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Abstract 
 

Kabupaten Siak kaya akan hutan mangrove tengah berupaya mengembangkan 

beberapa area untuk menjadi lokasi wisata, seperti yang sudah banyak dikenal masyarakat 

yaitu Ekowisata Mangrove Mengkapan. Baru-baru ini muncul lagi satu objek wisata alam 

yaitu Ekowisata Mangrove Rawa Mekar Jaya. Kawasan ini berada di Kampung Rawa 

Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, dengan luas sekitar 25 Hektar. 

Kawasan hutan mangrove dijadikan sebagai wisata edukasi dimana anak-anak, 

pelajar atau mahasiswa yang cinta lingkungan dapat belajar tentang pembibitan dan 

penanaman mangrove yang dikelola oleh masyarakat tempatan melalui kelompok sadar 

wisata. Masyarakat telah melakukan berbagai upaya dalam pemanfaatan Ekositem 

Mangrove dengan pendekatan edukasi, wisata serta ekonomi kreatif berbasiskan 

masyarakat. Kegiatan penyelamatan ekosistem mangrove banyak sekali pengaruh serta 

manfaat untuk ekonomi dan kelestarian ekosistem bagi masyarakat yang berada di 

lingkungan mangrove. Namun tidak seluruh masyarakat turut terlibat dalam upaya 

pelestarian tersebut. Aparat Desa dan beberapa aktivis lingkungan yang terlihat sangat 

antusias dalam mengelola ekowisata mangrove. 

Tujuan penelitian yaitu:  Pertama, Untuk megidentifikasi Karakteristik Sosial 

budaya Masyarakat. Kedua, Untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam 

mengelola ekowisata mangrove. Hasil penelitian: Bentuk partisipasi dalam pengelolaan 

ekosistem mangrove yang dilakukan masyarakat mulai dari pengelolaan, penanaman, 

pemeliharaan mangrove dan pemanfaatannya. Pemanfaatam hutan mangrove masih belum 

maksimal, belum ditemui masyarakat yang menjadikan buah mangrove sebagai bahan 

makanan yang memiliki nilai ekonomis. Pemanfatan hutan mangrove masih sebatas wisata 

edukasi, hal itu dikarenakan kawasan tersebut baru dibuka pada tahun 2013 silam dan 

menjadi kawasan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove. 
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PENDAHULUAN 

Suatu kebudayaan diperoleh melalui proses belajar oleh individu-individu 

sebagai hasil interaksi anggota-anggota kelompok satu sama lain, sehingga 

kebudayaan juga bersifat dimiliki bersama. Kebudayaan sebagai warisan sosial 

dalam hal ini dibedakan (kontras) dengan warisan organik.Ini merupakan salah satu 

faktor penting yang menyebabkan kita bisa hidup bersama dalam suatu masyarakat 

yang terorganisasi (Supardi Suparlan, 1996 : 83). 

Kita menyadari bahwa norma/ hukum adat berperan didalam menunjang 

pembinaan lingkungan hidup. Hal ini mengingat eratnya hubungan antara 

masyarakat, terutama di pedesaan dengan alam, dalam hal ini maka adat kebiasaan 

masyarakat desa yang mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan 
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hidup perlu dipertahankan, bahkan dikembangkan (Jacobus Ranjabar, 2013 :122-

123). 

Mangrove merupakan salah satu potensi sumber daya pesisir terbesar di 

Siak. Pemerintah Kabupaten Siak sebagai koordinator pembangunan di Siak, 

berdasarkan pasal 18 UU No. 32/ 2004, berwenang untuk mengelola sumber daya 

laut meliputi eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut. Dengan 

kewenangan tersebut, dengan tujuan untuk dapat mengurangi gap yang terjadi 

antara potensi, tingkat investasi dan produksi sumber kelautan.  

Saat ini hampir di seluruh dunia terjadi peningkatan hilangnya sumberdaya 

mangrove yang disebabkan adanya pemanfaatan yang tidak berkelanjutan serta 

pengalihan peruntukan, hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Potensi tinggi 

tersebut dibayangi dengan berbagai ancaman kerusakan ekosistem yang semakin 

lama semakin tinggi, baik secara alami maupun dengan adanya campur tangan 

manusia. 

Penyusutan hutan mangrove tak terhindarkan pula di laut Kabupaten Siak 

yakni terutama di Kecamatan Sei.Apit. Kerusakan mangrove diantaranya 

disebabkan oleh tekanan dan laju pertambahan penduduk, terutama di daerah 

pesisir, sehingga mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan dan 

pemanfaatan sumberdaya alam secara berlebihan, akibatnya ekosistem hutan 

mangrove dengan cepat menipis dan rusak. Selain itu, meningkatnya permintaan 

terhadap produksi kayu menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap hutan 

mangrove. Kegiatan lain adalah pembukaan tambak-tambak untuk budidaya ikan, 

udang dan kepiting yang memberikan kontribusi besar bagi kerusakan hutan 

mangrove, sehingga fungsi dan ekosistem yang ada di sekitar mangrove menjadi 

hilang. 

Hingga saat ini. Penyebab menyusutnya hutan mangrove tersebut 

disebabkan penebangan liar oleh masyarakat dan minimnya kesadaran masyarakat 

untuk memelihara tanaman mangrove tidak berbanding lurus dengan kerusakan 

alam dan lingkungan yang terjadi. Akibatnya, abrasi di wilayah pesisir laut Bekasi 

tidak terhindarkan  

Dengan semakin menyusutnya hutan mangrove, maka peran pemerintah 

Kabupaten sangat penting dalam mengontrol konservasi hutan mangrove, sekaligus 

mengajak kepada masyarakat untuk dapat menjaga, melestarikan dan 

memanfaatkan hutan mangrove secara berkelanjutan serta sebagai kawasan Pusat 

Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM). 

