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Pengelolaan yang bijak dan berkesinambungan merupakan kunci dalam
menjaga dan melestarikan sumber-sumber daya alam. Dengan terpelihara
dan terjaganya sumber daya alam maka manusia dan segenap mahluk
hidup lainnya akan terus dapat merasakan manfaat-manfaatnya.
Terdengar klise memang, namun itulah kenyataan yang terus kita hadapi
hari demi hari, lingkungan semakin tereksploitasi dan terancam.

Langkah kecil akan lebih baik jika tidak melangkah sama sekali. Tiada
kata terlambat bagi kita semua untuk segera bersatu dalam kesepahaman,
bersatu dalam berkarya dan bersatu dalam cita-cita. Ya, demi cita-cita
bersama agar sumber daya alam dapat dirasakan secara merata oleh
seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.

Warta Konservasi Lahan Basah sebagai sarana kecil dalam berbagi informasi
dan pengalaman di bidang perlahanbasahan, terus berupaya
mengetengahkan informasi-informasi dan pengalaman dari berbagai kalangan
di berbagai tempat.  Semoga agihan sederhana ini dapat menjadi bahan
inspirasi dan edukasi bagi kita semua.

Selamat membaca.
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Danau SENTANI
Kondisi Saat Ini dan Tantangan Pengembangannya
di Waktu Mendatang

Oleh: Freddy Pattiselanno* & Agustina Y.S. Arobaya**

FokusFokusFokusFokusFokus
Lahan Basah

Danau Sentani: dimana
letaknya?

Danau Sentani terletak di
Kabupaten Jayapura, Propinsi
Papua pada ketinggian 70 – 90

m dpl, pada posisi 2o33’- 2o41’ S,
140o38’ – 140o38’ E (Gambar 1).
Letaknya membentang di sepanjang
Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani dan
Distrik Sentani Barat dengan sebagian
kecil wilayahnya berada di Distrik
Abepura Kota Jayapura.

Danau Sentani memiliki luas perairan
sekitar 9630 ha dengan kedalaman rata –
rata 52 m, dan terletak pada ketinggian 72
m di atas permukaan laut (Gambar 2).
Danau Sentani memanjang dari arah
timur ke barat sepanjang 26,5 km,
dengan lebar bervarisi antara 2 – 4 km
disekitar selat Simporo, dan lebar
maksimum 24 km di bagian barat dan
timur danau (Badjoeri dan Lukman,
1991).

Danau Sentani: apa sumbangsihnya
bagi lingkungan dan masyarakat?

Danau Sentani menyimpan potensi yang
beragam (Gambar 3), diantaranya
sebagai (1) Sumber air minum melalui
SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)
bagi kebutuhan air domestik dan industri
sekitar danau; (2) Sumber air untuk
keperluan irigasi areal pertanian; (3)
Sumber air untuk Pembangkit Listrik
Tenaga Air (PLTA) bagi masyarakat
sekitar danau; (4) Habitat sejumlah jenis
ikan yang bermanfaat untuk
pengembangan usaha di bidang
perikanan; (5) Daerah Tujuan Ekowisata
Danau (DTED) karena keindahan dan
panorama sekitarnya; dan (6) Sarana
tranportasi air bagi masyarakat kampung
di sekitar wilayah danau.

Danau Sentani merupakan danau yang
unik dibandingkan dengan danau-danau
lain di Indonesia karena selain memiliki
jenis-jenis ikan air tawar juga memiliki
jenis-jenis ikan air laut seperti ikan hiu

gergaji (Pristis microdon), ikan belanak
(mugil cephalus), dan belut (Anguilla
australis).

Danau Sentani merupakan penghasil
ikan air tawar utama di daerah
Kabupaten Jayapura. Keberadaan
Danau Sentani sangat mendukung
kehidupan dan mata pencaharian bagi
penduduk sekitarnya terutama nelayan
dan juga merupakan lahan potensial bagi
penyediaan lapangan kerja, sebagai
sumber ekonomi serta sumber protein
hewani bagi masyarakat sekitarnya.

Daerah sekitar Waena yang merupakan
wilayah perbatasan antara kota
Jayapuran dan Kabupaten Jayapura
banyak ditemukan usaha budidaya ikan
dalam keramba apung, selain
merupakan daerah tujuan wisata
pemancingan dan restoran terapung di
sekitar danau.

Gambar 1. Lokasi Danau Sentani (Google earth)

Gambar 2. Profil Danau Sentani
(Foto: Agustina Arobaya)

Gambar 3. Landasan pacu Bandara Sentani dengan
latar belakang danau (Foto: Agustina Arobaya)
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“Hybrid engineering”, Pelindung Garis Pantai di
Indonesia dari Erosi dan Abrasi
Contoh Kegiatan di Desa Timbul Sloko, Kab. Demak, Jawa Tengah

Oleh: Etwin Kuslati Sabarini

KonservKonservKonservKonservKonservasiasiasiasiasi
Lahan Basah

Pesisir Desa Talibura, lokasi yang diusulkan untuk pembangunan konstruksi penangkap sedimen (konsep hybrid engineering) (Sumber:Google Earth)

Wetlands International,
Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) RI dan

Konsultan Sipil dari Belanda Deltares akan
bekerjasama untuk menanggulangi dan
menstabilkan pesisir di daerah Desa Timbul
Sloko. Saat ini kondisi pesisir di Desa
Timbul Sloko mengalami erosi cukup parah
dan menyebabkan pemukiman penduduk di
desa tersebut sering terkena banjir.  Untuk
menstabilkan kembali kondisi pesisir yang
rusak tersebut, suatu rancang bangun
inofatif berupa struktur permeable telah
dibuat oleh Deltares. Bangunan bertujuan
untuk memerangkap sedimen di sepanjang
pesisir. Sedimen-sedimen yang
terperangkap akan membentuk daratan
baru dan berpotensi menjadi habitat atau
tempat hidup bagi jenis-jenis tanaman
mangrove. Hutan mangrove yang terbentuk,
kemudian akan menjadi benteng pelindung
pesisir dari ancaman erosi dan abrasi
pantai.

Wilayah pesisir Kabupaten Demak telah
mengalami erosi yang mengakibatkan
hilangnya daratan seluas 200-900 meter
antara tahun 2003 hingga 2012 lalu (lihat
Gambar 1).

Untuk kegiatan awal rencananya akan
dibangun dua struktur permeable oleh
KKP dengan menggunakan desain yang
telah disiapkan Deltares dan difasilitasi
oleh Wetlands International - Indonesia
Program. Struktur ini akan dipasang di
garis pantai Desa Timbul Sloko, Kab.
Demak. Kegiatan ini merupakan bagian
dari eksperimen skala kecil untuk menguji
konsep Hybrid Engineering pada pesisir
berlumpur yang mengalami erosi parah.
Diharapkan masing-masing struktur dapat
selesai dalam waktu 1 bulan dan setelah
itu mulai berfungsi memerangkap
sedimen serta menciptakan kondisi yang
cocok untuk mangrove berkembang di
daerah tersebut.

Jika struktur permeable tersebut berhasil
dalam memerangkap sedimen, maka akan
terjadi proses reklamasi pesisir secara
alami. Kondisi demikian, membuka peluang
rehabilitasi kawasan (tanaman mangrove)
baik secara alami maupun buatan. Lahan
baru dengan hutan mangrove di atasnya,
akan menjadi pelindung pesisir dari
bencana erosi dan mencegah hilangnya
lahan di masa datang. Secara bersamaan,
sabuk hijau mangrove yang baru akan
memberikan beragam jasa lingkungan,
mulai dari peningkatan hasil tangkapan ikan
hingga material untuk konstruksi dan
penyimpanan karbon.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Demak, Universitas Diponegoro, LSM
lokal (KeSEMAT) serta masyarakat
setempat ikut terlibat dalam kajian awal dan
akan terus dilibatkan dalam kegiatan
pengawasan dan perawatan, setelah
struktur tersebut terpasang. 

Gambar 1. Laju hilangnya daratan pesisir Kab. Demak dari tahun
2003 (garis tebal) dan 2012 (garis putus-putus).

Sumber: Google Earth.

