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J a k a ~ a  

Pembangunan nasional yang sedang berlangsursg di Indonesia saat ini 
akan mernasfi era Penibanpan Jangka Panjang Tahap 11, tepatnya mulai 
awd tahm 1994. Dalam era tersebut, surnberhya alam terperbarukm a k a  
me peran yang lebih besar l ag  jika &bandingkan dengan k u m  waktu 
Pernbmgunan Nasiond Jangka Panjang I. Hal hi temtama disebabkan karena 
surnberdaya alarn tidak dapat diperbahami yang tulnpum Pernbangunm 
Nasional Jangka Panjang I sernakin menipis pers 

Hutan mangrove sebagai salah satu ekosistern yang sangat unik, 
mempakan smberdaya alam yang sangat potensial. Mangrove menduku~lg 

- It 
kemekaragaman flora d m  fauna dari komunitas terestris dan akuatik yang 
secara Langsung atau tidak langsung berperan pentkg bagi kelangsungan hidup 

usia bak dari segi ekonomis, sosiai, rnaupun lingkungan. Di berbagai 
negara, terutaffla negara berkembang hutan mangrove rnempakan sumberdaya 
alam yang cukup potensial unhtk memberikan sumbangsih yang berarti terhadap 
pembangunan bangs negara. Saat ini perhatian berbagai pihak 1 dunia 

Di Indonesia, hutan mangrove yang luasnya sekitar 4,25 juta hektar 
(Depa~emen Kehutanm, 1982) a m  kurang iebih 25 % luas hutan mangrove 
dunia (ISME, 1992): sudah sejak beberapa abad dirnanfaatkan penduduk untuk 
memenhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sejalan dengan pesatnya kegiatan 
pembangunan & berbagai bidang, hutan mangrove dimanfaatkan &lam skala 
komersial temtama dalam bentuk kayu gelondongan sebagai bahan baku pulp 
atau kertas, rayon d m  arang. Pengusahaan hutan mangrove ini dilakukan oleh 
pemsahaan-pemsahaan swasta dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (NPH) 
dan Hak Pernungutan IIasil Hbtan (IIPHII) temtama yang diberikan pada rakyat 
sekitar hutan untuk mengusahakan arang berdasarkan ijin pemerintah daerah. 

Kegiatan eksploitasi hutan mangrove perlu dilakukan secara hati-hati 
untuk memgerkecil kemsakan yang mungkin terjadi, ldrususnya dalarn menjamin 
keberlangsungan mata rantai ekolog~ da lm ekoslstem mangrove sehingga 
fungsinya sebagai sumber keanekaragman hayati dan stabillsas~ lingkungm 
&pat dipeptahankan. Pengelolaan hutan grove dari segl sllvikultur, 



temtama di dalam SK Direktur Jendral Kehutanan No. 60/Kpts/Dj/I/1978 
tentang Pedoman Sistern Silvihltur Hutan Payau dan Surat Edaran Direktorat 
Jendral Pengusahaan Hutan No.5071IV-BPW1990 tentang Lebar Jalur h j a u  
Mangrove yang Tidak Boleh Diganggu, serta tersirat d a l m  SK Direktur Jendral 
Bengusahaan Hutan No. 564lKptslIV-BPW1989 [entang Pedoman Tebang 

Indonesia (TPTI). 
Sesuai dengan Undang-undang No. 24 tahun 1992 tentang Pe 

Rumg, status pemntukan hutan mangrove dapat dibedakan menurut 
u yaitu kawasan lindung d m  kawasan budidaya. Jika memperhatikm 
P tusan Presiden Republik Indonesia No. 32 tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Llndung, H u m  Mangrove yang dapat diktasifikasikan 
kedalam kawasan lindung adalah yang berstatus htan lindung, cagar alam, 
suaka margasattva, taman nasional, taman hutan raya cfan taman wisata a i m .  

Huian mangrove yang rerrnasuk dalarn klasifikasi kawasan budidaya 
antara lain meliputi hutan produksi (tetap, terbatas dan yang &pat dikonversi). 
Sehubungan dengan itu sampai tahun 1990 telah ditunjuk hutan produksi seluas 
1.077.000 hektar (25,34%) dan kawasan suaka alam serta kawasan pelestarian 
alam seluas 742.828 hektar (17,48% darl luas kawasan seIumh hutan 
mangrove). Selain itu juga telah diusulkan pelepasan areal hutan mangrove 
seluas 20.871 ha untuk dikonvers~ bag1 kepentlngan sektor pertanian (sawah 
pasmg surut), perikanan (tambakj? transmlgrasl (pemukiman, industri dm 
laimya) . 

Saat ini, kemsakan dan degradasi hutan mangrove rnerupakan fenomena 
urnurn di berbagai negara, temtama di negara-negara yang sedang berkembang. 
Kemunduran hutan ini, t e r u m a  disebabkm oleh konversi mangrove untuk 
kegiatan-kegiatan produksi lainnya (industri, pe bangan dan Iain-lak) ymg 
tidak berlan&skan asas kelestarian serta oleh kegiatan eksploitasi yang tidak 
terkendali. Adanya konversi hutan mangrove ini telah menyebabkan semakin 
menyusutnya Iuas hutan mangrove Indonesia, yaitu tinggal sekitar 4,25 juta ha 
(Departernen Kehutman, 1982). Bahkan menumt PHPA dan AWB i1987) 
dperkirakan Iuas hutan mangrove tinggal sekitar 3,24 jura ha. 

