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AHLI EKOLOGI BENTANGLAHAN

LINGKUNGAN DALAM KONTEK GEOGRAFI

Carl Troll (Germany) Istilahnya
Geo – Ekologi







Geografi

Biologi (ecology)

EKOLOGI BENTANGLAHAN MASUK DALAM ILMU
LINGKUNGAN
EKOLOGI BENTANGLAHAN  MULTIDISIPLIN
PENDEKATAN STUDINYA  INTERDISIPLIN
EKOLOGI BENTANGLAHAN TERMASUK DALAM
- Biologi lingkungan
- Geografi lingkungan

DASAR KAJIANNYA
GEOSFER SEBAGAI
ENVIRONMENTAL KEY (Kunci
Lingkungan)
- Vegetasi
- Hewan
- Manusia
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REGIONAL APPROACH PENGELOMPOKKAN KOMUNITAS
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN LINGKUNGAN 
HUMAN ECOLOGY

FAKTOR EKOLOGI BENTANGLAHAN MELIPUTI:





GEOGRAFI
MANUSIA



GEOGRAFI
FISIK



IKLIM  LANDSCAPE CLIMATOLOGY  Dinamis Ritmik
GEOLOGI  GEOECOLOGY  Relatif Tetap
GEOMORFOLOGI  MAIN APPROACH (dalam stud
bentnaglahan)
AIR  dinamis
TANAH  SOIL LANDSCAPE  Tetap
PENGARUH MANUSIA  Dinamis






PRIORITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN DIDEKATI
DENGAN CARA EVALUASI LAHAN
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Respon terhadap lingkungan 5 ciri
Aliran Deterministic
Aliran posibilistic
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FAKTOR GEOLOGI STATIK
FAKTOR IKLIM







UNSUR LANGFROM YANG AMAT PENTING
FAKTOR PENENTU DINAMIKA AIR
BAHAN PEMBENTUK TANAH
MENGANDUNG MINERAL YANG BERGUNA
BERPENGARUH PADA BENCANA ALAM
MENGANDUNG FOSIL PALAEONTOLOGI

 SUHU
 RADIASI
 HUJAN
 ANGIN
 KELEMBABAN
 EVAPOTRANSPIRASI
 TIPE IKLIM
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DINAMIKA PERUBAHAN FAKTOR-FAKTOR
EKOLOGI BENTANGLAHAN TERGANTUNG
PADA:

HAL – HAL YANG DIKAJI
TIPE BATUAN DAN SEBARANNYA
 STRUKTUR, STRATIGRAFI
 SIFAT/KARAKTERISTIK BATUAN

1.



2.
3.
-
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ASPEK SITE:
LETAK LINTANG
JENIS LANDSCAPE
LOKASI DAERAH
POSISI TOPOGRAFI
LANDSCAPE INTERACTION
ASPEK WAKTU:
RECENT
PALAEO
SHORT
LONG
FAKTOR DINAMIS:
IKLIM
MANUSIA
VEGETASI/HEWAN
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PEMETAAN EKOLOGI

PENDEKATAN STUDI
1.

2.

3.

• MORFOGRAFIK BENTANGLAHAN
• MORFOMETRIK BENTANGLAHAN
• PHYSIOGRAFIK BENTANGLAHAN

PHYTOCENTRIC APPROACH
Hubungan timbal balik bentanglahan dengan vegetasi
ZOOCENTRIC APPROACH
Hubungan Timbal Balik Komunitas Hewan dengan
Bentanglahan
ANTHROPHOCENTRIC APPROACH
Hubungan Responsibiliti Manusia dengan
Bentanglahan

BIOFISIKAL KLASIFIKASI





PHYTOCENTRIC DAN ZOOCENTRIC APPROACH
DISEBUT SEBAGAI : BIOCENTRIC APPROACH



ECOLOGICAL REGION]
ECOLOGICAL DISTRIC
ECOLOGICAL SYSTEM
ECOLOGICAL TYPE
ECOLOGICAL PHASE

LANDSEKAP HUTAN MANGROVE
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LANDSCAPE CLASSIFICATION


SUB-SISTEM MANUSIA

SUB-SISTEM EKOSISTEM





Kondisi Manusia
Pendidikan, kemerdekaan
Pekerjaan,
Kesehatan, dsb.