Gambar 2. Struktur permeable dirancang untuk merangkap sedimen
sebagaimana dilakukan oleh system perakaran mangrove secara alami.

(Ilustrasi oleh Joost Fluitsma)
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Untuk mengetahui lebih banyak tentang Timbul Sloko, kunjungi blog
(http://www.wetlands.org/News/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/3423/Default.aspx)
yang ditulis oleh mahasiswa magang Wetlands International, Stefan Verschure.

Ilustrasi oleh: Triana
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PRESS RELEASE

Mangrove Pelindung
Wilayah Pesisir

(Foto: Eko B.P.)

Indonesia memiliki hutan mangrove
yang terluas di dunia. Dengan luas
sekitar 3,2 juta hektar (Bakosurtanal,

2009), mangrove di Indonesia
merupakan 75% dari total mangrove di
Asia Tenggara atau 27% dari total
seluruh mangrove di dunia. Mangrove di
Indonesia luasnya lebih dari 2 kali
negara Belanda atau sedikit lebih luas
dari negara Portugal.

Dalam kondisi yang sehat dan berfungsi
baik, hutan mangrove dapat
menyediakan berbagai jasa lingkungan
yang sangat bermanfaat bagi manusia
maupun berbagai mahluk hidup di
wilayah pesisir. Mangrove merupakan
pelindung alami wilayah pesisir dari
hantaman ombak dan angin kencang
dari laut, memperkuat pantai dari abrasi
serta melindungi daratan dari intrusi air
laut. Penelitian terakhir bahkan
menunjukkan bahwa mangrove dapat
berfungsi mengatasi naiknya permukaan
laut akibat dampak dari perubahan iklim.
Laporan The Nature Conservancy
menyatakan bahwa mangrove dapat

mengangkat daratan akibat timbunan
sedimen sekitar 1 – 10 mm/tahun,
sedangkan permukaan air laut
berpotensi naik 3 mm/tahun akibat
perubahan iklim.  Hal ini menunjukkan
bahwa di beberapa tempat, permukaan
tanah mangrove akan mampu bersaing
dengan naiknya permukaan air laut.
Seluruh kota-kota di wilayah pesisir
dunia termasuk Jakarta, saat ini sedang
menghadapi ancaman serius dari
berbagai potensi bencana alam tersebut.

Bagi biota perairan, mangrove adalah
habitat penting sebagai tempat asuhan
dan pembesaran (nursery ground),
pemijahan (spawning ground) maupun
tempat mencari makan (feeding ground).
Pada akhirnya, sumber daya perikanan
di wilayah perairan sekitar hutan
mangrove akan meningkat dan
berdampak pada peningkatan ekonomi
masyarakat, khususnya nelayan.

“Arti penting dari keberadaan hutan
mangrove di daerah pesisir sudah
diyakini secara luas di Indonesia, namun

pengelolaan dan pemanfaatannya saat ini
masih belum didasarkan pada
pemahaman yang utuh serta pada data
dasar sumber daya alam yang memadai
, sehingga mengakibatkan banyak hutan
mangrove yang terdegradasi atau
bahkan hilang sama sekali” demikian
disampaikan oleh I Nyoman
Suryadiputra, Direktur Wetlands
International – Indonesia. Kurangnya data
historis, pengetahuan/ pemahaman
tentang multiguna dan multiperan
mangrove  dan informasi   lapangan
memang ditengarai sebagai salah satu
kelemahan utama dalam pengelolaan
ekosistem mangrove yang berkelanjutan.

“Terdapat dua konsep utama yang
dapat diterapkan dalam pengelolaan dan
pelestarian mangrove di Indonesia, yaitu
perlindungan wilayah yang masih relatif
utuh dan rehabilitasi hutan mangrove
yang telah mengalami kerusakan” tutur
Etwin Kuslati, Project Manager
Mangrove Capital yang dijalankan oleh
Wetlands International – Indonesia.
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Salah satu pendekatan rehabilitasi yang
saat ini sedang diperkenalkan adalah
berupa hybrid engineering, yaitu
pembangunan struktur pertahanan
pantai dengan mengadopsi fungsi
pertahanan yang secara alami diberikan
oleh tegakan vegetasi mangrove.
Dengan menggunakan bahan-bahan
kayu, bambu dan ranting; konsep
hybrid engineering akan membangun
pertahanan pantai berupa alat pemecah
ombak yang bersifat dapat ditembus
(permeable). Sehingga kondisi
hidrodinamika dan ekologinya mirip
dengan akar mangrove, dan kemudian
dapat memerangkap dan menstabilkan
sedimen. Endapan lumpur yang
terperangkap dan kemudian membentuk
daratan tersebut dapat menjadi lahan
tumbuhnya mangrove. Ekosistem
mangrove yang baru tumbuh inilah
yang kemudian akan memberikan jasa
lingkungan untuk pertahanan garis
pantai. Dengan demikian, konsep hybrid
engineering tersebut dapat
merehabilitasi lahan yang telah rusak
terkena abrasi.

Apri Susanto, Project Officer Mangrove
Capital, lebih jauh menjelaskan bahwa,
“Struktur bangunan dengan
menggunakan bahan-bahan permanen,
seperti beton, cenderung mengganggu

keseimbangan sedimen yang keluar dan
masuk bersama ombak. Karena sifatnya
yang tidak tembus (non-permeable),
bangunan keras cenderung akan
membenturkan ombak semakin keras,
dan kemudian justru akan membawa
sedimen kembali ke lautan. Pada saat
yang sama, air pasang surut tidak bisa
membawa cukup sedimen ke pantai
karena tertahan oleh struktur bangunan,
sehingga justru akan membentuk
cekungan yang curam dan perairan yang
cukup dalam pada area pasang surut kea
rah laut”.

Saat ini Kementerian Kelautan dan
Perikanan melalui program
Pengembangan Desa Pesisir Tangguh
(PDPT) bekerjasama dengan Wetlands
International – Indonesia, melalui proyek
Mangrove Capital, sedang melaksanakan
kegiatan hybrid engineering di pantai
Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung,
Kabupaten Demak. Program ini akan
sepenuhnya melibatkan masyarakat
setempat dan menggunakan bahan-bahan
yang tidak sulit ditemukan di sekitar lokasi
kegiatan. Keberhasilan program ini
diharapkan dapat memberikan alternatif
perlindungan pantai yang murah dan
mudah dilaksananakan. Lebih jauh
melalui pendekatan ini diharapkan
ancaman-ancaman rusaknya wilayah

pesisir termasuk kota-kota besar di
pesisir, dapat teratasi.

Untuk membahas mengenai fungsi dan
peranan mangrove bagi perlindungan
pesisir, tahapan pelaksanaan hybrid
engineering serta keterlibatan kebijakan
dari pemerintah, Wetlands International –
Indonesia akan melaksanakan
Lokakarya Perlindungan Pesisir
Berbasis Mangrove, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Oktober 2013
Waktu : Jam 09.00 – selesai
Tempat : IPB International

Convention Centre

Pertemuan dilaksanakan oleh Wetlands
International – Indonesia, dan akan
dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi
pemerintah, para praktisi dan perwakilan
Lembaga Swadaya Masyarakat yang
terlibat dalam pengelolaan dan
pembangunan wilayah pesisir dan hutan
mangrove. 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Apri Susanto

Project Officer Mangrove Capital
Wetlands International – Indonesia
Jl. A. Yani No. 53 – Bogor 16161

HP : 08128785756
E-mail : sonasthra@gmail.com
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Namanya Ibu Murtini, biasa
dipanggil Mama Tini. Perempuan
berumur 60 tahun ini adalah

pemilik kios terbesar di perkampungan
Suku Bajo, Desa Reroroja. Semua orang
di Kampung Bajo tahu, dulu Mama Tini
hanyalah penjual es pisang, roti goreng
dan sedikit teh gula. Kini Mama Tini
adalah pemilik kios terlengkap mulai dari
kebutuhan sehari-hari, mainan anak-anak,
sampai dengan peralatan pancing untuk
nelayan. Bahkan sekarang Mama Tini
mempunyai usaha ikan kering beromzet
jutaan rupiah. Semua keberhasilannya
saat ini tidak datang secara tiba-tiba tetapi
disertai kerja keras, doa dan
kepeduliannya terhadap lingkungan.

