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n general, this study aims to acknowledge the mangrove forest management 
activities in Baros Hamlet, Tirtohargo Village , Kretek District, Bantul I Regency. In detail, the purposes of this study are : (1) to assess the effect of 

mangrove forest management activities on the socioeconomic conditions of the society, 
and (2) to determine the factors that influence the success of forest management 
activities in the mangrove area of Baros Hamlet, Tirtohargo Village , Kretek District, 
Bantul Regency.

The method of the study is deductive method and the data analysis is qualitative 
one used  to  describe  the  objectives  of  the study.  Primary  and  secondary  data is 
collected by means of questionaire, interview, observation, and documentation.

The study finds that the activities  of mangrove  forest management  in Baros 
Hamlet  involve  the  community  participation,  and support ed by  the  government  and 
the Non Government Organization “Relung”,  Yogyakarta. The influences of the activities 
to the social condition are in terms of: 
1. Occupation: about 33.6% respondents work in mangrove area, 
2. Action/ attitude related to the norm: the mangrove raises three rules, those are a) 

prohibition to damage mangrove vegetation, b) prohibition to hunt a bird around 
mangrove, and c) prohibition to catch a fish by electric current and chemical material 
around mangrove. Whereas the compliance level of the villagers to the three rules 
(norms) is high enough because more than 82% respondents always comply to the 
three rules (norms), 

3. The forming of local community institution,
4. The impact to the physical area, that is the development of public infrastructure.

Whereas the influences to  the  economic  condition  are:  
1. Raising  a  new  business  opportunity  for  54.1 respondents, 
2. Increasing the income for 37.7% respondents, and 
3. Giving opportunity to save money for 29.45% respondents. 
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Whereas the fact ors that determine the success of the  activities  are:  
1. High  participation  of  the  community  (influenced  by  age, education level, and 

frequency of the involvement in activities), 
2. Figure/ leader that has  influence  (from  Baros  Hamlet  itself  and  the NGO 

“Relung”),  and
3. The KP2B institution that is solid, and 
4. Supports from the government and private. 

The  study  concludes that the success  of the activities  of mangrove  management  
in Baros Hamlet is due to the openness of the community  of Baros Hamlet to the  
changing  for  their  own  environment  to  be  better  that  differs from  other 
communities at the surrounding areas. The openness of the community is realized in the 
form of the adoption of mangrove planting activities through the government support 
and private sector so at the end it influences positively the socioeconomic condition of 
the local community.

Keywords: mangrove, participation, openness, Baros.



BAB I  PENDAHULUAN

Terletak di wilayah pesisir Samudera 

Indonesia, Kabupaten Bantul merupakan 

salah satu dari lima kabupaten/kota di 

Provinsi DIY yang memiliki ekosistem 

mangrove. Tanaman mangrove ini dapat 

tumbuh baik di daerah muara Sungai Opak, 

tepatnya di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, 

Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dengan 

luas lahan kurang lebih 25 hektar, namun 

baru ditanami secara bertahap oleh warga 

seluas kurang lebih 3,5 hektar.

Lingkungan permukiman yang berada di 

dekat daerah estuari pantai selatan 

menyebabkan lokasi tersebut rawan akan 

bencana, seperti abrasi, gangguan angin laut, 

ancaman intrusi air laut, dan ancaman 

gelombang tsunami. Ancaman bencana 

tersebut menyebabkan masyarakat setempat 

yang mayoritas adalah petani merasakan 

dampak terhadap lahan pertanian mereka 

yang sering terendam air laut ketika air laut 

pasang. Selain itu, uap air laut yang 

mengandung garam juga merusak tanaman 

pertanian mereka. 

Dilatarbelakangi oleh permasalahan 

tersebut di atas, maka keadaan ini 

menggugah semangat warga masyarakat 

Dusun Baros, terutama generasi muda yang 

tergabung dalam KP2B (Keluarga Pemuda-

Pemudi Baros) untuk melakukan upaya 

penyelamatan lingkungan. Upaya pertama 

yang dilakukan adalah penanaman  daerah 

muara Sungai Opak tersebut dengan 

mangrove. Tanaman mangrove tersebut 

diharapkan dapat mengurangi dampak yang 

dialami masyarakat setempat. Inisiatif 

tersebut mulai dikembangkan pada tahun 

2003 dan bekerjasama dengan LSM Relung 

Yogyakarta.

Peran aktif dari warga masyarakat, 

khususnya pemuda-pemudi di Dusun Baros 

telah berhasil mengembangkan tanaman 

mangrove di lokasi tersebut. Hal ini telah 

menarik perhatian banyak pihak antara lain 

dari LSM, perguruan tinggi, pemerintah, 

bahkan dari manca negara untuk bergabung 

dan memberikan kontribusi dalam kegiatan 

pengelolaan mangrove ini. Keberadaan 

mangrove di lokasi ini telah memberikan 

pengaruh terhadap kondisi sosial dan 

ekonomi masyarakat setempat. Wilayah ini 

kini potensial dikembangkan menjadi obyek 

wisata alam yang cukup menarik sekaligus 

sebagai wahana pendidikan khususnya bagi 

pelajar dan mahasiswa.

