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Abstrak 
Hutan Mangrove di kawasan Desa Jangkang Kabupaten Bengkalis , merupakan salah satu 

sumber daya alam bagi masyarakat desa tersebutyang sebagian besar penduduknya mempunyai mata 
pencaharian sebagai nelayan. Sebagaimana hutan mangrove diwilayah lain, hutan mangrove di desa 
Jangkang juga mengalami kerusakan yang cukup memprihatinkan. Sehingga dilakukan penyuluhan dan 
bimbingan Dinas Kehutanan, penghijauan dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa setempat 
terutama para nelayan dan petani tambak. Tindakan yang dilakukan adalah penghijauan atau 
penenaman kembali yang pendekatannya dilakukan oleh tokokh-tokoh masyarakat, pembentukan 
kelompok tani tambak serta program lain yang langsung melibatkan masyarakat setempat. Langkah ini 
ternyata mendapat sambutan yang sangat baik sehingga seluruh warga masyarakat merasa ikut 
memiliki hutan mengrove tersebut dan dengan semikian secara aktif memeliharanya dari kerusakan.
Penelitian ini yang bersifat deskriptif kuantitatif dengan mengambil sample  sebanyak 10% dari jumlah 
populasi kepala keluarga di Desa Jangkang. Dengan menggunakan kuesioner dan wawancara terhadap 
84 objek penelitian ini yang berdomisili di desa Jangkang dengan cara purposive sampling.

Keyword : Peran serta, konservasi, mangrove

PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang 
wajib dikelelola secara bijaksana, sehingga penggunaan dan pemanfaatannya dapat 
berlangsung secara lestari, seimbang, selaras dan serasi. Penggunaan dan pemanfaatan 
sumber daya alam oleh sebagian masyarakat yang saat ini tengah berlangsung justru 
cenderung mengancam kelestariannya. 

Hal ini telah menjadi gejala umum menyangkut kebutuhan hidup mereka 
sehari-hari. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijaksana akan dapat 
menimbulkan akibat yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kelestarian 
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sumber daya alam itu sendiri. Tanpa pengelolaan yang baik maka dikhawatirkan 
sesudah kurun waktu tertentu manfaat sumber daya alam dimaksudkan akan menjadi 
pudar. 

Sumber daya alam yang merupakan perwujudan dari keserasian ekosistem dan 
keserasian unsure-unsur pembentuknya perlu dijaga dan dilestarikan sebagai upaya 
menjamin keseimbangan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya yang 
sejahtera secara kesinambungan. Kebijakan ini tertuang dalam Undang- undang No. 5 
Tahun 1990 t entang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada 
Pasal 5 yang menyatakan bahwa ketentuan tentang konservasi sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek, yaitu: 

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan. 
2. Pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa 

serta ekosistemnya. 
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya. 
Wilayah pesisir merupakan ekosistem transisi yang dipengaruhi oleh daratan 

dan lautan yang mencakup beberapa ekosistem. Ditinjau dari segi fungsinya, wilayah 
pesisir merupakan wilayah penyangga iklim mikro dan hewan-hewan migrasi baik 
yang berasal dari berbagai jenis ikan maupun burung. Hutan Mangrove, terumbu 
karang dan padang lamun yang terdapat dikawasan pesisir pantai berfungsi sebagai : 
penagkis ombak, melindungi pantai dari bahaya abrasi, tempat berbiak berbagai jenis 
udang, ikan dan kepiting serta biota air. 
 Salah satu sumber daya alam yang mencakup di dalam program konservasi 
adalah hutan  Mangrove. Hutan ini sebagai ekosistem wilayah pesisir dan lautan sngat 
potensial bagi kesejahteraan masyarakat sekitar baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial 
dan lingkungan hidup itu sendiri. Namun sangat disayangkan, pada saat ini 
ketersediannya sudah semakin kritis. Dibeberapa wilayah pesisir di Indonesia sudah 
mulai terlihat adanya degradasi hutan mengarove akibat penebangan yang melampaui 
batas kelestariannya. 
 Sampai saat ini masih banyak orang yang belum mengetahui betapa 
pentingnya hutan mangrove dalam rantai kehidupan di alam ini. Masih banyak yang 
beranggpan bahwa manfaat hutan mangrove semata-mata hanyalah sebagai sumber 
kayu bakar untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Peran yang kompleks dalam 
rangkaian sistem ekologis dari hutan mangrove tersebut tidak pernah terpikirkan. 
 Faktor-faktor yang mendorong aktivitas manusia untuk memanfaatkan hutan 
mangrove sehingga mengakibatkan rusaknya hutan mangrove tersebut antara lain : 