Berawal dari perkenalannya dengan
kegiatan Wetlands International pada tahun
2010 dalam program ‘Linking and
Learning’ Dipecho, perempuan yang sejak
lahir hidup di ‘laut’ ini terpanggil melihat
kondisi pesisir yang semakin tergerus oleh

abrasi. Rumah Mama Tini yang dulu
letaknya ratusan meter dari bibir pantai kini
tinggal puluhan meter saja, tak jarang saat
gelombang besar air laut membasahi
dapurnya. Melihat kondisi tersebut Mama
Tini terpanggil untuk ikut ambil bagian
dalam kegiatan rehabilitasi pesisir dengan
bergabung menjadi anggota Kelompok
Penghijauan Maju Bersama. Menurut
Mama Tini saat itu, perkampungan Bajo
yang persis berada di pinggir pantai harus
dilakukan penghijauan karena saat air
pasang dan ombak besar langsung
mengenai pemukiman. Sayangnya, saat itu
warga kampung Bajo sedikit yang mau
bergabung dan peduli terhadap perbaikan
lingkungan pesisirnya.

Mama Tini dan anggota kelompok tak
patah arang walaupun banyak cemo’oh
dari warga yang memandang sebelah
mata akan program rehabilitasi yang
digagas oleh Wetlands International.
Mama Tini dan anggota kelompok

dianggap bodoh, capek-capek tanam pohon
dan buat persemaian tetapi tidak dibayar,
katanya mereka hanya ditipu oleh Wetlands
International.  Pemahaman masyarakat
yang seperti itu memang tidak bisa
disalahkan, karena paradigma dan
kebiasaan yang terjadi selama puluhan
tahun di Desa Reroroja ketika ada program
dari pemerintah adalah dengan
memberikan dana secara instan, tidak ada
prosesnya. Wetlands International
menawarkan konsep yang berbeda.
Melalui mekanisme  bio-rights, kegiatan
rehabilitasi pesisir dilakukan bersama-sama
dengan kelompok-kelompok masyarakat
dan dipadukan dengan kegiatan
pengembangan perekonomian. Kerjasama
dituangkan dalam bentuk kontrak bersama
yang di dalamnya dituntut kesungguhan dan
komitmen kelompok dalam melakukan
rehabilitasi pesisir, sementara Wetlands
International akan memberikan sejumlah
dana pinjaman tanpa agunan dan bunga
sebagai kompensasinya.

Mama Tini
Menuai Berkah dari Kecintaannya pada Alam
“Modal Dagang Saya dari Tanam Pohon”

Oleh: Didik Fitrianto

Gambar 1. Kios sederhana Mama Tini di Tahun 2010,
saat Program Dipecho

Gambar 2. Kios Mama Tini saat ini, September 2013
sudah lebih besar dan lengkap (Program PfR)
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Perjuangan Mama Tini dan anggota
kelompok memang sangat panjang,
mereka harus bekerja keras untuk
membuat persemaian mangrove dan
tanaman pantai, kemudian menanam dan
merawatnya sesuai dengan kontrak
kerjasama yang sudah ditanda tangani.
Sesuai kontrak kerjasama antara Wetlands
International dengan Kelompok
Penghijauan Maju Bersama, dana
pinjaman sebesar Rp. 50 juta dicairkan
dan diserahkan kepada kelompok yang
berjumlah 20 anggota, dalam dua tahap.
Tahap pertama dicairkan dana pinjaman
sebesar Rp. 20 juta yang dialokasikan
untuk kegiatan livelihood. Dalam  tahap ini,
Mama Tini menerima dana Rp. 1 juta dan
digunakan untuk modal usaha kios
sembako. Pada bulan Juni 2011,
dikucurkan dana tahap kedua sebesar Rp.
30 juta. Pada tahap kedua ini, Mama Tini
menerima dana Rp. 1,5 juta dan
digunakan untuk menambah modal usaha
kios sembako yang telah dirintisnya.

Menurut Mama Tini modal yang
diterimanya sangat bermanfaat bagi
pengembangan usahanya. Program
terpadu yang menggabungkan kegiatan
rehabilitasi pesisir dan pengembangan
ekonomi masyarakat oleh Wetlands
International, menjadi setitik harapan bagi
Mama Tini dan kelompok. “Saat itu, untuk
mendapatkan modal usaha dari bank
maupun koperasi tidaklah mudah, harus
ada agunan. Jangankan agunan, untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
saja harus berjuang dengan berjualan es
pisang yang hasilnya hanya cukup untuk
makan”, kenang Mama Tini. Sejak
ditinggal suaminya sepuluh tahun yang lalu
Mama Tini harus bekerja keras dan
mandiri untuk mencukupi kehidupan
sehari-hari bersama satu orang putrinya.
Keterlibatan Mama Tini dalam Kelompok
Penghijauan Maju Bersama, perlahan-
lahan merubah perekonomiannya. Modal
usaha yang boleh dikata tidak besar saat
itu dari Wetlands International melalui

program Dipecho, telah menjadi pendorong
dan pemacu pengembangan usaha kios
sembako yang dirintisnya. Kiosnya
berkembang cepat, yang menggembirakan
saat ini Mama Tini sudah mendapat
kepercayaan pinjaman dari bank dan
koperasi sehingga bisa mengembangkan
kiosnya lebih besar lagi.

Kerja keras dan komitmen Mama Tini dan
anggota kelompok lainnya tidak luput dari
pemantauan Wetlands International. Dari
hasil evaluasi, Wetlands International
menilai bahwa kelompok telah berhasil
merawat dan menjaga pertumbuhan
tanaman. Dari 75.000 jenis tanaman
mangrove, tanaman pantai (waru, reo,
ketapang dan wukak) dan tanaman
produktif (mente, kelapa dan pisang) yang
ditanam kelompok (jumlah yang disepakati
dalam kontrak) telah bertahan hidup dan
tumbuh kuat sebanyak 60.000 tanaman
atau tingkat keberhasilan mencapai 80%.
Dari keberhasilan merehabilitasi lingkungan
tersebut, Wetlands International akhirnya
memberikan apresiasi dan kompensasi
berupa perubahan status dana pinjaman
menjadi hibah kepada kelompok. Suatu
keberkahan lain dari keseriusan dan
kesungguhan kelompok, dimana dana
pinjaman (tanpa bunga dan agunan) yang
seharusnya mereka kembalikan kini sudah
menjadi hak penuh mereka tanpa harus
pusing mengembalikannya.

Selain Kelompok Penghijauan Maju
Bersama dimana Mama Tini merupakan
salah satu anggotanya, ada kelompok
masyarakat lain yang menjadi mitra dan
bekerjasama dengan Wetlands
International yaitu Kelompok Penghijauan
Ana Kalo. Kerjasama kedua kelompok
tersebut dengan Wetlands International
berakhir di tahun 2011 seiring berakhirnya
program Dipecho. Namun, hubungan
kerjasama tidak berhenti disitu, Wetlands
International melalui program lanjutannya
Partner for Resillience (PfR) yang dimulai
awal tahun 2012, memperpanjang ikatan

kerjasama dengan kedua kelompok
tersebut hingga tahun 2015. Ada sedikit
perbedaan dengan kerjasama
sebelumnya, bahwa dalam program PfR
ini kedua kelompok melebur menjadi satu
dan berganti nama menjadi Kelompok
Penghijauan Sa’ate.

Keberlanjutan program dan kerjasama
dengan Wetlands International tentu saja
menjadi karunia tersendiri bagi Mama Tini.
Dengan pola dan mekanisme (bio-rights)
yang sama, Mama Tini kembali
mendapatkan kesempatan menerima dana
bantuan (pinjaman tanpa agunan dan
bunga) bagi pengembangan usaha
kiosnya. Bukan sesuatu yang tidak
mungkin bila saatnya nanti status pinjaman
kelompok kembali berubah menjadi hibah,
apabila komitmen dan kerja keras yang
telah ditunjukkan dan diraih kelompok
pada kerjasama sebelumnya dapat terus
dipertahankan dan ditingkatkan (semoga).

