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Abstrak— Sedimentasi secara terus menerus di laguna Segara Anakan telah 
menyebabkan pendangkalan laguna tersebut sehingga luasnya menurun drastis sebesar 
3.400 hektar dalam kurun waktu 30 tahun. Salah satu faktor penyebab sedimentasi 
tersebut adalah penggunaan lahan yang tidak berkesinambungan di kawasan Segara 
Anakan yang mana salah satunya diduga disebabkan oleh adanya konversi hutan 
mangrove menjadi lahan budidaya. Pengendalian sedimentasi tersebut dari sudut pandang 
tata ruang dan penggunaan lahan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis optimasi 
lahan budidaya menggunakan program linier serta analisis arahan pengendalian konversi 
hutan mangrove menjadi lahan budidaya. Dari hasil analisis optimasi tersebut diketahui 
bahwa luas lahan budidaya di kawasan Segara Anakan tidak dapat dikembangkan lagi 
karena terkendala dengan nilai erosi yang besar, apalagi dengan cukup banyaknya hutan 
mangrove sebagai pemerangkap sedimen di wilayah perairan yang dikonversi dan 
ditebangi, sehingga kawasan Segara Anakan lebih sesuai untuk dijadikan sebagai kawasan 
konservasi dimana lahannya dimanfaatkan untuk vegetasi permanen. Oleh karena itu 
diperlukan adanya arahan pengendalian konversi khususnya hutan mangrove menjadi 
lahan budidaya di kawasan Segara Anakan. 
 

Kata kunci— sedimentasi, konversi, hutan mangrove, optimasi lahan, pengendalian 

Segara Anakan merupakan suatu laguna 
yang secara administratif terletak di 
Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten 
Cilacap, Jawa Tengah. Sedangkan secara 
geografis, laguna Segara Anakan ini terletak 
pada koordinat 735’ – 750’ Lintang Selatan 
dan 10845’ – 10909’ Bujur Timur dengan 
batas sebelah utara adalah Kecamatan 
Patimuan, Kecamatan Bantarsari, dan 
Kecamatan Kawunganten; sebelah timur 
adalah Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan 
Cilacap Tengah, dan Kecamatan Cilacap 
Selatan; sebelah selatan adalah Pulau 

Nusakambangan dan Samudra Hindia; serta 
sebelah barat adalah Kabupaten Ciamis [1]. 

Luas semula Segara Anakan pada sekitar 
tahun 1900-an adalah sebesar 6.450 hektar, 
namun pada tahun 2008 luasnya diketahui 
hanya tinggal sebesar 750 hektar [2]. Padahal 
laguna Segara Anakan ini memiliki fungsi 
penting sebagai muara dari berbagai sungai di 
Jawa Tengah dan Jawa Barat sehingga adanya 
pendangkalan dan penyempitan laguna ini 
dapat menyebabkan meluapnya aliran sungai 
ke areal daratan (banjir) yang akan sangat 
merugikan masyarakat dan menyebabkan 
degradasi lingkungan di kawasan tersebut [3]. 

Sedimentasi di laguna Segara Anakan selain 
disebabkan oleh faktor alami juga disebabkan 
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oleh faktor penggunaan lahan yang tidak 
berkesinambungan [4], salah satunya adalah 
adanya konversi hutan mangrove menjadi 
lahan budidaya. Hal ini juga dijelaskan oleh 
referensi [5] bahwa faktor penggunaan lahan 
khususnya konversi hutan mangrove menjadi 
penggunaan lahan lain dapat menyebabkan 
pendangkalan di wilayah perairan. 

Luas hutan mangrove di kawasan Segara 
Anakan menunjukkan adanya penurunan 
seiring dengan penurunan luas laguna Segara 
Anakan itu sendiri yang mana pada sekitar 
tahun 1900-an luasnya masih sekitar 15.551 
hektar, namun pada tahun 2008 hanya tinggal 
sebesar 8.495 hektar [6]. Oleh karena itu, 
pengendalian konversi hutan mangrove 
menjadi lahan budidaya dengan 
memperhatikan solusi optimal penggunaan 
lahan budidaya itu sendiri diharapkan dapat 
mengendalikan sedimentasi yang terjadi. 

Pengendalian penggunaan lahan dan 
pembangunan secara umum terdiri dari 
regulatory control dan discretionary control 
[7]. Regulatory control meliputi instrument 
pengendalian berupa zoning regulation dan 
building code. Sedangkan discretionary 
control meliputi instrument pengendalian 
berupa development control, permit system, 
insentif dan disinsentif, serta pengenaan 
sanksi. 
 