Daya Tanggap Manusia:
Perubahan nilai,
Penerapan teknologi
penelitian

Tekanan manusia-manusia
Konflik, kekuasaan,
Tuntutan masyarakat, dsb.

Structural patch
Functional patch
Resources patch
Habitat patch
Corridor patch

:
:
:
:
:

Soil and vegetation
Physical aspects
Animal ecology
Plant community
Land mozaic

Daya Tanggap Ekosistem:
(-) perubahan iklim
(+) kualitas lingkungan baik

Tekanan Manuisa-Ekosistem
Ledakan populasi,
Konsumsi SDA, limbah, dsb

Kondisi Ekosistem
Keragaman, fungsi,
Ekologis, udara, air,
SDA, lahan, SD
Terbaharui, dsb

Tekanan Ekosistem-ekosistem
Bencana alam,
Perubahan alami, dsb.
13
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LANSCAPE STRUCTURE








VERTICAL STRUCTURE

Landscape characteristic
As a system
Complexcity
Spasio – temporal change
Interaction – interrelation
Ordering system
Vertical and Horizontal structure

Based on layering
 Vertical processes
 Structure of layer
(Soil, Rock, Vegetation)
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HORIZONTAL STRUCTURE







ORDERING INTERACTION

System = subsystem or holon
Separating processes
Transformation and cooperation
Natural pattern and processes
Internal and external function
Natural organizations
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Strong connections but weak signal
Relative frequency of organisme
behavior
Context : a lower level environment
Containment : nested system
Contraint : limited factors
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EMERGING PROCESSES IN THE
LANDSCAPE

SCALING THE LANDSCAPE CONCEPTS











Scale
: Spatial or temporal dimention
Level of organization
: Place within a biotic hirerarchy
Cartographic scale
: Unit of measure
Resolution
: Precicim of measure
Grain
: Finest level of spatial
Extent
: The size of study area
Extrapolate
: Estimate value
Critical therehold: Abrupt change
Absolute scale
: Distance, shape, geometry
Relative scale
: functional relationship scale
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Disturbance
Fragmentation
Connectivity
Connectedness
Corridors
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DISTURBANCE







DISTRURBANCE AGENTS

Change the nature
Longtime scale changes
Source of Spatial – hiterogenity
Source of temporal hiterogenity
Change the diversity system
Landscape dynamic





By abiotic factors
By Animal
By Human
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FRAGMENTATION
(GEOGRAPHYCAL)






SCALING IN LANDSCAPE ECOLOGICAL
ANALYSIS

Species fragmentation
Habitat fragmentation
Predation and fragmentation
Island size and isolation
Habitat fragmentation and animal
behavior
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Micro Scale Dominion
- Disturbance such as fire
- Geomorphic processes (skump, Creep)
- Biological processes
- Forested landscape fragmentation
Mesoscale Dominion
- Cultural evolution of human occurred
Macroscale Dominion
- Glacial – interglacial
Megascale Dominion
- Geological events (plate tectonic)
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TO BE LEARNED








PATTERNS OF LANDSACPE
Landscape Hiterogeneity
 Spatial Hiterogeneity
 Temporal Hiterogeneity
 Functional Hiterogeneity
(Distribution of Population)


Link the landscape dynamics
Biodiversity
Ecosystem processes
Hierarchical system and function
Complexity of patterns and processes in the
landscape
Scale attribute of landscape

