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Teman-teman masih ingat dengan peristiwa 

Bencana Tsunami 26 Desember 2004 yang banyak 

membawa korban? Mungkin  teman-teman dan 

saudara kita sendiri yang mengalaminya? Bencana 

Alam tsunami mengingatkan kita bahwa bencana 

alam adalah bagian dari negeri ini yang harus kita 

pahami. Sebagai negeri yang akrab dengan 

bencana, pemahaman bahwa akibat buruk dari 

suatu bencana seharusnya disadari oleh seluruh 

warganya. Salah satu cara untuk meminimalkan 

akibat dari bencana adalah mengelola lingkungan 

(environment) dengan penuh kearifan dan 

kebijakan.  

 

Teman-teman, sebenarnya di Negara kita sudah 

ada tatatertib mengenai pengelolaan Sumber 

Daya Alam yang ada di Indonesia. Yaitu UU No 41 

tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah 

mengingatkan bahwa pengelolaan dan pelestarian 

HUTAN sebagai salah satu bagian terpenting dari 

lingkungan adalah mutlak dan wajib dilakukan.  

 

Pasal 1 ayat 8-9 UU No 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan mengatakan : 

 

8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang 

mempunyai fungsi pokok sebagai 
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perlindungan sistem penyangga kehidupan 

untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 

mengendalikan erosi, mencegah intrusi air 

laut, dan memelihara kesuburan tanah. 

 

9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan 

dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai 

fungsi pokok pengawetan keanekaragaman 

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 

 

Dari Undang-undang tersebut diatas, dan jika 

kita bicara tentang salah satu ekosistem hutan 

yang mempunyai fungsi sebagai hutan lindung dan 

hutan konservasi, sayangnya fungsi ini sudah 

bergeser karena telah banyak disalahgunakan 

demi kepentingan uang dan bisnis, yang akan kita 

bahas bersama disini adalah: Hutan Mangrove.  

 

Apa sih Hutan Mangrove itu ya? 

Teman-teman, Mangrove berasal dari kata 

mangue/mangal (Portugis) dan grove (Inggris). 

Secara umum hutan mangrove dapat didefinisikan 

sebagai suatu tipe ekosistem hutan yang tumbuh 

di suatu daerah pasang surut (pantai, laguna, 

muara sungai) yang tergenang pasang dan bebas 

pada saat air laut surut dan komunitas 
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tumbuhannya mempunyai toleransi terhadap 

garam (salinity) air laut.   

 

Atau bisa juga diartikan hutan yang tumbuh di 

muara sungai, daerah pasang surut atau tepi laut. 

Tumbuhan mangrove bersifat unik karena 

merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang 

hidup di darat dan di laut. Umumnya mangrove 

mempunyai sistem perakaran yang menonjol yang 

disebut akar nafas (pneumatofor). Sistem 

perakaran ini merupakan suatu cara adaptasi 

terhadap keadaan tanah yang miskin oksigen atau 

bahkan anaerob.  

 

Disamping itu juga hutan mangrove juga 

merupakan habitat bagi beberapa satwa liar yang 

diantaranya terancam punah, seperti Harimau 

Sumatera (Panthera tigris sumatranensis), 

Bekantan (Nasalis larvatus), Wilwo (Mycteria 
cinerea), Bubut Hitam (Centropus nigrorufus), 

dan Bangau Tongtong (Leptoptilus javanicus) dan 

tempat persinggahan bagi burung-burung migran. 

 

Tumbuh-tumbuhan ini, yang hidup di ekosistem 

mangrove adalah tumbuhan yang bersifat 

halophyte, atau mempunyai toleransi yang tinggi 
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terhadap tingkat keasinan (salinity) air laut dan 

pada umumnya bersifat alkalin.  

 

Ada sebutan lain untuk Hutan Mangrove di 

Indonesia lho? Apakah teman-teman sudah tahu? 

Hutan Mangrove ini sering juga disebut hutan 

bakau. Tetapi istilah ini sebenarnya kurang tepat 

karena bakau (rhizophora) adalah salah satu 

family tumbuhan yang sering ditemukan dalam 

ekosistem hutan mangrove.  

 

Kekayaan Hutan Mangrove 

Teman-teman tidak menyangka ya kalau di hutan 

mangrove ini ternyata kaya juga dengan 

keanekaragaman hayatinya lho? Kaya dan beragam 

akan flora dan faunanya. Mau tau? Kita bahas 

satu persatu yuk....  