Walaupun kesehatannya mulai menurun
akibat penyakit diabetes yang dideritanya,
Mama Tini tetap bersemangat terlibat aktif
dalam kelompok maupun menjalani roda
perekonomiannya. Bercermin dari
keberhasilan mengelola usaha kiosnya,
Mama Tini dipercaya menjadi bendahara
untuk mengelola keuangan kelompok.
Keberhasilan usaha kiosnya yang
beromzet 400 ribu sehari tidak menjadikan
Mama Tini lupa akan tanggung jawabnya
terhadap kegiatan kelompok dan kondisi
lingkungannya. Bersama kelompok Sa’ate
bahu membahu melakukan kegiatan
penanaman, pelatihan-pelatihan, kegiatan
pengurangan resiko bencana dan kegiatan
yang berkaitan dengan adaptasi
perubahan iklim. Menurut Mama Tini
pohon adalah segala-galanya, tanpa
pohon kehidupan menjadi gersang,
pohon adalah sumber kehidupan, dan
karena tanam pohon juga Mama Tini
mendapatkan modal untuk usaha
kiosnya.  
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LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara
yang kaya akan keanekaragaman
hayatinya dan memiliki potensi

sumberdaya alam yang sangat tinggi.
Hal tersebut menjadi tantangan dan
peluang bagi segenap anak bangsa
untuk dapat mengelola kekayaan alam
yang ada secara bijak dan
berkesinambungan. Salah satu potensi
alam yang dimiliki adalah hutan Sagu.
Sagu memiliki fungsi dan manfaat yang
tinggi, bagi masyarakat Papua dan
Maluku sagu memiliki nilai sangat
penting dan strategis. Sejauh ini, sagu
dilihat sebagai salah satu komoditi
pangan yang siap dikelola untuk
mendukung kebutuhan pangan lokal
guna pemenuhan energi karbohidrat.

Tidak diketahui secara pasti kapan sagu
mulai dikenal di Indonesia, namun sagu
sudah lama dikenal oleh masyarakat
Papua dan Maluku. Pohon sagu ada
yang berduri panjang tetapi ada yang
tidak berduri, sedangkan di daerah lain di
Indonesia biasanya dijumpai satu atau
dua macam sagu saja. Sagu
merupakan salah satu jenis tumbuhan
monokotil yang memberikan banyak
manfaat yang sangat besar terutama
masyarakat Indonesia. Negara-negara
produsen sagu yang sudah dikenal
adalah Indonesia, Malaysia dan Papua
New Guinea. Secara komersial dikenal
3 jenis sagu, yaitu: Sagu Ihur
(Metoxylon rumphii, Mart.var.Sylvestre,
Mart), Sagu Tuni (Metroxylon rumphii)
dan Sagu Molat (Metroxylon sagu,

Rottb). Diperkirakan potensi sagu di
Indonesia tidak kurang dari 1.740.000 ha
atau setara dengan 5.180.000 –
8.510.000 ton tepung sagu kering per
tahun (Antoh. A., 2012). Dahulu sagu
masih dikelola secara tradisional sebagai
makanan Papeda, tetapi sekarang sagu
telah dikelola untuk berbagai kebutuhan
lain seperti tepung untuk bahan penghasil
mie instan, makanan bayi, produk
olahan makanan siap saji dan lainnya.
Teknologi yang digunakan untuk
mengolah sagu pun sudah
menggunakan teknologi modern
sehingga mampu menghasilkan jumlah
tepung sagu yang cukup tinggi dalam
satu kali produksinya.

Dilain sisi, sagu itu sendiri mempunyai
peranan sosial, ekonomi dan budaya
yang cukup penting di Papua karena
merupakan bahan makanan pokok bagi
masyarakat terutama yang bermukim di
sepanjang wilayah pesisir Papua.

POTENSI SAGU PAPUA

Sagu dapat tumbuh sampai pada
ketinggian 700 m dari permukaan laut
(dpl), namun produksi sagu terbaik
ditemukan sampai pada ketinggian 400
m dpl. Tanaman Sagu membutuhkan
air yang cukup namun penggenangan
air permanen dapat mengganggu
pertumbuhan sagu. Lahan tanaman
sagu di Papua cukup luas namun areal
yang pasti belum diketahui. Flach
(1983) dalam Kanro.M.Z. dkk. (2003)
memperkirakan luas hutan sagu di

tanah Papua (termasuk Papua Barat)
mencapai 980.000 ha dan kebun sagu
14.000 ha yang tersebar pada beberapa
daerah, yaitu: Salawati, Teminabuan,
Bintuni, Mimika, Merauke, Wasior, Serui,
Waropen, Mamberamo, Sarmi dan
Sentani. Hutan sagu itu sendiri
merupakan campuran tanaman sagu dan
tanaman non sagu, dengan proporsi
tanaman sagu bervariasi antara 30%
sampai 90% (Haryanto dan Pangloli
1992 dalam Kanru M.Z dkk., 2003).

Pengetahuan masyarakat Papua tentang
budidaya sagu diperoleh secara turun
temurun dan kebanyakan berhubungan
dengan mitos. Budidaya sagu yang
dipraktekkan masyarakat meliputi
pemilihan jenis sagu berproduksi tinggi,
pemilihan bibit, cara tanam dan
pemeliharaan tanaman. Pemilihan bibit
dilakukan berdasarkan asal pengambilan
dan tinggi tanaman. Bibit biasa diambil
dari tunas yang berasal dari pangkal
batang (bukan dari tunas akar), tunas
dari pohon yang siap panen dan tunas
yang terletak di atas permukaan tanah.
Cara menanam atau budidaya sagu dari
masing-masing suku di Papua berbeda-
beda. Misalnya: masyarakat
Wandamen, Kabupaten Teluk
Wondama, Papua Barat melakukan
perendaman terlebih dahulu karena
sebagian akar serabut dari bibit bakal
dipotong. Perendaman dilakukan untuk
merangsang pertumbuhan akar serabut
baru.

Strategi Pengelolaan Sagu
Potensi, Pemanfaatan, Permasalahan dan Gagasan Pengelolaan
(Contoh Kasus Pengelolaan Sagu di Papua)

Oleh: Alfred Antoh, S.Hut, M.Si*

.....bersambung ke hal 14
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Gambar 1. Rawa Danau Bangkau pada musim hujan
(seperti pulau berjalan)

Gambar 2. Rawa Danau Bangkau pada musim hujan
(seperti perairan danau)

Rawa Bangkau terletak di Desa
Bangkau, Kecamatan
Kandangan Kabupaten Hulu

Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.
Sebagian besar (88,5%) dari penduduk
tersebut bermata pencarian sebagai
nelayan (Anonimous, 2010).

Rawa Danau Bangkau adalah salah
satu dari perairan rawa yang potensial
sebagai penghasil ikan rawa di
Kalimantan Selatan.  Selain sebagai
sumber utama pemasok ikan (segar
dan kering asin) untuk wilayah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
berbagai jenis ikan rawa yang bernilai
ekonomis penting seperti: ikan gabus
(Channa striata Blkr.), toman (Channa
micropeltis C.V.), betok (Anabas
testudineus Bloch), tambakan
(Helostoma temmincki C.V.), sepat
siam (Trichogaster pectoralis Regan)
dan sepat rawa (Trichogaster
trichopterus Pall) hidup dan
berkembang di perairan rawa ini.
Rawa Bangkau kaya akan tumbuhan
air seperti  eceng gondok, rumput bulu,

rumput batu, rumput minyak, rumput
banta dan rumpu perupuk serta teratai
(Herliwati, 2012).  Dari sekian banyak
tanaman air yang hidup di perairan
rawa Bangkau maka yang dominan
ditemukan adalah eceng gondok
(Echornia crassipes).  Kadang
keberadaan tumbuhan air dianggap
sebagian orang sebagai gulma dan
bersifat merugikan, namun sebenarnya
tanaman air ini memiliki kegunanaan
seperti tempat bersembunyi ikan dari
serangan predator, tempat mencari
makan, dan tempat menempelkan telur.
Berdasarkan hasil penelitian Herliwati,
(1998)  tanaman air dapat digunakan
sebagai bahan dasar untuk pembuatan
pakan ikan.  Selain itu tanaman air
digunakan sebagai tempat
menempelnya organisme perifiton.
Jenis tanaman air yang banyak
ditempeli organisme perifiton adalah
eceng gondok (Herliwati, 2012).

