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RINGKASAN 

 

 

 

Penelitian tentang Penyelamatan Daerah Aliran Sungai Musi terhadap Bayaha 

Erosi sudah dilaksanakan untuk tahan Tahun Pertama. Kegiatan pada tahun pertama 

ini meliputi Pembibitan Mangrove secara ex situ. Penentuan lokasi penanaman dan 

pendahuluan teknik pembibitan mangrove. Hasil yang diperoleh adalah bibit 

Bruguiera gymnorrhiza, R apiculata dan R mucronata yang  siap tanam pada umur 4 

bulan dengan kriteria jumlah daun maksimum masing-masing 5, 4 dan 3 pasang, 

sedangkan tinggi tunas masing-masing maksimum 27,5 cm;  31 cm;  dan 32,5 cm. 

Lokasi penanaman bibit di daerah Upangm Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk 

pengembangan teknik pembibitan mangrove sudah dihasilkan 4 usulan penelitian 

bagi mahasiswa strata satu yang terlibat dalam kegiatan Hibah Bersaing ini. Kegiatan 

lanjutannya akan dilakukan pada pelaksanaan kegiatan di tahun kedua. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Hutan mangrove sebagai salah satu ekosistem wilayah pesisir dan lauatan 

sangat potensial bagi kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, dan 

lingkungan hidup. Sekarang ini dalam keadaan kritis ketersediaannya. Hal ini 

disebabkan adanya degradasi hutan mangrove akibat penebangan yang melampaui 

batas kemampuan kelestariannya. Hutan mangrove telah mengalami konversi 

pemanfaatan untuk areal pertanian, pembangunan dermaga, perluasan tambak udang 

dan ikan, dan pemukiman. Kenyataan seperti ini terjadi terutama di Aceh, Sumatera, 

Riau, Pantai Utara Jawa, Sulawesi Selatan, Bali, dan Kalimantan Timur. 

Untuk mengembalikan kawasan terebut menjadi seperti semula diperlukan 

suatu upaya yang sunguh-sungguh demi kelestarian dan keselamatan kawasan pesisir 

di sekitarnya. Jika tidak segera diupayakan langkah nyata rehabilitasi hutan di 

kawasan raawan bencana, maka pada waktu mendatang bencana baru akan menerpa 

lagi. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang urgen untuk diadakan upaya 

rehabilitasi hutan mangrove. 
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Untuk maksud di atas, yang perlu dikaji adalah;  bagaimana teknik pengadaan 

bibit mangrove dalam jumlah banyak tetapi berkualitas baik;  kemungkinan 

pembibitan mangrove dengan air tawar (ex situ);  bagaimana teknik penanaman;  dan 

peran serta masyarakat pesisir dalam rehabilitasi hutan mangrove. 

Penghutanan secara alami membutuhkan waktu yang sangat lama yaitu 15 – 

20 tahun (Kusmana dalam Rahmawaty, 2006). Pengadaan bibit tanaman mangrove 

merupakan langkah awal dalam rehabilitasi hutan mangrove. Diperlukan bibit 

mangrove dalam jumlah banyak dan tentu saja berkualitas. Jika bibit diambil dari 

habitatnya, kita belum tahu bagaimana kualitasnya. Selain kendala di lapangan, cara 

pengambilan yang tidak benar dapat merusak perakaran dan menyebabkan kematian 

bibit saat ditanam. Penanaman dengan propagul langsung pun bayak kendalanya, 

selain membutuhkan waktu yang lama juga mudah terbawa arus air laut jika terjadi 

gelombang yang besar. Alternatif yang menarik adalah pembibitan tanaman 

mangrove dalam jumlah banyak secara ex situ dengan air tawar. Kelebihan teknik ini 

antara lain penyediaan bibit dapat dalam jumlah banyak. Karena propagul dapat 

ditumbuhkan dengan air tawar dan tanah rawa maka dapat menghemat tenaga dan 

waktu serta mempermudah pengawasan yang pada akahirnya diperoleh bibit yang 

diharapkan. 

Upaya konservasi huan mangrove seyogyanya melibatkan berbagai pihak, 

seperti Pemda, swasta, ilmuwan/peneliti dan masyarakat setempat. Kegagalan 

penanaman mangrove (KOMPAS, 2006), selain karena tidak dijaga dan dirawat, 

karena pengaruh ombak yang besar, juga pengaruh manusia. Sehingga dengan 

pendekatan yang persuasif sangat diperlukan. Peran aktif masyarakat pesisir sangat 

membantu keberhasilan kegiatan ini. Pendekatan berbasis masyarakat dalam upaya 

rehabilitasi hutan mangrove perlu digalakkan. Masyarakat setempat sudah merupakan 

bagian dari ekosistem pesisir sehingga dapat dijadikan sebagai ujung tombak kegiatan 

ini. Dengan suatu terobosan baru pengadaan bibit mangrove, teknik penanaman yang 

benar dan dibantu oleh berbgai pihak terkait sertta adanya peran aktif mansyarakat 

sangat membantu dalam realisasi hutan mangrove di kawasan rawan bencana. 
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Pendekatan yang dapat ditempuh adalah:  1. Pengadaan bibit tanaman 

mangrove dengan air tawar (pendekatan konservasi ex situ);  2. Melibatkan pihak 

industri atau swasta;  dan 3. penanaman atau rehabilitasi hutan mangrove dengan 

baerbasis mansyarakat kawasan pesisir (pendekatan buttom-up). 

Gempa bumi dan tsunami di Aceh, Nias dan pantai Sekatan Jawa barat dan 

Jawa Tengah telaah menunjukkan bahaya akibat berkurangnya areal hutan mangrove. 

Kenyataan tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran hutana mangrove sebagai 

penahan gelombang tsunami,serta suatukebutuhan yang sangat urgen untuk 

mengembalikan hutan mangrove yang hancur ke konisi semula. Pemerintah 

Indonesia, dimana lebih dari 110 ribu orang meninggal pada bencana tsunami di Aceh 

dan Nias tersebut, telah merencanakan program untuk menanam kembali sekitar 

600.000 ha mangrove di sepanjang pantai di seluruh pulau-pulau di Indonesia, 

disamping secara khsuus telah memprogramkan untuk menanamn kembali 3000 ha 

hutan mangrove di Aceh dan Sumatera Utara.  

 

1.2. Rumusan Permasalahan 

1.2.1. Bagaimana cara pengadaan bibit tanaman mangrove dalam jumlah banyak? 

1.2.2. Bagaimana peran aktif masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove? 

 

1.3. Tujuan dan manfaat Penelitian: 

 

Tujuan penelitian adalah: 

1. Memperoleh bibit tanaman mangrove dalam umlah banyak secara ex situ; 

2. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan 

mangrove. 

