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ABSTRAK 

Mangrove adalah salah satu organisme yang hidup pada daerah pantai (pesisir) 

dengan jenis sampai 12 jenis. Habitat Mangrove sebahagian besar adalah daerah 

berlumpur,  berpasir  dan  bebatuan.  Fungsi  mangrove  merupakan  penyanggah 

bagi  ekosisitem  lain,  tempat  memijah   organisme  perairan  dan  mencegah 

terjadinya  abrasi  pantai  yang  diakibatkan  terkikisnya  sedimen-sedimen  pada 

daratan.  Terjadinya  pendangkalan  pantai  adalah  salah  satu  bentuk  apabila 

mangrove  tidaka  ada.  Pasang  tertinggi  sering  terjadi  dan  mengakibatkan 

pemukiman  sekitar  pantai  tenggelam  diakibatkan  oleh  punahnya  ekosisitem 

Mangrove. Beberapa hal tersebut diatas mayoritas diakibatkan oleh ulah manusia 

dalam memanfaatkan  mangrove tanpa melestariakannya. Dalam program kami 

ada beberapa tahapan dalam melihat ulah manusia yaitu melakukan Identifikasi 

Mangrove, Penyuluhan, Penanaman dan Pemeliharaan. 
 

Kata kunci : Mangrove, Masyarakat, Pesisir Pantai Sambuli 

 
PENDAHULUAN 

Pembangunan  dan  pertambahan  penduduk  yang  terus  meningkat  sangar 
mempengaruhi peningkatan kebutuhan pangan masyarakat. Peningkatan 

kebutuhan ini merupakan salah satu penyebab timbulnya perilaku manusia untuk 

mengekspolitasi sumberdaya alam  hayati secara berlebihan tanpa 

mempertimbangkan  aspek  kelestarian. Sumberdaya  alam  hayati  yang  terus 

dieksploitasi salah satu diantaranya adalah berada pada wilayah pesisir dan pulau- 

pulau kecil seperti hutan  mangrove, padang lamun dan terumbu karang dimana 

ketiga komponen wilayah pesisir ini  termasuk daerah paling produktif karena 

merupakan peralihan antara ekosistim darat dan laut yang saling berinteraksi dan 

merupakan habitat yang paling subur bagi organisme perairan.  Saat ini beberapa 

habitat tersebut telah mengalami degradasi yang sangat memperihatinkan. 

Hutan bakau (mangrove) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis,yang 

didominasi  oleh  beberapa  jenis  pohon  mangrove  yang  mampu  tumbuh  dan 

berkembang didaerah  pasang surut pantai belumpur (Bengen, 2000). Sementara 

diwilayah  pesisir  didefenisikan   sebagai  wilayah  dimana  dataran  berbatasan 

dengan laut. Batasan wilayah oesisir didaratan ialah daerah-daerah yang tergenang 

air maupun yang tidak tergenang air dan masih dipengaruhi  oleh proses bahari 

seperti pasang surutnya laut, angina laut dan intruksi air laut, sengakan  batasan 

wilayah pesisir dilaut adalah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses proses 

alami didaratan seperti sedimenatsi dan mengalirnya air tawar ke laut serta daerah 

laut   yang   dipengaruhi   oleh   kegiatan   kegiatan   manusia   didaratan   seperti 

penggundulan  hutan  dan  pencemaran. Kawasan  pesisir  dan  laut  merupakan 

sebuah ekosistim yang terpadu dan saling berkolerasi secara timbal balik (Sirgar 
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dan Purwaka, 2002).   Masing masing elemen dalam ekosistim   memiliki peran 

dan fungsi  yang  saling mendukung.   Kerusakan salah satu komponen ekosistim 

(daratan   dan   lautan)   secara   langsung   berpengaruh   terhadap   keseimbangan 
ekosistim keseluruhan.  Hutan mangrove merupakan elemen yang paling banyak 

berperan  dalam  menyeimbangkan  kualitas  lingkungan  dan  menetralisir  bahan 

bahan pencemar. 
Di Sulawesi Tenggara, pola eksploitasi pada wilayah pesisir dan pulau pulau 

kecil sangat  sering terjadi terutama pada ekosistim mangrove.   Hal ini ditandai 

dengan semakin  berkurangnya luasan mangrove yang ada didaerah ini dimana 

pada tahun 1992, luas mangrove  di Sulawesi tenggara sesuai interprestasi foto 

udara oleh tim yang tergabung dalam Cheicoins International Consulting Divison 

bekerjasama  dengan  Pusat  studi  Lingkungan  Universitas  Hasanuddin  adalah 

96.200 Ha (Soesilo, 1996) dan pada tahun 1996 berkurang menjadi 70.840 Ha 

(Siswanto,  1997).   Berdasarkan hasil interprestasi Citra Landast, luas mangrove 

pada tahun 1998 sekitar  26.524,4 Ha dan pada tahun 2000 mnjadi 15.326,9 Ha 

(Halili, 2001). Selanjutnya dikatakan  bahwa didaerah Muna tingkat kerusakan 

mangrove  telah  mencapai  sekitar  40  –  50  %. Banyak  darah  pantai  dimana 

sebelumnya  ditumbuhi  mangrove tetapi  kini  telkah  berubah  menjadi  lokasi 

tambak, pemukiman penduduk, industri dan jalan raya. 