 

Flora-flora yang hidup pada hutan mangrove 

 

Flora ekosistem 

hutan mangrove 

sangat bervariasi, 

tetapi pada 

umumnya adalah 

flora yang bersifat 

halofit (tahan 
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terhadap genangan air laut). Dari variasi atau 

beraneka jenis tumbuhan yang dapat dijumpai di 

hutan bakau ini,  hanya sekitar 54 spesies dari 20 

genera, anggota dari sekitar 16 suku, yang 

dianggap sebagai jenis-jenis mangrove sejati. 

Yakni jenis-jenis yang ditemukan hidup terbatas 

di lingkungan hutan mangrove dan jarang tumbuh 

di luarnya. Dari jenis-jenis tersebut, sekitar 39 

jenisnya ditemukan tumbuh di Indonesia; 

menjadikan hutan bakau atau mangrove Indonesia 

sebagai yang paling kaya jenis di lingkungan 

Samudera Hindia dan Pasifik. Total jenis 

keseluruhan yang telah diketahui, termasuk jenis-

jenis mangrove ikutan, adalah 202 spesies 

 

Banyak sekali ya teman-teman? Dari jenis-jenis 

tumbuhan yang hidup di hutan mangrove yang 

telah disebutkan diatas,  antara lain adalah :  

 

Avicenniaceae  :Api-api, Black Mangrove, dll  

Combretaceae :Teruntum, White Mangrove, 

Zaragoza Mangrove, dll  

Arecaceae   :Nypa, Palem Rawa, dll  

Lythraceae   :Sonneratia, dll  

Rhizophora stylosa  : Tongke Besar   

Rhizophora apiculata  : Tinjang   

Bruguiera parvilofa  : Bius   
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Bruguiera sexangulata  :Tancang   

Bruguiera gymnorhyza  :Tinjang Merah   

Sonneratia alba   :Pedada Bogem 

Sonneratia caseolatis :Padada   

Xylocarpus granatum :Nyirih  

Heritiera littoralis  :Bayur Laut   

Lumnitzera racemora  :Tarumtum   

Carbera manghas   :Bintaro  

Nypa fruticans   :Nipah  

 

Nah, dari beberapa jenis tanaman di hutan 

mangrove ini, sedikit pembahasan dan keistimewa 

an yang dipunyai masing-masing jenis tanaman di 

hutan mangrove. Keistimewaan ini memang harus 

dimiliki untuk menghadapi lingkungan yang 
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ekstrim di hutan bakau, tetumbuhan beradaptasi 

dengan berbagai cara. Secara fisik, kebanyakan 

vegetasi mangrove menumbuhkan organ khas 

untuk bertahan hidup.  Seperti aneka bentuk akar 

dan kelenjar garam di daun. Namun ada pula 

bentuk-bentuk adaptasi fisiologis. Beberapa 

keistimewaan sebagai cara adaptasi yang dimiliki 

oleh tumbuhan di mangrove ini antara lain: 

 

 

Api-api Avicenniaceae tegak di tepi laut. Dengan 

posisi tegak, akar napas yang muncul ke atas  

lumpur pantai. 

Pohon-pohon bakau 

(Rhizophora spp.), 
yang biasanya 

tumbuh di zona 

terluar, 

mengembangkan 

akar tunjang (stilt 

root) untuk 

bertahan dari 

ganasnya 

gelombang. Pidada 

(Sonneratia spp.) 

menumbuhkan akar 

napas  
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(pneumatophore) muncul dari pekatnya lumpur 

untuk mengambil oksigen dari udara. Pohon 

Kendeka (Bruguiera spp.) mempunyai akar lutut 

(knee root), sementara pohon-pohon Nirih 

(Xylocarpus spp.) berakar papan yang memanjang 

berkelok-kelok; keduanya untuk menunjang 

tegaknya pohon di atas lumpur, sambil pula 

mendapatkan udara bagi pernapasannya.  

 

Untuk mengatasi salinitas yang tinggi, Api-api 

mengeluarkan kelebihan garam melalui kelenjar di 

bawah daunnya. Sementara jenis yang lain, 

seperti Rhizophora Mangle, mengembangkan 

sistem perakaran yang hampir tak tertembus air 

garam. Air yang terserap telah hampir-hampir 

tawar, sekitar 90 - 97% dari kandungan garam di 

air laut tak mampu melewati saringan akar ini. 