 

Manfaat yang diharapkan: 

1. Diperoleh bibit mangrove siap tanam dalam jumlah banyak dana dapat 

dipergunakan untk penyelamatan DAS Musi dari bahaya erosi; 

2. Masyarakat berperan aktif dalam upaya rehabilitasi hutan mangrove. 
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BAB II. STUDI PUSTAKA 

 

2.1. Pengelolaan Hutan Mangrove 

Hutan mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif dan memiliki 

fungsi ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi ekologi. Berbagai produk dari mangrove 

dapat dihasilkan secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya:  kayu bakar, 

bahan bangunan, keperluan rumah tangga, kertas, kulit, obat-obatan, dan hasil 

perikanan (Bakhdal et al., 1999). Mangrove juga memiliki peranan penting dalam 

melindungi pantai dari gelombang, angin dan badai. Tegakan mangrove dapat 

melindungi pemukiman, bangunan, dan pertanian dari  angin kencang atau intrusi air 

laut. Mangrove yang tebal mampu melindungi pantai dari gelombang pasang 

(tsunami) (Noor et al., 1999). 

Mangrove banyak memberikan manfaat bagi manusia, dengan demikian 

membangun kembali hutan mangrove dan mempertahankan areal-areal mangrove 

yang strategis sangat penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Mangove 
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merah (R. Mucronata Lamk) merupakan salah satu tanaman mangrove yang perlu 

dikembangkan (Bengen, 2000). Berdasarkan zonasi, R mucronata berada pada zona 

terbuka (mangrove terbuka) dan zona tengah (mangrove tengah). Mangrove terbuka 

yaitu zona mangrove yang berhadapan dengan laut, sehingga akarnya dapat mengikat 

dan mestabilkan lumpur, pohonnya mengurangi energi gelombang, memperlambat 

arus dan dapat mempertahankan pulau di daerah delta berlumpur (Noor et al., 1999). 

Konversi mangrove untuk perluasan tambak ikan dan udang, pembangunan 

tempat tinggal dan industri serta penebangan liar menyebabkan penurunan kualitas 

dan pengurangan areal mangrove. Area mangrove di Indonesia menurun dari 425 juta 

ha pata tahun 1982 menjadi 377 juta ha pada tahun 1993 (Dahuri, 2004). Penjarahan 

dan rusaknya mangrove di berbagai wilayah di Indonesia menyebabkan banyak 

kerugian dan fungsi hutan mangrove semakin tidak optimal. 

Luas hutan mangrove di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan,  

bahkan di beberapa pantai hutan mangrove telah lenyap.  Hal ini menyebabkan 

kerugian ekonomis bagi nelayan dan mengancam ekologi daerah pantai (Semedi dan 

Muladhi, 1996). Mangrove yang tersisa di Indonesia sebesar 60% pada tahun 1986-

1990. kegiatan pembangunan utama penyebab penurunan luas area mangrove adalah 

pengambilan kayu untuk keperluan komersial serta untuk tambak dan area pertanian 

(Noor et al., 1999). 

Penghijauan hutan mangrove yang telah gundul merupakan salah satu upaya 

yang bertujuan bukan hanya untuk mengembalikana nilai estetika, tetapi yang utama 

adalah untuk mngembalikan fungsi ekologisnya. Sementara itu, dalam konteks 

pelestarian hutan mangrove, sebagian masyarakat tidak melakukan penanaman 

mangrove dengan alasan:  tidak mengetahui cara menanamnya, lokasi yang jauh dari 

pemukiman, tidak mempunyai bibit, dan masyarakat lebih senang menanam tanaman 

pangan daripada menanam mangrove (Bengen, 2000). 

Mangrove adalah tanaman yang tumbuh dan mendominasi di zona inter-tidal 

sepanjang garis pantai dan di estuarin. Perannya sangat penting dalam melindungi 

pantai dan lingkungan pesisir (Ng dan Sivasothi, 2005). Hutan mangrove sebagai 

salah satu ekosistem wilayah pesisir dan lautan sangat potensial bagi kesejahteraan 
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masysrrakat baik secara ekonomi sosial dan lingkungan hidup. Sekarang ini dalam 

keadaan kritis ketersediaannya. Hal ini disebabkan adanya degradasi hutan mangrove 

akibat pebnebangan yang melapuai batas kelestariannya. Hutan mangrove telah 

mengalami konversi pemanfaatannya. 

Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan penting 

di wilayah pesisir dan lautan. Selain memiliki fungsi ekologis sebagai penyedia 

nutrien bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan berbagai macam biota laut, 

penahan abrasi pantai, proteksi terhadap tiupan angin dan tsunami, penyerap limbah, 

pencegah intrusi air laut,  hutan mangrove juga berperan secara ekonomis yang tinggi 

seperti penyedia kayu, obat-obatan, alat dan teknik penangkapan ikan. Jadi hutan 

mangrove memiliki fungsi fisik, ekologis dan ekonomi (Saenger, 1983;  Dahuri, 

2002). 

Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pesatnya kegiatan 

pembangunan di wilayah pesisir, tekanan ekologis terhadap ekosistem mangrove 

semakin meningkat pula. Meningkatnya tekanan ini tentunya bepengaruh terhadap 

kerusakan ekosistem baik secara langsung (misalnya penebangan dan konversi lahan) 

maupun secara tidak langsung (pencemaran). 

Saat ini Indonesia memiliki hutan mangrove sekitar 2,3 juta ha. Jika kita dapat 

mengelolanya secara arif seperti halnya Malaysia, maka hutan mangrove dapat 

menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Untuk dapat 

mempertahankan keberadaan dan kualitas htan mangrove, diperlukan suatu 

perencanaan dana pengelolaan secara berkelanjutan. Informasi dasar mengenai 

struktur, fungsi dan dinamika ekosistem hutan mangrove merupakana salah satu 

kebutuhan yang dapat mendukungnya. 

 

2.2. Rantai Makanan di Ekosistem Hutan Mangrove  

Tumbuhan mangrove sewbgaimana tumbuhan lainnya mengkonversi cahaya 

matahari dan zat hara menjadi bahan organik melaui fotosintesis. Mangrove 

merupakan sumber makanan potensial dalam berbagai bentuk bagi semua biota yang 

hidup di ekosistem mangrove. Berbeda dengan ekosistem pesisir lainnya, komponen 
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dasar dari rntai makanan di ekosistem hutan mangrove bukanlah tumbuhan mangrove 

itu sendiri tetapi serasahnya. 

Sebagian serasah didekomposisi oleh bakteri dan fungi menjadi zat hara 

(nutrien) terlarut yang dapat dimanfaatkan langsung oleh fitoplankton; sebagian lagi 

sebagai partikel serasah (detritus) yang dimanfaatkan oleh ikan, udang dan kepiting 

sebagai makanan. Proses makan-memakan dalam berbagai katagori dan tingkatan 

biota membentuk suatu jala makanan. 