a. Keinginan untuk membuat tambak pada lahan yang luas dengan harapan 
memperoleh keuntungan yang lebih besar, karena secara teknis hal ini lebih 
mudah dan dengan biaya yang relative lebih murah. 

b. Kebutuhan akan kayu bakar yang terus meningkat. 
c. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan fungsi hutan mangrove. 
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d. Adanya kesenjangan sosial antara petani tambak tradisional dengan pengusaha 
tambak modern sehingga terjadi proses jual bali lahan yang sudah tidak 
rasional lagi. 
Untuk mengurangi aktivitas manusia dalam memanfaatkan hutan mangrove 

maka perlu dilakukan pengelolaan hutan mangrove yang mempunyai kekuatan 
hukum. Mengingat pentingnya peranan hutan mangrove bagi kehidupan masyarakat 
pesisir, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka sumber daya ala mini 
harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Hakekat pengelolaan hutan mangrove yang 
baik ialah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal disekitar 
pesisir pantai untuk berperan serta dan bekerja sama dengan aparat pemerintah. 
Pertanyaan penelitian yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana peran serta masyarakat  dalam pengelolaan hutan mangrove di 
desa Jangkang Kabupaten Bengkalis? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tigkat peran serta masyarakat 
desa Jangkang dalam pengelolaan hutan mangrove? 

3. Apa saja usaha yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan mangrove di desa Jangkang tersebut? 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah 
disebutkan diatas dan bertujuan untuk : 

1. Untuk melihat mendeskripsikan tingkat peran serta masyarakat Desa 
Jangkang dalam pelestarian hutan mangrove. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat peran serta 
masayarakat Desa Jangkang dalam pengelolaan hutan Mangrove. 

3. Untuk mengetahui usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan mangrove di desa Jangkang. 

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi tentang 

peran serta masyarakat terhadap pengelolaan hutan mangrove. 
Pembahasan dalam penelitian ini diharapkan agar dapat memperkaya 
khazanah Sosiologi, terutama mengenai fenomena peran serta 
masyarakat.

2.  Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini diharapkan untuk 
dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan 
dan pemberdayaan masyarakat pedesaan yang menghadapi 
permasalahan yang sama, serta bagi upaya pengendalian, pengelolaan, 
serta penyelesaian pertikaian antara komunitas pada masyarakat yang 
bermukim di kawasan hutan mangrove.  
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METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Desa Jangkang Kecamatan Bantan kabupaten 

Bengkalis dilaksakan selama 4 minggu. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang mengumpulkan 
data perimer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari hasil pengamatan 
dilapangan dan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh instansi 
tertentu, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan juga dari hasil-hasil 
penelitian yang ada. 
 Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi teknik, pengamatan di 
lapangan dan juga teknik wawancara. Teknik dokumentasi dilakukan untuk 
memenuhi data sekunder, sedangkan dengan teknik pengamatan diharapkan dapat 
dilihat secara langsung di lapangan keadaan pengelolaan hutan mangrove dilapangan. 
 Teknik wawancara merupakan upaya peneliti untuk mengumpulkan data 
secara lisan dengan tatap muka langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat, kelompok 
tani tambah, ulama, aparat desa setempat dan beberapa warga masyarakat yang 
langsung memanfaatkan hutan mangrove tersebut. 
 Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey melalui wawancara 
langsung dan berpedoman pada daftar pertanyaan. Responden dalam penelitian ini 
adalah kepala keluarga yang ditetapkan secara acak bertahap sebesar 10% dari 
populasi sebanyak 84 kepala keluarga. 