Keberadaan tanaman air di perairan
rawa Bangkau memiliki keunikan
khusus, pada musim hujan, tanaman air

tersebut dapat menutupi permukaan
perairan di area tertentu hingga
membentuk pulau (floating island) atau
dalam bahasa daerah disebut “Ambul”.
Namun beberapa waktu kemudian, di
tempat yang sama, lingkungan perairan
rawa tersebut berubah menyerupai
perairan danau, dimana hanya di bagian
pinggirannya saja ditumbuhi tanaman air.
(Gambar 1 dan 2).

Kondisi ini biasanya berlangsung cepat.
Sehingga seringkali nelayan yang
sedang beroperasi tidak mengetahui
perubahan kondisi perairan rawa, dan
mengalami kesulitan untuk kembali ke
tempat  semula.  Namun saat kemarau
lingkungan perairan rawa menjadi kering
dan hanya pada bagian reservat dan
kolam rawa saja yang berair.  Biasanya
pada musim kemarau lingkungan
perairan Rawa Danau Bangkau
digunakan masyarakat untuk pertanian
dan perkebunan (Gambar 3 dan 4).

Keunikan Ekologi Perairan
Rawa Danau Bangkau

Oleh: Herliwati*

.....bersambung ke hal 15
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Sepuluh tahun sudah, pria paruh
baya kelahiran 1954 itu menggeluti
kegiatan cinta lingkungan. Bersama

dengan teman-teman lainnya membentuk
kelompok peduli lingkungan dan fokus
pada penanaman mangrove di pesisir
Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur.
Entah apa yang mendorong Hadung
Boleng, demikian nama lengkapnya, untuk
melakukan kegiatan yang tidak umum
dilakukan orang-orang disekitarnya.

Dengan penuh semangat, pria ini bercerita
tentang fungsi mangrove yang
diketahuinya dan telah dirasakan
manfaatnya, seperti: supaya air didaerah
sini (sumur) bisa menjadi tawar dan tidak
terasa asin, lingkungan menjadi lebih hijau
dan sejuk serta menjadi habitat dan
tempat hidup berbagai jenis ikan, udang,
kepiting dan burung air. Sudah 5 lokasi
menjadi daerah penanaman mangrove,
masing-masing lokasi memiliki luasan
berbeda, ada wilayah yang ditargetkan
ditanami mangrove seluas 10ha, namun
saat ini baru diselesaikan 4ha.

Penanaman mangrove ini awalnya
dilakukan jika ada waktu luang dengan
modal semangat cinta lingkungan,
Hadung Boleng tidak pernah berpikir
akan adanya bantuan dari pihak luar
selama ini, dengan kata lain semua ini
murni swadaya, hanya kepuasan batin
pribadinya saja.

Hadung Boleng dan masyarakat
setempat merasakan hasil dan nilai
tambah dari penanaman mangrove,
seperti sumber air minum di sumur-
sumur pesisir yang sebelumnya
dirasakan sangat tinggi kadar garamnya
sekarang sudah lebih tawar. Selain itu,
air laut yang 5-10 tahun lalu naik
sampai di pemukiman penduduk, dan
mengikis bangunan yang ada, bahkan
sesekali membawa dan meninggalkan
sampah-sampah di pesisir, kini sudah
tidak lagi. “sekarang aman, udara
bersih dan semakin sejuk”,  paparnya
yang juga diamini oleh masyrakat
sekitarnya.

Ketika ditanya “penghargaan apa yang
sudah bapak dapatkan?”, Hadung Boleng
menjawab “penghargaan cukup dari
Yang Maha Kuasa”.  Memandang
mangrove yang lebat dan hijau, pria ini
mulai berkisah tentang berbagai tantangan
yang dihadapi sebelumnya. Bagi pria ini
menanam mangrove adalah soal
gampang-gampang susah, yang mati harus
segera diganti dengan anakan baru.
“Biasanya banyak yang terbawa arus/
gelombang air pasang, dan juga ulah para
nelayan yang kadang menebar dan
membersihkan jaringnya di lokasi yang
baru ditanam mangrove, itu juga bisa
mencabut anakan mangrove”, paparnya
dengan raut wajah sedikit kecewa. Namun,
sinar wajahnya seketika berubah ceria
tatkala pria ini melihat semangat dan cita-
cita mulianya telah membuahkan hasil, dan
manfaatnya dapat dirasakan banyak orang.
Hanya kejujuran dan kerja keras tanpa
kenal lelah itu motto yang selalu ia tekankan
dalam melakukan segala aktifitas hidupnya.

Hadung Boleng dan Mangrovenya
“Penghargaan dari Yang Maha Kuasa”

Oleh: Vransiscus Saverius*

Hadung Boleng dan mangrove yang ditanamnya (Foto: Vransiscus S.)

.....bersambung ke hal 18
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Bangkal (Nauclea sp.)
Tumbuhan Lahan Basah, Bahan Bedak Dingin

Oleh: Mochamad Arief Soendjoto1) dan Maulana Khalid Riefani2)

Bangkal (Gambar 1) adalah nama
daerah untuk satu tumbuhan
genus Nauclea, famili Rubiaceae.

Tumbuhan yang habitatnya lahan basah
(rawa air tawar, tepi sungai, atau dataran
banjir) ini memiliki ciri sebagai berikut.

Perakarannya adalah akar tunggang yang
dilengkapi dengan akar rambut. Batang
berkayu, membundar, tumbuh tegak, dan
membentuk semak atau bahkan pohon.
Percabangan pada batang simpodial.

Perdaunannya majemuk menyirip genap.
Terdapat sepasang daun penumpu
(stipula) pada pangkal tangkai-daun
utama. Setiap anak-daun bertangkai.
Tangkai daun membundar. Anak daun
duduk berpasangan dan berhadapan satu
sama lain pada tangkai utama. Antar-
pasangan anak-daun berjarak sekitar 4
cm dan duduk bersilangan. Anak daun
berbentuk jorong. Tepi helaiannya rata.
Pangkalnya membusur, bagian tengah
melebar, dan ujung meruncing.

Permukaan atasnya berwarna lebih hijau
daripada permukaan bawahnya.
Pertulangan daun menyirip. Daging daun
tipis lunak.

Bunga bertangkai dan duduk pada
bagian atas pangkal anak-daun.
Bunganya berbau harum, apabila mekar.
Buahnya termasuk buah buni, sejati,
ganda, dan berdaging.

Di Kalimantan Selatan bagian penting
dari tumbuhan yang dimanfaatkan adalah
kulit batangnya. Kulit batang merupakan
bahan campuran bedak dingin. Daerah
yang terkenal sebagai penghasil bedak
dingin (atau biasa disebut juga pupur
bangkal) adalah Barabai, ibukota
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bedak dingin adalah bedak tradisional
untuk perawatan wajah. Bentuknya
gepeng bundar dengan diameter sekitar
1-2 cm dan tebal sekitar 3-4 mm
(Gambar 2).

Untuk menggunakannya, beberapa butir
bedak dingin diletakkan di piring kecil dan
dibasahi dengan air secukupnya. Bedak
yang sudah lumer dioleskan atau
disapukan langsung ke kulit (terutama
wajah). Selanjutnya bedak dingin dibiarkan
mengering di kulit, sehingga pengguna
seolah-olah menggunakan topeng wajah
(masker).

Bahan dasar bedak dingin adalah beras.
Beras direndam 1-2 hari. Setelah ditiriskan,
beras yang sudah empuk dihancurkan,
diairi, dicampur dengan pati atau bubuk kulit
bangkal, diendapkan, dan diambil patinya
(Gambar 3).  Ada juga masyarakat yang
merendam beras sampai 1-2 minggu
hingga hancur, semakin lama beras
direndam, semakin dingin bedak dirasakan.
Namun, cara ini membuat endapan
beraroma tidak sedap. Untuk mengurangi
atau menghilangkan bau, pengasapan
dengan bahan pengharum diperlukan agar
bedak dingin disukai.

