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Gangguan hutan mangrove

A
real mangrove register 8/L 
di pesisir timur Kabupaten 
Langkat, telah ditetapkan 

sebagai kawasan lindung (L) 
sejak zaman kolonial Belanda. 
Sampai awal tahun 2000-an, hutan 
mangrove di kawasan tersebut masih 
tergolong baik. Beberapa gangguan 
hutan mangrove umumnya terbatas 
pada dekat lokasi sumur minyak 
bumi yang merupakan bagian 
eksploitasi minyak bumi Brandan-
Pangkalan Susu yang sudah ada 
sejak zaman Belanda.

Azhar Kasim selaku Ketua Kelompok 
Tani Mangrove Keluarga Bahari 
yang juga warga  Brandan, Langkat 
mengisahkan awal okupasi lahan 
mangrove register 8/L dimulai 
pada tahun 2003. Ribuan hektar 
hutan mangrove di kawasan 
tersebut di tebang habis (land 
clearing) untuk dijadikan kebun 
kelapa sawit secara ilegal, baik 
oleh perusahaan perkebunan 
kelapa sawit maupun perorangan. 
Diduga modus utamanya adalah 
merekayasa seolah-olah masyarakat 
lokal mengklaim lahan hutan 
mangrove tersebut adalah lahan 
warisan mereka dan kemudian dijual 
kepada pihak perusahaan, tanpa 
mengindahkan bahwa areal tersebut 
termasuk ke dalam hutan register. 
Pada tahun 2007, hutan mangrove 
yang telah dibabat habis itu mulai 
ditanami kelapa sawit. 

Perlawanan masyarakat 
nelayan

Akibat konversi hutan mangrove 
tersebut menjadi perkebunan 
kelapa sawit, hasil tangkap 
nelayan turun drastis pada wilayah 
tersebut. Hal ini kemudian memicu 
perlawanan masyarakat nelayan 
yang terkena dampak. Pada tahun 
2011, masyarakat nelayan bergerak 
massif dan terus-menerus serta 
dengan melibatkan jaringan nelayan 
di tingkat kabupaten, provinsi dan 
nasional. Termasuk upaya yang 
dilakukan melalui penyebaran 
informasi di media massa. Hal ini 
mampu “menekan” aparat penegak 
hukum untuk bertindak, sehingga 
sekitar 1,200 ha lahan yang telah 
dikonversi berhasil dibebaskan. 

Namun kasus hukumnya berjalan 
lambat, dan pada 18 September 
2013 salah satu terdakwa bernama 
Sutrisno atau Akam yang merupakan 
Direktur UD Harapan Sawita dijatuhi 
hukuman yang ringan, yakni hanya 
enam bulan penjara dengan masa 
percobaan delapan bulan dan 
denda Rp 5 juta serta subsider 
satu bulan, seperti dilaporkan 
Kompas Online pada 18 September 
2014 (http://regional.kompas.
com/read/2013/09/18/2201049/
Alihkan.Mangrove.Jadi.Sawit.
Sutrisno.Dihukum.6.Bulan). Artinya 
sang pelaku tidak dipenjara, hanya 
hukuman percobaan.

Berjuang merehabilitasi 
mangrove yang rusak

Kelompok Tani Mangrove Keluarga 
Bahari Kabupaten Langkat 
kemudian secara swadaya mulai 
melakukan rehabilitasi lahan 
mangrove yang telah berhasil 
dibebaskan. Secara swadaya 
kelompok ini juga telah melakukan 
penanaman mangrove seluas 
± 70 ha. Meskipun demikian 
berbagai bentuk intimidasi sering 
mereka dapatkan, antara lain 
berupa perusakan persemaian 
atau tanaman mangrove di lokasi 
rehabilitasi ataupun intimidasi 
pada nelayan yang terlibat 
dalam program rehablitasi secara 
langsung. Namun hal tersebut 
tak menyurutkan langkah mereka 
untuk merehabilitasi hutan 
mangrove yang telah rusak dan 
menjaga yang masih baik bersama 
masyarakat nelayan. Selain 
itu, pendekatan kepada pihak 
pemerintah terkait terus dilakukan. 

Dukungan pihak pemerintah 
secara nyata oleh pihak nelayan 
mulai dirasakan pada tahun 
2012. Kelompok nelayan ini 
mendapatkan dukungan program 
dari Balai Pengelolaan Hutan 
Mangrove (BPHM) Wilayah II 
yang berkedudukan di Medan 
untuk merehabilitasi 25 ha 
lahan mangrove yang rusak yang 
lokasinya bersebelahan dengan 70 
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hektar lahan mangrove yang telah 
mereka rehabilitasi sebelumnya 
secara swadaya. Dukungan pihak 
BPHM Wilayah II ini semakin 
mengokohkan perjuangan nelayan 
setempat. Selanjutnya, dukungan 
diperoleh dari Pemerintahan 
Kabupaten Langkat, dan Bupati 
Langkat hadir dan ikut menanam 
mangrove sebagai tanda Program 
Pembuatan Areal Model Rehabilitasi 
Mangrove yang bekerjasama 
dengan BPHM Wilayah II dimulai 
diimplementasikan. 