TINJAUAN PUSTAKA
Koentjaraningrat (1980) menyatakan bahwa peran serta masyarakat, terutama 

masyarakat pedesaan dalam pembangunan sebenarnya ada dua tipe yang pada 
prinsipnya berbeda, yaitu : 

a. Peran serta dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek-proyek 
pembangunan yang khusus. 
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b. Peran serta sebagai individu di luar aktivitas bersama dalam 
pembangunan. 

Dari pendapat tersebut terdapat dua sumber munculnya peran serta masyarakat 
yaitu peran serta karena ada dorongan atau motivasi dari luar dan peran serta karena 
keinginan dari diri manusia itu sendiri. Kedua bentuk peran serta tersebut mempunyai 
kekuatan sendiri-sendiri yang saling mengisi. 

Peran serta yang diakibatkan adanya motivasi dari luar dapat berupa paksaan 
atau rangsangan. Sedangkan peran serta yang muncul dari dalam diri manusia itu 
sendiri biasanya berkaitan dengan kepentingan pribadi atau kepentingan bersama 
sekelompok orang untuk meningkatkan taraf hidupnya atau mencapai keinginannya. 
Dalam melaksanakan roda pembangunan di Indonesia ini seyogyanya pemerintah 
memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut berperan serta dengan kesadarannya 
sendiri. 

Menurut Sastropoetro (1988) secara umum pembangunan ada beberapa factor 
yang mempengaruhi peran serta masyarakat, yaitu : 

a. Kesadaran sosial masyarakat, keadaan sosial masyarakat dapat beruba 
pendidikan, pendapatan, kedudukan sosial dan kebiasaan hidupnya. 

b. Kegiatan dari program pembangunan adalah bagaimana bentuk program 
pembangunan yang dirumuskan serta dikendalikan oleh pemerintah. Dapat 
berupa organisasi kemasyarakatan atau tindakan-tindakan kebijaksanaan. 

c. Keadaan alam yang merupakan factor fisik daerah yang pada lingkungan 
tempat hidup masyarakat dimana biasanya masyarakat yang tinggal di 
wilayah tersebut lebih mengenai dan mengetahuinya. 

Salah satu factor yang banyak mempengaruhi perilaku seseorang adalah tingkat 
pengetahuannya tentang sesuatu hal. Hal ini dimungkinkan karena tingkat 
pengetahuan seseorang dapat menjadikan keinginan yang bersangkutan untuk 
melakukan kegiatan. Tingkat pengetahuan juga dapat mempengaruhi sikap, perilaku 
dan keinginan seseorang. Hubungan antara keadaan sosial, kegiatan program, keadaan 
alam serta tingkat pengetahuan menyebabkan orang mempunyai sikap yang positif 
terhadap kegiatan yang diketahuinya. Sikap positif itu akan menimbulkan kainginan 
untuk ikut berperan serta dalam kegiatan tersebut. 
 Dengan demikian hubungan antara tingkat pengetahuan dan informasi yang 
diterima masyarakat desa tentang lingkungan hidup dapat mempengaruhi perilaku 
masyarakat dalam mengelola hutan mangrove. Disamping itu tingkat pendapatan dan 
mata pencaharian masyarakat juga mempengaruhi pencapaian tujuan dalam 
pengelolaan hutan mangrove.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN
 Terjadinya perbedaan dalam peran serta disebabkan masyarakat terdiri dari 
berbagai karakteristik seperti yingkat pendidikan, pengetahuan, pekerjaan dan lain 
sebagainya. Peran serta responden dalam pelestarian dan pengelolaan hutan mangrove 
cenderung sedang yaitu sebanyak 47 responden (58.33%). Hasil tersebut lengkap 
disajikan pada diagram 1.  
 

Diagram 1. Tingkat Peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan Mangrove. 
 