2. METODOLOGI 
 

Optimasi penggunaan lahan budidaya dalam 
penelitian ini menggunakan alat analisis 
program linier yang dimaksudkan untuk 
memaksimalkan penggunaan lahan yang ada 
namun tetap memberikan kontribusi yang 
minimal terhadap nilai sedimentasi yang 
dihasilkan nantinya. Oleh karena itu, fungsi 
tujuan optimasi tersebut dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
 

Max fob

  0,1X5 + 0,18X6 + 0,18X7 (1) 

 = 0,1X1 + 0,1X2 + 0,09X3 + 0,09X4 
+ 

 
Dimana X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7 

merupakan variabel keputusan yakni jenis-
jenis penggunaan lahan budidaya yang secara 
berurutan meliputi lahan sawah, kebun / 
tegalan, lading / huma, ternak / 
penggembalaan, tambak / empang / kolam, 
permukiman, serta lahan peruntukan fasilitas 
umum. Sedangkan koefisien masing-masing 
variabel tersebut menunjukkan kontribusi 
masing-masing penggunaan lahan budidaya 
terhadap nilai sedimentasi di kawasan Segara 
Anakan [9]. 

Adapun kendala-kendala yang digunakan 
dalam analisis optimasi lahan budidaya ini 
adalah luas lahan budidaya aktual serta nilai 
erosi potensial yang diharapkan tidak melebihi 
nilai erosi yang ditoleransi. Masing-masing 
kendala tersebut dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 

 
 2.609X1 + 52,2X2 + 40,3X3 + 7X4 + 832X5 

+ 379X6 + 41X7 = 3960,8 (2) 
 60,007X1 + 11,918X2 + 12,815X3 + 

0,007X4 + 609,024X5 + 277,428X6 + 
30,012X7 ≤ 10.800 (3) 

 
Sedangkan analisis untuk menentukan 

arahan pengendalian konversi hutan mangrove 
menjadi lahan budidaya untuk mendukung 
terwujudnya solusi optimal dari penggunaan 
lahan di kawasan Segara Anakan dapat dilihat 
pada Gambar 1. 
 
3. HASIL 
 

Solusi optimal penggunaan lahan budidaya 
berdasarkan hasil analisis optimasi 
menggunakan program linier diketahui bahwa 
penggunaan lahan budidaya di kawasan Segara 



Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah (ATPW),  
Surabaya, 11 Juli 2012, ISSN 2301-6752 
 

 
Manajemen dan Rekayasa Sumber Daya Air                                                                                             A-19 
 

Anakan yang masih dapat dikembangkan 
adalah lahan untuk penggembalaan ternak 
yakni sebesar 565,8286 hektar. Sedangkan 
penggunaan lahan budidaya lainnya, yakni 
sawah, kebun / tegalan, lading / huma, tambak 
/ kolam / empang, permukiman, serta fasilitas 
umum diketahui tidak dapat dikembangkan 
lagi yang mana ditunjukkan dengan hasil 
optimasi yang nol. Hal ini dikarenakan 
kontribusi masing-masing lahan budidaya 
tersebut terhadap erosi dan sedimentasi di 
kawasan Segara Anakan terlalu besar dan 
melebihi nilai erosi yang ditoleransi. 

Sedangkan faktor penyebab konversi hutan 
mangrove berdasarkan hasil analisis delphi 
kepada stakeholders terkait di kawasan Segara 
Anakan, meliputi faktor pendapatan 
masyarakat, biaya transportasi, investasi, harga 
lahan, jumlah penduduk, jumlah kelahiran dan 
kematian, migrasi penduduk, institusi 
pemerintah, status pekerjaan, sikap dan nilai 
masyarakat, karakter personal, luas lahan, 
klimatologi, kualitas lahan, hidrologi, 
kebijakan, tanah timbul, jenis vegetasi 
mangrove, kerusakan hutan mangrove etos 
kerja, serta faktor tingkat pemanfaatan kayu 
bakar. 

Adapun stakeholders yang dijadikan sebagai 
responden dalam analisis delphi tersebut, 
antara lain Bappeda Kabupaten Cilacap; BLH 
Kabupaten Cilacap; Dinas Kelautan, 
Perikanan, dan Pengelola Kawasan Segara 
Anakan Kabupaten Cilacap; Dinas Cipta 
Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap, 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Cilacap, serta Balai Besar Wilayah Sungai 
Kabupaten Cilacap. 