2.3. Fungsi dan manfaat Hutan mangrove: 

a. Sebagai peredan gelombang dan angin badai, pelindung dari abrasi, 

penahan lumpur dan perangkapsedimen. 

b. Penghasil sejumlahaa besar detritus 

c. Sebagai daerah asuhan, daerah mencari makanan dan daerah pemijahan 

berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya. 

d. Penghasil kayu dan 

e. Sebagai ekowisata. 

TEKNIK BUDIDAYA MANGROVE 

 

Pengenalan jenis 

 Ada 3 ciri penting yang perlu diperhatikan dalam mengenali pohon yang 

hidup di hutan mangrove yaitu dari bentuk dan warna daun, buah dan bunga, serta 

perakarannya. 

Pemilihan yang akan ditanam dapat didasarkan pada 3 hal sebagai berikut: 

1. Kesesuaian tempat tumbuh:  bagaimana keadaan tanahnya? 

2. Jenis yang disukai:  jenis apa yang  disukai? 

3. Permintaan pasar:  apakah banyak pembelinya? 

Sebagai contoh, Rhizophora spp. dan api-api (Avicennia spp.) pada umumnya 

dapat tumbuh pada tanah lembek dan berlumpur. Xylocarpus spp. dan Nypa spp. 

Dapat tumbuh dengan baik di bagian darat mangrove, agak jauh dari garis pantai. 

Faktor ketinggian permukaan tanah/tingkat pasang surut, tanah, salinitas, dan 

topografi merupakan faktor yang mempengaruhi kulaitas mangrove. 
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Penyimpanan benih 

Penyimpanan sementara bernih/propagul perlu dilakukan sampai menunggu 

masa  penanaman. Penyimpanan dilakukan karena tidak sesuainya antara musim 

berbuah dengan kegiatan penanaman. Jika tidak dilakukan penyimpanan, maka benih 

yang sudah masak di pohon induk sedcara alami akan jatuh dan tumbuh menjadi 

anakan. 

Penyimpanan R apiculata dalam wadah kardus yang diisi serbuk gergaji 

berkadar air awal 39,37 % pada suhu kamar mampu menyimpan selama 4 minggu 

dengan daya perkecamabahan 100 %. Sedangkan R mucronata memberikan 

pertumbuhan yang bagus jika disimpan dalam awadah kardus dengan media sabut 

kelapa berkadar air awal 74 % selama periode simpan 3 minggu. 

Jika benih berupa anakan yang diambil dari alam, maka pertumbuhannya akan 

berbeda-beda dan persentase pertumbuhannya rendah. Daya simpan benih bervariasi 

tergantung jenisnya.  

Pengumpulan Propagul 

 

Pengumpulan benih perlu dilakukan karena benih/propagul mangrove tidak 

tersedia sepanjang tahun. Untuk mengumpulkan benih diperlukan pengunduhan, 

karena jika benih/buah sudah jatu ke tanah akan berkecambah dan menjadi anakan 

alami. Hal tersebut akan menemui kesulitan jika diperlukan pembibitan dalam jumlah 

banyak, karena bibit yang tumbuh alami ukurannya bermacam-macam. Penyimpanan 

sementara perlu dilakjukan jika menginginkan keseragaman bibit yang akan ditanam 

di lapangan. 

 

Pembibitan 

Kegiatan pembibitan merupakan upaya perbanyakan tanaman sebelum 

dilakukan penanaman dengan tujuan untuk: 

1. memperoleh bibit dengan umur yang seragam 

2. memperoleh bibit yang baik 
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3. dapat memenuhi kebutuhan bibit yang banyak dalam kegiatan rehabilitasi 

hutan mangrove skala luas. 

Tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut: 

1. pembuatan bedeng peremaian:  lokasi persemaian dipilih yang datar, 

dekat dengan lokasi penanaman, dan tidak harus direndam pasang surut air 

laut. Ukuran bedeng disesuaikan dengan kebutuhan, biasanya ukuran 1x5 

meter dengan tinggi satu meter. Bagian atas diberi naungan ringan dengan 

daaun nipah atau yang sejenisnya. 

2. penyiapan media tanam:  jika pembibitan dekat dengan loaksi tanam, 

media tanam dapat digunakan tanah lumpur. Jika agak jauh dapat 

menggunakan tanah permukaan (top soil) atau campuran tanah+pasir 

(1:1). Media itu akan memberikan pertumbuhan yang bagus bagi semaian 

bakau. 

3. pengisiana media tanam ke dalam polibag:  setelah siap, media tanam 

diisikan ke polibag penyemaian. Propagul langsung ditanam ke polibag, 

tanpa dilakukan pengecambahan terlebih dahulu. 

4. penancapan buah ke media tanam:  setiap buah mempunyai cara yang 

berbeda dalam menancapkan ke dalam polibag. 

5. penyiraman:  penyiraman semai dilakukan sekali per hari jika lokasi 

penyemaian jarang terkena pasang surut air laut. Hal yang sama juga 

dilakukan jika persemaian dilakukan di daratan. 

6. pemeliharaan:  pemeliharaan persemaian dilakukan dengan mengontrol 

keberadaan hama dan penyakit. Biasanya dalam masa pembibitan paling 

disukai oleh hama kutu daun (mealy bug) yang berwarna putih menempel 

pada batang (propagul). 

7. kriteria bibit siap tanam:  setiap bibit mangrove mempunyai kriteria 

tersendiri untuk siap ditanam di lapangan. 

 

Penanaman 
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a. lokasi penanaman:  penanaman mangrove dapat dilakukan di kawasan 

hutan lindung, hutan produksi, kawasan budidaya, dan di luar kawasan 

hutan pada daerah: 

 panatai, lebar 120 kali rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan 

tersendah yang diukur dari garis surut terendah ke arah pantai; 

 tepian sungai, selebar 50 meter kanan dan kiri yang masih 

terpengaruh oleh air laut; 

 tanggul, pelataran dan pingiran saluran air ke tambak. 

b. transportasi bibit:  sebelum ditanam di lokasi penanaman, transportasi 

bibit dengan menggunakan traansportasi air yang mendukung. Dalam 

pengangkutan harus diperhatikan agar perakaran tidak rusak. Berbagai alat 

angkut yang dapat digunakan adalah keranjang bambu, lori 

(wheelbarrow), plastik, kardus, dll. 

c. Perlakan bibit selama pengangkutan:  sebaiknya bibit diberi naungan, 

biasanya dengan terpal, daun nipah, atau karung pasir. Hal ini dilakaukan 

untuk menghindari terjadinya kekeringan bibit sebelum ditanam. Setelah 

diturunkan di lokasi penanaman, bibit tetap dikondisikan agar tidak 

mengalami kekeringan, jika perlu diikat dengan tali agar tidak terbawa 

arus air. 

d. Penanaman:  penanaman tergantung pada kesiapan bibit, tidak tergantung 

pada musim. Hal-hal yang sebaiknya dihindari adalah penanaman pada 

saat angin dan ombak kencang.. tetapi jika hal itu terpaksa harus 

dilakukan, makan bibit yang ditanam harus diberi bambu untuk sandaran. 