 

 
Peran serta cenderung sedang pada kegiatan penanaman mangrove dikarenakan di 
desa Jangkang merupakan kegiatan yang masih belum dimengerti masyarakat tentang 
tahapan-tahapan dalam pelestarian dan pengelolaan hutan mangrove. 
Hasil penelitian diperoleh data bahwa rendahnya peran serta masyarakat dalam 
kegiatan penanaman mangrove disebabkan antara lain adalah adanya anggapan 
masyarakat bahwa lokasi yang ditanami mengrove tidak sesuai dengan yang 
direncanakan sebelumnya. Ketidak sesuaian lokasi ini mengakibatkan kekecewaan 
pada masyarakat yang pada akhirnya kegiatan penanaman dilakukan secara tidak 
sempurna dan tidak sesuai dengan petunjuk penanaman yang telah ditetapkan. 
 Peran serta masyarakat dalam tahapan-tahapan pelestarian hutan mangrove 
yaitu perencanaan, penanaman dan evaluasi dapat dilihat pada diagram 2. 

 
Diagram 2. Peran serta Masyarakat dalam tahapan-tahapan pelestarian 
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.  
 

Peran  serta  masyarakat terhadap tahapan penanaman dan evaluasi cenderung 
sedang dikarenakan kegiatan penanaman mangrove di Desa Jangkang merupakan 
kegiatan yang pertama sehingga masyarakat belum mengerti. sepenuhnya tahapan-
tahapan dalam pelestarian hutan mangrove.Masyarakat hanya terlibat dalam   tahapan   
penanaman   k arena dari penanaman ini, masyarakat memperoleh insentif dari 
pemerintah. Hal   ini   menyebabkan   masyarakat tidak sepenuh hati untuk mengikuti 
kegiatan ini.  Keterlibatan masyarakat hanya karena ingin memperoleh imbalan. Hal 
inilah yang membuat peran serta masyarakat cenderung sedang dalam pelestarian 
hutan mangrove. 

Berdasarkan interaksi dalam kegiatan pelestarianresponden dibagi kedalam 4 
kelompok yakni responde yang menanam, yang memang menanam dan memanfaat 
dan responden yang tidak berinteraksi berdasarkan diagram 3. 
 

 
Diagram 3. Peran Serta Masing-masing Kelompok Responden 
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Diagram 3. Peran Serta Masing-masing Kelompok Responden 
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masyarakat yang tidak berinteraksi dengan hutan mangrove cenderung memiliki  
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dibandingkan pada waktu dimana hutan mangrove masih sangat bagus.       

Dari perbandingan peran serta antar kelompok masyarakat dapat di simpulkan 
bahwa yang lebih tinggi peran sertanya ada pada kelompok masyarakat yang 
menanam, memanfaatkan  d an  menanam sekaligus memanfaatkan, 
sehinggapelestarian hutan mangrove kedepannya perlu diadakan pendekatan yang  
berbasis masyarakat kepada ketiga kelompok masyarakat ini. 

Berdasarkan Hasil uji Chi Kuadrat, factor-faktor ada hubungan dengan peran 
serta masyarakat adalah seperti, umur, pendidikan, pendapatan, pengetahuan, 
persepsi, lama menetap terdapat yang menunjukkan hubungan yang nyata yaitu : 

Pendidikan 
Hasil penelitian menyatakan tingkat pendidikan responden yang berperan serta 

dalam pelestarian hutan mangrove disajikan dalam diagram 4. 
 
 