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA

2.1.  Kajian Teori

Salah satu teori dalam pembangunan 

yang saat ini dinilai efektif dalam 

pelaksanaannya adalah teori pembangu-

nan dengan pelibatan masyarakat secara 

aktif di dalamnya. Teori ini lebih dikenal 

dengan pendekatan pembangunan secara 

partisipastif (partisipasi masyarakat). 

Kegiatan partisipasi masyarakat dapat 

dilakukan oleh masyarakat secara pribadi 

atau melalui kelompok yang didorong 

oleh keinginan untuk menyumbangkan 

tenaga atau sarana lainnya kepada suatu 

lembaga yang mengatur kehidupan 

mereka.

Partisipasi atau peran serta masya-

rakat pada hakekatnya merupakan 

keterlibatan secara nyata sejumlah orang 

Pengaruh Pengelolaan Hutan Mangrove Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

1868

Jurnal Riset Daerah Vol. XII, No. 3. Desember 2013



di dalam situasi atau kegiatan yang dapat 

mempertinggi kesejahteraan secara 

sosial, pendapatan, keamanan, atau rasa 

mempertinggi diri dan kepercayaan 

mereka. Kegiatan partisipasi mencermin-

kan pemahaman masyarakat atas pro-

gram yang dilaksanakan, sehingga akan 

terdapat keselarasan antara keinginan 

masyarakat dengan tujuan program.

Pengelolaan hutan mangrove secara 

lestari memerlukan pengetahuan tentang 

nilai strategis dari keberadaan hutan 

mangrove yang bermanfaat bagi masya-

rakat sekitar. Pengelolaan sumberdaya 

kelautan berbasis masyarakat dapat 

membawa efek positif secara ekologi dan 

sosial. Pengelolaan sumberdaya alam 

khususnya mangrove berbasis komunitas 

lokal sangatlah tepat diterapkan di 

Indonesia, khususnya di lokasi penelitian 

sebab selain karena efeknya yang positif 

juga mengingat komunitas lokal setempat 

memiliki keterikatan yang kuat dengan 

daerahnya sehingga pengelolaan yang 

dilakukan akan diusahakan demi kebaikan 

daerahnya. Kuatnya institusi lokal di 

pesisir merupakan pilar bangsa bahari. 

Bila mereka berdaya, aturan lokal mereka 

bisa melengkapi kekuatan hukum formal, 

mereka bisa menjadi pengawas laut yang 

efektif, menjadi pengelola perikanan lokal 

karena didukung pengetahuan lokal 

(traditional ecological knowledge), serta 

pendorong tumbuhnya ekonomi di wila-

yah pesisir. Dengan demikian, pelibatan 

masyarakat (partisipasi masyarakat) 

dalam pengembangan dan pengelolaan 

ekosistem hutan mangrove merupakan 

langkah strategis dan tepat.

Adapun faktor-faktor yang mempe-

ngaruhi partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan hutan mangrove antara lain :

(1) Faktor internal : umur, tingkat 

pendidikan (formal dan non formal/ 

pengetahuan), pekerjaan, kepe-

mimpinan, organisasi lokal yang solid, 

kesamaan permasalahan yang diha-

dapi, kesesuaian kegiatan dengan 

kebutuhan atau permasalahan yang 

dihadapi, manfaat yang akan dipe-

roleh, keterlibatan atau peran masya-

rakat dalam kegiatan.

(2) Faktor eksternal : pengaruh pihak luar 

(pemerintah dan LSM) serta adanya 

kegiatan penyuluhan.

Untuk mewujudkan partisipasi masya-

rakat dalam kegiatan pengelolaan hutan 

mangrove memerlukan adanya keterli-

batan aktif masyarakat secara sukarela 

dalam seluruh tahapan proses kegiatan 

bukan melalui para wakilnya yang 

meliputi: (1) Partisipasi dalam pena-

naman mangrove; (2) Partisipasi dalam 

pemeliharan mangrove; dan (3) Partisi-

pasi dalam penerimaan manfaat (peman-

faatan) mangrove.

Kegiatan pengelolaan hutan mangrove 

berdampak pada perubahan yang terjadi 

pada masyarakat berupa dampak sosial, 

ekonomi, fisik, maupun yang lainnya. 

Dampak terhadap kondisi sosial adalah 

perubahan yang terjadi pada aspek sosial, 

yaitu pengaruh dalam hal mata penca-

harian, tindakan/sikap, terbentuknya 

lembaga masyarakat lokal, serta dampak 

terhadap fisik wilayah (pembangunan 

sarana prasarana lokal/fasilitas umum). 

Sedangkan dampak ekonomi terdiri dari 

Pengaruh Pengelolaan Hutan Mangrove Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

1869

Jurnal Riset Daerah Vol. XII, No. 3. Desember 2013



kesempatan/peluang berusaha, peru-

bahan pendapatan, kesempatan mena-

bung masyarakat setempat terkait adanya 

mangrove.