Oleh karena itu, arahan pengendalian 
konversi hutan mangrove menjadi lahan 
budidaya guna mendukung solusi optimal 
lahan budidaya di kawasan Segara Anakan 
adalah: 

a. Untuk lahan budidaya yang memiliki nilai 
solusi optimal nol: 
 Tidak diijinkan adanya penambahan luas 

untuk kegiatan budidaya baru untuk 
masing-masing jenis penggunaan lahan 
budidaya tersebut. 
 Kegiatan budidaya eksisting harus 

memperhatikan teknik pengelolaan 
konservasi tanah dan air, baik secara 
vegetatif maupun secara mekanis yang 
mana juga harus melalui perijinan agar 
lebih terkontrol dan diketahui oleh pihak 
yang berwenang (pemerintah). 
 Penggunaan lahan budidaya yang tidak 

konsisten terhadap teknik pengelolaan 
tanah yang memperhatikan konservasi 
tanah dan air dan/atau penggunaan lahan 
yang tidak sesuai perijinan/arahan 
pengendalian perlu dikembalikan seperti 
fungsi semula (hutan mangrove). 
 Perlu adanya pembatasan dan perketatan 

perijinan, pengawasan secara berkala, 
serta penegasan penguasaan kawasan 
Segara Anakan oleh pemerintah 
dikarenakan kawasan Segara Anakan 
pada dasarnya merupakan kawasan 
konservasi. 

b. Untuk pengembangan lahan penggembalaan 
ternak: 
 Lokasi penggembalaan ternak bukan 

berada pada kawasan hutan mangrove. 
 Bukan untuk dikembangkan sebagai lahan 

peternakan, namun hanya untuk 
penggembalaan saja. 
 Harus tetap memperhatikan teknik 

konservasi tanah dan air dimana jumlah 
ternak harus disesuaikan dengan kapasitas 
lahan per satuan waktu serta waktu yang 
dibutuhkan oleh sejumlah ternak untuk 
memakan rumput per satuan luas sehingga 
tutupan vegetasi di atas tanah tetap 
terjaga. 
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4. DISKUSI 
 

Hasil optimasi penggunaan lahan budidaya 
yang mayoritas menunjukkan nilai nol kecuali 
lahan untuk penggembalaan ternak, 
sebagaimana yang dijelaskan oleh peneliti [8] 
yang juga meneliti optimasi penggunaan lahan 
dengan fungsi kendala erosi namun pada 
wilayah penelitian yang berbeda adalah 
dikarenakan kontribusi lahan-lahan tersebut 
terhadap nilai erosi yang besar sehingga sangat 
sulit untuk dilakukan pengembangan. 

Selain itu, apabila dilihat dari kelas 
lahannya, kawasan Segara Anakan termasuk 
kedalam kelas lahan 5 yang mana 
mengindikasikan bahwa penggunaan lahan 
yang tepat untuk kawasan tersebut adalah 
untuk vegetasi permanen atau untuk lahan 
penggembalaan ternak dengan tetap juga 
memperhatikan teknik pengelolaan konservasi 
tanah dan air [9], [10]. 
 
5. KESIMPULAN 
 

Lahan budidaya di kawasan Segara Anakan 
berdasarkan hasil optimasi menggunakan 
program linier dapat dikatakan sudah tidak 
bias dikembangkan lagi yang ditunjukkan 
dengan hasil optimasi yakni nol hektar. Oleh 
karena itu, arahan pengendalian konversi hutan 
mangrove menjadi lahan-lahan budidaya 
tersebut adalah dengan tidak mengijinkan 
adanya penambahan luas untuk lahan-lahan 
budidaya tersebut, memperhatikan teknik 
pengelolaan konservasi tanah dan air untuk 
lahan-lahan budidaya eksisitng, penggunaan 
lahan yang tidak konsisten dan/atau tidak 
sesuai dengan arahan perlu dikembalikan 
menjadi fungsi hutan mangrove, serta perlu 
adanya pembatasan dan perketatan perijinan, 
pengawasan berkala, serta pengeasan 
penguasaan lahan oleh pemerintah kepada 

masyarakat luas untuk mengantisipasi faktor-
faktor penyebab konversi. 

Adapun lahan budidaya yang masih dapat 
dikembangkan adalah lahan untuk 
penggembalaan ternak sebesar 565,8286 
hektar yang mana juga harus tetap 
direncanakan arahan pengendalian, yakni 
lokasi penggembalaan tidak berada pada 
kawasan hutan mangrove, bukan 
dikembangkan untuk lahan peternakan, serta 
harus memperhatikan jumlah ternak yang 
disesuaikan dengan kapasitas lahan per satuan 
waktu dan waktu yang dibutuhkan sejumlah 
ternak per satuan luas. 
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Gambar 1 : Perumusan Bentuk Pengendalian Konversi Hutan Mangrove Menjadi Lahan 

Budidaya 
 
 
Tabel 1 : Solusi Optimal Lahan Budidaya di Kawasan Segara Anakan 
 
 
 
 
 
 
 

Optimasi Lahan Solution 
           

 0,1 0,1 0,1 0,09 0,1 0,18 0,18    
 2.609, 52,5 40,3 7, 832, 379, 41, = 3.960,8 0,0129 
 60,007 11,918 12,815 0,007 609,024 277,428 30,012 <= 10.800 0, 

 0, 0, 0, 565,8286 0, 0, 0,  $50,92  
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