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PENDAHULUAN 

 
Sebagai salah satu ekosistem pesisir, hutan mangrove merupakan ekosistem yang  khas 
dan rawan. Ekosistem yang khas ini terdapat di kawasan tropis dengan fungsi ekologis 
dan ekonomis yang dimilikinya. Fungsi  ekologis hutan mangrove antara lain : pelindung 
garis pantai, mencegah intrusi air laut, habitat (tempat tinggal), tempat mencari makan 
(feeding ground), tempat asuhan dan  pembesaran (nursery ground), tempat pemijahan 
(spawning ground) bagi aneka biota perairan, serta sebagai pengatur iklim mikro. 
Sedangkan fungsi ekonominya antara lain  penghasil keperluan rumah tangga, penghasil 
keperluan industri, dan penghasil bibit. 
 
Meningkatnya kebutuhan ekonomi yang berbasis sumberdaya alam (resource base), 
sering menimbulkan dilema bagi kelestarian sumberdaya alam. Hal ini terjadi karena 
kebutuhan konsumsi masyarakat sering tidak ditunjang oleh pengelolaan yang baik dan 
juga masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian 
sumberdaya alam, sehingga penurunan kualitas lingkungan sering dianggap sebagai 
biaya yang harus dibayar dalam suatu proses pembangunan ekonomi. 
 
Sebagian manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya dengan mengintervensi  
ekosistem mangrove. Hal ini dapat dilihat dari adanya alih fungsi lahan (mangrove) 
menjadi tambak, pemukiman, industri, dan sebagainya maupun penebangan oleh 
masyarakat untuk berbagai keperluan. Dampak ekologis akibat berkurang dan  rusaknya 
ekosistem mangrove adalah hilangnya berbagai spesies flora dan fauna yang berasosiasi 
dengan ekosistem mangrove, yang dalam jangka panjang akan mengganggu 
keseimbangan ekosistem mangrove khususnya dan ekosistem pesisir umumnya.  
 
Aktivitas manusia baik sengaja maupun tidak sengaja telah menimbulkan dampak 
terhadap ekosistem mangrove. Kegiatan manusia yang membawa dampak itu antara 
lain : Tebang habis, pengalihan aliran air tawar seperti pada pembangunan irigasi, 
konversi menjadi lahan pertanian atau perikanan, pembuangan sampah padat dan cair 
(Sewage), pencemaran minyak serta penambangan dan ekstraksi mineral. 
  
Untuk mengantisipasi konflik dan dampak negatif yang terjadi akibat aktivitas manusia, 
diperlukan suatu stretegi kebijakan pengelolaan yang tepat dengan menerapkan prinsip-
prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan ekologis  
dengan tetap memperoleh manfaat ekonomisnya secara berkelanjutan. 
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Pentingnya pengelolaan hutan mangrove dalam menunjang ekonomi masyarakat pesisir  
dewasa ini menjadi sebuah perhatian khusus. Hal tersebut dikarenakan oleh fungsi dan 
peran hutan mangrove yang esensial dan beraneka ragam. Vegetasi ini berperan begitu 
besar dalam menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem pantai dan pesisir.  
 
 

 

POKOK PIKIRAN 
 
 

Hutan  mangrove  adalah  hutan  yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara 
teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut tetapi tidak 
terpengaruh oleh iklim. Sedangkan daerah pantai adalah daratan yang terletak di bagian  
hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berbatasan dengan laut dan masih dipengaruhi 
oleh pasang surut, dengan kelerengan  kurang dari 8% (Departemen Kehutanan, 1994 
dalam Santoso, 2000). 
 
Dampak dari aktivitas manusia terhadap ekosistem mangrove, menyebabkan luasan 
hutan mangrove turun cukup menghawatirkan. Luas hutan mangrove di Indonesia turun 
dari 5,21 juta hektar antara tahun 1982–1987, menjadi 3,24 hektar, dan makin 
menyusut menjadi 2,5 juta hektar pada tahun 1993 (Widigdo, 2000). Bergantung cara 
pengukurannya, memang angka-angka di atas tidak sama antar peneliti. Khazali (1999), 
menyebut angka 3,5 juta hektar, sedangkan Lawrence (1998), menyebut kisaran antara 
3,24 – 3,73 juta hektar. 
 
Adapun komponen pengelolaan mangrove yang merupakan bagian dari sumberdaya 
kelautan tropika dapat dilihat dari gambar berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Komponen Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Tropika 



ANALISIS KRITIS 
 

 

Hubungan sumberdaya alam, lingkungan dan ekonomi dapat dilihat melalui gambar di 
bawah ini. Dari gambar 2. terlihat bagaimana pola hubungan ketiga sub elemen 
tersebut, seperti pada arus a (Arus bahan baku yang mengalir dalam produksi dan 
konsumsi atau aktivitas perekonomian). Arus b (Dampak aktivitas ekonomi terhadap 
kualitas lingkungan alam). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Hubungan SDA, lingkungan dan aktivitas ekonomi 
 
Pada kenyataan proses tersebut tidak terpusat karena pemanfaatan SDA memiliki 
dampak langsung pada kualitas lingkungan sehingga perlu pendekatan secara 
konprehensif dalam pemanfaatan dan pengelolaan sekaligus mengamati dampak dari 
penggunaan sumberdaya alam. Kerusakan lingkungan akan terjadi akibat aktivitas 
manusia, sistem ekonomi dan institusi yang berorientasi pada profit tanpa 
memperhatikan sustainability. 