Pembmgunan kehuman rnerupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
pembmgunan nasional, yang diarahkan untuk memberi manfat  sebesar-besar- 
nya bagi kemahuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsung- 
an h g s i  hutan serta mengutamakan pelestarlm sumberdaya alam dan fungsi 
fh&ungan hidup, memelihara tata alr, serta memperluas kesempatan usaha d m  
lapmgm kerja, menghasilkan devisa clan memacu gembangunan daerah. 
Konservasi biota perairan serta kekhasan alam terrnasuk flora dan faunanya 
perlu dipertahankan untuk melindungi plasma nutfah keanekaragaman hayati 
dan ekosistem beserta unsur-unsurnya, juga mengembangkan kawasan suaka 
a l m  dan kawasan pelestarian alam. 



Kegiatan pengelolam sumberdaya a l m  dan ekosistemya, temasuk 
hutan mangrove, diselenggarakan atas dasar pola kebijaksanaan yang dituangkm 
&lam Strategi Konservasi Alam Indonesia yang berisi prinsip-prinsip sebaga~ 
berikut : 
1 .  Perlindungan terhadap penyangga kehidupan dengan menjmin terpeliharanya 

proses ekologis bagi kelangsungan pembangunan d m  kesejahterm masya- 
rakat, 

2. Pengawem keanekaragaman sumber plasma nutfah dengan menjamin terge- 
liharanya sumber genetik d m  ekosistemya bagi kepentingan umat manusla: 
cfaPl 

3.  Pelestanan pemanfaatan baik jenis maupun ekosistemya dengan mengatur 
cfan mengendalikan cara-cara pemanfaatan yang lebih biljaksana, s e h g g a  
$iperoleh manfat  yang optirnal dan berkeshambungan. 

Di d a l m  mencapai tujuan tersebut hjumpai berbagai p e m a s d  
antara lain b e l m  jelasnya tata m a g ,  rerbatasnya data, infonnasi serta 
pengelaZluan dan teknologi, dan ikurangnya koordinasi baik di tin*?. pusat 
maupun daerah sehingga sering terjadi tumpang tindih kepentingan pemntukan 
l&an dalm pemanfaatan hutan mangrove. Untuk mengatasi pemasalahm 
tersebut diperlukan geningkaran koordinasi serta integras~ pengelolaan hutan 
mangrove sebagai bagian dan program pembangunan. 

M e n p g a t  berbagai ha1 yang telah disebutkan di atas, clperlukm stra- 
tegi pengelolaan hutan mangrove pada skala nasional yang dapat dpergunakan 
sebagai arahan dan landasan kebijakan untuk melindungi dan melestarlkan 
potensi sumber daya hutan mangrove, dan memanfaatkamya berdasarkan asas 
pelestarian, yang &wuju&an dalm bentuk tindakan-tindakan nyata, meliputi : 
I .  Save it, yaitu mengamankan ekosistem hutan mangrove dengan rnelindungi 

genetik, spesies dan ekosistemya, 
2. Sfudy it, mernpelajari ekosistem hutan mangrove yang meliputi biologi, 

komposisi, stmktur, h g s i  ekologi, distribusi dan kegun 
3. Use it, yaitu memanfaa&an ekosistem hutan mangrove secara lestari dan 

seirnbang serta secara adil untuk kesejahterm rakyat. 

Strategi ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman kelp& 
para pengelola sumberdaya alam hutan mangrove temasuk mereka yang geduli 
terhadap pennasalahan hutan mangrove, meliputi keglaran-keglatan untuik; 
mengmakan,  mernpelajari dan memmfaatkan hutan mangrove secara lesran. 

Meberhasilan pengelolaan hutan mangrove ditentukan oleh 2 ha1 utama, 
a kemmpum analisis terhadap faktor penyebab kernerosotm atau 



hilangnya hutan mangrove, dan kedua pengembangan pengelolaan atas dasar 

Pe yang lestari. Agar pengelolaan hutan rove tersebut &pat 
segera &rasakan hasilnya, beberapa hal yang rnenjadl masalah perlu segera 
diatasi anbra lain : 
1. Data dan infomasi serta iltrnu pengetahuan dan teknologi p g  berkailtan 

dengan sumberdaya hutan mangrove masih terbatas sehingga belurn &pat 
mera$ukur,g penataan ruang, pembinaam, pemanfaam yang lestari d m  
perlindungan seria rehabilitasinya. 

2. Akibat helum jelasnya tata ruang dan rencana pengembangan daerah panrar, 
m&a banyak terjadi tumpang tindih pernanfatan hutan mangrove temtarna 

annya, antara lain &dam bidang kehutdnm, p 
angan, transmigrasi, perhubungan, pariwis 

perindustrim. 
3. Belurn berkembmgnya pengelolaan hutan mangrove, baik &lam ha! 

silvikultur, sumberdaya manusia, perencanaan. pengorganisasim 
(pelernbagam), pelaksanaan maupun pengawasannya, mengakibatkm 
terjadinya degradasi hutan mangrove akiba? pencunan, permbahm. 
p e n e b g a n  yang ti& terkendali dan pemanfaatan yang melebihi daya 
dukungnya. 