.....bersambung ke hal 18

Gambar 1. Daun, bunga, dan buah bangkal
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Gambar 1. Proses tokok sagu di Kebun Sagu, di Sentani
(foto oleh: Alfred Antoh, 2012)

Gambar 2. Kegiatan tokok sagu yang dilakukan oleh masyarakat Sentani
(foto oleh: Alfred Antoh 2012)
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..... Sambungan dari halaman 10

Strategi Pengelolaan SAGU .........

PEMANFAATAN SAGU

Pemanfaatan sagu selama ini masih
bersifat tradisional di Papua. Sagu diolah
untuk mendapatkan tepung sagu yang
selanjutnya diolah menjadi Papeda
(makanan khas orang Papua dan
Maluku). Bagian sagu yang dimanfaatkan
adalah bagian batang, dimana batang
sagu yang sudah ditebang selanjutnya
dikuliti untuk mendapat empulur yang
mengandung tepung. Empulur tersebut
selanjutnya dihasilkan dan diparut agar
memudahkan peremasan (pengepresan).
Peremasan dapat digunakan dengan
menggunakan alat pres untuk
mengeluarkan pati dari parutan empulur.
Setelah selesai peremasan, dilakukan
penyaringan untuk membuang serat-serat
kasar dari empulur, sari pati yang
didapatkan kemudian diendapkan untuk
memisahkan antara tepung sagu dan air.
Selanjutnya baru dikeringkan, dikemas
dan disimpan atau dapat didistribusikan
langsung ke konsumen. Sagu saat ini
dijual ke pasar dan memiliki harga cukup
tinggi. Harga ± 1 Kg tepung sagu berkisar
Rp.20.000,— Rp.30.000,-. Sejauh ini
tingkat konsumsi sagu sudah merambah
masuk ke rumah makan dan restoran-
restoran ternama di Kota Jayapura.
Kondisi ini menunjukan bahwa, bisnis
sagu secara komersial di Kota Jayapura
sudah mulai berkembang pesat.

PERMASALAHAN DALAM
PENGOLAHAN SAGU

Walaupun sagu memiliki prospek yang
baik ke depan dalam pengolahannya,
namun jumlah jenis dan luas areal hutan
sagu dari waktu ke waktu terus
mengalami penurunan. Banyak hutan
sagu yang telah  dikonversi menjadi
areal pemukiman, jalan, jembatan dan
pembangunan infrastruktur fisik lainnya.
Disamping itu, kurangnya warisan
pengetahuan lokal tentang bentuk dan
upaya kegiatan budidaya sagu menjadi
sangat terbatas. Oleh karena itu, banyak
generasi muda di Papua baik di kota
maupun di kampung-kampung yang
lebih memilih mengkonsumsi beras
ketimbang makan sagu. Sebagai contoh:
“Ungkap seorang warga di Abepura
dalam harian lokal Jubi, Rio Sagisolo,
warga perumnas II waena, Abepura,
Jayapura, mengatakan sejak tahun
1960-an sampai 1995, kota Abepura
penuh hutan sagu. “Ditahun 1995, saya
masih kuliah. Saat itu banyak pohon
sagu di Abepura,” kata Rio, Rabu (22/8)
lalu. Kala itu, sejak pulang kuliah, selalu
mengikuti warga Waena ke hutan sagu
untuk menebang dan meramunya
menjadi tepung sagu. Warga masih
bergantung pada sagu. Setiap hari
mereka terus ke hutan sagu. Selain
meramu, mereka juga memburu burung

mambruk dan rusa untuk dikonsumsi.
“Pokoknya waktu itu masyarakat suka
tokok sagu dan berburu. Tapi, sekarang
sudah tidak ada lagi. karena, lahan yang
dulu penuh pohon sagu sudah dibabat
habis dan dikonversi dengan alasan
demi kepentingan pembangunan.”

Dengan demikian menjadi penting bagi
pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi
maupun Kabupaten/ Kota di dalam
menyusun RTRW untuk
mempertimbangkan fungsi-fungsi
kawasan hutan yang produktif guna
menunjang dan mendukung sistem
ketahanan pangan bagi kepentingan
masyarakat di masa mendatang. Isu
pengolahan sagu menjadi bioethanol untuk
kepentingan bio-energi perlu juga untuk
dipertimbangkan lagi. Beberapa waktu
yang lalu, pihak pemerintah kota
Jayapura melakukan kerjasama dengan
salah satu perusahaan asing/ investor
dari China untuk mengelola sagu menjadi
bioethanol di kampung Moso, Distrik
Muara Tami, Kota Jayapura. Untuk
menghindari menurunnya jumlah hutan
sagu akibat perkembangan teknologi dan
industri tersebut, perlu dilakukan upaya-
upaya bijak bagi pelestarian hutan sagu di
Jayapura, misalnya dengan menyiapkan
lahan-lahan budidaya sagu yang dikelola
oleh masyarakat.
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Fenomena lain dari rawa Danau
Bangkau adalah setelah musim
kemarau, terjadi musim peralihan yang
dikenal dengan istilah “Bangai”.  Bangai
terjadi akibat banyaknya tanaman air
yang mati dan mengendap di tanah
rawa.  Kemudian tanaman air tersebut
dirombak oleh bakteri pengurai dan
salah satu hasil perombakannya berupa
amoniak.  Setelah musim hujan perairan
rawa mulai terisi air sehingga amoniak
dan H2S yang berada di dalam tanah
akan lepas ke dalam air. Selain itu

adanya hujan menyebabkan tanaman air
yang kering akan membusuk dan
diuraikan oleh mikroorganisme.
Suasana anaerob akan terjadi jika air
hujan yang turun tidak secara kontinue
sehingga peningkatan kedalaman air
terhenti beberapa waktu. Kondisi ini
menyebabkan kualitas perairan menjadi
semakin memburuk, yang ditandai
dengan kandungan amoniak dan H2S
menjadi lebih tinggi, pH menjadi asam,
dan miskin oksigen. Kondisi ini
menyebabkan perairan berbau busuk

GAGASAN PENGELOLAAN

Pengetahuan masyarakat Papua tentang
budidaya sagu yang diwariskan secara
turun-temurun dan banyak berhubungan
dengan mitos-mitos atau cerita rakyat,
perlu untuk dipertahankan. Budidaya sagu
yang dipraktekkan masyarakat meliputi
pemilihan jenis sagu yang berproduksi
tinggi, pemilihan bibit, cara tanam, dan
pemeliharaan tanaman.

Pemerintah daerah perlu menetapkan
kawasan-kawasan budidaya strategis
bagi pengembangan kebun sagu di dalam
RTRW yang disusunnya, guna mencapai
ketahanan pangan lokal maupun nasional.
Meningkatnya suhu bumi akibat dari

perubahan iklim memberikan dampak
gagalnya panen padi dan lebih jauh
mengancam ketahanan pangan nasional.
Pengelolaan sagu sebagai salah satu
upaya diversifikasi pangan perlu didorong
untuk menjamin kelestarian sagu agar
dapat terus berperan dan berkontribusi
dalam mendukung ketahanan pangan
nasional maupun peluang pengembangan
bio-energi, melalui pola-pola partisipatif
dengan melibatkan masyarakat lokal. 
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(Rahman, 1998).  Bangai ini tidak akan
terjadi apabila air hujan berlangsung
terus-menerus.  Pada saat bangai
biasanya banyak ikan yang mati, namun
bagi ikan yang sempat melakukan ruaya
ke tempat yang kualitas airnya lebih baik,
maka ikan tersebut  tidak mengalami
kematian. 

* Dosen Fakultas Perikanan,
Univ. Lambung Mangkurat, Banjarbaru

herliwati1964@gmail.com

Gambar 3. Kondisi Rawa Danau Bangkau
pada musim kemarau

Gambar 4. Usaha Pertanian dan Perkebunan di Rawa Danau Bangkau
pada musim kemarau

..... Sambungan dari halaman 11  (BeritBeritBeritBeritBerita Umum a Umum a Umum a Umum a Umum Lahan Basah)

Keunikan Ekologi Rawa Danau Bangkau .........
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..... Sambungan dari halaman 3
Kondisi Danau Sentani dan Tantangan Pengembangannya .........