Jarak tanam disesuaikan dengan tujuannya. Jika untuk tujuan produksi 

maka jarak tanam lebih rapat (2x1 meter), untuk kegiatan konservasi 1x1 

meter. 

e. Penanaman khusus:  cara ini dilakukan pada kondisi pesisir/hutan 

mangrove yang terkena ombak agak besar. Cara yang pertama adalah 

dengan bantuana bambu. Jenis yang ditanam adalah Rhizophora. 

Tanamkan bambu sedalam 50 cm, kemudian bibit diikatkan pada bambu 



 17 

tersebut. Cara kedua adalah, dengan membuat buis beton atau bambu 

dengan diameter  15 cm dan panjang satu meter. Benamkan sedalam 50 

cm, isi dengan media tanam (tanah atau lumpur dan masukkan bibit ke 

dalamnya. 

Pemeliharaan tanaman mangrove 

1. penyulamana dan penyiangan:  tiga bulan setelah penanaman dilakukan 

pemeriksaaan. Jika ada yang mati segera dilakukan penyulaman. Pada lokasi 

yang agak tinggi, perlu diwaspadai tumbuhnya jenis paku-pakuan 

(Acrostichum aureum) yang akan mengganggu pertumbuhan anakan. Segera 

dilakukan penyiangan anakan kembali. Kegiatan penyiangan dan penyulaman 

dilakukan sampai tanaman berumur 5 tahun. 

2. penjarangan:  penjarangan dilakukan untuk memberikan ruang tumbuh yang 

optimal, sehingga akan hidup dengan baik. Hasil penjarangan dapat 

dimanfaatkan untuk bahan baku arang atau sebagai kayu bakar, bahkan 

daunnya untuk makanan ternak. Penjarangan dilakukan pada saat umur pohon 

15 – 20 tahun. 

3. perlindungan dari hama dan penyakit: jika gangguan hama dan penyakit tidak 

segera diatasi makan akan mendatangkana kerusakan tanaman mangrove. 

Hama penting adalah kepiting, penggerek batang, rayap dan kutu lompat 

(mealy bug). Sejak usia pembibitan satu tahun, batang mangrove sangat 

disukai oleh serangga atau ketam. Tingkat kematian dapat menmcapai 60 – 70 

%. Cara mengatasinya adalah dengan:  dipilih propagul yang masak fisiologis 

(matang);  sebelum disemaikan, buaah disimpan terlebih dahulu selama 1 – 3 

minggu dengan  metode penyimpanan sementara. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghialngkan aroma segar buah/propagul yang disukai oleh hama;  dan 

kemudian baru siap disemaikan ke dalam polibag atau gelas bekar air mineral. 

 

2.2. Peran Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove 

Reboisasi biasanya berupa proyek dari Departemen Kehutanan atau Pemda 

setempat (top-down approach). Namun hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan 
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biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Salah satu penyebabnya adalah kuerangnya peran 

aktif masyarakat. Masyarakat masih cenderung dijadikan sebagai obyek dan bukan 

sebagai subyek dalam kegiatan tersebut. Akibatnya, setelah proyek selesai, merasa 

sudah habis juga rasa tanggung jawabnya . 

Masyarakat merasa tidak ikut memiliki (karena tidak terlibat dalam proses) 

lahan yang telah mereka rehabilitasi. Jika sudah menjadi hutan mangrove,  maka 

masyarakat merasa tidak ada lagi yang mengawasinya, sehingga mereka dapat 

mengambil atau menebangnya secara leluasa. Mereka beranggapan bahwa hutan 

mangrove adalah milik pemerintah bukan milik masyarakat. Begitulah pemikiran dari 

masyarakat pesisir yang dekat dengan hutan mangrove (Savitri dan Khazali, 1999). 

Jika hal ini terjadi, upaya rehabilitasi yang banyak menghabiskan biaya, waktu,  dan 

tenaga menjadi kurang bermakna dan tidak berkelanjutan. 

Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya masyarakat harus dilibatkan secara 

aktif. Pendekatan button-up perlu digalakkan, mengingat bawa masyarakat pesisir 

sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut (Sudarmadji, 2001;  

Rahmawaty, 2006). 

Seyogyanya pemulihan ekosistem mangrove adalah biaya dari pemerintah, 

sedangkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keberhasilan dan pemanfaatannya 

secara keberlanjutan dipercayakan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya dapat 

jiuga dilibatkan LSM bersama perangkat desa, tokoh umat dan tokoh masyarakat/adat 

dan juga peneliti. Masyarakat pesisir secara keseluruhan perlu mendapat pengertian 

bahwa hutan mangrove yang akan direhabilitasi akan menjadi milik maysarakat dan 

untuk masyarakat (Rahmawaty, 2006). Dengan demikian masyarakat merasa 

memiliki andil dalam kegiatan tersebut, sehingga status mereka akan merubah, yaitu 

bukan hanya sebagai pekerja tetapi juga merasa memiliki (sense of belonging). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

Riset ini terdiri dari berbagai kegiatan di rumah kaca, percobaan dan survey 

lapangan pada hutan mangrove di Segara Anakan, Cilacap Jawa Tengah dan Sungai 

Sembilang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Pembibitan mangrove yang dilakukan 

adalah dengan teknik pembibitan ex situ. Teknik ini dilakukan dengan penanaman 

propagul yang diperoleh di habitat aslinya dan disemaikan di rumah kaca. Pembibitan 

dilakukan dengan menggunakan media tanah di sekitar kampus dan air sumur/air 

tawar. 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

 Penelitian direncanakan selama 2 tahun yaitu 2008-2009 di Rumah kaca 

Jurusan Biologi FMIPA Unsri. Lokasi penanaman bibit di tepi Musi (daerah sekitar 

Upang, Banyuasin, Sumatera Selatan yang rawan abrasi). 

 

3.2. Materi penelitian 

 Materi penelitian yang dibutuhkan meliputi bahan dan alat untuk pembibitan 

di laboratorium (rumah kaca) dan di lapangan serta sarana transportasi dan 
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akomodasi. Bahan dan alat:  propagul, tanah, polibag, tempat pembibitan, GPS, 

pelampung, hancounter, kamera digital, timer, gunting dan sarana transportasi (mobil, 

pompong dan speedboat). 

 

3.3. Cara Kerja 

 

1. Pembibitan Rhizophora dengan air tawar secara ex situ 

2. Survey lokasi tempat penanaman bibit dan koordinasi dengan warga 

setempat.  