4. B a n y h y a  tanah timbul yang belum jelas status dan p e m t u  
mengakibatkan pernanfaatan yang kurang benar dan atau tidak 

5 .  BeIum a d q a  peraturan pelaksanam yang kuar dari perundang-undmgan 
yang telah ada sebagai dasar pengeiolam hutan mangrove secara jestan. 

6.  Kondisi sosial, ekonoml dan budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan 
mangrove belurn sepenuhya mendukung pengelolaan hutan mangrove 
secara lestari t e m m a  dalam ha1 pendihkan, pengetahurn, kesadarrn 
berkonservasi, keterbatasan lapangan kerja d m  kesernpatan b e r u s h ,  
keterbatasan akses unuk memperoleh informal, model keqa, sarana 
produksi, dan Bain-lam. 

7. Pembangunan yang pesat di berbagai bidang kehidupan sangat mempenga- 
ruhi pertumbuhan dan pengembangan hutan mangrove. Salah satu dampak 
negatif yang diakib ya bempa zat-zat pencemar tersebut antara lain 
rninyak dan semua produknya, sampah dornestik, pestisida $an herbisida 
yang berasal dari sektor pertanian, logam berat yang berasal dari berbagai 
industri, pencemaran panas yang berasal dari gembangkt tenaga listrik, 
sedrnentasi yang berasal dari daratan yang terbawa oleh aliaran sungai ke 
estuaria. 

8. Penyerahan sebagian urusan sektor kehutanan kepada Pemenntah Daerah 
belum sepenuhya dilaksanakm sehingga fungsi dan g e m  Pemerintah 
Daerah dalam pengelolaan hutan mangrove mash belum Jelas. 

9. Pengelolaan kawasan hutan mangrove rnerupakan tanggung jawab bersama 
antara Pemerina  dan masyarakat, namun keikutsertaan secara &if dari 



yang belurn rnem&~ mtuk progrm-program 

keras, yang memerl 

s t r a t e  p g e b l a  hutan rove 

sebagai landasan utama bag% pengelolaan hutan mangrove secara Iestan. 

Sasaran yang mgh dicapai d a i  strategl pengelolaan hutan 

an potensi sm&rdaya hutan 
baik seGara ekonontis, 
ya perlindllngm h terhahp segala aneman yang 

kelestariannya, 
. tertata dean tersebarnya data dan infomasi tentang ekosistern 

mangrove, 
4. Tercapaiinya peningkatan partisipasi masyarakat agar konservasi hutan 

grove lebih efektif, 
5. Tercapainya peningkatan pengertian dan kmrdinas~ antara lembaga yang 

terhit dengan pengelolaan h u m  
6. Terselenggaranya p faatan hutan mangrove secara lestari 

Priori- dltekankan terhadap kelornpok surnberdaya hutan mangrove 
yang secara langsung dan sepanjang m a  bemanfaat mtuk orang banyak, dan 
t e r N a p  kelestarian kngsi ataupun perannya bagi keseimbangan lingkungan, 
yailu : 



juga untuk pemenuhan fmt lingkungan yang berkaitan erat dengan 
isasi dan kesehatan 1 an. Dari segi stabilisasi dan kesehatan 

IingBrungan, hutan mangrove dismping berfUngsr sebagai penyangga stabilisasi 
wilay& pesisir, d m  mernelihara produktivitas perairan esharia, 
juga berpotensi untuk kegiam ekoturisme. 

Pacia dasarnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah mem- 
b e a m  arahan bahvva pengelolaan hutan, Whususnya hutan 

alarn yang pentmg, perlu dikelola dengan sebaik-balknya agar 
manfaat ssbesar-besamya bagi rdqat dengm tetap menjaga 

mpuannya d d m  meles lingkungan h~dug 
rove dapat berkernbang sesuaa dengan tujuan darn 

pengembangan terhadap faktor-faktor pendu- 

1. I h u  pengetahurn d m  telunollogi 

~elestarian, pemanfaatan d m  pengembangan potensi hutm mangvove 
hams berpijak pada duhngan ilmu pengetahuan dan teknologi : 

I h  pengetahurn dan teknologi berkembang brdasarkan atas 
perkmbangan kebudayaan manusia m a  lalu, hni dan m a  &tang. Tanpa 
mendasarkan pada i h u  pengetahuan dm tehologi, usaha pengernbangan 
pelestarim dan pe hutan mangrove cenderung ditentukan oleh 
pertirnbangan sesaat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. an i h u  
pengetahurn $an t e h l o g i  nilai tambah hutan mangrove dapat 
&hgikatkan, dan pelestarian yang efektif dan efisien ciapat dikembangb. 

