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ABSTRAK - Fenomena terjadinya perubahan iklim yang diindikasikan
dengan terjadinya perubahan fisik atmosfer bumi dari variabilitas
komponen cuaca normal menuju kondisi ekstrim dalam kurun waktu yang
panjang telah mengancam berbagai sektor kehidupan. Masyarakat nelayan
adalah salah satu kelompok masyakat yang paling merasakan dampak
terjadinya perubahan iklim. Dampak terjadinya perubahan iklim pada
sektor kelautan adalah meningkatnya tinggi muka air laut, peningkatan
suhu permukaan air laut dan meningkatnya frekuensi terjadinya
gelombang pasang dan angin kencang. Salah satu upaya mitigasi untuk
menekan dampak dari laju perubahan iklim antara lain dengan melakukan
penanaman mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat
partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi mangrove dalam upaya
mitigasi terhadap perubahan iklim di Pulau Tanakeke. Pengumpulan data
dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner dan studi pustaka.
Tingkat partisipasi diperoleh dengan menggunakan teknik skoring dan
faktor-faktor yang mempengarui tingkat partisipasinya dianalisis dengan
menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan,
secara umum tingkat partisipasi masyarakat Pulau Tanakeke dalam
kegiatan rehabilitasi mangrove termasuk dalam kategori sedang yaitu
46,8% (58 responden), kategori tinggi 45 responden (36,3%) dan kategori
rendah adalah 21 responden (16,9%). Berdasarkan hasil uji analisis regresi
linear berganda, terdapat empat variabel independen yang berpengaruh
signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi
mangrove, yaitu tingkat pendidikan, lama tinggal, tingkat persepsi dan
keikutsertaan pada kegiatan penyuluhan.

Kata kunci: Tingkat partisipasi, mangrove, mitigasi, perubahan iklim, Pulau
Tanakeke

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi secara
global. Pada beberapa dasawarsa ini, perhatian masyarakat dunia diramaikan
dengan isu perubahan iklim. Hal tersebut tidak terlepas dari dahsyatnya dampak
yang ditimbulkan akibat munculnya fenomena perubahan iklim ini. Secara ilmiah,
perubahan iklim dan dampaknya telah menimpa banyak wilayah dan berdampak
buruk pada sektor pertanian, makanan, air, sosial dan sistem ekologi (IPCC,
2007). Wilayah pesisir adalah wilayah yang paling rentan terkena dampak buruk
akibat perubahan iklim. Diposaptono (2009) menyebutkan bahwa perubahan
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iklim mengakibatkan perubahan fisik lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil, antara lain berupa intrusi air laut ke darat, gelombang pasang, banjir,
kekeringan, genangan di lahan rendah dan erosi pantai. Terjadinya perubahan
pola angin akibat perubahan iklim, menyebabkan terjadinya kekacauan angin
sehingga di beberapa kasus, angin barat berhembus di periode seharusnya
berhembus angin timur, menyebabkan meningkatnya intensitas dan frekuensi
gelombang badai di lautan dan pesisir (Rahmasari, 2011). Perubahan tersebut
tentunya berimbas pada segala sektor kehidupan dan penghidupan di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan tersebut berdampak pada berubahnya
morfologi pantai, ekosistem alamiah, permukiman, sumberdaya air, perikanan
dan kondisi social-ekonomi maupun budaya masyarakat.

Masyarakat nelayan, terutama yang tinggal di pulau kecil, adalah
kelompok masyarakat yang rentan menerima dampak perubahan iklim. Pulau
Tanakeke yang terletak di ujung sebelah selatan Pulau Sulawesi adalah salah satu
wilayah yang rentan tersebut. Terdapat beberapa alasan kenapa pulau ini sangat
rentan menerima dampak perubahan iklim, diantaranya adalah luas wilayah
Pulau Tanake yang hanya 43,12 km2. Berdasarkan UU No 27 Tahun 2007 tentang
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, Pulau Tanakeke dikategorikan
sebagai pulau kecil karena mempunyai luasan kurang dari atau sama dengan
2.000 km2, sedangkan berdasarkan UNESCO (1991), pulau ini termasuk dalam
kategori “sangat kecil” karena mempunyai ukuran tidak lebih dari 100 km2 atau
lebarnya tidak lebih besar dari 3 km. Dengan luas wilayah yang sempit tersebut,
sumberdaya yang ada di pulau ini juga sangat terbatas sehingga pilihan mata
pencaharian masyarakatnya juga sangat terbatas, yaitu hanya mengandalkan
pada sektor kelautan. Selain luas wilayah, kondisi topografi pulau ini juga
menyebabkan rentannya pulau ini terhadap dampak perubahan iklim. Daratan
tertinggi di wilayah Pulau Tanake tidak lebih dari 10 m dpl. Dengan kondisi
demikian, kenaikan tinggi muka air laut yang diakibatkan fenomena perubahan
iklim sangat berpotensi menenggelamkan sebagian wilayah daratan, terutama
pada sisi sebelah barat pulau yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar.