3. Pengembangan teknik pembibitan mangrove 

1. Pembibitan Mangrove secara ex situ 

Materi dan metode penelitian 

 Materi penelitian yang dibutuhkan meliputi bahan dan alat untuk pembibitan 

di laboratorium (rumah kaca) dan di lapangan serta sarana transportasi dan 

akomodasi. Bahan dan alat:  propagul, tanah, polibag, tempat pembibitan, GPS,  

hancounter, kamera digital, timer, gunting dan sarana transportasi (mobil, pompong 

atau speedboat). 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni – Oktober 2008. Propagul yang 

digunakan adalah dari jenis R.  mucronata, R.  apiculata dan Bruguiera gymnorrhiza 

yang didapatkan dari Cilacap, Jawa Tengah di rumah kaca Jurusan Biologi FMIPA 

Unsri dengan paramater:  persen tumbuh, panjang tunas dan jumlah daun. 

Pengamatan dilakukan setiap satu bulan sekali. Pembibitan menggunakan media 

tanah top soil dan air tawar. Tanah dianalisa di Laboratorium Kesuburan Tanah 

Fakultas Pertanian, Unsri. 

 

2. Penanaman bibit dan koordinasi dengan warga setempat  
 

 Setelah dihasilkan bibit yang siap tanam, maka segera dilakukan penanaman 

di lokasi yaitu di tepi Sungai Musi. Dilakukan survey terlebih dahulu untuk 

menentukan tempat yang diharapkan, lokasi yang rawan abrasi. Selain itu juga 
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melakukan koordinasi dengan warga di sekitarnya untuk dilibatkan dalam proses 

penanaman. 

 

3. Pengembangan teknik pembibitan mangrove 

 Kegiatan ini melibatkan mahasiswa strata satu dari Jurusan Budidaya 

Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Dilakukan beberapa pendahuluan 

tentang teknik pembibitan dan akan dikerjakan pada penelitian tahun berikutnya. 

 

 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Pembibitan Mangrove secara ex situ 

 

 Pembibitan mangrove dilakukan di rumah kaca Jurusan Biologi FMIPA 

Unsri, Inderalaya. Propagul yang digunakan didapatkan dari Hutan Payau, Tritih dan 

Segara Anakan, Cilacap, Jawa Tengah. Jenis mangrove yang dijadikan materi 

penelitian adalah: Rhizophora mucronata, R apiculata dan Bruguierra gymnorrhiza. 

Ketiganya merupakan jenis mangrove yang biasa dipergunakan dalam kegiatan 

rehabilitasi lahan mangrove yang sudah terdegradasi. 
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 Gambar 1. Tempat pembibitan mangrove 

 

 Tempat pembibitan disetting sedemikian rupa sebagai simulasi kondisi pasang 

surut di habitat alami mangrove (Gambar 1). Penelitian pembibitan menggunakan 

media tanah di sekitar kampus Unsri Inderalaya. Hasil analisa tanah yan dijadikan 

substrat sebagaimana tertera pada Tabel 1. Berdasarkan hasil analisa tanah, tekstur 

tanah sebagai media termasuk tanah berpasir-debu-liat. Hal ini berarti berbeda dengan 

kondisi substrat di lahan mangrove yang berlumpur dengan kandungan liat yang 

dominan. 

 

Tabel 1 . Hasil analisa tanah 

 

No. Jenis analisis Satuan Hasil analisis 

 

1 pH H2O (1:1) - 6,07 

2 pH KCl (1:1) - 5,45 

3 C-organik (%) 3,45 

4 N-total (%) 0,23 

5 P-bray (ppm) 52,04 

6 K-dd (me/100 g) 0,38 

7 Na (me/100 g) 0,55 

8 Ca (me/100 g) 3,55 

9 Mg (me/100 g) 0,63 

10 KTK (me/100 g) 15,88 
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11 Al-dd (me/100 g) Tu 

12 H-dd (me/100 g) Tu 

13 Tekstur:   

 Pasir (%) 50,96 

 Debu (%) 34,00 

 Liat (%) 15,04 

 

 

 Pengamatan dilakukan setiap satu bulan sekali dengan menghitung jumlah 

pasang daun dan mengukur tinggi tunas untuk ketiga jenis bibit sampai bibit siap 

tanam. Pada umumnya bibit siap tanam pada umur 4 – 6 bulan.  Bulan pertama mas 

pembibitanm (Tabel 2), jumlah propagul yang berkecambah untuk Bruguierra 

gymnorrhiza, R apiculata dan R mucronata masing-masing 94 %, 96 % dan 64 %. 

Sementara itu  persentase bibit dengan daun yang sudah mengembang penuh pada 

bulan pertama  masing-masing 58 %, 78 % dan 0 %. Berdasarkan data tersebut R 

apiculata merupakan salah satu jenis yang lebih cepat berkecambah pada pembibitan 

secara ex situ dengan air tawar pada media tanah dari sekitar Kampus Unsri. Pada 

bulan pertama R mucronata belum terlihat daun yang sudah mengembang penuhm 

tetapi tenda-tanda untuk ke arah itu sudah kelihatan. 

 

 

Tabel 2. Pengamatan persentase perkecambahan bulan ke-1  

Baskom 

ke- 

Jumlah propagul yang berkecambah Jumlah bibit dengan sepasang daun 

mengembang penuh 

Bruguiera 

gymnorrhiza 

Rhizophora 

apiculata 

R. 

mucronata 

Bruguiera 

gymnorrhiza 

Rhizophora 

apiculata 

R. 

mucronata 

1 18 19 16 10 18 0 

2 16 18 6 10 14 0 

3 20 20 17 13 20 0 

4 20 20 14 12 18 0 

5 18 20 14 11 20 0 

6 19 20 13 15 18 0 

7 19 20 17 11 17 0 

8 19 20 12 11 18 0 

9 20 20 8 12 3 0 
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10 19 19 10 13 10 0 

Jumlah  188 196 127 118 156 0 

persentase 94 % 96 % 64 % 59 % 78 % 0 % 

 

Keterangan: setiap baskom diisi bibit sebanyak 20 buah, sehingga jumlah propagul yang 

dikecambahkan masing-masing jenis sebanyak 200 propagul. Media tanam yang digunakan adalah 

tanah di sekitar kampus (tanah kampus) dengan air tawar (0 ppt). 

 

 Kendala yang dialami selama pembibitan adalah adanya serangan kutu daun 

yan menempel pada bagian batang bibit (Gambar 2). Berdasarkan pengamatan, jika 

terjadi serangan kutu daun ini, kemudian diikuti oleh adanya hama berupa semut. 