Kegiatan ini tidak hanya melibatkan 
anggota kelompok tani, namun juga 
nelayan sekitar yang tak termasuk 
kelompok tani. Jumlah pengurus 
dan Kelompok Tani Mangrove 
Keluarga Bahari ini adalah 175 
orang yang tersebar di 7 desa yang 
tercakup dalam 3 kecamatan (Sei 
Lepan, Brandan Barat, dan Babalan), 
Kabupaten Langkat.

Dukungan pada upaya kelompok 
nelayan terus bertambah. Pada 
tahun 2012 juga, kelompok ini 
bekerjasama dengan KLH dalam 
rehabilitasi mangrove seluas 25 ha 
dengan jumlah bibit sekitar 80.000 
batang. Pada tahun yang sama 
bersama pasukan marinir, mereka 
menanam sekitar 50.000 batang 
mangrove pada areal mangrove 
bekas konversi tersebut. Selanjutnya 
pada tahun 2013, kelompok ini 
kembali mendapat kepercayaan 
dari pihak BPDAS Wampu Sei Ular 
untuk melaksanakan pembuatan 
bibit mangrove untuk rehabilitasi 
mangrove dengan luas 304 ha pada 
kawasan register L/8. 

Fasilitasi pembuatan areal model 
rehabilitasi mangrove seluas 25 
ha oleh BPHM II sangat membantu 
dan meningkatkan kepercayaan 
kelompok dalam melanjutkan 
rehabilitasi mangrove pada kawasan 
tersebut karena dukungan lembaga 
resmi pemerintah, yakni BPHM II, 
Pemerintahan Kabupaten Langkat, 
BPDAS, KLH dan Marinir. Pada sisi 
lain, hal ini juga menyebabkan 

berkurangnya tingkat 
gangguan dan ancaman dari 
pihak-pihak yang diduga 
dari kelompok/kaki tangan 
perusahaan yang sebelumnya 
telah mengkonversi kawasan 
register tersebut. 

Meskipun tingkat tekanan dan 
ancaman mulai berkurang, 
serta kehadiran nelayan, 
namun pada malam hari 
tanggal 7 Juli 2013 pembibitan 
yang dibuat kelompok diduga 
disiram minyak mentah oleh 
orang tak dikenal. Sehingga, 
200.000 batang dari 800.000 
batang bibit mangrove 
yang berada di persemaian 
mengalami kerusakan/
kematian. Kasus ini juga telah 
dilaporkan kelompok kepada 
pihak kepolisian, namun 
sampai sekarang belum 
ditemukan tersangkanya. 
Untuk sementara, penjagaan 
secara bergilir oleh anggota 
kelompok merupakan upaya 
menjaga keamanan kegiatan 
kelompok di lapangan.

Evaluasi keberhasilan 
rehabilitasi

Tingkat keberhasilan hidup 
tanaman pada areal model 
rehabilitasi berkisar antara 65-
75% pada pertengahan tahun 
2013. Penyebab utamanya 
diduga akibat tingginya 
kandungan pirit pada lahan 
mangrove yang dikonversi 
menjadi perkebunan kelapa 
sawit. Indikasi kehadiran pirit 
tanah pada lahan areal model 
rehabilitasi tersebut dapat 
dilihat pada lapisan coklat 
keperakan pada permukaan 
air. Kandungan pirit pada areal 
akar tanaman (atau sekitar 
0-50 cm) bersifat racun bagi 
tanaman mangrove, sehingga 
menghambat pertumbuhan 
sampai menyebabkan 
kematian.

Penanaman mangrove pada areal yang sebelumnya 
dikonversi menjadi kebun sawit secara illegal. Pada 
sisi kanan tampak instalasi saluran minyak mentah 
dengan pipa besi.

Kondisi pondok kerja kelompok tani (kiri) dan 
lapisan pirit pada permukaan air yang berasal dari 
tanah areal mangrove yang direhabilitasi (kanan)

Kondisi benih mangrove yang baik karena 
tidak terkena siraman (kanan) dan yang mati 
karena terkena siraman minyak mentah (kiri) di 
persemaian di kawasan register L/8, Langkat.