Hutan mangrove mempakan salah safu induk sumberdaya alam hayatz 
yang memungkinkan perluasan pemanfaaan dengan dasar genetih : 

Barn sebagim keanekaragaman hayati hutan mangrove yang telah 
Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat Akibatnya adaIah 

terjadinya pemanfaatan yang berlebhan pada kelornpok 
hayati ymg sudah memp&an smberdaya ekonomi, khususnya 

mltUk bahan industri kertas, arang dan kayu bakar. Sebaliknya, bagi kelornpok 
kemekaragarnm hayati yang belum diketahu~ manfaatnya cenderung terabaikm, 

k obat-obatan ekoturisme dan sebagainya. Maka, ger luasd 
memberikan nilai ganda kepada kelompok 

keanekaragmm hayatl yang sudah dimanfaatkm, sekaligus menonjolkm 



nilainya pada kelompok yang belum dirn 
penyebarannya. Melalui upaya diversifikasi 
@at cepat dipaham1 karena masing-masing pelah pembangunan clapat 
merasakan langsung manfaatnya. 

Setiap pelaksana kegiatan harus memenuhi tugas dan @ngsinya secara 
konsisten dan seoptimal rnungihn dalam kaitannya dengan semua kegiatan ia?n 
secara terpadu : 

Setiap pihak, baik pemerintah maupun non pemehtah yGg mnangani 
perlindungan, pelestarian dan pernanfaatan hutan mangrove Indonesia cendemg 
untuiL mernperhatikan segi kepentingannya m a i n g - m h g .  Kepentingara saha 
pihak sering kali berbenturan dengan pihak lainnya. Benturara-bentura ini 
dapat dihindari bila ada kesepakatan atau kete~paduan pengelolaara baik antara 
sektor pemerintah dan non pemenntah serta antara pusat, daerah d m  
mas yarakat. 

Mengingat hutan mangrove mempunyai peran yang sangat penting bagi 
pernbangunan bangsa, n m n  di lain pihak sangat rawan terhadap adanya 
pembahm, maka &p eperangkat prinsip untuk meng 
pelah agar da lm me an kebGakan di bidangnya dapat 
tujuan d m  sasaran yang sama. Pnnsip-pnnsip yang sud adalah : 

a Mengmmkm (Save it): 
Mengmankan ekosistem mangrove berarti melindungi genet&, spesies, 
habitat d m  ekosistem dengan cara : 
(i) menjaga penumnan halitas dari komponen-komponen utama ekosistenn, 
(ii) mengembangkan upaya mengelola dan melindungi secara efektif 
(iii) mengernbalikm spesies-spesles yang telah hlang kepada habitat aslinya 

dan memelliharanya di genetrc bank seperti kebun raya, d m  atau failitas 

b. Mernpelajari (Study it): 
Mempelajari ekosistem hutan mangrove berarti melakukan doktlmentasi 
mengenai karakteristik sifat biologis, ekologis d m  sosial ekonorninya; bempa 
pengertian peran dan manfaat genetik. spesies dan ekosistem; 
mengungkapkan hubungan yang rumit antara sistem yang asli dan sistem 
yang sudah berubah; dan mengunaka pengetahurn ini untuk mendukung 

etahuan yang lestari. Hal ini juga berarti sekaligus membina kesadarm 
ilai-rulai ekosistern mangrove, mernberikan keserngatan kepada 

masyarakat untuk menghargai adanya keanekaragman alam serta 



isu-isu ekosistem mangrove ke clalm bagian lkurikulum 

secara lestari dan seimbang supaya 
knik pemanfaatan yang ciapat 

kosistem hutan mangrove. 
memperbaiki kehidupan m a t  

minan bahwa smber-sumber ~ni dimanfaatkan secara 
dan secara adil. 

Berdasarikan pAsip-prinsip tersebut . maka beberaga araban kebijakan 
yang dapat dipergunakan sebagai pedoman pengelolaan hutan mangrove, b& 
bagi individu, masyarakat, lembaga-lembaga p e r n e m ~  maupun non 
p e m e h a  addah : 

ve mempakan swberdaya alam yang &pat diperbahami dan 
nasional sehingga pengelolaan hutan mangrove dilakukan 

2. Perlindmgan, peles hutan mangrove ddasarkan pa& 
tata ruang h w a s m  pesisir yang disusun berdasarkan karakteristik, 
kesesuaian dan uan h u m  mangrove serta memperhatiatan 
perkembangan kebutuhan dan kepenvakilan keanekaragaman genetik, spesies 
dan ekssistemya. 

hutan mangrove dengm fungsi lindung diselenggarakm dengan 
untuk meningkatkan fungsi pengaturan tata air, pencegdm 

htrusi air laut, polusi, dm perlindungan terhadap angin, abrasi pantai, banJir 
dan mennpertalaaplkan habitat biota akuatik dan terestrial. 

4. Penge'iolaa~n hutan mangrove dengan hngsi untuk pelestarian diselenggarakan 
dmgm tujuan u t m a  untuk menjaga kernurnian, kekhasan dan keunikan 
keanekaragarnm genetik, spesies darn ekosistern hutan mangrove. 

5. Rebbilitasl hutan mangrove dilaksanakan untuk memulihkan dan 
m e n i n g k a b  fungsi lindung, hngsi pelestarian dan hngsi produksinya. 