2.2. Kerangka Konseptual Penelitian

Kondisi lingkungan Dusun Baros Bantul 

yang berada di wilayah pesisir berdampak 

pada tidak stabilnya daerah tersebut dari 

ancaman bencana yang berasal dari laut 

seperti abrasi, gelombang tsunami dan 

intrusi air laut yang berdampak langsung 

terhadap lingkungan, terutama lahan 

pertanian di daerah ini. Masyarakat sering 

mengalami gagal panen akibat lahan 

pertanian mereka terendam air laut saat 

pasang dan tanaman seringkali busuk 

akibat pengaruh uap air laut yang 

mengandung garam. Ancaman ini 

menggugah semangat warga setempat, 

terutama generasi muda untuk mengem-

bangkan tanaman mangrove sebagai 

salah satu solusi penyelesaian permasa-

lahan dusun tersebut, khususnya 

permasalahan lingkungan dan lahan 

pertanian. Tanaman mangrove yang 

tumbuh di lokasi ini dalam perkem-

bangannya bisa memberikan peluang 

usaha baru, antara lain untuk usaha 

peternakan (itik dan sapi), usaha 

perikanan (udang, ikan, dan kepiting), 

serta pertanian di sekitar lokasi pena-

naman mangrove. Keberadaan hutan 

mangrove yang telah tumbuh baik di 

lokasi penelitian berdampak positif 

terhadap kehidupan masyarakat Dusun 

Baros sehingga pada akhirnya dapat 

mempengaruhi kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat.

Penelitian ini mempelajari bagaimana 

kegiatan pengelolaan mangrove  yang 

dilakukan masyarakat Baros sehingga 

dapat mempengaruhi terhadap  kondisi 

sosial ekonomi masyarakat Baros dan 

faktor-faktor apa yang mempengeruhi 

keberhasilan kegiatan tersebut.
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Sebelum Mangrove Sesudah

Lokasi Dusun 
Baros di pesisir  
pantai Pengaruh LSM

Modal :
-masyarakat
-LSM
-pemerintah

Ancaman 
bencana 
dari laut

Masyarakat
Proses
Sosial

Pengelolaan 
mangrove

Perubahan 
Sosial

Perubahan
 Ekonomi

Partisipasi

Dampak 
negatif 
terhadap 
lingkungan 
dan 
lahan 
pertanian

Umur, tingkat pendidikan, 
frekuensi pelibatan 
dalam kegiatan

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



BAB III  METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode   

penelitian deduktif, yaitu penelitian yang 

m e n g u j i  ( m e n ge te s )  te o r i  ya n g  

sebelumnya pernah ada atau hipotesis.

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dusun 

Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan 

Kretek, Kabupaten Bantul. Dusun Baros ini 

dipilih sebagai lokasi penelitian karena 

dusun ini merupakan satu-satunya dusun 

di Kabupaten Bantul yang memiliki 

mangrove. 

Waktu penelitian ini selama sepuluh 

bulan (Februari s/d Desember 2012) yang 

meliputi penyusunan proposal,survey 

awal, pelaksanaan penelitian hingga 

laporan akhir penelitian.

3.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah 

semua keluarga (rumah tangga) atau 

merupakan populasi di lokasi penelitian, 

yaitu sebanyak 146 KK (Kepala Keluarga). 

3.4. Instrumen Penelitian

Instrumen utama yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner dan 

pedoman wawancara.

3.5. Sumber Informasi dan Jenis Data Yang 

Diperlukan

3.5.1. Sumber Informasi

Sumber informasi dalam penelitian ini 

adalah masyarakat Dusun Baros, LSM 

Relung, pemerintah tingkat desa, 

kecamatan, serta pejabat di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bantul dan 

Provinsi DIY.

3.5.2. Jenis Data Yang Diperlukan

3.5.2.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang 

diambil langsung melalui kuesioner untuk 

masyarakat Dusun Baros (seluruh Kepala 

Keluarga sebanyak 146 KK), wawancara 

semi terstruktur dengan informan penting 

atau key person (yaitu tokoh masyarakat, 

dinas/instansi pemerintah, dan LSM 

Relung Yogyakarta) menggunakan pedo-

man wawancara, serta hasil pengama-

tan/observasi langsung di lapangan. 

3.5.2.2. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari data 

Dusun Baros, Desa Tirtohargo, dinas/ 

instansi pemerintah dan LSM Relung 

berupa laporan, arsip, dan dokumentasi.

3.6. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data primer dan 

sekunder dalam penelitian ini dilakukan 

dengan beberapa cara, yaitu: kuesioner, 

wawancara, observasi, dan dokumentasi.
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3.7. Variabel dan Indikator Penelitian

No Parameter Variabel Indikator Tolok Ukur Sumber Data

1 Kondisi 
Sosial

a. Mata  
pencaharian

Jenis mata 
pencaharian

- jumlah penduduk yang bekerja 
terkait mangrove

- perubahan jenis mata 
pencaharian

Data primer 
(kuesioner, 
wawancara, dan 
observasi) serta 
data sekunder

b. Tindakan/  
sikap

Jenis aturan/ norma 
di masyarakat

- jenis aturan/norma terkait 
mangrove

- tingkat  kepatuhan warga 
terhadap aturan tersebut

c. Lembaga 
Masyarakat 
Lokal

- jenis   lembaga

- anggota lembaga 
- kegiatan lembaga

- lembaga masyarakat lokal 
terkait mangrove

- keaktifan anggota
- frekuensi kegiatan dilakukan

d. Dampak 
terhadap fisik 
wilayah

Sarana prasarana 
lokal (fasilitas umum)