25

26

13

ANTHROPOGENIC LANDSCAPE

PRINCIPLE OF LANDSCAPE DYNAMIC

Human dominated landscape
 Change clearly the landscape
 Related to Socio-economic
processes
 Human disturbance






Depend On
1. Disturbance Frequency
2. Rate of recovery from distrurbance
3. The size of disturbance
4. The size or spatial extent of landscape
Natural Landscape
1. Different degree of fragility with antropogenic
2. Landscape changes are not easily detected
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HUMAN DISTURBANCE





RECOVERY TYPE

Change the landcover/landuse
Change the morfology of land
Change the natural processes
Change the plant and animal
communities
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Thedisturbance interval is longer than the
recovery time ( T > 1)
The disturbance interval is equal to
recovery time ( T = 1)
The disturbance interval is shorter than the
recovery time ( T < 1)
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LANDSCAPE STABILITY

SPATIAL RATIO




The ratio between size of disturbance and
size of the landscape
1. Disturbance is larger then the landscape
2. Disturbance is smaller than the extent of
landscape



Natural landscape stability
Anthropogenic landscape change
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Sustainable Cities,
Sehingga beberapa kata kunci yang harus digarisbawahi adalah 3 pilar utama
yaitu ekonomi, lingkungan hidup, ikatan sosial yang dikembangkan secara
seimbang dan terpadu.

Apa itu Kota Berkelanjutan?

Zero-Sum Game

Secara umum konsep pengembangan kota
berkelanjutan didefinisikan sebagai pengembangan
kota yang mengedepankan adanya keseimbangan
antara aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan
hidup.
Keseimbangan ini penting untuk menjamin adanya
keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam
yang tersedia, tanpa mengurangi peluang generasi
yang akan datang untuk menikmati kondisi yang sama.
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Selama tiga dasa warsa terakhir ini, kota-kota kita mengalami penurunan
kualitas lingkungan hidup yang luar biasa. RTH perkotaan kita berkurang dari
rata-rata 35% menjadi kurang dari 10%, lahan-lahan produktif dan persawahan
teknis kita mengalami alih fungsi menjadi pabrik-pabrik maupun rumah-rumah
hunian dengan laju di atas 50.000 hektar per tahun.
Kawasan kumuh yang menempati ruang-ruang yang bersifat lindung seperti
bantaran sungai, di bawah SUTET, kolong jembatan dan kawasan resapan, serta
ruang-ruang lainnya yang tidak kita alokasikan sebagai ruang hunian, makin
berkembang tak terkendali. Di sisi lain desakan pemilik modal juga memaksakan
pengembangan kawasan-kawasan hunian pada lokasi-lokasi yang seharusnya
kita lindungi seperti sempadan pantai, kawasan rawa, dan kawasan genangan
(retention basin) seperti yang kita lihat di Pantai Indah Kapuk, Kelapa Gading
dan Sudirman CBD.
Beberapa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan jalur hijau yang ada, banyak yang
dimanfaatkan untuk keperluan lain yang tidak semestinya seperti SPBU, kioskios PKL, maupun aktivitas hunian illegal (squatters). Akibat “penganiayaan”
yang di luar batas tersebut, sekarang kita mulai merasakan akibatnya, yaitu
banjir, longsor, kekeringan, land-subsidence dan ruang kota yang centang
34
perenang dan carut marut.

17

Zero-Sum Game

Zoning Regulation untuk Mewujudkan
Kota Berkelanjutan

Tentu kita tidak bisa melakukan apology dengan
mengatakan bahwa ini merupakan suatu konsekuensi
logis dari pembangunan yang kita lakukan untuk
mengejar target pertumbuhan ekonomi yang kita
inginkan. Walaupun ekonomi dan lingkungan
merupakan dua hal yang cancelling each other out,
nampaknya kita memang harus memilih: membayar
saat ini atau nanti. Jika kita tidak mau membayar biaya
investasi tata ruang sekarang, maka kita akan menuai
bencana di masa yang akan datang, karena tata ruang
adalah sebuah zero-sum game!.