Salah satu kegiatan nelayan tangkap (kiri) dan hasil 
tangkapannya (kanan) pada areal bekas mangrove 
yang dikonversi menjadi perkebunan sawit dan 
sekarang mulai dikembalikan lagi menjadi hutan 
mangrove melalui penghancuran benteng kebun 
dan diikuti dengan penanaman mangrove

(Foto-foto: Onrizal)
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Pada areal demikian, disarankan 
dilakukan pencucian lahan 
terlebih dahulu sebelum kegiatan 
penanaman. Proses pencucian pirit 
di tanah dapat dilakukan dengan 
menjebol sebanyak mungkin tanggul 
yang dibangun oleh perkebunan 
kelapa sawit, sehingga aliran pasang 
surut berjalan lancar yang sekaligus 
proses pencucian lahan tersebut 
terus berjalan.

Program ini sekarang manfaatnya 
telah mulai dirasakan. Pembukaan 
kanal-kanal dan anak-anak sungai 
yang sebelumnya ditutup oleh 
perkebunan kelapa sawit telah 
memungkinkan perkembangbiakan 
biota air, sehingga hasil tangkap 
nelayan perlahan-lahan kembali 
meningkat. Saat survey lapangan, 
masyarakat nelayan lokal telah 
kembali menjaring ikan dan udang. 
Perangkap kepiting bakau yang 
sebelumnya terhenti ketika kawasan 
tersebut dikuasai perkebunan 
sawit ilegal sebelumnya, kini mulai 
tampak lagi. Kehadiran nelayan ini, 

secara otomatis juga meningkatkan 
pengamanan kawasan termasuk 
tanaman mangrove hasil 
rehabilitasi. 

Tindakan kedepan

Agar upaya pelestarian mangrove 
terus berjalan dan berhasil, 
kelembagaan rehabilitasi yang telah 
ada di kawasan tersebut perlu terus 
diperkuat. Peningkatan kapasitas 
kelompok untuk mengelola sebagai 
kawasan wisata mangrove perlu 
didukung, termasuk kapasitas untuk 
membuat berbagai makanan dan 
minuman hasil olahan dari bagian 
selain kayu tumbuhan mangrove, 
serta dukungan pemasaran produk-
produk tersebut. Dengan demikian, 
tidak hanya hasil tangkap biota 
perairan saja yang meningkat, 
namun juga hasil penjualan jasa 
wisata mangrove dan berbagai 
produk olahan dari hutan mangrove 
selain kayunya.

Semoga program rehabilitasi 
mangrove yang sedang berjalan 
dapat berhasil, sehingga mampu 
memulihkan kembali fungsi 
ekosistem hutan mangrove bagi 
kesejahteraan masyarakat pesisir 
dan mendukung kecukupan gizi 
anak bangsa dari berbagai hasil 
tangkap biota perairan dan hasil 
hutan mangrove selain kayu, 
seperti lebah madu dan berbagai 
makanan dan minuman berbahan 
baku bunga, buah dan daun 

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih 
kepada pihak BPHM Wilayah II atas 
fasilitasi survey lapangan.

Sumatera Utara 

Desitarani, H. Wiriadinata, H. 
Miyakawa, I. Rachman, Rugayah. 
2014. Field Guide Book of Plants 
for Restoration: Project on Capacity 
Building for Restoration of 
Ecosystems in Conservation Areas. 
PHKA/JICA/LIPI.

Jesus, G.R.D. 2014.Creating New 
Paths to Resilience Experiences 
from Indonesia and Philippines. 
Climate and Development 
Knowledge Network.

Lestari, T.A. 2014. Community 
Vulnerability and Capacity 
Assessment in the context of 
Disaster Risk Reduction. Case 
Studies of Villages in Kabupaten 
Sikka, Kabupaten Ende and Kota 
Serang. Wetlands International.

Mahardi, W. 2014. Kajian 
Efektivitas Metode Struktur Alat 
Pemecah Ombak dan Struktur 
Permeabel Hybird, Egineerinf 
sebagaiStudi Pengembangan 
Konsep Rehabilitasi Pantai di 
Kabupaten Demak. Fakultas MIPA 
UI.

Indonesia 
National 
Coordinating 
Body. 2015. 
National 
Strategy and 
Action Plan 
Indonesia 
2012-2015. 
Mangrove for 
the future.

Koichi, S., N. Yoshihiro, J.G. Jae, 
C.Kelin and {et.al}. 2015. Wetlands 
Culture in East Asia: A Lasting 
Legacy of Skills, Knowladge and 
Wisdom. Wetlands International.

Miyakawa, H. 2015. Laporan 
Kegiatan Akhir Periode (Mei 2014 
- Feb 2015). PHKA/JICA.

Miyakawa, H. and H. Saito. 2015. 
Kegiatan Restorasi Melalui 
Kolaborasi dengan Perusahaan 
Swasta (Maret 2010 - Februari 
2015). PHKA/JICA.