- jumlah fasilitas umum

- terkait mangrove
- jenis fasilitas umum terkait 

mangrove

2 Kondisi 
Ekonomi

Peluang usaha Jenis usaha peluang usaha terkait Mangrove Data primer 
(kuesioner, 
wawancara, dan 
observasi) serta 
data sekunder

Pendapatan 
masyarakat

Jumlah pendapatan Jumlah  pendapatan   terkait 
mangrove

Kesempatan 
menabung

Tabungan terkait 
mangrove

Jumlah penduduk yang dapat 
menabung terkait mangrove

3 Partisipasi 
Masyarakat

Partisipasi dalam 
penanaman 
mangrove

Keikutsertaan dalam 
kegiatan penanaman 
mangrove

- Jenis kelompok umur 
(Bapak/Ibu/Pemuda)

- Tingkat pendidikan
- Frekuensi pelibatan dalam 

kegiatan

Data primer 
(kuesioner, 
wawancara) 
dan data 
sekunderPartisipasi dalam 

pemeliharaan 
mangrove

Keikutsertaan dalam 
kegiatan 
pemeliharaan 

3.8 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini 

adalah analisis secara kualitatif, yaitu 

proses pencarian dan menyusun data 

secara sistematis yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain sehingga mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. 

Dalam penelitian ini, pendekatan 

kualitatif digunakan untuk menjelaskan 

kegiatan pengelolaan mangrove di Dusun 

Baros Desa Tirtohargo, Kretek, Bantul dan 

pengaruhnya terhadap perubahan sosial 

ekonomi masyarakat setempat, serta 

menjelaskan faktor-faktor yang mempe-

ngaruhi keberhasilan kegiatan pengelo-

laan mangrove di lokasi tersebut.



BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN

4.1.  Kegiatan Pengelolaan Hutan Mangrove 

di Dusun Baros

Lokasi Dusun Baros yang berada di 

wilayah pesisir Samudera Indonesia dan 

dekat dengan muara sungai Opak 

menyebabkan daerah ini tidak stabil. 

Kondisi ini terutama dihadapi oleh petani 

di sekitar muara sungai Opak, yaitu : 

abrasi, gangguan angin laut, ancaman 

tsunami, dan ancaman intrusi air laut.

Kondisi Dusun Baros yang penuh 

dengan ancaman dari laut tersebut meng-

gugah semangat warga untuk menyela-

matkan lingkungan, salah satunya dengan 

penanaman mangrove. Penanaman 

berlangsung sejak lama, namun mulai 

terarah dan intensif  dilakukan sejak tahun 

2003.  KP2B (Keluarga Pemuda-Pemudi 

Baros) mendapatkan banyak saran dan 

masukan dari LSM Relung Yogyakarta 

tentang potensi mangrove di muara 

Sungai Opak. Jenis yang banyak ditanam 

adalah Rhizophora Sp. dan Avicennia Sp. 

.Selain itu juga ada jenis Brugueira Sp. dan 

juga nipah (Nypha frutican). Lahan yang 

tersedia untuk ditanami mangrove sekitar 

25 Ha namun baru ditanami mangrove 

sekitar 3,5 Ha. 

Karena dekat pantai maka topografi  di 

Dusun Baros adalah berupa hamparan 

lahan datar yang sangat luas. Lahan-lahan 

yang berdekatan dengan pantai adalah 

lahan yang terbentuk karena proses 

sedimentasi yang biasa disebut sebagai 

tanah timbul (lokal: wedi kengser). Areal 

pertanian yang ada di tanah timbul dan 

sekitarnya inilah yang seringkali terancam 

oleh adanya abrasi dan juga banjir. Tanah-

tanah timbul ini sebenarnya adalah tanah 

yang termasuk di sempadan sungai dan 

sempadan pantai yang berstatus bukan 

tanah hak. Namun demikian telah terjadi 

kesepakatan secara tradisional bahwa 

terdapat beberapa individu yang men-

dapat pengakuan tradisional menyangkut 

hak kelolanya. Terkait dengan siapa yang 

berhak mengelola/memanfaatkan tanah 

timbul atau wedi kengser ini terdapat 

istilah bubakan yang dapat berarti kapling 

tanah timbul atau kapling wedi kengser. 
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Gambar 2.   
Kondisi tanah timbul 

di sekitar Muara Sungai Opak

Gambar 3. Kegiatan Penanaman Mangrove

yang dilakukan Warga Secara Gotong Royong



Kegiatan Penanaman Mangrove telah 

berdampak positif pada kondisi ling-

kungan di sekitar lokasi, antara lain :