Rencana tata ruang kota yang baik nampaknya juga
belum cukup untuk mewujudkan keberlanjutan. Dalam
upaya implementasinya rencana tata ruang harus
disertai dengan perangkat peraturan zonasi (zoning
code), yang mengatur secara tegas kegiatan apa yang
boleh, apa yang bersyarat dan apa yang dilarang pada
setiap jenis zona peruntukan. Pelanggaran terhadap
peraturan pemanfaatan tersebut akan diancam dengan
sanksi. Tanpa peraturan semacam ini, rencana tata
ruang hanya akan menjadi macan kertas. Bisa
menggonggong tapi tidak bisa menggigit. Sehingga
benar apabila dikatakan: better regulation without
planning, than planning without regulation.
Peraturan zonasi ini tentu juga harus bersifat prolingkungan, terutama terkait dengan upaya
perlindungan dan pemulihan terhadap kawasankawasan yang berpotensi menurunkan daya dukung
kawasan, seperti pengaturan tentang persyaratan RTH
di lahan-lahan privat dan kawasan hunian, ketentuan
tentang sempadan sungai, danau, dan pantai serta
lokasi-lokasi yang diperuntukkan sebagai daerah
resapan dan genangan sementara (retention
basin). Artinya pengembangan kawasan perkotaan
harus mendahulukan kawasan mana yang tidak boleh
dibangun, bukan sebaliknya
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UPAYA PELESTARIAN KAWASAN MANGROVE
DI PESISIR PANTURA KAB.BATANG

Sebagian masyarakat Kabupaten Batang menganggap hutan
mangrove adalah daerah yang kurang berguna, menjadi sarang
nyamuk dan sarang hama serta menjadi sumber bibit penyakit
dan kekumuhan. Demikian kesimpulan hasil pengamatan dan
wawancara penulis khususnya terhadap beberapa masyarakat
pesisir Pantura Kabupaten Batang. Karena anggapan tersebut,
maka hutan mangrove kurang berkembang dan cenderung
menyusut bahkan menuju kepunahan.

Membangun Kota tanpa Luka, Mungkinkah?
Lalu bagaimana sebaiknya kebijakan pengembangan kawasan perkotaan
kita untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan. Mungkinkah
pembangunan kota dilakukan tanpa luka?. Nampaknya pertanyaan ini
harus dijawab oleh jargon politik SBY: bersama kita bisa!. Untuk itu semua
pihak harus menyadari fungsi dan perannya masing-masing : pemerintah,
swasta dan masyarakat harus bahu membahu.
Untuk itu, kita harus dapat membuat rencana-rencana tata ruang yang lebih
‘seksi’ dan peka terhadap tuntutan pasar. Tentu melalui pendekatan
participatory planning yang efektif melalui pelibatan masyarakat, baik
orang-perseorangan maupun swasta sebagai pemangku kepentingan yang
memiliki saham dalam pembentukan ruang-ruang kita di perkotaan.
Pada akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa mewujudkan ruang yang
aman, nyaman dan layak huni bukanlah sesuatu yang “murah”. Tapi itulah
nilai tambah yang selama ini dijual oleh para perencana (baca:
pengembang) sehingga masyarakat bersedia membayar lebih mahal untuk
dapat tinggal di lingkungan hunian yang lebih nyaman. Jadi persoalannya
adalah bahwa ternyata bagi sebagian besar masyarakat kita, tata ruang
masih merupakan “barang mewah”.
Pemerintah sendiri tentu tidak akan sanggup untuk membiayai seluruh
pembangunan kawasan. Yang penting adalah bagaimana kita secara
bersama-sama dapat menata ruang secara cermat, memanfaatkan secara
tepat dan mengendalikan secara ketat. Barangkali dengan demikian kita
dapat berharap untuk bisa mewujudkan pembangunan kota yang tanpa
37
luka.