Dalam tinjauan  siklus  biomassa,  hutan  mangrove  memberikan  masukan 

unsur hara  terhadap ekosistim air, menyediakan tempat berlindung dan tempat 

asuhan  bagi  anak-anak  ikan,  tempat  kawin/pemijahan  dan  lain  lain. Sumber 

makanan utama bagi organisme air di daerah mangrove adalah dalam bentuk 

partikel   bahan   organic   (detrictus).   Selama   proses   dekomposisi,   mangrove 

berangsur  angsur  meningkat  kadar  proteinnya  dan  berfungsi  sebagai  sumber 

makanan bagi berbagai organisme pemakan deposit seperti moluska, kepiting dan 

cacing.  Konsumen primer ini menjadi makanan bagi konsumen tingkat dua yang 

biasanya didominasi oleh ikan ikan buas berukuran kecil  selanjutnya dimakan 

oleh ikan predator besar yang mementuk konsumen tingkat tiga. Singkatnya, 

hutan mangrove berperan penting dalam menyediakan habitat bagi aneka ragam 

jenis jenis komoditi penting perikanan baik dalam keseluruhan maupun sebagian 

siklus hidupnya. 

Salah  satu  wilayah  pesisir  yang  mengalami  degradasi  ekosistim  yang 

merupakan efek dari perilaku eksploitasi adalah di Kelurahan Sambuli Kecamatan 

Kotamadya Kendari  Provinsi Sulawesi Tenggara.   Degradasi ekosistim tersebut 

telah berimplikasi negative terhadap kehidupan social ekonomi masyarakat pesisir 

hingga  menyebabkan  abrasi  pantai  yang   signifikan,  penurunan  kualitas  air, 

hilangnya habitat biota air dan penurunan produktivitas  perairan yang ditandai 

dengan menurunnya pendapatan masyarakat khususnya nelayan.  Beberapa faktor 

yang   mempengaruhi   kecenderungan   eksploitasi   tersebut   adalah   kurangnya 

kurangnya kesedaran dan pemahaman masyarakat tentang arti penting kelestarian 

sumberdaya alam hayati, peranan ekosistim mangrove da terumbu karang dalam 

kehidupan serta pertambahan penduduk yang menyebabkan terjadinya alih fungsi 

dari daerah penyangga dan penyedia unsur hara bagi organisme perairan menjadi 

daerah  atau  lokasi  pembangunan.   Kondisi  demikian  ini  sebanding  dengan 

eksploitasi yang terus menerus tanpa ada upaya dan konservasi untuk 

pelestariannya. 
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Oleh  sebab  itu,  sudah  mendesak  untuk  melakukan  langkah  langkah 

konservasi   dan   budidaya  bersama  seluruh  komponen  masyarakat  khususnya 

masyarakat pesisir.  Langkah langkah konservasi tersebut dijadikan sebagai suatu 

acuan dalam upaya mengendalikan dan memelihara kelestarian keanekaragaman 
hayati beserta ekosistimnya sekaligus mampu meningkatkan pendapatan 

masyarakat   pesisir   dan   nelayan   melalui   Program   Peningkatan   Kesadaran 

Masyarakat Tentang Pelestarian Mangrove Berbasis Masyarakat di Pesisir Pantai 
Sambuli Kecamatan Abeli Kotamadya Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Luasan mangrove  semakin  berkurang  menyebabkan  beberapa  biota  laut 

yang berhabitat didalamnya  mulai hilang. Kondisi ini secara langsung 

mempengaruhi nilai pendapatan masyarakat nelayan yang berdampak pada tingkat 

kesejahteraan masyarakat nelayan tersebut.  Jika tidak dilakukan upaya perbaikan 

dapat dipastikan bahwa dalam waktu yang relative singkat akan terjadi penurunan 

populasi  yang  semakin  banyak  lagi  sehingga  tidak  ada  keseimbangan  antara 

lingkungan  dan  pemanfaatannya. Titik   permasalahannya  adalah  bagaimana 

kelestarian mangrove tetap terjaga  melalui  kpedulian masyarakat dalam 

memanfaatkannya. 