6. hventarisasi, penelitian dan pengembangan serta evaluasi sumberdaya hutan 
grove dihgkatkan dan dikembangkan secara terpadu. Penelitian dilaku- 

a menggdi d m  mengembangkan sumberdaya hutan 
mendukung peningkatan fungsi lindung, pelestarian dan 

hutan mangrove untuk fungsi produksi diselenggarakan dengan 
an dan rneningkatkan potensi dan produkivitasnya secara 

memperhatikan kelestarian sumberdaya dan kelayakan 



8. Kegiatan perlindungan, pelestar~an dan pemdaatan hutan mangrove 
diupayakan &pat menarnpung dan terintegrasi dengan kepentingm dan hak 
masyarakat sekitar, dengan tujuan agar masyarakat &pat meras 
keber hutan mangrove s e h g g a  dapat meningkatkan tanggung jawab 
d m  peranserta &lam perlmdungan, pelestarian dan gemanfaatan hutan 
mangrove secara lestari. 

9. Pengelolaarn hutan mangrove mempakan bagian dari pengembangan daerah 
pesisir secara keseluruhan sehingga selalu mempertimbmgkan kepentingm 
d m  manfaat yang lebih has,  dengan tetap mengutamakan peningkatm 
kesejahteraan masyarakat dan menjamin kepentmgm m m s i a  secara 
berkelNutan 

I). Brogrm Pengelolaan 

Program pengelolam hutan mangrove dijabarkan dalarn program umum 
dan progrm khusus. Program urnurn mempakan strategi pengelolam yang 
bersifat umurn/makro untuk mengatur dan mengatasi pernasal 
dlhadapi &lam pengelolm hutan mangrove. Sedmgkan prograrn khusus 
menjabarkan secara t e h s  operasional program dan kegiatan pengelolam 
dibidang perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, rehabilitasi serta penelitian dan 
pengembangan hutan mangrove, yang memperhatikan prinsip-prinsip save if 

(mengmankan), study it (mempelajari), dan Use it (memdaatkanf. 

Program Umum 

(1) Memantapkan d m  m e n y e m p u d a n  kom~men pemermtah, kebijakan d m  
peraturm pemndangm untuk dqad~kan dasar serta gedoman pelaksanaan 
pengelolam hutan mangrove sesual dengan arahan G B m  
Keglatan 
(1 1) Kajlan terhadap pelaksanaan dan peraturm perunbg-undangan 

yang ada 
(1 2) Penyusunan, penetapan d m  penfernpumaan peraturan pemndang- 

undangan dan peraturwetunjuk pelaksan 
(1 3)  Pemgkatan pengawasan d m  pengendahm pelaksanam peraturan- 

peraturan pemndang-undmgan 
(2) Penetapan pedoman/petunjuk pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove 

secara terkoord~nas~ 
Kegiatan 
(2 1) Secepatnya menyusun pedomdpetunjuk pelaksmam pengelolaan 

hutan mangrove secara terkoord~nas~ 



isu-isu ekosistem mangrove ke da lm  bagian kurikulum 

stari dan seimbmg supaya 

mangrove. Ekosistem 
memperbaiki kehidupan m a t  manusla, dan 
surnber-sumber mi d an secara 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut . m&a beberapa 
yang &pat dipergun sebagai pedoman pengelolaan hutan 
bag kdividu, masyardat, lembaga-lembaga pememtah maupun non 
pernerintah adalah : 

umberdaya a l m  yang &pat diperb 
ingga pengelolaan hutan rove 

dengan memperthb 
emanfaatan hutan mangrove didasarkan pada 

kawasan pesisir yang &susun berdasarkan k a r ~ n s t i k ,  
memperh;ttikan 

ekaragmm genetik, spesies 

grove dengan fUngsi lindung diselenggarakm dengan 
ran rata air, pencegahan 

si, dan perlindungan terhadap angin, abrasi pantai, banjir 

grove dengan firngsi untuk pelestarian dselenggarakan 
san d m  keun_ikan 

keanekaragaman genetik, spesies clan ekosistem hutan mangrove. 
5. RehabiIi-i hutan m g r o v e  llaksanakan untuk memulimm dan 

m e n i n g k a h  b g s i  lindung, h g s i  pelestarian dan fungsi produkskya. 
6. hventarisasi, penelitian dan pengembangan serta evaluasi sumberdaya hutan 

grove dtingkatkan dan dikemban&m secara terpadu. Peneiitian dilaku- 
dalam ran& menggdi dan mengembangkan sumberdaya hutan 

peningkatan fungsi lindung, pelestarian dan 

7. Pemanfaatan hutan mangrove untuk fungsi produksi diselenggarakan dengan 
meningkatkan potensi d m  produktivitasnya secara 

memperhatikan kelestarian sumberdaya dan kelayakan 



(1.3) Menyiapkan masyarakat ataupun desa binaan sebagai inti yang 
akan mengembangkan persepsi dan peran serta masyarakat 

h u m  mangrove 

Di antara program-progrm tersebut, terdapat beberapa program yang hams 
. Program-progm itu adalah : 
ram pelaksanaan pengamanan kawasan lindung hutan 

syarakat ataupun desa binaan sebagai inti yang 
mengernbangkan persepsi dan peran serta rnasyarakaE terhahp h u m  

(3) Peneli~ttian d m  Pengembangan 
Sasarm : 
Sasarm yang hen& dicapai dari strategi penelitian dan pengenibangm 
a&lah terhirnpumya data d m  infomasi mengenai hutan 
berkembangnya met& untuk melindungi, melestankan dan 

embangkan strategi sebagai b 
elitian untuk memec m a i d ,  
enelitian dengan atan yang bersifat 
, disertai dengan menunjukan kstansi yang 

(iii) Me&gkatkan kemmpuan peneliti, baik kualitas maupun kuantitas; 
(iv) Mengernbangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana penelitian 

rove, dan 
(v) Menyusun data base hutan mangrove. 