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa akhir-akhir ini di pesisir
pantura Kabupaten Batang terlihat gangguan-gangguan yang
cenderung dapat mengancam kelestarian hutan dan mengubah
ekosistem ma ngrove menjadi daerah-daerah pemukiman,
pertanian, perluasan perkotaan dan lain sebagainya.
Ada beberapa faktor penyebab adanya gangguan ini, antara lain
(i) perkembangan penduduk yang pesat dan perluasan wilayah
kota,
(ii) adanya program pembuatan jalan tol yang melalui pantura
Batang yang secara langsung mendorong masyarakat apalagi
pengusaha untuk siap-siap berinvestasi usaha di sepanjang
pesisir pantura,
(iii) semakin meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata pantai
seperti Pantai Sigandu, Pantai Ujung Negoro, Pantai Kuripan,
Pantai Celong, dan Pantai Pelabuhan, dan
(iv) potensi sumber daya alam sekitarnya yang sangat mendukung
peningkatan usaha dan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini terjadi karena peranan hutan mangrove tidak dapat
diungkapkan secara obyektif dan komprehensif.
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Pandangan kurang ekonomisnya hutan mangrove jika
dikembangkan dibanding untuk usaha pertanian, pertambakan,
café dan restoran serta hotel di daerah wisata pantai,
mendorong masyarakat untuk tidak lagi merasa berkompeten
untuk melestarikan hutan mangrove. Apalagi jika cara pandang
ini dikuatkan oleh oknum-oknum pemerintah dan pengusaha,
maka sulitlah sudah untuk mengawal masyarakat melestarikan
hutan mangrove.
Kondisi hutan mangrove di Indonesia semakin
memprihatinkan. Sesuai data kementrian kehutanan, tingkat
kerusakan mangrove sudah mencapai 60 persen dan
dikhawatirkan akan terus meningkat. Perlu upaya bersama
untuk mengatasinya agar kondisi pantai tidak mengalami
degradasi.
Sementara pada wilayah pesisir Kabupaten Batang Propinsi
Jawa Tengah terdapat ekosistem mangrove non kawasan hutan
seluas 3 382 hektar, dengan kondisi rusak berat seluas 1468 ha
dan rusak sedang seluas 1 914 ha.
Keadaan pantai tanpa tanaman mangrove, akan cepat
mengalami degradasi akibat hantaman ombak. Akibatnya
terjadi abrasi di kawasan pesisir.
Rusaknya mangrove juga dapat menimbulkan bencana lainnya
seperti menyebabkan air laut akan semakin masuk ke wilayah
daratan dan mengubah air tawar menjadi asin.

Menurut Darsidi (1984), hutan mangrove yang dahulu dianggap sebagai
hutan yang kurang mempunyai nilai ekonomis, ternyata merupakan
sumberdaya alam yang cukup berpotensi sebagai sumber penghasil
devisa serta sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang berdiam di
sekitarnya. Hutan mangrove sebagai salah satu sumber daya alam yang
potensial telah lama diusahakan.
Banyak manfaat yang dapat dinikmati masyarakat sekitar pantai pada
umumnya dan masyarakat luas pada umumnya. Bentuk pemanfaatan
minimal yang dapat dirasakan antara lain: tempat penangkapan ikan,
udang, jenis-jenis biota air , dan lainnya. Sementara untuk kebutuhan
kayu bakar, kayu bangunan dan arang khususnya untuk masyarakat
pesisir pantura Batang bukan suatu keharusan diambil dari hutan
mangrove. Karena masyarakat Batang pada umumnya yang berada di
kawasan hutan Alas Roban dan kawasan Surban Wali sangat melimpah
dengan persediaan kayu untuk kebutuhan tersebut (www.batangberkembang.blogspot.com).
Pada saat ini penataan mangrove belum dilakukan secara keseluruhan.
Selain itu adalah demografi belum terkendali dan dinamika hutannya
sendiri belum diungkapkan secara jelas dan tepat sasaran kepada
masyarakat. Maka sampai sekarang kegiatan-kegiatan yang ada masih
berjalan sendiri-sendiri baik yang dilakukan oleh instansi yang
berkepentingan maupun oleh masyarakat terutama penduduk yang
berdekatan dengan kawasan hutan mangrove.