Tujuan program ini adalah sebagai upaya perlindungan keestarian hutan 

mangrove dengan melibatkan masyarakat sehingga fungsi ekonomi, ekologi dan 

biologi  hutan  mangrove  selalu  terpenuhi  dalam  kehidupan  manusia  sekaligus 

merupakan  langkah  solutif  dalam  menyikapi  kondisi  masyarakat  pesisir  yang 

masih banyak mengandalkan lautan bebas sebagai lahan penangkapan. 

Luaran yang diharapkan dalam program ini adalah : 

1.  Terbinanya kesedaran masyarakat untuk memelihara dan melestarikan hutan 

mangrove. 

2.  Eksploitasi hutan mangrove dialam akan menurun sehingga populasinya terus 

lestari. 

3.  Masyarakat  pesisir  dan  nelayan  penangkap  lainnya  tidak  lagi  melakukan 

penangkapan   dilautan  bebas  yang  sangat  mengancam  keselamatan  jiwa 

mereka karena hutan mangrove merupakan habitat beberapa biota laut. 

4.  Mahasiswa  dapat  mengaplikasikan  ilmu  dan  meningkatkan  kreativitasnya 

dalam melihat kondisi lingkungan yang sangat memprihatinkan. 

Kegunaan program ini adalah : 

1.  Bagi lingkungan akan terjadi keseimbangan ekologi dan kelestarian mangrove. 

2.  Tumbuhnya jiwa dan semangat peduli lingkungan dikalangan masyarakat dan 

mahasiswa perikanan. 

3.  Sebagai hasil, akan terjadi pengurangan abrasi pantai akibat eksistensi hutan 

mangrove. 

4.  Akan terpelihara daerah ini sebagai daerah asuhan (nursery grounds), daerah 

mencari makan (feeding grounds) dan daerah pemijahan (spawning grounds) 

berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya. 

 
METODE PENDEKATAN 

Program ini dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan yaitu mulai 

pertengahan bulan Februari 2006 sampai pada bulan pertengahan Mei 

2006.Lokasi pelaksanaan program adalah di pesisir pantai Kelurahan Sambuli 

Kecamatan Abeli kotamadya Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana 

terlihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kondisi Pantai Sambuli 

 
Persiapan dan survey pendahuluan dilakukan untuk sosialisasi pada warga 

setempat setelah sosialisasi pada pemerintah dan instansi terkait.  Sosialisasi ini 

bertujuan  untuk  agar   program  ini  diketahui  oleh  seluruh  komponen  yang 

berkepentingan terutama masyarakat sekitar lokasi yang akan merasakan manfaat 

secara langsung. Pada survey pendahuluan, yang  dilakukan adalah pendataan 

informasi dari masyarakat tentang lokasi yang direkomendasikan  oleh mereka 

berdasarkan  persyaratan  persyaratan  yang  cocok  seperti  substrat  tanah  yaitu 

lempung berpasir, lokasi penanam yaitu pada daerah pasang surut dan terhindar 

kegiatan manusia. 

Bibit  yang  digunakan  adalah  yang  berasal  dari  alam  yang  ukurannya 

berkisar 20 – 30 cm.  Sebelum ditanam, bibit tersebut terlebih dahulu dipelihara 

dalam polybag, hal ini  dimaksudkan agar bibit tersebut bisa beradaptasi dengan 

substrat  tanah  tempat  penanaman,  selain  itu  diharapkan  bibit  yang  ditanam 

mempunyai ukuran yang relative sama. Pengadaan bibit berlangsung sekitar sati 

bulan yakni dari awal Februari sampai akhir Februari 2006 (Gambar 2). Sebelum 

penanaman  bakau  dilakukan,  terlebih  dahulu  dilakukan  temu  wacana  dengan 

masyarakat yang dilibatkan. Temu wacana ini sekaligus menyampaikan manfaat 

kelestarian  ekosistim  mangrove  dalam  kehidupan  manusia,  teknik  penanaman 

bakau,  pemeliharaan  dan  monitoring  serta  mengharapkan  keterlibatan  mereka 

secara kolektif dalam program ini (Gambar 3). 

 

 
 

 

Gambar 2.  Tahap Pengadaan Bibit 



PKMK-2-11-5  

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Gambar 3. Penyuluhan tentang pelestarian mangrove 

 
Setelah kegiatan  penanaman,  selanjutnya  dilaksanakan  monitoring  setiap 

dua  minggu. Hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  pertumbuhan  dan 

kelangsungan hidup bakau. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuran tinggi 

pohon secara acak dengan asumsi mewakili semua bibit yang ditanam sedangkan 

untuk mengetahui jumlah bakau yang hidup dilakukan dengan menghitung jumlah 

bakau yang mati dan sekaligus diganti dengan bibit bakau yang sidah disiapkan 

(stock) (Gambar 4). Hasil monitoring akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk 

rekomendasi  keberhasilan  penanaman  bakau  kepada  pemerintah  dan  instansi 

terkait. 