Adanya semut ini dapat menyebabkan patahnya tunas dan atau daun bibit sehingga 

bibit menjadi terhambat atau bahkan mati. Pada bibit R apiculata misalnya, beberapa 

bibit mengalami seraman hama tersebut dan terhambat pertumbuhannya, tetapi 

setelah hama disemprot dengan inseksisida, bulan berikutnya masih dapat tumbuh 

tunas lagi. 
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Gambar 2. Serangan kutu daun pada bibit mangrove 

 

 

 Pada pengamatan bulan yang ke-4 (bibit sudah siap tanam) sebagaimana pada 

Gambar 3 dengan karakteristik sebagaimana tertera pada Tabel 3 berikut ini: 

 Tabel 3. Jumlah daun dan tinggi tunas bibit pada umur 4 bulan 

No. Jenis bibit Maksimum jumlah 

pasang daun 

Maksimum 

tinggi tunas (cm) 

1 Bruguierra gymnorrhiza 5 27,5 

2 Rhizophora  apiculata 4 31 

3 Rhizophora  mucronata 3 32,5 

 

Walaupun [ada bulan pertama R mucronata belum kelihatan dun yang mengembang 

penuh, pada bulan berikutnya sudah kelihatan dan pada bulan keempat jumlah 

maksimum daun 3 pasang dan tinggi tunas maksimum 32,5 cm. Jumlah daun 

Bruguierra gymnorrhiza mencapai 5 pasang pada bulan keempat dengan tinggi tunas 

27,5 cm. 
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Gambar 3. Bibit mangrove umur 4 tahun yang sudah siap tanam. Dari kiri ke 

kanan: Bruguierra, R apiculata dan R mucrona 

 

 

 Penelitian ini melibatkan beberapa mahasiswa (Gambar 4) dari Jurusan 

Biologi FMIPA dan Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas pertanian Unsri. Mereka 

adalah mahasiswa yang mengambil tema mangrove untuk Tugas Akhirnya. 
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 Gambar 4. Pengamatan pembibitan mangrove yang melibatkan mahasiswa 
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Survey Lokasi Penanaman 

 

 Pada persiapan penanaman, dilakukan survey lapangan untuk menentukan 

lokasi penanaman. Selain itu juga koordinasi dengan warga setempat yang akan 

dilibatkan dalam kegiatan penanaman. Sesuia dengan jadwal kegiatan (Tabel 

penyuluhan dilakukan  2 kali yaitu di akhir tahun pertama dan di awal tahun kedua 

menjelang penanaman. Sehingga dalam laporan ini baru menunjukkan tipikal lokasi 

lokasi pinggir sungai Musi yang rawan abrasi (Gambar 5). 

 

 
 

Gambar 5. Tipikal lokasi pinggi Sungai yang awan abrasi 

 

Tabel 4. jadwal kegiatan penelitian tahun I 

Kegiatan Bulan 

J F M A M J J A S O N D 

Survey lapangan X            

Pembuatan proposal  X X          

Persiapan alat dan 

bahan 
   X X        

pembibitan      X X X X X X X 

penyuluhan          X X  

Penanaman bibit             

Evaluasi             

Analisa data             

Pembuatan laporan             

deseminasi             

 

 



 29 

 

Pengembangan Tekbik Pembibitan Mangrove 

 

 Pengembangan teknik pembibitan mangrove perlu dilakukan untuk 

mendapatkan bibt siap tanam yang berkualitas. Bibit yang dihasilkan pada tahun 

pertama akan ditanam pada tahun kedua di tepi sungai Musi yang rawan abrasi. 

Selain itu juga pada tahun pertama ini sudah dihasilkan usulan bagi mahasiswa yang 

terlibat dalam kegiatan hibah ini (Tabel 4). 

 

Tabel 4. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian Hibah Bersaing  

 

No. Nama Tema Instansi  

 

1 Mudi Yuliani Pengaruh Pengemasan  

dan Media Tanam pada 

Pembibitan Mangrove 

Jurusan Budidaya 

Pertanian, Fakultas 

Pertanian, Universitas 

Sriwijaya 

 

2 Hendra Pengaruh Naungan pada 

Pembibitan Mangrove 

Jurusan Budidaya 

Pertanian, Fakultas 

Pertanian, Universitas 

Sriwijaya 

 

3 Fumiko 

Matsumoto 

Adaptasi Bibit Mangrove  Fakultas Pertanian, 

Universitas Saga, Saga, 

Jepang 

 

4 Bagus Pengaruh Umur Bibit Jurusan Budidaya 

Pertanian, Fakultas 

Pertanian, Universitas 

Sriwijaya 

 

 

 

 

.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Kesimpulan sementara penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diperoleh bibit Bruguiera gymnorrhiza, R apiculata dan R mucronata yang  

siap tanam pada umur 4 bulan dengan kriteria jumlah daun maksimum 

masing-masing 5, 4 dan 3 pasang, sedangkan tinggi tunas masing-masing 

maksimum 27,5 cm;  31 cm;  dan 32,5 cm. 

2. Lokasi penanaman bibit di daerah Upangm Banyuasin, Sumatera Selatan. 
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MANGROVE DI SEGARA ANAKAN: 
PERMASALAHAN DAN 
SOLUSINYA 

Sarno dan Moh. Rasyid Ridho*) 

ABSTRAK 

Kondisi mangrove di Kampunglaut, Segara Anakan sekarang sudah mengkhawatirkan. 
Kesadaran warga masih rendah dan banyak terjadi penebangan mangrove secara liar. Untuk 
mengatasi semakin parahnya ekosistem mangrove tersebut, perlu adanya sistem 
pengelolaan yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dan masyarakat 
secara aktif. 

PENDAHULUAN 

LatarBelakang 

Berbagai kerusakan mangrove begitu tampak kasat mata apabila kita sedang 
menelusuri hutan mangrove di sepanjang perjalanan Cilacap- Kampunglaut. Padahal, 
mangrove yang terdapat di Segara Anakan merupakan kekayaan alam yang mempunyai 
fungsi sangat penting. Adanya penebangan liar dan konversi lahan menyebabkan terjadinya 
penurunan kualitas dan kuantitas ekosistem mangrove. Hal ini mengakibatkan tidak 
optimalnya fungsi mangrove secara ekologi, biologi dan sosial ekonomi. 

Tahun 1960-an, keadaan Laguna Segara Anakan hutan mangrove masih lebat dan hasil 
tangkapan ikan melimpah. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi warga Kampunglaut dan 
sekitarnya yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Seiring dengan waktu, terjadi 
perubahan atau alih fungsi area mangrove. Tahun 1994, hutan mangrove di Segara 
Anakan beralih fungsi sebagai tambak udang oleh para investor dan masyarakat 
setempat. Puluhan bahkan ratusan hektar hutan mangrove dibabat habis. Akibatnya, tidak 
ada lagi tempat berlindung bagi ikan, udang, kepiting dan satwa laut lainnya. Akibat mangrove 
yang rusak, para 
nelayan mulai merasa kesuliytanmendapatkan hasil tangkapannya 
(ht.p://www.cilacapmedia.com, 2007). 