(1) I-Iasil penelitian (data dan infomasi) beserta sarana dan prasarana gene- 
litian harus sedemikian rupa pengelol a (man,  textib, rap& siste- 

. matis dan terkoordirur) sehingga efisiensi d m  efektifrtasnya menjarnin 
kegiatan program-program pengembangan agar tidak terjadi kesulitan 
bagi para penelhi atau pengguna lainnya untuk memperoleh infomasi 
mengenai hasil-hasil penelitian. 
Kegiatan : 
(1.1) Pengembangan sumberdaya manusia beneliti) yang selain berke- 

mampuan, juga mempunyai mental dan loyalitas tinggi s e b g a  
ddak terjadi pemanfaatan produk penelitian oleh plhak lain, 

(1.2) Memperbaiki sistem emen yang berkaim dengan tata m a  
dohmentasilkepustakaan dan penyebarluasan basil-hil penell- 
tian dan pengembangan tentang sumberdaya hutan mangrove, 



(i) Pen&&kan formal 
(ii) Pendidikan non formal : kursus dan pelatihan untuk tingkat 

pekerja lagangan (tingkat menengah ke bawah) baik mengenai 
segi tekms maupun segl sosial ekonomr, 

(iii) Penataran yang d~arahkan untuk men~ngkatkan kemampuan 
dalam menerapkan t eho log~  konservas~, baik bag1 tenaga 
Iapangan maupun masyarakar, d m  

(iv) Pembinaaan aparat kernanan 
(1.3) Mengadakan studi Analisis Mengenai Datnpak Lingkungan 

(AMDAL) khusus bagi pengelolam hutan mangrove. Rencana 
Pengelolaan Lingkungan ( W L )  dan Rencana Pemantauan Ling- 
kungan (WL) yang terka~t perlu dilaksanakan secara konsekuen 
oleh pemakarsa, rnsimsl pernennbh d m  non pemerintalh yang 
berkepentingara 

(1.4) Meningkatkan sistem konservasi tanah d m  air pada satum-satuan 
Daerah Alirm Sungai (DAS) 

(1.5) Pembuatan pedoman pelaksanaan pengamanan kawasan kawasan 
lrndung hutan mangrove 

(1) Mempelajari potensi sumberdaya hutan mangrove yang terdagat pada 
berbagai kawasan Iindung. 
Kegiatan : 
(1.1) Studi dan evaluasi tipe-tipe ekosistern mangrove dan kekhasan biota 

serta manfaatnya di dalam kawasan lindung. Upaya ini diperlukan 
untuk menentukan status rnasing-masing tlpe &lam penetapan 
peruntukmya d m  tmdakan-tmdakan pengeIolaan yang dlperlukan 

(1) Meningkatkan fungsi kawasan lindung hutan mangrove secara optimal 
clan perannya bag1 kepentingan masyarakat dan pembangunan. 
Kegiatan : 
(1.1) M e m t a p k a n  pembinaan kawasan lindung hutan mangrove sesuai 

fungsinya untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahurn d m  
ekoturisme serta perannya dalam menjaga keseimbangan ekologis, 

(1.2) Memantapkan gembinam kawasan hutan mangrove yang berstatus 
tanah milik/hutan bakau rakyat untuk mengembangkan hngsi  
lindung; dan 



(1.3) Menyiapkan masyarakat ataupun desa binaan sebagai inti yang 
mengembangkan persepsi dan peran serta masyarakat 

terhadap hutan mangrove. 

Di antara progrm-progrm tersebut, terdapat beberapa program yang hams 
Progrm-progarn itu adalah : 

ram peldsanaan pengmanan kawasan lindung hutan 

masyardat ataupun desa binaan sebagai inti yang 
persepsi dan peran serta masyaralkar terhahp hutan 

(3) Peneliitian d m  Pengembangan 
Sasararn : 
Sasaran yang hendak &cap& dari strategi penelitim d m  pengembangan 
atialaIa terhimpumya data dan lnfomasi mengenai hutan mangrove, serta 
berkemban*ya met& untuk melindungi, melestarikm dan me 

grove, dengan rnengembangkm strategi sebagai berikut : 
emusatkan kegiatan penelitian untuk memecalhkan masalah, 

(ii) Melaksmakan kegiatan penelitian dengan pendekatan yang bersifat 
antar disiplin d m  terpadu, disertai dengan menunjukan instansl yang 
mengkoordinasikmya? 

(iii) Meningkatkan kemmpuan peneliti, baik kualitas maupun kuantitas: 
(iv) Mengembanskan dan meningkatkan sarana dan prasarana penelitiarn 

grove, d m  
(v) Menyusun data base hutan mangrove. 