Ekosistem mangrove merupakan salah satu tipe ekosistem pesisir yang
banyak dimanfaatkan masyarakat nelayan dalam menunjang kehidupan
masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai bentuk
pemanfaatan mangrove yang dilakukan masyarakat Pulau Tanakeke diantaranya
adalah untuk bahan baku arang, kayu bakar, tiang bentangan pada pertanian
rumput laut, tempat mencari kepiting dan udang dan kegiatan ekonomi lainnya.
Kontribusi ekosistem mangrove dalam meningkatkan kehidupan ekonomi
masyarakat sangat tinggi, terutama ketika musim ombak dan badai dimana
sebagian besar nelayan tidak dapat melaut. Dalam kondisi seperti itu,
masyarakat mengandalkan kehidupannya pada hasil pertanian rumput laut.
Kawasan mangrove di Pulau Tanakeke merupakan yang terluas di wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Propinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2014, luas mangrove di Propinsi Sulawesi Selatan
mencapai 28.954,3 ha. Dari luasan tersebut hanya 5.238 ha yang masih dalam
kategori baik, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak dan sangat rusak. Kawasan
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mangrove di Pulau Tanakeke mempunyai luasan mencapai 951,11 ha (Akbar,
2014). Kondisi ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke telah mengalami
degradasi yang cukup tinggi. Pada tahun 1970 an, luasan ekosistem mangrove di
Pulau Tanakeke mencapai 2.500 ha. Pada periode 1990 an, luasan mangrove
hampir berkurang setengahnya menjadi 1.300 ha, dan pada tahun 2000 an
berkurang menjadai 1.000 ha. Jika dihitung rata-ratanya, laju degradasi
mangrove di Pulau Tanakeke mencapai 40 ha per tahun.  Degradasi mangrove di
Pulau Tanakeke lebih disebabkan oleh alih fungsi mangrove menjadi tambak dan
eksploitasi mangrove untuk bahan baku industri arang.

Dampak perubahan iklim dapat menyebabkan terganggunya kestabilan
ekosistem laut yang merupakan andalan masyarakat pulau dalam menopang
kehidupan ekonominya. Menurut Kusumastanto (2009), masyarakat pesisir
memiliki karakteristik sumber kehidupannya tergantung pada sumberdaya alam
dan aktivitas ekonominya sangat dipengaruhi oleh cuaca dan musim. Masyarakat
pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan sangat tergantung dari
kondisi lingkungan laut yang sangat rentan dari kerusakan, seperti eksploitasi
terumbu karang, penebangan mangrove, kerusakan padang lamun dan
pencemaran perairan. Berbagai upaya mitigasi terus dilakukan untuk
meminimalisir dampak perubahan iklim di kawasan pesisir. Salah satu bentuk
usaha mitigasi diantaranya adalah merehabilitasi kawasan mangrove yang telah
terdegradasi akibat alih fungsi menjadi area tambak, maupun digunakan untuk
bahan baku arang. Berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun
2013, mitigasi dalam konteks perubahan iklim diartikan sebagai usaha
pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan
yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca
(GRK) dari berbagai sumber emisi.

