pH tanah (Gambar 4.16), pH air (Gambar 4.17), salinitas Gambar (4.18), dan 

bahan organik (Gambar 4.19).  

4. Berdasarkan hasil overlay tiap variabel kesesuaian mangrove didapatkan luasan areal 

yang memiliki kesesuaian baik untuk areal tumbuh mangrove seluas 85,7 Ha dari total 

luasan sebaran mangrove seluas 100,8 Ha. Sedangkan luasan untuk areal dengan 

keesuaian sedang seluas 15,1 Ha (Gambar 4. 20). 
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5. Lahan mangrove dengan penguasaan tanah hak oleh pemerintah saat ini dikelola oleh 

masyarakat Kelurahan Batu Ampar yang tergabung kedalam kelompok pengawas 

mangrove Kelurahan Batu Ampar yang bernama POKMASWAS Soneratia. 

6. Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Batu Ampar didominasi oleh tamatan SMA 

dengan presentasi sebesar 53%. Faktor pendidikan dianggap berpengaruh terhadap 

partisipasi masyarakat. Adapun keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan konservasi 

meliputi pengawasan dalam upaya mencegah adanya perambahan mangrove serta 

pengawasan terhadap pelanggaran yang menyebabkan dampak kerugian pada 

lingkungan maupun masyarakat. 

7. Tingkat pengetahuan responden tentang kesadaran dalam konservasi adalah baik. 

Seluruh responden yang merupakan partisipan dalam kegiatan PCP sudah pernah 

mendengar dan mengetahui tentang adanya kegiatan partisipasi dalam konservasi 

mangrove dan beberapa telah ikut aktif dalam kegiatan konservasi mangrove. 

8. Dalam hal konservasi mangrove status agama tidak berpengaruh terhadap kegiatan 

konservasi dengan pendekatan Bio-rights. 

9. Dalam hal konservasi mangrove status suku tidak berpengaruh terhadap kegiatan 

konservasi dengan pendekatan Bio-rights. 

10. Konflik terkait kerusakan mangrove adalah pelanggaran batas tanah dan pengerusakan 

dari pihak luar. 

11. Karakteristik kebijakan yang terkait dengan wilayah studi diarahkan sebagai kawasan 

konservasi. Namun terdapat penyimpangan terhadap pola ruang yang diterapkan pada 

Kawasan Mangrove Batu Ampar terutama terkait dengan pengelolaan kawasan lindung. 

Karena secara faktual ditemukan bahwa terdapat daerah yang berkembang menjadi lahan 

budidaya dan lahan terbangun. 

12. Pada wilayah studi terdapat lembaga-lembaga yang memiliki pengaruh dan memiiki 

kepentingan terhadap wilayah studi yakni POKMASWAS, Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kota Balikpapan, Bapeda Kota Balikpapan, dan Badan Lingkungan Hidup 

Kota Balikpapan.  

a. POKMASWAS merupakan lembaga masyarakat yang dibentuk dengan tujuan untuk 

menjaga kelestarian kawasan mangrove. Namun dalam kepentingan POKMASWAS 

ini dinilai memiiki kelemahan internal kelembagaan sehingga berpotensi 

menghambat kinerja POKMASWAS.  

b. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki kepentingan dalam pelaksanaan dan 

pemberdayaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 
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Balikpapan cenderung pasif dalam melakukan pendataan mengenai data sebaran 

mangrove Keluahan Batu Ampar. 

c. Bapeda Kota Balikpapan memiliki wewenang dalam merumuskan kebijaksanaan 

teknis di bidang perencanaan pembangunan. Namun Bapeda dinilai belum 

memberikan dukungan kebijakan untuk terciptanya kelestarian ekosistem pesisir 

terutama ekosistem mangrove. 

d. Kinerja Badan Lingkungan Hidup dinilai belum optimal. Karena fungsi Badan 

Lingkungan Hidup yang meliputi perumusan, perencanaan, pembinaan, 

pengendalian dan pengawasan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengendalian 

dampak lingkungan lebih banyak dilakukan oleh POKMASWAS. 

5.1.2 Permasalahan terkait konservasi mangrove di Kelurahan Batu Ampar 

Berdasarkan hasil analisis akar masalah diketahui bahwa permasalahan terkait 

konservasi mangrove di Kelurahan Batu Ampar ialah kerusakan mangrove yang disebabkan 

oleh faktor alam, masalah kelembagaan yakni belum optimalnya kinerja lembaga yang 

memiliki kepentingan dalam kegiatan konservasi mangrove, serta peran masyarakat dalam 

kegiatan konservasi mangrove. 