Garam yang sempat terkandung di tubuh 

tumbuhan, diakumulasikan di daun tua dan akan 

terbuang bersama gugurnya daun. 

 

Selain itu, mengingat keberadaannya yang selalu 

terendam air laut yang asin dan sukarnya 

memperoleh air tawar, tanaman hutan mangrove 

ini harus berupaya mempertahankan kandungan 

air di dalam tubuhnya. Padahal lingkungan lautan 

tropika yang panas mendorong tingginya 
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penguapan. Beberapa jenis tumbuhan hutan bakau 

mampu mengatur bukaan mulut daun (stomata) 

dan arah hadap permukaan daun di siang hari 

terik, sehingga mengurangi evaporasi (penguapan) 

dari daun. 

 

Cukup rumit juga ya teman-teman? Berarti 

tanaman di hutan mangrove ini harus betul-betul 

”pandai” dalam mengatur siasat supaya bisa tetap 

bertahan hidup.  

 

Fauna-fauna yang hidup pada hutan mangrove 

 

Sementara 

fauna 

ekosistem 

hutan 

mangrove juga 

sangat 

beragam, mulai 

dari hewan-

hewan 

vertebrata 

seperti 

berbagai jenis 

ikan, burung, 

dan hewan 
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amphibia, dan ular sampai berbagai jenis hewan 

invertebrata seperti insects, crustacea (udang-

udangan), moluska (siput, keong, dll), dan hewan 

invertebrata lainnya seperti cacing, anemon dan 

koral. 

Hutan 

mangrove juga 

merupakan 

habitat bagi  

beberapa 

satwa liar 

yang 

diantaranya 

terancam  

punah, seperti Harimau Sumatera (Panthera 
tigris sumatranensis), Bekantan (Nasalis 
larvatus), Wilwo (Mycteria cinerea), Bubut Hitam 

(Centropus nigrorufus), dan Bangau Tongtong 

(Leptoptilus javanicus), dan juga sebagai tempat 

persinggahan bagi burung-burung migran. 

 

Fungsi Hutan Mangrove 

Dengan banyaknya flora dan fauna yang tinggal di 

hutan mangrove ini, bukan berarti tidak 

mempunyai maksud, justru sebaliknya.  Bahwa 

hutan mangrove ini mempunyai fungsi-fungsi yang 

sangat penting, diantaranya: 
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 Bioekologis, merupakan unsur vital sebagai 

penyeimbang ekosistem.  

 Konservasi, sebagai perlindungan untuk 

daerah pantai.  

 Pelindung alami yang paling kuat dan praktis 

untuk menahan erosi pantai. 

 Sebagai tempat hidup dan berkembang biak 

ikan, udang, burung, monyet, buaya dan 

satwa liar lainnya yang diantaranya endemik 

(asli dari tempat tersebut dan tidak 

terdapat pada tempat lain). 

 Mengingat ekosistem hutan mangrove yang 

unik ini, dan keberadaannya diantara daratan 

dan lautan, dan letak itulah yang membuat 

hutan mangrove berfungsi utama sebagai 

penahan dan pelindung dari abrasi air laut 

dan pengikisan pantai oleh air laut, penahan 

intrusi air laut ke darat, penahan lumpur dan 

perangkap sedimen. Data tahun 2007, 

mengungkapkan bahwa sekitar 42,6 km 

daratan pantai dari 114 km garis pantai di 

Indramayu telah tergerus abrasi. 

 Sebagai penghasil sejumlah besar makanan 

bagi plankton yang merupakan sumber 

makanan utama biota laut.  

 Sebagai daerah asuhan (nursery grounds), 

tempat mencari makan (feeding grounds), 
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dan daerah pemijahan (spawning grounds- 
bertemunya sel telur dan sperma ikan-ikan) 

berbagai jenis ikan, udang dan biota laut 

lainnya.  

 Sebagai habitat (tempat tinggal bagi 

beberapa satwa liar), seperti burung, 

reptilia (biawak, ular), dan mamalia (monyet).  

 

Sedemikian pentingnya ya fungsi hutan mangrove? 