(1) Hasil penelitian (data dan kfomasi) beserta sarana dan prasarana gene- 
l i b  hams sedemikan rupa pengelol a (aman, tertib, rapih, siste- 
matis dan terkoordiIllr) sehingga efisiensi d m  efektifitasnya menjamin 
kegiatan program-program pengembangan agar tidak terjadi kesulitan 
bagi para peneliti atau pengguna lainnya untuk memperoleh infomasi 
m g e m i  hasil-hasil penelitian. 
Kegiatan : 
(1.1) Pengembangan sumberdaya manusia (peneliti) yang selain berke- 

mmpuan, juga mempunyai mental dan loyalitas tinggi sehingga 
tidak terjadi pemanfaatan produk penelitian oleh plhak lain, 

(1.2) Memperbaiki sistem mmajemen yang berkaitan dengan tata cara 
dokumentasi/kepustakaan dan penyebarluasan hasil-hail geneli- 
tian d m  pengembangan tentang sumberda~a hutan mangrove, 



(1.3) Mengembangkan sarana dan prasarana fisik cialam rangka 
pengarnanm hasil-hasil penelitian dan pengembangan tentang 
sumberdaya hutan mangrove, 

(1.4) Mengembangkan kelembagaan dalarn rangka pengarnanan hasil- 
hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan duhngan 
sumberdaya manusia yang profeslonal; dan 

(1.5) Membentuk satuan tugas dalarn rangka penyebarluasan dan 
pengamanan hasil-hasil penelitian clan pengernbangan tentang 
surnberdaya hutan mangrove tersebut. 

(1) Mempelajari prospek pemanfaatan produk ataupun kornponen ekosistem 
hutan mangrove serta produk-produk penelitian yang telah ada. 
Keglatan : 
(1.1) Mengidentifikasi atau mengungkapkan perikehdupan (sosial 

ekonorni masyarakat sekitar kavvasan) dan l i n g b g m  sumber- 
daya hutan mangrove dan ekosistemya, yang dapat meliputi 
karakter d m  stmktur ekosistem, keanekaragman hayati (flora, 
fauna dan plasma nutfah), persebaran pertumbuhan dan zonasi 
hutan mangrove, dampak negatif berbagai bahan pencemar dari 
eksploitasi hutan mangrove, silvikulbr hutan mangrove balk 
alami m p u n  buatan, serta komponen-komponen l m ~ a  yang 
terkandung di dalam bagian-bagian pohon mangrove atau 
ekosistern hutan mangrove serta rnanfaatnya bagi kehdupan 
manusia, 

(1.2) Melakukan studi tentang pemanfaatan bagi masyarakat terhadap 
hutan mangrove, 

( 1.3) Mengembangkan sarana dan prasarana fisik penunjang kegiatan 
penelit~an dan pengembangan di lingkungan hutan mangrove yang 
&pat berupa peralatan penelitian, stasiun penelitian dan 
pengembangan tata cara dokumentasi dan pemasyarakatan hasil- 
hasil penelitian dan pengembangan; dan 

(1.4) Penetapan kelembagaan penelitian dan pengembangan tentang 
sumberdaya hutan mangrove. 

(1) Th&an pemanfaatan produk-produk penelitian mengacu kepada 
pengembangan (hasil-hasil penelitian), sehingga semaksimal mungkin 
dapat memberikan manfaat dan nilai tambah kepada . 



(2) Alokasi pernanfaatan kawasan budidaya rove untuk berbagai 
kepentingan. 

kan koordinasi tata cara konversi dan pengelolaan hutan 

Kegiatan : 
(3.1) Mengembangkan proses dan prosedur konversi $an pengelolaan 

hutan mangrove melalui satu Tim Koordinasi Daerah yang diketuai 
oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 

(4) Pembinaan dan pengembangan peranserta masyarakat terhadap gengelo- 
laan hutan mangrove 
Kegiatan : 
(4.1) Menyebarluaskan infomasi tentang kegunaan dan pentingnya 

hutan mangrove ke segenap lapisan masyarakat, melalui lembaga- 
lembaga kemasyarakatan yang ada sebagai media penampung d m  
penyalur aspirasi msyarakat, 

(4.2) Meningkatkan pendidikm dan keteramgilan baga masyarakan 
selutar hutan mangrove agar mernpunyai alternatif pekerjaan di 
luar bidang pertanidehutanan; dan 

(4.3) Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pengelolaan 
hutan mangrove. 

(5) Mengmankan hutan mangrove dari kegiatan-kegiatan yang dapat 
menimbulkan kerusakan terhadap ekoslstem mangrove. 
Kegiatan : 
(5.1) Meningkatkan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove yang 

mengalami degradasi. 

(1) Mengembangkan sistem silvikultur hutan mangrove yang paling optimal 
&lam pengusahaan. 
Kegiatan : 
(1.1) Mengembangkan proyek percontohan tentang pelaksanaan sistem 

silvikultur hutan mangrove, 
(1.2) Melakukan evaluasi terhadap sistem silvikultur yang ada; d m  
(1.3) Menyusun petunjuk-petunjuk teknis yang menunjang sistem 

silvikultur hutan mangrove. 
(2) Mengembangkan metoda pengelolaan produk hutan mangrove yang 

berorientasi pada pemanfaatan yang maksimal dari produk hutan 
mangrove. efesien, dan mempunyai nilai tambah tinggi. 
Kegiatan : 
(2.1) Mengembangkan diversifikasi gemanfaatan berbagai jenis vegetasi 

hutan mangroove. Dari sisi supply (sediaan), jenis yang 



dimanfaatkan dari hutan mangrove relatif sangat sedikit. Untuk 
menabah milai ekonomisnya hams dupayakan agar diperoleh 
lebih banyak lagi jenis yang bisa dlmmfaatkm; d m  

(2.2) Mengernbangkan sistem infomasi manfaat non-konvensiond hutan 
mangrove. 