5.1.3 Arahan konservasi mangrove di Kelurahan Batu Ampar dengan pendekatan 

Bio-rights 

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan evaluatif terhadap kesesuaian pesisir dan titik 

kerusakan mangrove maka arahan yang diberikan adalah pemetaan pembangunan untuk 

lokasi titik pantau.  

2. Berdasar hasil analisis karakteristik aspek Bio-rights dan ditemukan akar masalah dari 

adanya kerusakan mangrove. Maka arahan yang diberikan adalah dengan memberikan 

arahan rencana tindak bagi setiap stakeholders terkait kegiatan konservasi mangrove. 

Hal ini bertujuan untuk pengoptimalan kinerja setiap Stakeholders agar tujuan 

terciptanya kelestarian mangrove dapat tercapai. 

3. Berdasarkan hasil analisis kondisi fisik serta analisis kebijakan maka arahan yang 

diberikan bagi kawasan yang menyalahi aturan penggunaan lahan adalah dengan 

memberikan insentif dan disinsentif 

a. Insentif 

 Membantu dalam kegiatan konservasi mangrove yang dilakukan pada kawasan 

hutan mangrove oleh pemerintah kepada POKMASWAS. 

 Membangun koprasi simpan pinjam, pelayanan saprodi, pemasaran hasil ikan 

dan pengelolaan ikan. 
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 Memantu penyediaan bahan penanaman mangrove oleh Badan Lingkungan 

Hidup. 

 Bantuan bibit awal tanaman mangrove oleh Badan Lingkungan Hidup dan 

pemerintah atau pihak swasta kepada POKMASWAS 

 Kemudahan dalamproses perizinan bagi industry yang memiliki sistem 

pengolahan limbah 

 Bantuan dalam penyusunan AMDAL 

 Pengurangan biaya perizinan 

 pemberian kekuatan hukum untuk mengendalikan gangguan/ pencemaran 

 Pemberian bantuan promosi dari pemerintah. 

b. Disinsentif 

 Perjanjian kerjasama berjangka antara Masyarakat, Pokmaswas, Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kota Balikpapan dengan BLH. 

 Pengenaan pajak lahan yang lebih tinggi jika terdapat rencana pengembangan 

permukian oleh pemerintah terhadap masyarakat. 

 Pencabutan izin oprasionalisasi industri 

Untuk kegiatan industri yang berada pada kawasan kesesuaian mangrove baik yakni: 

 Pengenaan biaya perizinan PBB yang lebih tinggi. 

 Pengenaan retribusi perubahan guna lahan 

 Kewajiban menyusun AMDAL 

 Membayar development impact fees 

 

5.2 Saran 

Penelitian ini hanya membahas mengenai tahapan pokok penerapan konservasi 

mangrove dengan pendekatan Bio-rights. Sehingga dibutuhkan saran demi kesempurnaan 

penelitian ini. berikut adalah saran bagi pemerintah, masyarakat, akademisi, dan swasta: 

5.2.1 Bagi Pemerintah Kota Balikpapan 

Dirahapkan penelitian mengenai konservasi mangrove dengan pendekatan Bio-rights 

ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah 

terkait arahan konservasi mangrove dan penerapan perencanaan konservasi mangrove scara 

partisipatif. Diharapkan dengan melibatkan seluruh stakeholders yang memiliki kepentingan 

dalam kegiatan konservasi mangrove kegiatan konservasi mangrove dapat dilakukan secara 

berkelanjutan. 
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5.2.2 Bagi masyarakat 

Diharapkan untuk masyarakat Kota Balikapan khususnya masyarakat kelurahan Batu 

Ampar ikut membantu dan berpartisipasi untuk memberi masukan dan membantu 

pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait konservasi mangrove. Hal ini dikarenakan 

masyarakat merupakan elemen pembangunan yang lebih tahu kondisi wilayah tempat 

tinggalnya. 

5.2.3 Bagi akademisi 

Penelitian ini hanya membahas mengenai tahapan pokok dalam penerapan 

konservasi mangrove dengan pendekatan Bio-rights. Oleh karena itu, peneliti menyarankan 

untuk perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan membertimbangkan tingkat partisipasi 

masyarakat yang dinilai melalui berbagai kegiatan masyarakat terkait konservasi. 

5.2.4 Bagi swasta 

Diharapkan swasta dalam memberikan dukungan perihal kegiatan konservasi 

mangrove dapat mengikutsertakan masyarakat yang bertujuan untuk meminimalisir 

kegagalan dalam kegiatan konservasi. 
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