Hutan mangrove, selain memberikan manfaat ekonomi dan ekologi pada
masyarakat, bersama-sama dengan ekosistem pesisir lainnya juga memegang
peranan yang sangat vital dalam mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan
karbon/emisi CO2 yang merupakan gas rumah kaca. Perubahan iklim merupakan
ancaman baru bagi mangrove. Naiknya permukaan laut, perubahan curah hujan
dan meningkatnya tekanan manusia karena meningkatnya kerentanan manusia
perubahan iklim, cenderung mempengaruhi produktivitas dan nilai konservasi
dari ekosistem mangrove (Clausen et al., 2010). Agar peranan mangrove sebagai
salah satu bentuk mitigasi terhadap perubahan iklim dapat lebih optimal, maka
kawasan mangrove yang telah terdegradasi harus segera dilakukan upaya
rehabilitasi. Berbagai upaya rehabilitasi mangrove telah dilakukan, baik oleh
pemerintah maupun lembaga non-pemerintah untuk memulihkan keseimbangan
lingkungan di kawasan pesisir Pulau Tanakeke. Namun demikian, tidak semua
upaya rehabilitasi tersebut dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Hal ini
disebabkan masyarakat memiliki motivasi dan partisipasi yang berbeda antara
satu dan yang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat
partisipasi masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem
mangrove di Pulau Tanakeke sebagai upaya mitigasi terhadap perubahan iklim.
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METODE
Waktu dan Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada Bulan Agustus – Oktober 2015 di
Pulau Tanakeke, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar. Pulau ini
terletak di sisi barat daya daratan Sulawesi Selatan dan berhadapan langsung
dengan perairan Selat Makassar. Secara geografis, pulau ini terletak pada 119°
14’ 22” – 119° 20’ 29” BT dan 5° 26’ 43” – 5° 32’ 34” LS.

Bahan dan Alat Penelitian
Bahan yang digunakan sebagai obyek kajian adalah masyarakat pesisir

yang tinggal dan menetap di Pulau Tanakeke. Bahan pendukung penelitian
diantaranya adalah peta tematik Pulau Tanakeke dan data-data sekunder terkait
tema penelitian yang diperoleh dari beberapa instansi di Kabupaten Takalar. Alat
yang digunakan antara lain daftar panduan pertanyaan, kuesioner, alat perekam,
alat tulis, kompas dan kamera. Alat yang digunakan dalam proses pengolahan
data adalah seperangkat komputer dengan perangkat lunak Microsoft Office
2007 (Word, Excel) and SPSS 19 untuk analisis statistik.

Metode Pengambilan Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu salah satu

pendekatan penelitian yang lebih mengutamakan kajian empiris untuk
mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik.
Metode pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling,
dengan unit analisis yang digunakan adalah rumah tangga. Kepala rumah tangga
dipilih sebagai responden. Pengambilan sampel dilakukan di lima desa yang
berada di Pulau Tanakeke, yaitu Desa Maccini Baji, Balandatu, Tompotana,
Rewatayya dan Mattiro Baji. Jumlah keluarga di lokasi penelitian adalah adalah
1.558 keluarga. Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan formula
Sugiyono (2007).

Berdasarkan formula Sugiyono (2007), dengan jumlah kepala keluarga
1.558, maka jumlah responden minimal yang harus diambil adalah 124
responden. Jumlah responden terdistribusi secara proporsional pada tiap desa
sesuai dengan jumlah keluarga di masing-masing dusun. Berdasarkan
perhitungan dengan menggunakan formula tersebut, jumlah responden yang
diambil di Desa Maccini Baji berjumlah 24 responden, Desa Balandatu 40
responden, Desa Tompotana 25 responden, Desa Rewatayya 32 responden dan
Desa Mattiro Baji 3 responden.

Pengambilan data primer dilakukan dengan menggunakan wawancara
dan kuesioner. Wawancara dilakukan dengan responden kunci, yaitu tokoh
masyarakat yang mempunyai pengetahuan seputar topik penelitian. Kuesioner

λ2 = Standar eror = 1
P = Q = Nilai probability = 0,5
N = Populasi
d = Standar deviasi = 0.05
S = Jumlah sampel

N . P . Q . λ2

d 2(N-1) + P . Q . λ2S  =
Katerangan :
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terdiri dari  pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka digunakan
untuk menggali informasi dari responden berkaitan kegiatan rehabilitasi
mangrove yang dilakukan masyarakat, sedangkan pertanyaan tertutup
digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya
rehabilitasi mangrove. Dalam pertanyaan tertutup terdapat tiga pilihan jawaban,
yaitu setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Jawaban pada pertanyaan tertutup
dianalisis menggunakan skala Linkert dengan memberikan skor 3 (lima) jika
jawaban pertanyaannya “setuju” sampai dengan 1 (satu) jika jawaban
pertanyaannya “tidak setuju” (Albaum, 1997).