- Melindungi areal persawahan dari 

bahaya abrasi

- Melindungi tanaman pertanian dari 

angin laut berkadar garam tinggi

- M e m p e r i n d a h  b e n ta n g  l a h a n  

(lansekap)

- Fauna di sekitar mangrove bertambah

Saat ini banyak ditemukan beberapa 

jenis kepiting mangrove (Scylla serrata 
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Gambar 4. Sebelum ada Mangrove,
tanah terkikis akibat abrasi

Gambar 5. Sesudah ada Mangrove,
Lahan Terlindungi

Gambar 6. Sebelum ada Mangrove, 

tanaman sulit hidup dengan baik

Gambar 7. Sesudah ada Mangrove, 
tanaman pertanian seperti padi 

dan kacang  tanah dapat hidup dengan baik

Gambar 8. Sesudah Ada Mangrove, 
Pemandangan Menjadi Indah



sp.) dan juga beberapa species burung 

(misalnya : Jalak, Kutilang, Betet, 

Kuntul) yang dulunya jarang ditemu-

kan di lokasi tersebut, sekarang sering 

dijumpai di sekitar kawasan mangrove.

- Mengatasi gelombang pasang dan 

mengurangi ancaman tsunami

Selain berdampak positif terhadap 

lingkungan, adanya kegiatan pengelolaan 

mangrove ini dapat memperluas jaringan 

pemuda dan warga Baros terhadap 

berbagai pihak yang peduli tentang 

lingkungan baik dari Pemerintah, 

Perguruan Tinggi, LSM maupun lembaga 

swasta.

Untuk menunjang pengembangan 

mangrove di muara Sungai Opak, maka 

telah dilakukan upaya pembuatan bibit. 

Pembibitan dilakukan di areal pasang-

surut yang terlindung. Secara teknis, 

pembibitan dilakukan dengan menggu-

nakan media tanah sedimen di sekitar 

tanah timbul.

Kegiatan yang dilakukan terkait 

dengan pengelolaan mangrove di lokasi 

ini antara lain : pengamatan dan 

inventarisasi satwa burung; pemeliharaan 

dan pengamanan mangrove (pembuatan 

papan larangan, pembuatan gardu 

pandang dan gubug jaga, serta kegiatan 

penanggulangan sampah); penanaman 

cemara udang; pembangunan infrastruk-

tur jalan; dan kegiatan restocking kepiting 

dan ikan air tawar

Berdasarkan berbagai hal-hal yang 

telah disebutkan di atas, kegiatan 

pengelolaan mangrove  di lokasi ini secara 

umum dapat dikatakan berhasil, karena 

dari kondisi semula tidak ada mangrove 

sama sekali menjadi ada mangrove yang 

mampu tumbuh dan berkembang dengan 

baik. Kegiatan pengelolaan ini tidak lepas 

dari kerjasama dengan berbagai pihak, 

yaitu melibatkan warga masyarakat 

setempat, LSM dan pihak pemerintah 

serta dalam perkembangannya didukung 

pula oleh banyak pihak swasta dan 

lembaga donor yang menyalurkan 

bantuan perusahaan melalui program CSR 

(Corporate Social Responsibility). 
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Gambar 9. Tinggi tanaman lebih dari 6 m 
diharapkan mampu melindungi lahan dari 

gelombang pasang dan tsunami
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Awal kegiatan Pelaksanaan dan perkembangan kegiatan

  LSM Relung Yogyakarta   LSM Relung Yogyakarta
Lembaga dan 
perusahaan 

swasta
Bantuan dan 

pendampingan
Bantuan

Masyarakat Masyarakat Mangrove

Berhasil

tumbuh

Dukungan 

Pemerintah

Bantuan dan 
pendampingan

Gambar 10. Diagram Kerjasama Pengelolaan Mangrove di Dusun Baros

4.2 Partisipasi Masyarakat

Tabel. 2. Tahapan Pengelolaan Mangrove

No.
Tahap 

pengelolaan 
Mangrove

Jumlah 
KK 

terlibat 
(%)

Jenis 
kelompok 

umur

Tingkat 
pendidikan

Frekuensi 
pelibatan

Alasan terlibat
Yang memotivasi/ 

mengajak

1 Penanaman 
Mangrove

60,3 1. Pemuda
2. Bapak
3. Ibu

Semakin tinggi 
tingkat 
pendidikan, 
semakin tinggi 
pula tingkat 
keterlibatan 
dalam 
penanaman

1. 1-2 kali/bln
2.  3-4 kali/bln

1. Memiliki/
mengolah 
lahan

2. Ada yang 
mengajak

3. Mengetahui 
manfaat

1. Tokoh/pemimpin
2. LSM Relung
3. Diri sendiri

2 Pemeliharaan 
Mangrove

51,4 1. Pemuda
2. Bapak
3. Ibu

Semakin tinggi 
tingkat 
pendidikan, 
semakin tinggi 
pula tingkat 
keterlibatan 
dalam 
pemeliharaan