(3) Menglurnpun data dan infomasi tentang kawasan hutan mangrove yang 
perlu direhabilitasi. 
Kegiatan : 
.(3.1) Mengentbangkan Sistem Infomasi Geografi (SIG) hutan 

untuk keperluan rehabilitasi; dan 
(3.2) Mengembangkan metoda rehabilitasi hutan mangrove yang efektif 

dan efisien. 

(1) Menentukm dan mengawasi etat tebangan yang mernunglunkan 
terbentuknya kelestarim potensi dan pen 
Kegiatan : 
(1 .l) Melakukan pengmatan riap p ari berbagai jenis 

pohon pada berbagai perlakuan untuk mendapatkan 
pehtumbuhm diameter dan tinggi dari jenis-jenis pohon 

buhm volume hutan mangrove secara keseluruhan 
wrest volume p w f h  ) . 

(1.2) Menyempurnakan cara pendugaan potensi tegakan hutan mangrove 
dengan menggunakan tabel volume jenis; dan 

(1.3) Penenturn etat tebangan bagi tegakan hutan mangrove dan me- 
sistem pengawasan etat tebangan yang dil 

(2) Meningkatkan gembinam dan pengawasan pada bekas areal tebmgan 
dan reboisasi pada kabvasan hutan mangrove yang kurang prduktif. 
Kegiatan : 
(2.1) Menyempurnakm sistem insentif bagi aktivitas reboisasi dan 

rebabilitasi pada kawasan hutan mangrove kurang produktif axau 
yang mengalami kerusakan. Kemungkinan pernbangunan WI 
mangrove pada areal kurang produktif dengan rnasa proyek 55 
tahm, dengan waktu pengembalim modal yang relatif 1 
tingkat IRR (bebas diskonto) yang relatif kecil. Akibatnya proyek 
ini memerlukan insentif khusus tertarik, misalnya 
berupa bunga murah atau kering 

(2.2) Meningkatkan peran serta masyardat dalam penghijauan hutan 
mangrove. Kondisi gantai di beberapa temgat cukug menghawat~r- 
kan, misalnya di Pulau Jawa, Pulau Sulawesl ataupun Pulau 



Sumatera. Untuk melakukan penghijauan secara besar-besaran 
diperlukan suatu dukungan politik yang kuat. misatnya berupa 
gerakan penghijauan mangrove yang dsebut Gerakan Mangrove 
Lestari. 

(3) Meningkatkm pembinaan terhadap industri yang m e m a n f a a h  b 
baku mangrove dengan lebih beragam, dan mempunyai nilai tarnbah yang 
tinggi dengan menghasilkan jumlah limbah yang dapat ditolerir. 
Kegiatan : 
(3.1) Mengembangkan sistem insentif dan meningkatatan pengawasm 

bagi industn dengan bahan b&u yang lebih beragarn d m  luaran 
yang lebih beragarn dengan tingkat nilai tarnbah yang lebih tinggi. 
Hal yang sama diberikan kepada industrl padat karya dan 
memperhatikan kelestarian lingkungan yang menmpung tenaga 
kerja dari masyarzkat sekitar. 

(4) Mendorong usaha-usahakegiatan sekitar hutan mangrove dalarn meman- 
faatkan aneka ragam manfaat hutan mangrove, agar lebih mampu 
meningkatkan taraf hidupnya dengan tetap mempertahankan kelestarian 
hutari mangrove. 
Kegiatan : 
(4.1) Mendorong dan memasyarakatkan konsep Bapak Angkat terhadap 

industri di sekitar hutan mangrove bagi kegiatadperusahaan kecil 
masyarakat setempat, sehingga tidak mengganggu keberadaaxl d m  
kelestar~an hutan mangrove; dan 

(4.2) Mengenalkm dan mengembangkan kegiatan usaha yang bisa d m  
mampu dikelola oleh masyarakat setempat, misalnya teknik 
agrofouestuy, seperti sylvoJishery, agrosylvopastoral dan lain-lain. 

Di antara progrm-program tersebut, terdapat beberaga program yarag 
hams segera dilaksanakan. Program-program tersebut : 
a. Mendorong Pemerintah Daerah untuk membenttlk Tim Moordinasi yang 

membahas setiap usulan berkenaan dengan pemanfaatan hutan mangrove & 
tingkat Propinsi yang dikoordinasikan oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat 
1, 

b. Menetapkan areal percobaan hutan mangrove untuk dikelola dengan berbagal 
sistem silvikultur pada berbagai kondisi lahan, 

c. Melakukm evaluasi terhadap sistem s~ivikuftur hutan mangrove yang teiafi 
diterapkm, 

d. Pembuatan tabel volume tegakan jenis-jenis kayu mangrove; dan 
e. Pmbuatan plot penelitian permanen pada hutan mangrove di berbagai lokasi, 

m a -  memperoleh data riap pertumbuhan volume hutan mangrove dan 
a proses suksesinya. 