Tabel 1 di atas, menunjukkan kelimpahan
dan keragaman species ikan di Danau
Sentani (Umar dan Makmur, 2006).

Danau Sentani: ada apa denganmu?

Akhir-akhir ini pemerintah daerah dan
warga sekitar danau sangat cemas
terhadap potensi danau.  Misalnya saja
beberapa jenis ikan primadona seperti ikan
hiu gergaji terancam keberadaannya.
Menurut masyarakat setempat saat ini ikan
tersebut sudah tidak ditemukan lagi.

Permasalahan lain yaitu menurunnya
kualitas air danau akibat semakin
meningkatnya erosi dan semakin tingginya
pencemaran limbah rumah tangga dan
industri.  Kandungan zat tertentu dalam air
danau misalnya tembaga dan zink telah
melebihi Baku Mutu yang ditetapkan
pemerintah melalui PP 82 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air (PU, 2007).

Erosi dan sedimentasi yang sangat tinggi
disebabkan oleh sifat jenis tanah di DAS
Sentani yang pada umumnya peka
terhadap erosi, curah hujan tinggi dan
kondisi geografi seperti kemiringan lereng di
atas 5% (Gambar 4). Berdasarkan data
yang diperoleh dan catatan berkala, curah
hujan cenderung meningkat antara bulan
November – April yang berdampak pada
meningkatnya permukaan air danau.

Masalah utama hidrologi di sungai Sentani
adalah sering terjadinya banjir,
meningkatnya tingkat kekeruhan air, dan

dampak kekeringan panjang selama
musim kemarau. Kesemua hal tersebut
merupakan ancaman bagi aktifitas
masyarakat di sekitar danau.

Hal lain yang menonjol yaitu meningkatnya
kondisi lahan kritis di sekitar DAS Sentani
(Gambar 5). Pertambahan luas lahan kritis
ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara
lain penebangan hutan yang tidak
terkendali, aktivitas perladangan berpindah
masyarakat yang menjadi pemicu
kebakaran hutan pada musim kemarau.
Pada tahun 2005 misalnya, luas lahan
kritis di DAS Sentani adalah 21.292 ha
atau sekitar 26 % dari total DAS.

Danau Sentani: bagaimana kualitas
perairannya?

Hasil penelitian yang pernah dilakukan di
Danau Sentani menunjukkan bahwa secara
umum kualitas perairan danau masih baik,
walaupun di sisi lain kecenderungannya ada
yang menurun.  Kisaran suhu air Danau
Sentani berkisar antara 28-30oC dengan
tingkat kecerahan antara 200-450 cm,
kisaran ini masih mendukung kehidupan
organisme yang hidup di danau.  Tingkat
alkalinitas air danau tergolong tinggi antara
103,99-115,12 karena nilai alkalinitas yang
baik bagi pertumbuhan organisme perairan
berada pada kisaran 30-500mg/l CaCO3.
Hal ini cukup beralasan karena danau
Sentani dikelilingi oleh pegunungan kapur
yang pada saat musim penghujan
membawa kandungan karbonat dari batuan
yang dilewati air ke dalam perairan danau.

Nilai pH air danau berkisar antara 7 sampai
dengan 8,2 dan ini merupakan salah satu
indikator penentu kualitas perairan yaitu
toksisitas dan hal ini sangat dipengaruhi oleh
kadar pH.  Oksigen terlarut danau Sentani
masih berada dalam kisaran yang baik yaitu
antara 5,8 – 6,1 sedangkan kisaran yang
baik dan mendukung pertumbuhan ikan di
perairan adalah > 5mg/l (Boyd, 1988).

Penelitian yang dilakukan Walukow (2008)
menunjukkan bahwa beban pencemaran di
empat muara sungai di sekitar danau
cenderung meningkat ditunjukkan dengan total
zat padat terlarut (Total Dissolved Solid –
TDS) 739,930 mg/L, (Biological Oxygen
Demand – BOD) 7,801 mg/L dan (Chemical
Oxygen Demand – COD) 16,055 mg/L.  Dari
hasil analisis yang dilakukan ternyata tingginya
nilai TDS sangat dipengaruhi oleh berbagai
faktor termasuk pengaruh antropogenik
(berupa limbah domestik dan industri) yang
walaupun tidak bersifat toksik tetapi jika
jumlahnya berlebihan dapat mempengaruhi
tingkat kekeruhan air yang pada akhirnya
akan menghambat penetrasi cahaya matahari
ke dalam air.

Kemungkinan dampak lain akibat pengaruh
antropogenik yang terjadi yaitu terancamnya
beberapa species penghuni danau yang
rentan terhadap perubahan kualitas perairan
yang terjadi sangat cepat dari waktu ke waktu.
Meningkatnya beban pencemaran di satu sisi
menurunkan daya dukung danau di sisi lain.
Tetapi perbandingan antara nilai beban dengan
nilai kapasitas asimilasi menunjukan bahwa
secara umum danau Sentani masih berada
dalam kondisi yang cukup baik.

Tabel 1. Jenis-jenis ikan yang dominan tertangkap dan kelimpahan relatif di Danau Sentani, Papua

No. Nama Lokal Nama Ilmiah Famili Kelimpahan
Relatif

1 Seli/Sembilang Hempimelodus velutinus Tachysuridae ^̂
2 Gete-gete besar Apogon wichamani Apogonidae ^̂
3 Gete-gete kecil Apogon beauforti Apogonidae ^̂
4 Humen/Gabus Oxyeleotris lineolatus Aleotride ^̂
5 Gabus merah Ophiocara aporos Aleotride ^̂
6 Gastor Pogoneleotris microps Aleotride ^̂
7 Gabus hitam Glossogobius giurus Aleotride ^̂
8 Kaskado/hewu Chilaterina sentaniensis Altherinidae ^^^

Keterangan: *) ikan introduksi,  ^^^ = banyak,   ^^ = sedang,   ^ = sedikit

No. Nama Lokal Nama Ilmiah Famili Kelimpahan
Relatif

9 Glossolepis indicus Altherinidae ^^^
10 Mata merah Puntius porphoides*) Cyprinidae ^̂
11 Tambakan Helestoma temmincki*) Anabanthidae ^̂
12 Sepat siam Trichogacter pectoralis*) Anabanthidae ^̂
13 Nila Oreochromis niloticus*) Cichlidae ^̂
14 Nilem Osteochilus hasselti*) Cyprinidae ^̂
15 Ikan mas Cyprinus carpio*) Cyprinidae ^̂
16 Kehilo/Sogili Angguilla australis Angguilidae ^
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Dari parameter indikator yang diteliti, TDS,
BOD dan COD masih berada di bawah
nilai kapasitas asimilasi.  Kondisi ini
menggambarkan bahwa perairan danau
masih memenuhi daya dukung atau
dengan kata lain dalam kurun waktu
tertentu air Danau Sentani masih mampu
menerima pencemaran limbah yang
masuk tanpa mengakibatkan penurunan
kualitas air yang ditetapkan.

Danau Sentani: kemana arah
pengembangannya?

Arah dan kebijakan yang perlu
diperhatikan oleh pemerintah dan para
pihak yang terlibat dalam pengelolaan
Danau Sentani yaitu model pengelolaan
yang bersifat menyeluruh, terpadu dan
sektoral demi menunjang keberadaan
Danau Sentani sebagai situs yang perlu
dijaga, dikembangkan dan dilestarikan.

Selain instansi teknis pemerintah seperti
dinas-dinas, keterlibatan lembaga
pemerintah lain seperti Bappeda,
Bapedalda, BP DAS, Perguruan Tinggi,
masyarakat adat, LSM, industri dan
pihak swasta perlu ditingkatkan untuk
pengembangan agar tidak terjadi
tumpang tindih program.  Hal ini cukup
beralasan, karena masalah Danau
Sentani bukan hanya masalah
perikanan, tetapi juga masalah
lingkungan, kehutanan, pertanian,
kesehatan, industri, ekonomi dan bisnis,
pariwisata, pemukiman dan tata ruang
sehingga menjadi kompleks dan perlu
ditangani secara bersama-sama.