1. 1-2 kali/bln
2.  3-4 kali/bln

1. Memiliki/
mengolah 
lahan

2. Menambah 
penghasilan

3. Ada waktu

1. Tokoh/pemimpin
2. LSM Relung
3. Diri sendiri

3 Pemanfaatan 
Mangrove

56,8 1. Pemuda
2. Bapak
3. Ibu

Tingkat 
pendidikan 
tidak 
menentukan 
tingkat 
keterlibatan 
dalam 
pemanfaatan

1. 1-2 kali/bln
2.  3-4 kali/bln

1. Memiliki/
mengolah 
lahan

2. Menambah 
penghasilan

3. Ada waktu

1. Tokoh/pemimpin
2. Diri sendiri
3. LSM Relung
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4.3. Pengaruh Kegiatan Pengelolaan 

Mangrove di Dusun Baros Terhadap 

Kondisi Sosial Masyarakat

Kegiatan pengelolaan mangrove di 

Dusun Baros memberikan pengaruh 

terhadap kondisi sosial masyarakat 

sebagai berikut :

(1) Mata pencaharian : terjadi perubahan 

mata pencaharian dari kondisi sebe-

lum dan sesudah adanya mangrove, 

yaitu jumlah penduduk di Dusun Baros 

yang bekerja terkait mangrove ada 

sebanyak 49 KK (33,6%) dan sebagian 

penduduk ada yang beralih pekerjaan 

terkait dengan keberadaan mangrove 

di sana.

(2) T i n d a ka n /s i ka p  :  ke b e ra d a a n  

mangrove telah memunculkan aturan/ 

norma di lokasi penelitian, yaitu 

dilarang merusak tanaman bakau, 

dilarang berburu burung di sekitar 

bakau, serta dilarang menangkap ikan 

dengan setrum dan bahan kimia di 

sekitar bakau. Tingkat kepatuhan 

warga terhadap aturan/norma 

tersebut cukup tinggi, yaitu lebih dari 

82 % responden menyatakan selalu 

mematuhi terhadap ketiga aturan/ 

norma tersebut.

(3) Lembaga masyarakat lokal : terbentuk 

lembaga masyarakat lokal terkait 

keberadaan mangrove di Dusun Baros, 

yaitu adanya Pokja Mangrove ,  
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Gambar 11. Pemasangan Papan Larangan di Sekitar Lokasi Mangrove



Kelompok Nelayan “Mina Tirtohargo”, 

Kelompok Petani Wedi Kengser, sub 

Kelompok Ternak Itik, dan Kelompok 

Kolam Ikan “Mina Tirta Lestari”. 

Sebanyak 85 KK (58,2 %) menjadi 

anggota lembaga tersebut.

(4) Dampak terhadap fisik wilayah : 

terbangun beberapa fasilitas umum di 

lokasi penelitian yang berkaitan 

dengan mangrove, yaitu terbangunnya 

kamar mandi/WC, sumur, gardu 

pandang, akses jalan, tempat parkir, 

d a n  b a n g u n a n  u nt u k  te m p at  

pertemuan.
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Gambar  12. Sarana Prasarana yang Terbangun Setelah Adanya Mangrove



4.4. Pengaruh Kegiatan Pengelolaan 

Mangrove di Dusun Baros Terhadap 

Kondisi Ekonomi Masyarakat

Kegiatan pengelolaan mangrove di 

Dusun Baros memberikan pengaruh 

terhadap kondisi ekonomi masyarakat 

sebagai berikut :

(1) Peluang usaha : kegiatan pengelolaan 

mangrove  te lah memunculkan 

peluang usaha baru bagi masyarakat di 

Dusun Baros (sebanyak 54,1 % KK), 

yaitu peluang usaha di bidang 

pertanian, perikanan, peternakan, 

usaha lain (wisata dan perdagangan), 

serta usaha pembibitan mangrove.

(2) Pendapatan masyarakat : terjadi 

kenaikan pendapatan bagi sebagian 

masyarakat, yaitu 37,7 % KK penda-

patannya meningkat karena adanya 

mangrove.

(3) Kesempatan menabung : peningkatan 

pendapatan yang terjadi pada 

sebagian warga Dusun Baros tersebut 

telah memberikan kesempatan 

menabung, yaitu sebanyak 29,45 % KK 

menyatakan tabungan tersebut 

berasal dari kegiatan/pekerjaan yang 

berkaitan dengan mangrove.

4.5. Faktor-Faktor Yang Menentukan 

Keberhasilan Dalam Kegiatan Penge-

lolaan Mangrove di Dusun Baros

Faktor-faktor yang menentukan 

keberhasilan pengelolaan mangrove di 

Dusun Baros ini adalah (1) partisipasi 

masyarakat yang tinggi, (2) adanya 

tokoh/pemimpin yang berpengaruh, yaitu 

Bapak Lurah Desa Tirtohargo, Bapak 

Dukuh, Mbah Warsono dan Dwi Ratmanto 

serta adanya aktor yang berasal dari luar, 

yaitu LSM Relung Yogyakarta, (3) 

kelembagaan KP2B yang solid/kompak, 

serta (4) dukungan dari pihak pemerintah 

dan swasta melalui bantuan dan kegiatan 

CSR (Corporate Social Responsibility).  