Data hasil kuesioner selanjutnya ditabulasikan dengan menggunakan
Microsoft Excel. Untuk memudahkan proses analisis statistik, sebelum proses
pengolahan data terlebih dahulu dilakukan skoring pada jawaban responden dan
karakteristik responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Software
SPSS 19. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik diskriptif,
analisis korelasi dan regresi linear berganda.

HASIL
Karakteristik Responden

Jumlah responden secara keseluruhan adalah 124 orang yang terdiri atas
90% laki-laki dan 10% perempuan. Secara umum, hampir semua responden
(98%) merupakan masyarakat asli yang mediami Pulau Tanakeke, sedangkan
sisanya adalah masyarakat pendatang. Umur responden dibagi ke dalam tiga
kelompok, yaitu kurang dari 35 tahun 23,39%, antara 35 sampai 55 tahun 62,10%
dan lebih dari 55 tahun 14,52%. Berdasarkan penghasilan per bulan, 19%
responden berpenghasilan kurang dari Rp 750.000/bulan, 38% berpenghasilan
antara Rp. 750.000 – Rp. 1.500.000/bulan dan 43% mempunyai pengahasilan
diatas Rp. 1.500.000/bulan. Mayoritas masa pencaharian nelayan adalah
nelayan, baik nelayan tambak maupun nelayan tangkap. Sedangkan mata
pencaharian sampingannya adalah petani rumput laut dan pembuat arang.

Pendidikan adalah pendidikan formal terakhir yang telah ditempuh
responden sampai penelitian ini dilakukan. Berdasarkan tingkat pendidikannya,
75,81% responden mengenyam pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar (SD)
atau dibawah sekolah dasar, Sedangkan sebesar 24,19% responden (30 orang)
mengenyam pendidikan formal hingga SMP - SMA/sederajat. Dahulu, olah hanya
terdapat di Kota Takalar, sementara di Pulau Tanakeke belum ada sekolah.
Susahnya akses menuju ke darat inilah yang menyebabkan banyaknya responden
yang putus sekolah hingga tidak tamat SD. Berdasarkan jumlah anggota keluarga,
sebagian besar keluarga terdiri dari 5 sampai 7 orang 41,13%, kemudian kurang
dari 5 orang sebesar 29,84% dan 29,03% responden memiliki jumlah keluarga
lebih dari 7 orang.

Kondisi Biofisik Pulau Tanakeke
Secara geomorfologi, Pulau Tanakeke terbentuk oleh terumbu karang

yang terangkat ke atas permukaan karena adanya gerakan ke atas (uplift) dan
gerakan ke bawah (subsidence) dari dasar laut karena proses geologi. Pada saat
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dasar laut berada dekat permukaan, terumbu karang mempunyai kesempatan
untuk tumbuh dan berkembang di dasar laut yang naik. Setelah berada di
permukaan air laut, terumbu karang akan mati dan menyisakan terumbu
berbentuk pulau karang timbul. Proses ini berlangsung secara terus menerus
hingga membentuk daratan pulau karang.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, kondisi topografi pulau ini
merupakan dataran rendah dengan topografi datar dan tingkat kelerengan 0-8%.
Pulau ini memiliki bentuk luar yang berlekuk-lekuk (menyerupai bentuk jari
manusia) membentuk laguna dan teluk. Kondisi ini membuat Pulau Tanakeke
kaya akan endapan lumpur yang merupakan habitat yang sesuai untuk
mangrove. Terdapat beberapa tipe ekosistem pesisir di Pulau Tanakeke, yaitu
ekosistem darat dan ekosistem pantai. Ekosistem darat di Pulau Tanakeke terdiri
dari ekosistem savanna, ekosistem hutan campuran, ekosistem sawah (tadah
hujan) dan ekosistem kebun campuran. Ekosistem pantai terdiri atas ekosistem
mangrove, ekosistem terumbu karang dan ekosistem padang lamun.

Tingkat Partisipasi Masyarakat
Tingkat partsisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi mangrove

merupakan faktor yang ikut menentukan tingkat keberhasilan kegiatan
rehabilitasi. Menurut Wardoyo (1992), partisipasi adalah keikutsertaan
masyarakat, baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Sedangkan
menurut Rahardjo (1985), partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat
dalam program-program pembangunan. Berdasarkan hasil rekapitulasi
penjumlahan skor pertanyaan dalam kuesioner, diperoleh tingkat partisipasi
masyarakat terhadap mangrove seperti yang tercantum pada Tabel 1. Adapun
rata-rata tingkat partisipasi masyarakat terhadap rehabilitasi mangrove di Pulau
Tanakeke adalah "sedang" dengan skor rata-rata 20,9.