Diagram 4. Tingkat Pendidikan Responden 
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Mayoritas tingkat pendidikan responden cenderung rendah yaitu 56 responden 
(70.67% ). Rendahnya pendidikan menyebabkan masyarakat kurang memiliki 
kesadaran yang cukup dalam upaya pelestarian hutan mangrove dan cenderung tidak 
memikirkan kesadaran yang cukup dalam upaya pelestarian hutan mangrove dan 
cenderung tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan apabila luasan hutan 
mangrove berkurang. Hal ini sejalan dengan penelitian satei (2005) tentang kajian 
partisipasi masyarakat, dalam pelestarian hutan mangrove, yang menunjukkan bahwa 
pendidikan yang rendah masyarakat disekitar hutan akan menjadi kendala dalam 
upaya pengelolaan hutan yang lestari danberimplikasi pada 1. R endahnya tingkat 
adopsi dan inovasi, 2.rendahnya partisipasi masyarakat dalam program 
pengembangan kawasan dan3. Perilaku yang berwawasan lingkungan dalam 
berinteraksi dalam lingkungan hidupnya. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan 
responden dengan peran serta masyarakat. Hal ini bertentangan dengan penelitian 
yang menyatakan bahwa pendidikan seseorang maka semakin tinggi tingkat 
pengetahuan maka akan semakin tinggi peran serta masyarakat dalam pengelolaan 
hutan mangrove, namun hal ini tidak terjadi pada masyarakat di desa Jangkang yang 
sudah sangat mengetahui fungsi hutan dan manfaat hutan mangrove seperti mencegah 
intrusi air laut, menahan abrasi. 
 
 

KESIMPULAN 
Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, terlihat bahwa hutan 

mangrove mempunyai fungsi yang sangat strategis, terutama dalam hal pelestarian 
lingkungan sekitar pantai dan daratan sekitarnya. Dari permasalahan hutan mangrove 
yang ada di desa Jangkang serta langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarajat 
untuk menyelesaikan permasalahan yang timbu, maka dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemanfaata ganda dan tanah yang dapat dikendalikan akibat adanya kerja 
sama petugas penyuluh kehutanan dengan tokoh masyarakat antara lain : kiai, 
ulama, pemilik tambak, nelayan dan aparat pemerintah. 

2. Penghijauan dan pengelolaan hutan mangrove dengan melibatkan masyarakat 
desa, terutama masyarakat yang merasa berkepentingan yaitu masyarakat 
nelayan ternyata sangat bermanfaat. Hal ini terlihat dengan keberhasilan 
selama 10 t ahun dilakukan penghijauan terjadi pertumbuhan yang subur 
tumbuhan mangrove dan juga peningkatan pendapatan masyarakat nelayan 
sekitar hutan. 

3. Penyuluhan yang dilakukan secara aktif baik oleh petugas maupun tokoh 
masyarakat ternyata membuahkan hasil masyarakat dan anak anak sekolah 
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melalui kegiatan pramuka selalu melakukan penenaman bibit-bibit baru pada 
lokasi yang belum tertangani. 

4. Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya hutan mangrove sudah mulai 
terlihat, dimana masyarakat sebagian besar sudah bersedia melakukan system 
pertambakan yang berwawasan lingkungan dengan menanam bibit-bibit 
mangrove disekitar tambaknya . kesadaran masyarakat tersebut menunjukkan 
bahwa peran serta masyarakat desa Jangkang dalam pelestarian hutan 
mangrove cukup tinngi. 

5. Keberhasilan penghijauan hutan mangrove di desa Jangkang tersebut dapat 
menjadi percontohan untuk penghijauan hutan mangrove yang rusak di daerah 
lainnya, khususnya di Kabupaten Bengkalis. 
Pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove dapat dikatakan berhasil 

apabila hutan mangrove tersebut dapat memberikan nilai tambah baik dilihat dari 
sudut ekologis maupun ekonomi. Beberapa saran yang mungkin dapat menjaga 
kelestarian hutan mangrove dan apabila memungkinkan memperluas wilayah hutan 
antara lain : 

1. Perlu dilakukan penyuluhan dan pemahaman arti penting ekosistem mangrove 
yang sifatnya menyelurh, tidak saja hanya kepada masyarakat. 

2. Pentingnya pengenalan dan penerapan teknologi tepat guna yang berkaitan 
dengan pengelolaan kawasan pesisir, sehingga masyarakat nelayan dapat 
meningkatkan status social ekonominya tanpa merusak lingkungan tempat 
hidupnya. 

3. Pendekatan secara kekeluargaan dan melibatkan tokoh masyarakat untuk 
mendorong para orang tua menyekolahkan anaknya, sehingga peningkatan 
sumber daya manusia dapat berjalan dengan baik. 
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