Makanya kita juga harus bisa ikut menjaganya, 

teman-teman. Karena ternyata selain fungsi yang 

sudah kita bahas diatas, sekarang kita coba bahas 

untuk kegunaan dan manfaat hutan mangrove bagi 

kehidupan. 

 

Manfaat Hutan Mangrove 

Teman-teman, tak kalah penting dengan 

fungsinya, hutan mangrove banyak juga 

manfaatnya bagi kehidupan, diantaranya: 

 Penghasil Kayu 

Kita dapat menggunakan kayu dari berbagai 

jenis tumbuhan mangrove untuk berbagai 

keperluan. Misalnya untuk bahan baku industri 

kertas, bisa dimanfaatkan dari jenis 

Rhizophora sp., Avicennia sp., dan Brugulera 
sp.. Ekstrak kulit kayu bakau (Rhizophora sp.) 

juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan 
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penyamak kulit. Sebagai penghasil kayu 

konstruksi, kayu bakar, bahan baku arang, dan 

bahan baku kertas.  

 

 Sumber Mata Pencaharian Masyarakat 

Hutan mangrove secara tradisional telah 

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan oleh 

masyarakat yang tinggal di daerah sekitarnya. 

Selain untuk mencari ikan, udang, kepiting, dan 

berbagai macam kerang, masyarakat juga 

mengambil kayunya utnuk keperluan sehari-hari 

atau sebagai sumber mata pencaharian. Selain 

itu, kawasan hutan ini juga dipakai sebagai 

tempat bagi tambak untuk keperluan budi daya 

bandeng dan udang.  

 

 Sumber Pangan 

Ini tidak perlu diperjelas lagi, sebab hutan 

mangrove merupakan habitat bagi berbagai 

jenis ikan, udang, kepiting, dan kerang. Selain 

itu, pada formasi hutan mangrove yang 

terdapat nipah sebagai vegetasi utamanya, 

maka nira hasil sadapan nipah bisa 

dimanfaatkan. Kadar gulanya hingga 17 %. 

Belum lagi daunnya yang bisa digunakan sebagai 

atap rumah, dinding, tikar, keranjang, dan lain-

lain, meskipun masyarakat sekitar lebih sering 
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memanfaatkannya sebagai pengganti kertas 

rokok. 

 

 Sumber Bahan Obat-obatan 

Sudah bukan rahasia lagi kalau tumbuhan (dan 

juga hewan) banyak mengandung khasiat untuk 

pengobatan, tak terkecuali tumbuhan dari jenis 

mangrove. Kalau hingga kini belum dikutak-

kutik, mungkin di masa mendatang bisa ada 

penelitian tentang manfaat tumbuhan mangrove 

sebagai tanaman obat. Iya nggak? Syaratnya 

satu: mangrove tetap dijaga kelestariannya, 

dan tidak terburu punah. Sekarangpun, daun 

dari tumbuhan mangrove jenis Brugulera 
exangula telah diketahui sebagai penghambat 

tumor. Sedangkan Ceriops tagal dan Xylocrpus 
mollucensis sebagai obat gigi. Yah... daripada 

sakit hati, mendingan sakit gigi 'kan? Toh 

mangrove bisa dijadikan sebagai bahan obat. 

 

 Tempat Kegiatan Wisata Alam 

Walaupun mungkin tidak semewah dan 

seromantis Gondola di Venesia, tapi bersampan 

di hutan mangrove cukup mengasyikkan lho. 

Apalagi di sana bisa hunting foto, mengamati 

burung, maupun menjumpai aneka satwa yang 

tidak bakalan kita jumpai di tengah kota. Hutan 
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mangrove ini bisa menjadi alternatif tujuan 

wisata sebagai lokasi wisata alam. Dengan 

promosi yang kuat, dapat menambah pemasukan 

bagi pemerintah setempat. 

 

 Sarana Penelitian dan Pendidikan 

Karena keunikan formasi hutan mangrove, maka 

hutan ini menyediakan sarana penelitian yang 

sangat kaya bagi berbagai bidang ilmu. 

 

Rusaknya Hutan Mangrove 

Teman-teman, sangat disayangkan, dengan 

keindahan alam dan keunikan yang dimiliki hutan 

mangrove ternyata membuat manusia mempunyai 

keinginan yang lain untuk memanfaatkan yang 

berlebihan dibandingkan dengan menjaga 

kelestariannya. 