Danau Sentani merupakan aset daerah
(Pemkot Jayapura dan Pemkab
Jayapura), karena itu ego daerah untuk
tujuan pengembangan harus ditinggalkan.
Pengelolaan danau yang ramah
lingkungan dan berkesinambungan perlu
ditetapkan dan menjadi prioritas kerja.

Koordinasi antar instansi tanpa harus
dibatasi wilayah administrasi dengan
mempertimbangkan karakter dan etika
kolaborasi berkelanjutan perlu dilakukan.
Kesemuanya harus diikuti dengan
penegakan peraturan dan hukum yang
berlaku serta peningkatan kesadaran
masyarakat akan pentingnya lingkungan
yang bersih dan sehat bagi komunitas di
sekitar danau.

Beberapa hal nyata yang dapat dilakukan
antara lain pengaturan aktivitas “urban
farming” yang memanfaatkan lereng dan
wilayah perbukitan di sekitar kawasan
Cagar Alam Pegunungan Cyclop dan
areal sekitar danau.  Hal ini diperlukan
untuk mengurangi kecepatan perambahan
wilayah hutan yang memicu kebakaran
hutan di musim kemarau dan banjir di
musim penghujan yang kesemuanya
berdampak terhadap menurunnya
kualitas perairan danau.

Penanganan limbah domestik, industri
dan rumah tangga secara
berkesinambungan perlu dilakukan
sebagai upaya mengurangi kecepatan
pencemaran dan penurunan kualitas
perairan. Hal ini harus diikuti dengan
penataan ruang sesuai peruntukannya
dengan mengacu pada kondisi lahan.

Menyisakan areal bagi Ruang Terbuka
Hijau (RTH) sekitar danau saat ini menjadi
urgen, karena selain alasan lingkungan,
ruang terbuka hijau juga dapat berfungsi
sebagai ruang interaksi masyarakat atau
bahkan dapat menjadi sarana rekreasi.
RTH juga bersifat multifungsi untuk
membantu penyerapan air, guna menjaga
keseimbangan tata air dalam tanah,
mengurangi aliran air permukaan (banjir),
menangkap dan menyimpan air, menjaga
keseimbangan tanah agar tetap subur.

Mengingat sumbangan air danau sebagai
sumber air minum, irigasi buat pertanian dan
sumber energi bagi masyarakat, kesediaan
untuk membayar atau “willingness to pay”
masyarakat yang memanfaatkan air sebagai
bagian dari pelayanan yang diberikan danau
perlu dikaji dan diimplementasi untuk
pengembangan Danau Sentani berkelanjutan.

Sebagai awal promosi wisata danau,
Gubernur Provinsi Papua telah
mencanangkan Festival Danau Sentani
(FDS) pada tanggal 19-21 Juli 2008.
Kegiatan tahunan FDS (Gambar 6) menjadi
tantangan untuk para pihak yang terlibat
dalam program pengembangan Danau
Sentani untuk tetap menjaga kelestariannya
sebagai salah satu situs budaya dan
lingkungan di Tanah Papua. 

Freddy Pattiselanno
Fak. Peternakan Perikanan & Ilmu Kelautan

Univ. Negeri Papua Manokwari
http://fpattiselanno.wordpress.com/

Agustina Y.S. Arobaya
Fak. Kehutanan Univ. Negeri Papua, Manokwari

Email: agustinaarobaya@yahoo.com

Kemiringan lahan sekitar Danau Sentani
(Foto: Agustina Arobaya)

Hutan, lahan kritis dan perumahan
(Foto: Agustina Arobaya)

Aktivitas Festival Danau Sentani
(Sumber: website)
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Sampai saat ini, dia sudah membentuk 8
kelompok pecinta dan pelestari pesisir
Pulau Lembata, “dengan memberikan
cerita dan berbagi pengalaman yang kita
punya, itu juga menjadi kepuasan buat
saya” ujarnya. Hadung Boleng yakin
Lembata bisa hijau dengan hutan
mangrove, sehingga tidak ada lagi kikisan
air laut sampai ke pemukiman warga
sekitar.

Cerita diatas merupakan cerita singkat
tentang Bapak Hadung Boleng, dengan
pendidikan setingkat Sekolah Rakyat

(SR), saat ini menjadi orang yang cukup
berpengaruh menularkan pengetahuan
dan pengalamannya kepada masyarakat
sekitarnya. Bahkan, saat ini ia telah
membentuk 8 kelompok yang bertujuan
menjaga kelestarian lingkungan,
khususnya untuk wilayah pesisir di Pulau
Lembata. Dengan semangat belajar dan
rasa ingin tahu yang tinggi, saat ini sekitar
30 jenis mangrove pernah ia coba
budidayakan secara mandiri.

Uniknya lagi, sampai saat ini  belum ada
bantuan/campur tangan pihak lain, semua

dilakukan secara swadaya termasuk saat
kegiatan penanaman berlangsung, dia
tidak ragu untuk mengeluarkan rupiah dari
sakunya untuk pembelian bibit dan biaya
makan pada saat penanaman. Lelaki
yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan
ini, memiliki tekad dan impian agar
lingkungan di Lembata bisa terjaga
dengan baik dan menjadi harta yang
berharga untuk anak cucu kita nanti. 

*DRR Officer
Plan Unit Lembata

..... Sambungan dari halaman 12
Hadung Boleng dan Mangrovenya .........
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..... Sambungan dari halaman 13  (FlorFlorFlorFlorFlora & Fa & Fa & Fa & Fa & Fauna auna auna auna auna Lahan Basah)

Bangkal, Bahan Bedak Dingin .........

Pati kulit batang bangkal diperoleh, setelah
kulit batang ditumbuk dan diairi, sedangkan
bubuk diperoleh setelah kulit batang
dikeringkan, ditumbuk, dan diayak.

Penggunaan bedak dingin di perkotaan
sudah tidak umum, berbeda dengan di
perdesaan. Sering dijumpai perempuan atau
bahkan lelaki (anak muda) yang seluruh
wajahnya dilumuri bedak dingin berlalu lalang
di luar rumah.

Fungsi utama bedak dingin melindungi kulit
wajah dari udara panas atau ultraviolet cahaya
matahari. Fungsi lain untuk menghaluskan
permukaan kulit, memberi kesan putih (atau
kekuningan), menghilangkan flek-flek hitam
(bahasa Banjar: telutuhan), mencegah
jerawat, dan membersihkan sel-sel mati pada
kulit wajah.

Penggunaan bedak dingin memang
kurang praktis, karena membuat wajah
belepotan dan bisa mengejutkan orang
saat berjumpa. Namun, dibandingkan
dengan bedak (kosmetika) modern,
bedak dingin tentu lebih unggul karena

lebih aman digunakan dan tidak
mengandung bahan (kimia) berbahaya. 

1) Fak. Kehutanan, Univ. Lambung Mangkurat
masoendjoto@gmail.com

2) Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Univ. Lambung Mangkurat

Gambar 2. Bedak dingin (pupur bangkal) siap jual

Gambar 3. Tahap pembuatan bedak dingin
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Di Indonesia telah diidentifikasi dan ditetapkan 17 lokasi
implementasi program pengembangan kawasan konservasi
dan ekosistem esensial, salah satunya adalah Ekosistem
Esensial Lahan Basah Teluk Pangpang, yang terletak
antara Taman Nasional Baluran dan Taman Nasional Alas
Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tipe
Ekosistem Esensial Lahan Basah di Teluk Pangpang
didominasi oleh hutan mangrove, sungai dataran rendah
dan estuari.

Kriteria Ekosistem Esensial Lahan Basah adalah
ekosistem lahan basah yang memiliki keunikan dan
atau fungsi penting dari habitat dan atau jenis, atau
mempunyai populasi spesies burung  air dan ikan
yang tinggi.

Untuk mendukung program pengembangan
dan pengelolaan Teluk Pangpang, Wetlands
International - Indonesia Programme telah
bekerjasama dengan instansi Balai besar
KSDA Jawa Timur, Ditjen. PHKA,
Kemenhut RI, menerbitkan Poster dan
Leaflet sebagai sarana promosi dan
edukasi.

Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Balai besar KSDA Jawa Timur
Ditjen. PHKA, Kemenhut RI
Jl. Bandara Juanda, Surabaya
Telp. 031 8667239
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