Faktor-faktor ini kemungkinan disebabkan 

adanya karakter masyarakat Baros yang 

berbeda dari  masyarakat lain di  

sekitarnya, yaitu berupa sifat keterbukaan 

masyarakat Baros terhadap perubahan 

untuk kebaikan lingkungan mereka. Sifat 

keterbukaan masyarakat Baros ini 

diwujudkan dalam bentuk mengadopsi 

kegiatan penanaman mangrove dengan 

dukungan pemerintah dan pihak swasta 

sehingga pada akhirnya berpengaruh 

positif terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat.

4.5. Keberlanjutan Kegiatan Pengelolaan 

Mangrove di Dusun Baros 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

masyarakat mendukung keberadaan 

mangrove dan mengharapkan area pena-

naman mangrove diperluas. Responden 

yang menyatakan keberadaan mangrove 

tersebut memberikan manfaat untuk 

pertanian sebesar 35,4 %, peternakan 

sebanyak 18,6 %, perikanan sebesar 18,2 

%. Selain itu responden berpendapat 

perlu  dikembangkan untuk wisata alam 

dan pendidikan sebanyak 26,8 % dan 

perlu dikembangkan untuk kegiatan lain 

(untuk penelitian dan menanggulangi 

abrasi) sebesar 1,1 %. 
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4.5.1. Kendala Yang Dihadapi dalam 

Pengelolaan Mangrove

Kendala yang dihadapi saat pena-

naman mangrove antara lain : lumut saat 

musim kemarau yang dapat menjerat 

tanaman, sampah, hama dan penyakit 

(ulat dan keong mas), dan banjir saat 

penghujan karena muara tertutup. 

Kendala lain adalah :

(1) Faktor alam : lokasi Dusun Baros yang 

berada di pesisir Pantai Selatan dan 

dekat muara Sungai Opak sehingga 

daerahnya labil. 

(2) Kurangnya manajemen kelompok.

(3) Kurangnya sinkronisasi antar instansi 

pemerintah.

(4) Belum semua warga sadar dan 

memi l ik i  pengetahuan terka i t  

mangrove sehingga belum semua 

warga masyarakat berpartisipasi 

dalam kegiatan ini.

(5) Status lahan yang belum jelas.

4.5.2. Potensi Pengembangan Mangrove  di 

Dusun Baros

Keberadaan mangrove di Dusun Baros 

ini sangat potensial untuk dikembangkan 

karena di lokasi ini memiliki 1) potensi 

sumber daya manusia, 2) potensi sumber 

daya alam, 3) potensi lain yang belum 

dikembangkan (yaitu sebagai kawasan 

wisata alam (ecotourism), penyedia bibit 

bakau dan industri pangan olahan 

maupun produk kerajinan dari mangrove, 

serta 4) kemudahan akses menuju lokasi.

4.5.3. Partisipasi Masyarakat dan Dukungan 

D a r i  P i h a k  Pe m e r i nta h  Te r ka i t  

Pengelolaan Mangrove di Dusun Baros  

4.5.3.2. Dukungan dari Pihak Pemerintah

Keberadaan mangrove di Dusun Baros 

ini telah banyak diketahui oleh berbagai 

Dinas/Instansi, baik di tingkat Kabupaten, 

Provinsi, maupun Pusat, yaitu : Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY, 

BKSDA Provinsi DIY, Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Bantul, Dinas 

Pertanian dan Kehutanan Kabupaten 

B a nt u l ,  Ke ca m ata n  Krete k ,  d a n  

Pemerintah Desa Tirtohargo. Instansi 

pemerintah tersebut mendukung 

kegiatan ini dalam bentuk penyaluran 

bantuan dan  mengadakan kegiatan 

terkait mangrove di lokasi ini.

BAB V  KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN 

DAFTAR PUSTAKA

5.1. Kesimpulan

(1) Kegiatan pengelolaan mangrove di 

Dusun Baros ini dapat dikatakan 

berhasil sebab dari kondisi tidak ada 

mangrove sama sekali menjadi ada 

mangrove yang dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik serta 

memberikan manfaat yang dirasakan 

oleh masyarakat Baros. Kegiatan 

pengelolaan ini tidak lepas dari 

kerjasama antara masyarakat setem-

pat, pemerintah, LSM Relung serta 

dalam perkembangannya didukung 

pula oleh pihak swasta yang mengada-

kan kegiatan dan menyalurkan 

bantuan ke lokasi ini.
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(2) Kegiatan pengelolaan mangrove  di 

Dusun Baros telah memberikan 

pengaruh yang positif terhadap kondisi 

sosial ekonomi masyarakat setempat. 

Pengaruh terhadap kondisi sosial, yaitu 

a) pengaruh dalam hal mata penca-

harian, b) tindakan/sikap terhadap 

aturan/norma terkait mangrove, c) 

terbentuknya lembaga masyarakat 

lokal, dan d) dampak terhadap fisik 

wi layah (pembangunan sarana 

prasarana lokal/umum). Sedangkan 

pengaruhnya terhadap kondisi eko-

nomi, yaitu a) kesempatan/ peluang 

usaha, b) perubahan pendapatan, dan 

c) kesempatan menabung.