Tulisan ini merupakan analisis deskriptif, hasil studi lapangan/survey di ekosistem 
mangrove Kampung Laut, Segara Anakan, Cilacap, Jawa Tengah. Segara Anakan 
dengan 
ekosistem mangrovenya merupakan kawasan yang dimiliki oleh Perhutani. Pengusahaan 
pertambakan, pendidikan dan penelitian tentang ekosistem mangrove terjadi di sini. 

http://www.cilacapmedia.com/
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Bagaimana kondisi ekosistem mangrove, khususnya di Segara Anakan sekarang ini? 
Diharapkan dengan tulisan ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi mangrove di 
Segara Anakan dan kegiatan yang sedang dilakukan di kawasan ini. 

Ruang Lingkup 

Informasi tentang kondisi mangrove dii Segara Anakan penting untuk diketahui, karena 
kawasan ini merupakan kawasan hutan alami yang kondisinya perlu dijaga untuk melestarikan 
fungsinya, baik fungsi ekologi, ekonomi maupun biologi. Kajian tentang kondisi mangrove 
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sekarang ini sangat penting untuk memberikan wawasan dan informasi terkini tentang 
mangrove dii Segara Anakan. Permasalahan masih perlu dikaji adalah masih rendahnya 
kesadaran warga Kampunglaut khususnya dan warga sekitarnya terhadap pelestarian 
ekosistem mangrove dan kekhawatiran semakin meningkatnya penebangan mangrove. 

Maksud dan Tujuan 

Maksud dari tulisan ini adalah mengetahui seperti apa ekosistem mangrove di 
Kampunglaut, kawasan Segara Anakan. Tujuan dari tulisan memberikan informasi terkini 
tentang kondisi mangrove di Segara Anakan. 

METODOLOGI 

Survey dilaksanakan di kawasan mangrove Segara Anakan, Cilacap dengan menyusuri 
kawasan mangrove Segara Anakan dengan menggunakan perahu mesin tempel 
didampingi seorang mandor. Wawancara selain kepada mandor juga kepada sebagian 
warga setempat untuk mendpatkan informasi tentang mangrove dan kegiatan yang 
dilaksanakan di ekosistem mangrove. Informasi yang diperoleh dilakukan analisis deskriptif 
dengan didukung beberapa literatur yang terkait. 

H A S I L  

Penebangan 

Liar 

Secara ekologi, hutan mangrove berfungsi sebagai daerah pemijahan (spawning 

grounds) dan daerah pembesaran (nursery grounds) berbagai jenis ikan, udang, 

dan kerang-kerangan. Serasah mangrove menjadi sumber pakan biota perairan dan 

unsur hara yang sangat menentukan produktivitas perikanan. Keanekaragaman hayati 

(biodiversity) dan plasma nutfah (genetic pool) yang tinggi tersedia serta sebagai sistem 

penunjang kehidupan. Secara ekonomi, hutan mangrove dapat dimanfaatkan kayunya 

secara lestari untuk bahan bangunan, arang (charcoal), dan bahan baku kertas, 

juga dapat dimanfaatkan untuk industri peternakan lebah madu, ekoturisme, dan 

kegiatan ekonomi lainnya (Bengen, 2000). 

Berdasarkan survey yang telah kami lakukan, di kawasan mangrove Segara Anakan 
sekarang ini sering terjadi penebangan liar atau illegal logging. Kegiatan ini dilakukan oleh 
beberapa warga dengan alasan tertentu. Sebagaimana diketahui rusaknya mangrove 
disebabkan oleh karena: penebangan liar untuk bahan pembuatan arang dan kayu bakar, 
kurangnya kepedulian warga sekitar terhadap pelestarian mangrove yang berkelanjutan atau 
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pembuatan tambak ikan dan udang. Ketika kami menyusuri sungai, ada seorang warga 
tertangkap basah membawa kayu hasil curiannya di atas perahu (Gambar 1). Dilihat dari 
peralatan (kampak) yang digunakan, pelaku dapat diketahui dari mana asalnya. Ternyata 
peristiwa ini sudah terjadi oleh orang yang sama untuk yang kedua kalinya. Entah berapa yang 
tidak diketahi dan sudah berapa banyak mangrove yang ditebang oleh orang yang tidak 
bertanggung jawab. Penebangan dilakukan oleh warga setempat atau dari luar 
Kampunglaut. 
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Gambar 1. Pak Tutur (mandor mangrove Segara 
Anakan) sedang mendekati penebang liar yang 
ketangkap basah membawa hasil tebangannya. 

Mangrove Segara Anakan 

Kawasan manggrrove Segara Anakan dibagi 3 kategori berdasarkan ketinggian 
permukaan tanahnya, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Informasi itu juga menggambarkan 
keadaan komposisi mangrovenya. Terjadinya proses sedimentasi yang mencapai 35 cm 
per tahun (informasi dari Pak Tutur, mandor mangrove Segara Anakan) menimbulkan 
permasalahan tersendiri dalam ekosistem. 

Sekarang ini, secara umum kondisi mangrove sangat memprihatinkan. Nampak adanya 
bekas penebangan liar dimana-mana. Banyak tanaman Rhizophora yang tinggal akar tunjangnya 
saja, batangnhya sudah diambil. Selain itu tumpukan kayu hasil illelal logging (Gambar 2) pun 
dapat dijumpai di beberapa titik di pinggir sungai (Gambar 3). Kemungkinan kejadian ini sudah 
berlangsung lama, terlihat adanya pangkal batang bekas tebangan yang nampak sudah lapuk 
masih terlihat. Nampak jelas bahwa kegiatan itu 

 
Gambar 2. Penebangan mangrove jenis 
api-api oleh warga. 

sulit dikendalikan, walaupun dari pihak Perhutani sudah berupaya untuk melakukan 
reboisasi atau pun penjagaaan. Namun juga usaha pelestariaan tanpa diimbangi dengan 
adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari pihak masyarakat setempat tidak akan 
menghasilkan lestarinya kawasan mangrove. Mereka akan menebang pohon mangrove 
dengan berbagai alasan dan tidak mau bersusah payah melakukan penanaman kembali. 
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Gambar 3. Tumpukan kayu mangrove hasil penebangan liar 

Hasil penebangan kayu digunakan untuk keperluan rumah tangga (kayu bakar dan bahan 
bangunan). Hal ini terlihat adanya tumpukan kayu mangrove di dekat perumahan warga 
setempat, warga Kampunglaut (Gambar 4). 

 

Gambar 4. Tumpukan kayu hasil penebangan 
di samping rumah warga Kampung Laut. 