Imbasnya adalah munculnya berbagai GANGGUAN
penyakit.
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Hutan mangrove mempunyai multifungsi , antara lain:

EKOSISTEM MANGROVE

1. Fungsi hayati, fungsi fisik dan fungsi kimiawi. Sebagai
penyumbang kesuburan perairan sudah tidak bisa disangkal
lagi karena kawasan hutan mangrove merupakan perangkap
nutrisi dan bahan organik yang terbawa aliran sungai dan
rawa. Bahan organik mengalami penghancuran oleh fauna
hutan mangrove dan selanjutnya proses dekomposisi oleh
jasad renik menjadi berbagai senyawa yang lebih sederhana.
Bersama dengan nutrisi yang dibawa sungai, bahan tersebut
diserap oleh tumbuh-tumbuhan (Suwelo dan Manan, 1986).

Hutan mangrove ialah hutan yang terutama tumbuh
pada tanah lumpur aluvial di daerah pantai dan muara
sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, dan
terdiri atas jenis-jenis pohon Avicennia, Sonneratia,
Rhizophora, Bruguiera, Ceriops, Lumnitzera,
Excoecaria, Xylocarpus, Egiceras, Scyphyphora dan
Nypa .

2. Fungsi ekologis ekosistem mangrove sangat khas dan
kedudukannya tidak terganti oleh ekosistem lainnya.

Ekosistem mangrove menduduki lahan pantai zona
pasang surut, di laguna, estuaria, dan endapan lumpur
yang datar.

Ekosistem ini bersifat kompleks dan dinamis namun
labil. Kompleks, karena di dalam hutan mangrove dan
perairan/tanah di bawahnya merupakan habitat berbagai
satwa dan biota perairan.
Dinamis, karena hutan mangrove dapat terus
berkembang serta mengalami suksesi sesuai dengan
perubahan tempat tumbuh. Labil, karena mudah sekali
rusak dan sulit untuk pulih kembali.

Misalnya, secara fisik hutan mangrove berfungsi menjaga
stabilitas lahan pantai yang didudukinya dan mencegah
terjadinya intrusi air laut ke daratan. Secara biologis, hutan
mangrove mempertahankan fungsi dan kekhasan ekosistem
pantai, termasuk kehidupan biotanya. Misalnya: sebagai
tempat pencarian pakan, pemijahan, asuhan berbagai jenis
ikan, udang dan biota air lainnya; tempat bersarang berbagai
jenis burung; dan habitat berbagai jenis fauna. Secara
ekonomis, hutan mangrove merupakan penyedia bahan bakar
dan bahan baku industri .
3. Tempat berasosiasi beberapa jenis binatang untuk daur
hidupnya seperti Crustaceae, Mollusca dan ikan. Hal ini
menunjukkan pentingnya mangrove bagi kehidupan binatang .
4. Secara fisik, hutan mangrove mempunyai peranan sebagai
benteng atau pelindung bagi pantai dari serangan angin, arus
dan ombak dari laut. Hutan mangrove dapat diandalkan
sebagai benteng pertahanan terhadap ombak yang dapat
merusak pantai dan daratan pada keseluruhannya .
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Penyebab lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya peran
serta masyarakat dalam ikut terlibat upaya pengembangan wilayah,
khususnya rehabilitasi hutan mangrove; dan masyarakat masih
cenderung dijadikan objek dan bukan subjek dalam upaya
pembangunan.