Tabel 1. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap rehabilitasi mangrove

Kategori Skor Responden
n %

Tinggi 15 s.d 18 21 16,9
Sedang 19 s.d 22 58 46,8
Rendah 23 s.d 26 45 36,3

Dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi mangrove yang
termasuk dalam kategori sedang, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar
masyarakat telah memahami dan menyadari pentingnya upaya rehabilitasi
mangrove. Persentase tingkat partisipasi kategori rendah yang mencapai 36,6%,
dan tingkat partisipasi kategori tinggi yang hanya 16,9% menggambarkan adanya
ketimpangan kesadaran masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi mangrove.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan
responden kunci, partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi mangrove
dapat dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat swakarsa dan partisipasi
yang bersifat dimobilisasi. Partisipasi yang bersifat swakarsa merupakan bentuk
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partisipasi masyarakat yang timbul atas kemauan dan kesadaran sendiri,
sedangkan partisipasi yang bersifat dimobilisasi adalah peran serta masyarakat
dalam kegiatan rehabilitasi mangrove yang timbul karena dorongan atau
pengaruh pihak lain. Sebagian besar tipe partisipasi masyarakat di Pulau
Tanakeke adalah tipe partisipasi yang dimobilisasi. Terdapat beberapa pihak yang
memobilisasi warga dalam melakukan rehabilitasi mangrove, diantaranya adalah
pihak pemerintah yang dipelopori oleh kementerian dan dinas kehutanan dan
kementerian kelautan dan perikanan. Selain pemerintah, lembaga non
pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri, juga ikut terlihat dalam
memobilisasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi mangrove. Beberapa
lembaga tersebut diantarnya adalah Yayasan Konservasi Laut (YKL) dan
Mangrove Action Project (MAP).

Partisipasi yang timbul atas kesadaran sendiri biasanya dilakukan oleh
masyarakat yang mempunyai kepemilikan kawasan mangrove. Mangrove di
Pulau Tanakeke sebagian besar adalah hak milik perorangan yang telah
diwariskan secara turun menurun. Model kepemilikan ini telah menjadi
kesepakatan tidak tertulis yang diakui oleh seluruh masyarakat. Tingginya nilai
ekonomi mangrove yang mencapai 30 juta/ha ini menjadi aset kekayaan
keluarga dan menjadi faktor pendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan
rehabilitasi mangrove. Selain pemilik mangrove, masyarakat yang merasakan
dampak langsung akibat kerusakan mangrove juga merupakan kelompok
masyarakat dengan tipe partisipasi yang timbul atas kesadaran sendiri.
Masyarakat telah merasakan semakin sering terjadi banjir ROB karena alih fungsi
mangrove menjadi tambak. Perubahan telah mereka rasakan setelah tambak
yang sudah tidak produktif kembali ditanami mangrove. Banjir ROB yang dahulu
sering menggenangi kampung menjadi tidak terjadi lagi. Kondisi ini membuat
mereka sadar akan pentingnya tanaman mangrove dalam melindungi kampung
dari ancaman banjir ROB dan gelombang pasang. Hal inilah yang menjadi faktor
pendorong masyarakat melakukan rehabilitasi mangrove atas kesadaran sendiri.

Berdasarkan pengamatan lapangan, terdapat berbagai bentuk partisipasi
masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi mangrove, baik yang bersifat individu
maupun kelompok. Beberapa diantaranya adalah membentuk kelompok
pelestari mangrove, merelakan tambaknya untuk ditanami mangrove, melakukan
penanaman pada areal yang terdegradasi, turut serta menjaga dan memelihara
areal rehabilitasi, menginisiasi terbentuknya peraturan desa (perdes)
perlindungan mangrove, melakukan sosialisasi dan diseminasi pada anak sekolah
tentang manfaat mangrove dan ikut serta dalam kegiatan penyuluhan tentang
mangrove.

Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi
Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat cukup banyak

dikemukakan para ahli. Madrie (1986) menyatakan bahwa tingkat pendidikan,
umur dan kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan merupakan faktor yang
mempengaruhi tingkat partisipasi. Saptorini (2003) mengemukakan bahwa
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan konservasi mangrove dipengaruhi
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oleh jenis pekerjaan dan persepsi tentang mangrove. Hasil penelitian Saardi
(2000) menemukan bahwa faktor yang paling mempengaruhi tingkat partisipasi
masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove adalah persepsi dan
lama tinggal.

Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan
antara faktor independen dan dependen. Faktor dependen dalam penelitian ini
adalah tingkat partisipasi, sedangkan faktor independen terdiri dari dua macam,
yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri atas umur, gender,
pendapatan, pendidikan, lama tinggal, pekerjaan, persepsi dan jumlah anggota
keluarga, sedangkan faktor eksternal adalah frekuensi keikutsertaan dalam
kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan mangrove. Berdasarkan uji
korelasi Spearman dengan menggunakan SPSS 19, diketahui bahwa terdapat
beberapa faktor yang berkorelasi dengan tingkat partisipasi pada taraf keyakinan
99% yaitu tingkat pendidikan, persepsi masyarakat terhadap mangrove dan
keikutsertaan pada kegiatan penyuluhan dengan nilai koefisien korelasi (r)
masing-masing sebesar sebesar 0,442; 0,570 dan 0,676. Terdapat satu faktor
yang berkorelasi dengan tingkat partisipasi pada taraf keyakinan 95%, yaitu
faktor lama tinggal dengan nilai koefisien korelasi 0,212. Koefisien korelasi
menggambarkan kuat tidaknya hubungan antara dua variabel yang diuji. Nilai
koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai 1, jika koefisien korelasi bernilai 0
atau mendekati 0 maka antara dua variabel yang diuji dianggap tidak saling
berhubungan, sedangkan jika nilai koefisien korelasi mendekati 1 atau -1
dianggap sebagai korelasi yang sempurna (mempunyai hubungan yang sangat
erat). Hasil uji korelasi menunjukkan semua nilai korelasi bernilai positif, hal ini
menunjukkan kedua variabel yang diuji memiliki hubungan yang searah, semakin
tinggi nilai variabel dependen (Y), maka akan semakin tinggi pula nilai variabel
independennya (X). Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan,
tingkat persepsi, lama tinggal dan keikutsertaan pada kegiatan penyuluhan akan
semakin tinggi pula tingkat partisipasinya.

Tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan
rehabilitasi mangrove dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor
yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap tingkat persepsi disebut dengan
faktor independen, yang dalam penelitian ini terdiri atas umur, gender,
pendapatan, pendidikan, lama tinggal, pekerjaan, persepsi, jumlah anggota
keluarga, dan keikutsertaan dalam kegiatan penyuluhan. Metode yang digunakan
untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi
adalah metode statistik regresi linear berganda.

Salah satu output dari analisis regresi linear berganda adalah tabel uji
anova. Uji anova ini digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama
kesembilan faktor independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat
partisipasi. Berdasarkan hasil uji anova atau F test, diperoleh nilai F hitung
sebesar 14,764. Nilai F tabel dapat diperoleh dengan menggunakan tabel F
dengan derajat bebas (df) Residual (sisa) yaitu 112 sebagai df penyebut dan df
Regression (perlakuan) yaitu 9 sebagai df pembilang dengan taraf siginifikan 0,05
(tingkat keyakinan 95%), sehingga diperoleh nilai F tabel sebesar 1,965. Karena F



Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2016
UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA
TERKAIT PERUBAHAN IKLIM

258

ISBN: 978-602-361-044-0

hitung (14,764) > F tabel (1,965) maka kesembilan variabel independen secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada
kegiatan rehabilitasi mangrove. Selanjutnya uji koefisien regresi secara parsial
(Uji t) digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel
independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Nilai t tabel diperoleh dengan menggunakan tabel t dengan derajat bebas
112 dan taraf signifikansi 0,05 (α 5%) adalah 1,981. Berdasarkan data t hitung,
terdapat beberapa variabel independen yang mempunyai nilai t hitung lebih
besar dari t tabel yaitu tingkat pendidikan, lama tinggal, tingkat persepsi dan
frekuensi keikutsertaan dalam kegiatan penyuluhan dengan nilai t hitung masing-
masing sebesar 2.414; 3.262; 2.899 dan 4.754. Dengan demikian, berdasarkan
hasil uji koefisien regresi secara parsial, diketahui bahwa terdapat empat variabel
independen yaitu variabel tingkat pendidikan, lama tinggal, tingkat persepsi dan
keikutsertaan pada kegiatan penyuluhan secara parsial (sendiri-sendiri)
berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan
rehabilitasi mangrove.