Penerapan Sistem Kolaborasi 

Salah satu bentuk kolaborasi dengan mansyarakat setempat adalah dengan dibentukknya 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang dapat memacu sistem Pengeloaan Hutan 
Bersama Masyarakat ( PHBM). Program tersebut diwujudkan dengan adanya sistem 
empang parit, yaitu pembuatan parit yang ditebari ikan dan penanaman bakau jenis tancang 
dan kayu putih (Melaleuca leucadendron) untuk bahan pembuatan minyak kayu putih (Gambar 
5). 
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Gambar 5. Tanaman kayu putih yang 
merupakan hasil program kolaborasi 
dengan mangrove di area Segara Anakan 
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Adanya program kolaborasi yang sudah dimulai pada tahun 1998, hutan produksi masih 
tetap jalan yaitu dengan penanaman tancang dengan jarak 6 x 1 meter dan kayu putih 
pada sistem empang parit (Gambar 6). Sebagian masyarakat dapat memperoleh penghasilan dari 
hasil perikanan berupa ikan dan juga kepiting bakau. Selain itu, juga penghasilan tambahan 
dari pemanenan daun kayu putih. Terdapat 3 usaha penyulingan minyak kayu putih, yaitu: (1) 
LMDH Margo Rahayu, di Desa Grugu, Kawonganten, Cilacap; (2) LMDH Dadi Makmur, 
Desa Ujung Manik di Ujung Manik; dan (3) LMDH Perintis di Kawonganten Kidul, Bantarsari. 

 

Gambar 6. Tegakan tancang (Bruguiera 
gymnorrrhiza) pada lokasi empang parit 

Masyarakat yang mengelola empat parit ini diharuskan ikut menjaga kelestarian hutan 
mangrove. Jadi ada kerjasama yang saling menguntungkan antara Perhutani dengan warga 
setempat. Diharapkan dengan sistem kolaborasi ini dapat membantu pelestarian ekosistem 
mangrove di Segara Anakan, Cilacap, Jawa Tengah. 

Sekarang ini sulit mendapatkan tegakan bakau yang cukup besar di Segara Anakan, hal ini 
dikarenakan begitu batang bakau cukup besar maka akan ditebang oleh penebang liar. Hal ini 
menyebabkan sulit mendapatkan bibit bakau di Segara Anakan. Yang ada sekarang 
adalah pohon tancang di empang parit yang memang dijaga oleh warga yang mengelolanya. 
Sehingga di kawasan ini banyak dijumpai bibit tancang yang siap untuk pembibitan (Gambar 
7). 
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Gambar 7. Meninjau tumpukan 
buah/propagul Bruguiera gumnorrhiza 
hasil panen oleh warga 
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Pengelolaan Ekosistem yang Berkelanjutan 

Kondisi ekosistem mangrove di berbagai kawasan berbeda sesuai dengan prioritas 
pemanfaatannya. Miasalnya TNS, Palembang harus tetap dipertahankan fungsinya dan perlu 
dioptimalkan sesuai dengan pengelolaan sebuah taman nasional. Diperlukan sosialisasi 
kepada masyarakat tentang fungsi ekosistem mangrove agar mereka lebih mengenal dan 
memahami ekosistem mangrove sebagai sumberdaya alam yang harus dujaga dan 
dimanfaatkan secara berkelanjutan (Sarno, 2007). Untuk kasus di Kampunglaut, Segara 
Anakan, pendekatan yang persuasif dengan melibatkan secara langsung warga dan 
didukung oleh pihak pemerintah setempat dan investor kemungkinan besar dapat 
meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya mangrove dan pelestariannya. Ekosistem 
mangrove yang lestari dapat memberikan manfaat yang positif baik bagi warga setempat juga 
bagi lingkungan secara luas. 

Pengelolaan wilayah pesisir perlu dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan 
antara lain: keterkaitan antara lahan atas (hulu) dan kawasan pesisir (hilir) melalui 
pendekatan DAS bagi keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir. Pembangunan 
berkelanjutan sangat diperlukan, diinginkan, dan bermanfaat bagi lingkungan (Bengen, 
2004). Adanya beberapa temuan yang menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem 
mangrove, maka dalam pengelolaannya harus ada link antara peneliti dan managemen yang 
berkelanjutan (Kairo et al., 2001). 

Sasaran pengelolaan ekosistem mangrove adalah: terlaksananya perumusan kebijakan 
pengelolaan mangrove berkelanjutan oleh berbagai pihak; terwujudnya pengelolaan ekosistem 
secara tertpadu dan berbasis masyarakat; dan terwujudnya peningkatnya manfaat kelestarian 
ekosistem mangrove untuk mendukung pelestarian lingkungan pesisir, perikanan, wisata 
bahari dan keperluan ekosistem lainnya (MCRMP, 2005). 

Usaha penghijauan atau reboisasi hutan mangrove di berbagai tempat di Indonesia telah 
dilaksanakan, tetapi mengapa hasilnya kurang memuaskan? Salah satu penyebabnya adalah 
kurangnya peran serta masyarakat secara aktif (Sudarmadji, 2001). Perbaikan ekosistem 
pesisir tidak boleh dilakukan berdiri sendiri tanpa memperhatikan penghidupan masyarakat 
setempat. Upaya rehabilitasi ekosistem pesisir akan jauh lebih berhasil jika dikombinasikan 
dengan perbaikan mata pencaharian masyarakat setempat dengan melibatkan mereka secara 
aktif. Rehabilitasi harus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat 
(Dahuri et al., 2001; Bengen, 2004; Primayunta, 2006). Sumberdaya mangrove di Teluk 
Kotania, Seram Barat memberikan beragam produk dan jasa, baik yang dapat langsung 
dipasarkan maupun yang tidak, baik di sekitar mangrove maupun yang terjadi di luar dan 
jauh dari mangrove (Supriyadi dan Wouthuyzen, 2005). Komunitas masyarakat di pantai 
barat Aceh sangat tergantung pada ekosistem mangrove. Terhadap kondisi mangrove 
sebelum dan sesudah tsunami dan peran hutan mangrove secara sosioekonomi bagi 
kehidupan mansyarakat sepanjang Pantai Barat Provinsi Aceh, Indonesia (Kanagaratnam et 
al., 2006). 

Masyarakat Dusun Teluk Lombok memanfaatkan ekosistem hutan mangrove untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengancam kelestariannya. Mereka mengembangkan 
persemaian mangrove, budaya rumpur laut, pembesaran kepiting dalam keramba, dan 
pembuatan kerupuk kepiting. Keberhasilan kegiatan pelestarian ekosistem mangrove sangat 
dipengaruhi oleh keterlibatan dan peran aktif masyarakat beserta seluruh stakeholder 
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terkait; juga harus dapat meningkatkan kesejahteraan daan memperkuat kelembagaan 
masyarakat sekitar, sehingga mereka dapat merasakan secara langsung dari terjaganya 
kelestarian ekosistem hutan mangrove (Gunawan et al., 2005). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kondisi mangrove di Kampunglaut, Segara Anakan sekarang sudah mengkhawatirkan. 
Kesadaran warga masih rendah dan banyak terjadi penebangan mangrove secara liar. Untuk 
mengatasi semakin parahnya ekosistem mangrove tersebut, perlu adanya sistem 
pengelolaan yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dan masyarakat 
secara aktif. 
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