PENYEBAB RUSAKNYA EKOSISTEM MANGROVE
Dengan mencermati latar belakang dan kajian ekosistem mangrove di
atas, dapatlah disampaikan bahwa penyebab kerusakan ekosistem
mangrove tersebut sebagian besar oleh kegiatan budidaya perikanan
(pertambakan), pertanian dan permukiman yang kurang peduli terhadap
pelestarian ekosistem mangrove.

Keberhasilan rehabilitasi hutan mangrove akan berdampak pada adanya
peningkatan pembangunan ekonomi-khususnya dalam bidang
perikanan, pertambakan, industri, pemukiman, rekreasi dan lain-lain.

Penyebab lainnya adalah kurang terkoordinasinya pembangunan di
wilayah pesisir, banyaknya pembangunan kontruksi yang menjorok ke
laut tanpa mengindahkan keadaan hidrodinamika perairan laut.
Sehingga terjadi abrasi dan di lain tempat terjadi akresi.

EKOSISTEM MANGROVE
UNTUK WISATA
WISATA NAHARI
KAWASAN HUTAN MANGROVE
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PENDEKATAN BUTTOM-UP DALAM UPAYA
KONSERVASI EKOSISTEM MANGROVE

Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

Di Kabupaten Batang, keberhasilan dalam pengelolaan (rehabilitasi) hutan
mangrove akan memungkinkan peningkatan penghasilan masyarakat
pesisir khususnya nelayan dan petani tambak karena kehadiran mangrove
ini merupakan faktor penentu kelimpahan ikan / biota laut lainnya.
Mengingat banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dengan keberadaan
hutan mangrove, dengan ini masyarakat, khususnya masyarakat pesisir
harus turut diberdayakan dalam usaha pelestarian maupun rehabilitasi
hutan mangrove. Baik dengan memberikan peningkatan pengetahuan
masyarakat akan pentingnya ekosistem hutan mangrove, maupun dengan
turut memberdayakan masyarakat dalam usaha rehabilitasi hutan
mangrove tersebut. Kerusakan hutan mangrove tidak akan terjadi
manakala masyarakat tidak dijadikan sebagai objek pembangunan
melainkan menjadi subjek pembangunan, khususnya dalam masalah
rehabilitasi hutan mangrove.
Dengan demikian pendekatan bottom up perlu untuk digalakkan dan bukan
sebaliknya mengingat dewasa ini masyarakat adalah sebagai ujung tombak
dalam suatu kegiatan pembangunan di desa. Dengan turut
diberdayakannya masyarakat dalam usaha rehabilitasi hutan mangrove
maka usaha pelestarian hutan mangrove akan menunjukkan hasil yang
lebih baik.

1. Sosialisasi dan koordinasi kegiatan .
2. Pembentukan kelompok masyarakat binaan dan
peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok tani wilayah
pesisir dan laut dalam pelaksanaan pembuatan model
tumpangsari mangrove/kebun melati dan rehabilitasi
mangrove dan pantai .
3. Pembuatan model tumpangsari hutan mangrove dengan
kebun melati.
4. Rehabilitasi mangrove mengadakan persediaan dan
penanaman tanaman mangrove, termasuk
pemeliharaannya.
5. Monitoring dan evaluasi.

Dari bagai di atas dapat dijelaskan bahwa pemerintah hanyalah
memberikan pengarahan secara umum dalam pemanfaatan hutan
mangrove secara berkelanjutan. Sedang masyarakat berlaku aktif dalam
proses pelaksanaan pelestarian tersebut. Sehingga masyarakat pesisir
akan timbul rasa ikut memiliki terhadap hutan mangrove yang telah
berhasil mereka hijaukan.
Dengan demikian pendekatan akan menumbuhkan adanya partisipasi dari
anggota masyarakat dan ini juga sekaligus buttom-up merupakan proses
pendidikan pada masyarakat secara tidak langsung di dalam mengatasi
global warming.
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