(3) Terdapat 4 (empat) faktor yang 

menentukan keberhasilan dalam 

kegiatan pengelolaan mangrove di 

Dusun Baros, yaitu a) partisipasi 

masyarakat yang tinggi dan masya-

rakat mempunyai rasa memiliki 

terhadap keberadaan mangrove, b) 

tokoh/pemimpin yang berpengaruh, 

yaitu Bapak Lurah Desa Tirtohargo, 

Bapak Dukuh, Mbah Warsono dan  Dwi  

Ratmanto  serta  adanya  aktor dari 

luar (LSM  Relung  Yogyakarta), c) 

kelembagaan KP2B yang solid, dan d) 

dukungan dari pihak pemerintah serta 

swasta melalui bantuan dan kegiatan 

CSR (Corporate Social Responsibility).

4) Tingginya tingkat partisipasi masya-

rakat Dusun Baros dalam pengelolaan 

mangrove tersebut kemungkinan 

disebabkan adanya karakter masya-

rakat Baros yang berbeda dari 

masyarakat lain di sekitarnya, yaitu 

berupa sifat keterbukaan masyarakat 

Baros terhadap perubahan untuk 

kebaikan lingkungan mereka. Sifat 

keterbukaan masyarakat Baros ini 

diwujudkan dalam bentuk mengadopsi 

kegiatan penanaman mangrove  

dengan dukungan pemerintah dan 

pihak swasta sehingga pada akhirnya 

berpengaruh positif terhadap kondisi 

sosial ekonomi masyarakat setempat.

5.2. Rekomendasi

Rekomendasi dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :

(1) Perlunya penelitian selanjutnya untuk 

menggali tentang sifat keterbukaan 

masyarakat Baros.

(2) Untuk mengembangkan mangrove di 

lokasi lain maka perlu memperhatikan 

faktor-faktor : a) keterbukaan dan 

partisipasi masyarakat secara aktif 

dalam semua tahapan pengelolaan 

mangrove, b) adanya tokoh atau 

pemimpin yang mampu menggerak-

kan masyarakat, c) lembaga yang solid, 

dan d) dukungan pemerintah dan 

swasta.

(3)  Dusun Baros ini bisa dijadikan sebagai 

pilot project dusun percontohan 

mangrove di Provinsi DIY sehingga 

dusun atau tempat lain yang memiliki 

kondisi wilayah yang sama dapat 

belajar tentang pengelolaan mangrove 

di Dusun Baros ini.

Pengaruh Pengelolaan Hutan Mangrove Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

1881

Jurnal Riset Daerah Vol. XII, No. 3. Desember 2013



DAFTAR PUSTAKA

Pengaruh Pengelolaan Hutan Mangrove Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

1882

Jurnal Riset Daerah Vol. XII, No. 3. Desember 2013

Amba, M. 1998. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat. Pascasarjana. IPB. 
Bogor.

Andy Rachmawaty. 2005. Tesis : Dampak Perkembangan Industri Logam Terhadap Kondisi 
Sosial Ekonomi Masyarakat Pelaku Industri Tahun 1995-2005. MPKD UGM. Yogyakarta.

Cresswell, John W. 2002. Research Design : Qualitative & Quantitative Approaches. 
Terjemahan DL, Chryshanda. Hastobroto, Bambang. Desain Penelitian : Pendekatan 
Kualitatif dan Kuantitatif. KIK Press. Jakarta.

Dahuri, R,R,J, Ginting, S.P. dan Sitepu, M.J. 2000. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan 
Lautan Secara Terpadu. PT Pradnya Paramita. Jakarta.

Indriya, BW. 2010. Mangrove Sang Penjaga Pantai. Buletin Lingkungan Hidup Kalparatu. Edisi 
September 2010. BLH Provinsi DIY. Yogyakarta.

Kusmana C. 2003. Habitat Hutan Mangrove dan Biota. Laboratorium Ekologi Hutan Fakultas 
Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Mitchell, Bruce. Setiawan, B. Rahmi, Dwita Hadi.  2005. Pengelolaan Sumberdaya dan 
Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Setiawan, Bakti. 2001. Pembangunan Masyarakat (Community Development) : Konsep Dasar 
dan Faktor-Faktor Kesuksesan. Hand Book kuliah MPKD-UGM. Yogyakarta.

Soemarwoto, Otto. 2001. Ekologi, Lingkungan  Hidup dan Pembangunan. Djambatan. Jakarta.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. CV Alfabeta. Bandung.

Tjokromidjojo, B. 1996. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES. Jakarta.

Yuliati, Yayuk, dan Purnomo, Mangku. 2003. Sosiologi Pedesaan. Lappera Pustaka Utama. 
Malang.


	Page 1
	ISI JRD DESEMBER 2013.pdf
	Page 1
	Page 2
	1-Studi dan Penciptaan Motif Nitik.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19

	2-Pengaruh Pengelolaan Hutan Mangrove.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

	3-Pemberdayaan Masyarakat Menuju Ekowisata.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

	4-Sholawat Angklung Eling Pati.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

	5-Sistem Penjemuran.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14