 

 
Gambar 4. Tahap Monitoring dan Pemeliharaan 

 
Alat yang digunakan dalam program ini adalah Tenda pembibitan, Meter 

rol, Gerobak mini, Tali raffia, Polybag, Kayu patok gelondongan, Papan, Senter. 

Bahan yang digunakan  dalam program ini adalah Bakau yang masih berumur 

kurang lebih 2 bulan 

Keberhasilan program ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek proses 

dan aspek hasil yang dicapai yakni ; 

1.  Aspek proses, yang dievaluasi adalah tingkat pengetahuan dan penguasaan 

teknologi serta keterlibatan masyarakat untuk mengembangkan dan 
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mengadopsi usaha program pemeliharaan hutan mangrove sebagai langkah 

efektif dalam meningkatkan kelestarian wilayah pesisir. 

2.  Aspek hasil, yang dievaluasi adalah nilai tingkat pertumbuhan bakau, nilai 

fungsi biologi  dan ekologi hutan bakau dan produktivitas penanaman bakau 

yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada dasarnya  keberadaan  mangrove  sangat  berarti  bagi  ekosistem  lain 

selain  mangrove itu sendiri. Hal ini di tandai dengan kembalinya organisme- 

organisme perairan yang melakukan pemijahan, bertelur dan melakukan aktivitas 

lainnya.  Hal  seperti  ini  juga   akan  berdampak  positif  bagi  manusia  dalam 

kehidupan sehari-hari seperti dengan tidak lagi merasakan banjir dengan naiknya 

air  laut  atau  pasang  tertinggi  dan  kembalinya  biota  laut  akan  mempermudah 

manusia dalam melakukan aktivitas penangkapan seperti ikan, udang dan banyak 

lagi. 

Kelurahan  Sambuli  kecamatan  Abeli  Kota  Kendari  Sulawesi  Tenggara 

adalah  salah  satu  daerah  yang  wilayahnya  sebagian  besar  pesisir  pantainya 

Terdregradasi atau Ekosisitem Mangrovenya punah. Hal tersebut 90% 

diakibatkan oleh ulah manusia dengan melakukan penebangan untuk kebutuhan 

sehari-hari. 

Pada  program  kali  ini  ada  beberapa  hal  yang  dilakukan  antara  lain 

melakukan  survey  lapangan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar 

ekosisitem  mangrove   punah  dan  diakibatkan  oleh  apa.  Yang  kedua  adalah 

melakukan penyemaian bibit Mangrove sebagai obyek utama dalam program ini. 

Yang ketiga adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya 

pelestarian Mangrove bagi kehidupan manusia.hal Yang terakhir adalah 

melakukan  proses  pemeliharaan   dan   monitoring  dengan  tujuan  agar  kelak 

Mangrove dapat tumbuh dengan baik, selain itu  akan diketahui berapa banyak 

jumlah satuan Mangrove  yang hidup dengan rentang waktu yang cukup lama. 

Pemilihan jenis bibit yang ditanam adalah salah satu ciri dalam tekhnik 

penanaman.   Pada   daerah   bersubstrat   lumpur   maka   jenis   Mangrove   yang 

direkomendasikan adalah  jenis Bruguiera dan Rhizophora dengan kadar garam 

(salinitas rendah) Sedangkan jenis Avicennia dan Sonneratia yang tumbuh daerah 

bersalinitas  tinggi  itu  berada  pada  daerah  bebatuan  dan  berpasir  atau  sering 

disebut pada substrat pasir berbatu. Dalam pemilihan jenis sangat penting karena 

bila jenis yang ditanam tidak cocok dengan lokasi yang direkomendasikan maka 

akan lambat proses perkembangannya atau bahkan akan mati. 
 

KESIMPULAN 

Pelestarian mangrove dikalangan masyarakat saat ini sangat kurang, hal 

tersebut  diakibatkan  kurangnya  pemahaman  tentang  pentingnya  manfaat  dari 

mangrove.   Program   peningkatan   kesadaran   masyarakat   tentang   pelestarian 

Mangrove yang berbasis masyarakat  adalah salah satu cara untuk memberikan 

pengertian  sekaligus  pengetahuan  kepada  masyarakat  bahwa  Mangrove  buat 

manusia  mempunyai  banyak  kegunaan  dan  manfaat  dengan  cara  melakukan 

penanaman dan pemeliharaan 

Kemampuan dan keamauan masyarakat untuk mengelolah dan 

melestarikan  Mangrove  telah  ada,  akan  tetapi  perhatian  dari  banyak  pihak 
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sangatlah kurang seperti Pemerintah dan Pendidikan Tinggi dalam melihat potensi 

tersebut.  Oleh  karena  itu  kiranya  perlu  ada  kerjasama  pihak  Pemerintah  dan 

Pendidikan Tinggi dalam pengelolahan mangrove yang dengan cakupan luas. 
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