 

Sumber-sumber pengrusakan hutan mangrove 

antara lain : 

 usaha tambak udang  

 penebangan kayu dan logging  

 penambangan minyak lepas pantai  

 pencemaran bibir pantai  

 urbanisasi dan perluasan wilayah  

 pembangunan jalan dan infrastruktur  
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Pengrusakan dan penghancuran ekosistem hutan 

mangrove di dunia dan juga di Indonesia sangat 

mengkhawatirkan. Di India, Vietnam, dan Filipina 

sebagai contoh, lebih dari 50% kawasan hutan 

mangrove telah hancur selama satu abad terakhir 

ini. Pengrusakan hutan mangrove terjadi dengan 

sangat cepat dalam kurun waktu terakhir ini, dan 

hampir semuanya dipicu oleh kepentingan 

ekonomi. 

 

Di Sundarban, salah satu hutan mangrove 

terbesar di dunia yang terletak di India, 

pengrusakan hutan mangrove juga terjadi dengan 

sangat pesat. Warisan dunia UNESCO (UNESCO 

world heritage) ini memiliki luas kurang lebih 

4200 km2 dan sebagian besar adalah ekosistem 

hutan mangrove. Disana merupakan habitat 

banyak flora dan fauna, dan salah satunya adalah 

Harimau Bengali (royal bengal tiger) yang 

terancam punah akibat perusakan habitatnya.  

 

Indonesia adalah negara yang mempunyai 

ekosistem hutan mangrove terluas di dunia 

dengan luas sekitar 3,8 juta hektar, diikuti 

Brazil, Australia, Nigeria, dan Mexico. Indonesia 

memiliki sekitar 40% dari total hutan mangrove 
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di dunia, dan dari jumlah itu sekitar 75% berada 

di Papua.  

 

Peta dibawah ini bisa menjadi petunjuk bahwa 

Indonesia merupakan pemilik ekosistem hutan 

mangrove yang paling besar di dunia.  

 

distribusi hutan mangrove, coral dan rumput laut di 
dunia, sumber diambil dari sini 
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Bisa teman-teman lihat, betapa kayanya 

Indonesia dengan hutan mangrove-nya. Kekayaan 

itulah yang seharusnya dijaga dan dipelihara. 

Sekali lagi, untuk lingkungan dunia yang lebih baik. 

 

Informasi di Indonesia tentang hutan hutan 

mangrove yang mengalami kerusakan, diantaranya: 

Di Riau, sekitar 6 pulau telah tenggelam akibat 

abrasi air laut. Keenam pulau itu adalah Nipah, 

Barkih, Raya, Jenir, Desa Muntai dan Sinabo. 

Tenggelamnya pulau-pulau itu adalah akibat 

pemanfaatan yang berlebihan pada hutan 

mangrove yang membabi-buta di Riau.  

 

Di Jawa Tengah, kerusakan hutan mangrove 

diperkirakan sekitar 90% dari total hutan 

mangrove yang ada di pantura Jateng. Kerusakan 

itu terjadi di 7 kabupaten yaitu Rembang, Demak, 

Jepara, Kota Semarang, Kendal, Kota Tegal, dan 

Brebes. Abrasi pantai akibat pengrusakan 

mangrove di tujuh daerah tersebut adalah 

sekitar 5.400 hektar. 
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Di Kalimantan Timur, kurang lebih 370.000 

hektar hutan bakau di provinsi itu sudah hancur 

dan dialihkan fungsinya menjadi tambak udang.  

Sementara luas hutan bakau yang ada 

diperkirakan tinggal 512.000 hektar.  

Salah satu bentuk pemanfaatan berlebihan, menebang 
kayu tanpa memperhatikan kelestarian 

 

Di Bekasi, dari sekitar 15.000 hektar hutan 

mangrove yang ada, kini tinggal hanya sekitar 600 

hektar saja yang tersisa. Pengrusakan itu 

disebabkan oleh pembabatan hutan oleh 

masyarakat sekitar dan juga oleh pemukiman. 

 

Hal ini dialami juga di ibukota negara, Jakarta. 

Sejak pembangunan bandara Soekarno Hatta di 

perbatasan utara Jakarta-Tangerang, ribuan 
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hektar hutan mangrove di kawasan itu harus 

dibabat. Belum lagi dengan pembangunan jalan tol 

 

yang menghubungkan bandara dengan kota 

Jakarta yang membelah ekosistem hutan 

mangrove. Hal ini masih ditambah dengan 

pembangunan tower-tower iklan dan pelebaran 

daerah pemukiman untuk masyarakat pendatang 

yang semakin membuat hutan mangrove di utara 

Jakarta makin merana. 