KESIMPULAN
Tingkat partisipasi masyarakat Pulau Tanakeke pada kegiatan rehabilitasi

mangrove dikategorikan dalam tingkat sedang. Bentuk-bentuk partisipasi
masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi mangrove diantaranya adalah
membentuk kelompok pelestari mangrove, merelakan tambaknya untuk
ditanami mangrove, melakukan penanaman pada areal yang terdegradasi, turut
serta menjaga dan memelihara areal rehabilitasi, menginisiasi terbentuknya
peraturan desa (perdes) perlindungan mangrove, melakukan sosialisasi dan
diseminasi pada anak sekolah tentang manfaat mangrove dan ikut serta dalam
kegiatan penyuluhan tentang mangrove. Tingkat partisipasi masyarakat dalam
kegiatan rehabilitasi mangrove tidak dipengarui oleh umur, gender, pendapatan,
pekerjaan dan jumlah anggota keluarga. Faktor yang berpengaruh terhadap
tingkat partisipasi adalah tingkat pendidikan, lama tinggal, tingkat persepsi dan
keikutsertaan pada kegiatan penyuluhan.

PENGHARGAAN (Acknowledgement)
Penulis menyampaikan terimakasih kepada Balai Penelitian Kehutanan

Makassar yang telah mendukung dalam pendanaan kegiatan penelitian ini.
Terimakasih kami sampaikan kepada segenap responden dan tokoh masyarakat
di Pulau Tanakeke. Tidak lupa, penulis sampaikan terimakasih kepada Rini
Purwanti, S. Hut, M.Sc, Mursidin, S. Hut dan Arman Hermawan yang telah
menemani dalam pengambilan data di lapangan.



Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2016
UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA
TERKAIT PERUBAHAN IKLIM

259

ISBN: 978-602-361-044-0

REFERENSI
Albaum, G. 1997. The Linkert Scale Revisited: An Alternate Version. Journal of the

Market Research Society; Apr 1997; 39, 2; ABI/INFORM Global pg. 331
Akbar A.S, M. 2014. Geospatial Modeling of Vegetation Cover Changes on A

Small Island Case Study: Tanakeke Island, Takalar District, South Sulawesi.
Graduate School Bogor Agricultural University, Bogor. (Not Published).

Clausen, A. Rakontondrazafy, H. Ralison, H. O. Andriamanalina, A. 2010.
Mangrove Ecosystems in Western Madagascar: An Analysis of
Vulnerability to Climate Change. World Wildlife Fund Study Report

Diposaptono, S. Budiman. Agung, F. 2009. Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sarana Komunikasi Utama. Bogor

IPCC. 2007. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability.
Working Group II Contribution to the 4th Assessment Report. Cambridge
Univ. Press, Cambridge, UK

Kusumastanto, T. 2009. Re-engineering Kebijakan Sosial Ekonomi dalam
Pengembangan Masyarakat Pesisir. Makalah disampaikan pada rountable
discussion majelis guru besar Institut Teknologi Bandung, 24 Juli 2009

Madrie. 1986. Beberapa Faktor yang berhubungan dengan Partisipasi
Msayarakat Desa dalam Pembangunan Pedesaan. Disertasi. Program
Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013
tentang pengukuran, pelaporan dan verikfikasi aksi mitigasi perubahan
iklim

Rahardjo. 1985. Esai - esai Ekonomi Politik. LP3ES. Jakarta
Rahmasari,L. 2011. Strategi Adaptasi Perubahan Iklim Bagi Masyarakat Pesisir.

Jurnal Sains dan Teknologi Maritim X (1) : 1 -11
Saardi, D.I. 2000. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove.

Thesis. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Tidak
dipublikasikan

Saptorini. 2003. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan
Konservasi Hutan Mangrove di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
Thesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Tidak
dipublikasikan

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan Research
Development. Alfabeta, Bandung

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil

UNESCO. 1991. Hydrology and Water Resources of Small Islands: A Practical
Guide. Studies and Report on Hydrology No. 49. Prepared by A. Falkland
(ed.) and E. Custodio with contribution from A. Diaz Arenas and L. Simler.
Paris, France. 435pp.

Wardoyo. 1992. Pendekatan Penyuluhan Pertanian untuk Meningkatkan
Partisipasi Masyarakat. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Jakarta