 
Dalam melakukan usaha pengelolaan hutan mangrove yang lestari, perlu dilakukan 
langkah-langkah pengelolaan yang terarah. Pengelolaan ini dibangun melalui 
pendekatan sistem yang terpadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Sistem Pengelolaan Mangrove 



Pengelolaan mangrove didasarkan atas tiga tahapan utama (isu-isu). Isu-isu tersebut 
adalah : isu ekologi dan sosial ekonomi, kelembagaan dan perangkat hukum, serta 
strategi dan pelaksanaan rencana. 
 

 Isu Ekologi dan Isu Sosial Ekonomi  
Isu ekologi meliputi dampak ekologis intervensi manusia terhadap ekosistem 
mangrove. Berbagai dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem mangrove 
harus diidentifikasi, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi di kemudian 
hari. Adapun isu sosial ekonomi mencakup  aspek kebiasaan manusia (terutama 
masyarakat sekitar hutan mangrove) dalam memanfaatkan sumberdaya 
mangrove. Begitu pula kegiatan industri, tambak, perikanan tangkap, 
pembuangan limbah, dan sebagainya  di sekitar hutan mangrove harus 
diidentifikasi dengan baik. 
 

 Isu Kelembagaan dan Perangkat Hukum  
Di samping lembaga-lembaga lain, Departemen Pertanian dan Kehutanan, serta 
Departemen Kelautan dan Perikanan, merupakan lembaga yang sangat 
berkompeten dalam pengelolaan mangrove. Koordinasi antar instansi  yang 
terkait dengan pengelolaan mangrove adalah mendesak untuk dilakukan saat ini.  
Aspek perangkat hukum adalah peraturan dan undang-undang yang terkait 
dengan pengelolaan mangrove. Sudah cukup banyak undang-undang dan 
peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan instansi-instansi yang terkait dalam 
pengelolaan mangrove. Yang diperlukan sekarang ini adalah penegakan hukum 
atas pelanggaran  terhadap perangkat hukum tersebut. 
 

 Strategi dan Pelaksanaan Rencana  
Dalam kerangka pengelolaan dan pelestarian mangrove, terdapat dua konsep 
utama yang dapat diterapkan. Kedua konsep tersebut pada dasarnya memberikan 
legitimasi dan pengertian bahwa mangrove sangat memerlukan pengelolaan dan 
perlindungan agar dapat tetap lestari. Kedua kosep tersebut adalah perlindungan 
hutan mangrove dan rehabilitasi hutan mangrove (Bengen, 2001). Salah satu cara 
yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap keberadaan hutan 
mangrove adalah dengan menunjuk suatu kawasan hutan mangrove untuk 
dijadikan kawasan konservasi, dan sebagai bentuk sabuk hijau di sepanjang pantai 
dan tepi sungai. 

 
Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove secara ideal seharusnya  
mempertimbangkan kebutuhan masyarakat namun tidak menganggu keberadaan dari 
sumberdaya tersebut. Dalam upaya ini Departemen Kehutanan telah memperkenalkan 
suatu pola pemanfaatan yang disebut "silvofishery" dengan bentuk tumpangsari. Pola ini 
adalah kombinasi antara tambak/empang dengan tanaman mangrove. Pola ini dianggap 
paling cocok untuk pemanfaatan ekosistem mangrove saat ini. Dengan pola ini 
diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan sedangkan ekosistem 
mangrove masih tetap terjamin kelestariannya (Departemen Kehutanan, 1994). 
 
Selain itu, untuk tujuan perencanaan dan pengelolaan kawasan mangroe yang rasional 
dan bijak, maka diperlukan suatu penilaian yang menyeluruh (comprehensif asessment) 
melalui pendekatan valuasi ekonomi agar tercapai tujuan pembangunan yang 
berkelanjutan yaitu alokasi sumberdaya yang efisien dengan perolehan manfaat yang 
maksimal dan lestari. 
 



KESIMPULAN 
 
 
Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang unik dan khas yang 
bernilai ekologis dan ekonomis. Aktivitas manusia baik sengaja maupun tidak sengaja 
telah menimbulkan dampak terhadap ekosistem mangrove. Mengingat besarnya 
dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem hutan mangrove, maka diperlukan 
pengelolaan mangrove yang meliputi aspek perlindungan dan konservasi.  
 
Dalam melakukan usaha pengelolaan hutan mangrove yang lestari, perlu dilakukan 
langkah-langkah pengelolaan yang terarah. Pengelolaan ini dibangun melalui 
pendekatan sistem yang terpadu. Pengelolaan mangrove didasarkan atas tiga tahapan 
utama (isu-isu). Isu-isu tersebut adalah : isu ekologi dan sosial ekonomi, kelembagaan 
dan perangkat hukum, serta strategi dan pelaksanaan rencana. Dalam rangka 
pengelolaan ini, perlu juga dikembangkan suatu pola pengawasan pengelolaan 
mangrove yang melibatkan semua unsur masyarakat yang terlibat. 
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