 

Dari kawasan Cengkareng, Muara Angke, Pluit, 

Kapuk-Penjaringan, Ancol, sampai Cilincing-

Marunda, teman-teman dapat menyaksikan bahwa 
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hutan mangrove ditebang demi beberapa 

kepentingan bisnis. Kita ambil contoh Kawasan 

Cagar Alam Muara Angke (yang sebagian besar 

adalah ekosistem hutan mangrove) yang sebagian 

besar lahannya dipakai untuk kepentingan bisnis 

perumahan tanpa menghiraukan kegunaan lahan 

tersebut sebagai penahan abrasi air laut dan 

penahan intrusi (masuknya air laut bercampur 

dengan air tanah) air laut ke daratan. Belum lagi 

dengan habitat fauna yang akhirnya harus 

tersingkir dari situ. 

 

Teman-teman, akhirnya  kita hanya bisa meringis 

menyaksikan ternyata intrusi air laut di kota 

Jakarta semakin hari semakin luas. Tentunya 

selain penggunaan air tanah yang semena-mena di 

Jakarta, intrusi itu juga disebabkan oleh makin 

berkurangnya ekosistem hutan mangrove di utara 

Jakarta yang berfungsi menahan intrusi tersebut. 

 

Dan masih banyak contoh lain pengrusakan hutan 

mangrove di Indonesia. 

 

Jika hal itu dibiarkan, dalam beberapa puluh 

tahun kedepan, hutan mangrove di Indonesia akan 

tinggal kenangan. Dan Indonesia, yang menjadi 

surga mangrove terbesar didunia, akan merasakan 
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akibat yang sangat parah dari rusaknya ekosistem 

mangrove itu.  

 

Harga yang dibayar akibat perusakan teramat 

sangat mahal dibandingkan harga sebuah 

konservasi. 

  

Maka dari itu semua, teman-teman. Demi 

lingkungan bumi, demi anak cucu manusia, demi 

masa depan planet ini, dan demi bumi yang lebih 

bersahabat bagi manusia, kita yang hidup pada 

masa sekarang harusnya mampu untuk melakukan 

tindakan dan berupaya untuk menyelamatkan 

hutan mangrove.  

 

Karena jika hutan mangrove tidak segera di 

reboisasi (dilakukan penanaman kembali) 

secepatnya dan dijaga kelestariannya, maka 

tunggulah saatnya negara kepulauan Indonesia 

tinggal kenangan sejarah yang terhapus dari peta 

dunia. 

 

Wah….. mengapa mengerikan seperti itu ya 

teman-teman? Berarti memang kita harus segera 

bertindak, mengingat bahaya yang akan 

menghadang kita sedemikian besar.  
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Reboisasi yuk... 

Upaya-upaya kita yang mesti dilakukan salah 

satunya ya mananami kembali hutan mangrove 

yang sudah parah. Selain itu, ternyata 

pemerintahpun yang melalui Departemen 

Kehutanan juga perlu dan sudah mengeluarkan 

kebijakan yang diharapkan mampu menyelamatkan 

kekayaan alam berupa hutan tropis yang tersebar 

di seluruh penjuru nusantara. Salah satu 

kebijakannya adalah tentang upaya penyelamatan 

hutan mangrove yang selanjutnya pada tahun 

1992 dibentuk Pusat Informasi Mangrove 

(Mangrove Information Center).  

 

Mangrove Information Center (MIC) merupakan 

proyek kerjasama antara Pemerintah Indonesia 

melalui Proyek Pengembangan Pengelolaan Hutan 

Mangrove Lestari dan Pemerintah Jepang melalui 

Lembaga Kerjasama Internasional Pemerintah 

Jepang melalui Japan International Corporation 

Agency (JICA). 

 

Proyek kerjasama ini terdiri dari beberapa 

tahapan. Tahap pertama dimulai pada tahun 1992 

dan berakhir tahun 1997. Pada tahapan ini, 

Pemerintah Jepang mengirim team untuk 

melakukan identifikasi hal-hal apa saja yang 
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dibutuhkan dan dilakukan. Dari hasil identifikasi 

ini, dibentuklah team bersama antara Pemerintah 

Indonesia dan Pemerintah Jepang dan selanjutnya 

sepakat untuk membangun Proyek Pengelolaan 

Hutan Mangrove Lestari. Proyek ini bertujuan 

untuk mendata dan merinci cara-cara reboisasi 

yang bisa dilakukan untuk memulihkan kondisi 

hutan mangrove yang sudah mengalami kerusakan.  

 

Nah, teman-teman, usaha pemerintah inipun 

ternyata membuahkan hasil, salah satunya telah 

ditemukan tentang bagaimana cara persemaian 

bibit dan penanaman mangrove. Selain itu, 

diterbitkan juga buku panduan penanaman 

mangrove. Hasil yang dicapai pada tahap ini 

adalah penentuan model pengelolaan hutan 

mangrove lestari, penerbitan beberapa buku 

seperti; buku panduan (guide book) persemaian 

bibit dan penanaman mangrove, buku-buku yang 

berkaitan dengan mangrove, dan reboisasi atau 

penanaman mangrove seluas 253 hektar di 

kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA).  

 

Usaha reboisasi hutan mangrove yang telah 

dilakukan oleh The Mangrove Information Center 

memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat 

di daerah pesisir, dan didaerah kotapun lebih 
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tersedia untuk kebutuhan oksigennya. Yang lebih 

penting dari itu adalah meningkatkan rasa aman 

dari bencana tsunami bagi masyarakat yang 

berdekatan dengan hutan mangrove tersebut.  
 

Usaha penyelamatan hutan mangrove dengan jalan reboisasi 
 

Selain itu, kesadaran dan kepedulian masyarakat 

terhadap pentingnya pelestarian hutan mangrove 

semakin meningkat. Ini dibuktikan dengan 

semakin banyaknya sekolah-sekolah (dari sekolah 

dasar sampai perguruan tinggi) dan industri 

pariwisata dengan secara sukarela untuk ikut 

serta menanam pohon mangrove di beberapa 

tempat seperti di kawasan konservasi The 

Mangrove Information Center dan Pulau Serangan 

yang bibit-bibit pohon mangrovenya disediakan 
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oleh pihak The Mangrove Information Center. 

Usaha lain yang dilakukan oleh The Mangrove 

Information Center untuk meningkatkan 

kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang 

pentingnya pelestarian lingkungan adalah dengan 

membuka kegiatan wisata alam (ecotourism) 

sehingga masyarakat dapat melihat, menikmati 

dan berinteraksi dengan lingkungan secara 

langsung di kawasan hutan mangrove tersebut. 

 

Nah, teman-teman. Kitapun bisa mempunyai peran 

yang sangat besar untuk ikut melestarikan hutan 

mangrove. Caranya mudah lho? Ini bisa dilakukan 

apabila Anda sedang pergi berjalan-jalan di 

pesisir pantai, dan kebetulan menemukan buah 

mangrove-panjang (propagul), cobalah kalian 

lakukan hal sederhana berikut ini: 

 

 Ambil dan pilih propagul yang matang, 

dicirikan dengan adanya lingkaran cincin 

berwarna kuning, di bagian bawah buahnya 

(bagian paling atas, berwarna coklat). 

 

 Bukalah buahnya, lalu tanamlah dua pertiga 

bagian propagul ke tanah. Pastikan propagul 

tertanam dengan baik. Kalau ada potongan 

bambu dan rafia, tanamlah bambu (ajir) di 
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samping propagul, lalu ikat dengan tali 

rafia. Cara ini lebih baik untuk melindungi 

mangrove Anda dari gelombang yang 

sewaktu-waktu bisa merobohkannya. 

 

 Jangan lupa pelihara mangrove kalian, 

dengan cara kembali lagi ke pesisir, untuk 

sekedar melihat perkembangannya. 

Lakukan ini, minimal selama 3 bulan, setelah 

Anda selesai menanamnya. Pastikan, 

mangrove Anda dalam keadaan baik. 

 

Dengan tiga langkah yang sederhana ini, kalian 

telah menyelamatkan hutan mangrove. Biarkan 

mangrove hidup dan menjalankan fungsinya 

dengan baik. Selamatkan mangrove kita. 

SEKARANG! Kalau bukan kita yang peduli dengan 

mangrove, mau siapa lagi? 
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