Pemerintah Kabupaten Siak akhir-akhir ini sedang giat mempromosikan 

berbagai objek wisata yang menarik wisatawan. Tak hanya bangunan bersejarah, 

taman kota, namun kini wisata alam juga semakin dilirik untuk meningkatkan 

jumlah wisatawan yang berkunjung ke Siak. Kabupaten Siak kaya akan hutan 

mangrove tengah berupaya mengembangkan beberapa area untuk menjadi lokasi 

wisata, seperti yang sudah banyak dikenal masyarakat yaitu Ekowisata Mangrove 

Mengkapan. Baru-baru ini muncul lagi satu objek wisata alam yaitu Ekowisata 

Mangrove Rawa Mekar Jaya. Kawasan ini berada di Kampung Rawa Mekar Jaya, 

Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, dengan luas sekitar 25 Hektar. 

Kawasan ini dijadikan sebagai wisata edukasi dimana anak-anak, pelajar 

atau mahasiswa yang cinta lingkungan dapat belajar tentang pembibitan dan 
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penanaman mangrove yang dikelola oleh masyarakat tempatan. Masyarakat telah 

melakukan berbagai upaya dalam pemanfaatan Ekositem Mangrove dengan 

pendekatan edukasi, wisata serta ekonomi kreatif berbasiskan masyarakat. Kegiatan 

penyelamatan ekosistem mangrove banyak sekali pengaruh serta manfaat untuk 

ekonomi dan kelestarian ekosistem bagi masyarakat yang berada di lingkungan 

mangrove. Namun tidak seluruh masyarakat turut terlibat dalam upaya pelestarian 

tersebut. Aparat Desa dan beberapa aktivis lingkungan yang terlihat sangat antusias 

dalam mengelola ekowisata mangrove, sehingga kawasan ini cenderung kalah 

bersaing dengan kampung-kampung sebelah yang notabene nya juga memiliki 

ekowisata mangrove dan berkembang. Butuh partisipasi aktif dalam masyarakat 

sehingga pelestarian mangrove terutama sebagai suatu ikon ekowisata  di Kampung 

Rawa Mekar Jaya dapat berjalan baik. 

Ekowisata dapat dilihat sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata 

berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian 

lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Oleh 

karena itu diperlukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan ekowisata kawasan mangrove untuk mendukung pelestarian 

lingkungan pesisir yang berkelanjutan. 

 

TINJAUAN  PUSTAKA 

Ekosistem hutan mangrove memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi 

ekologis dan fungsi sosial ekonomi. Fungsi ekologis hutan mangrove yaitu sebagai 

pelindung pantai dari gejala alam, seperti abrasi, intrusi air laut, gelombang dan 

badai. Hutan mangrove juga berfungsi sebagai penyangga kehidupan sumberdaya 

ikan, sebab ekosistem mangrove merupakan daerah pemijahan, daerah asuhan, dan 

daerah mencari makan bagi ikan-ikan. Hutan mangrove juga mempunyai fungsi 

sosial ekonomi, yaitu sebagai sumber mata pencaharian berupa berbagai hasil 

hutan, sumber bahan bangunan dan kerajinan, objek penelitian, serta sebagai tempat 

wisata alam. Fungsi ekonomis ini merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat 

lokal yang berada di kawasan hutan mangrove tersebut (Bengen: 2000).  

 Berbagai kegiatan pengelolaan hutan mangrove terkait kedua fungsi 

tersebut dilakukan oleh masyarakat lokal Rawa Mekar Jaya. Akan tetapi, 

pemanfaatan yang dilakukan masyarakat belum dilakukan secara menyelRuruh, 

sebahagian masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan pelestarian 

hutan mangrove hanyalah masyarakat  yang terlibat Kelompok ekowisata 

Mangrove. 

Dowling (1996, dalam Hill & Gale, 2009) menyatakan  bahwa  ekowisata  

dapat  dilihat berdasarkan keterkaitannya dengan 5  elemen inti, yaitu bersifat alami, 

berkelanjutan secara ekologis,  lingkungannya  bersifat  edukatif, menguntungkan  

masyarakat  lokal,  dan  men- ciptakan  kepuasan  wisatawan.  Berdasarkan definisi-

definisi  dari  berbagai  tokoh,  Fennell (2003) kemudian merangkum pengertian 

eko- wisata  sebagai  sebuah  bentuk  berkelanjutan dari  wisata  berbasis  

sumberdaya  alam  yang fokus utamanya adalah pada pengalaman dan pembelajaran  

mengenai  alam,  yang  dikelola dengan  meminimalisir  dampak,  non-konsum- tif,  

dan  berorientasi  lokal  (kontrol,  keun- tungan  dan  skala).  Goeldner  (1999,  

dalam Butcher, 2007), menyatakan bahwa ekowisata merupakan  bentuk  
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perjalanan  menuju  kawa- san  yang  masih  alami  yang  bertujuan  untuk 

memahami budaya dan sejarah alami dari ling- kungannya,  menjaga  integritas  

ekosistem, sambil menciptakan kesempatan ekonomi un- tuk  membuat  sumber  

daya  konservasi  dan alam  tersebut  menguntungkan  bagi  masyara- kat  lokal.  

Terlihat  jelas  bahwa  perlu  adanya keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat 

lokal, sehingga ekowisata harus dapat menjadi alat  yang  potensial  untuk  

memperbaiki  peri- laku  sosial  masyarakat  untuk  tujuan  konser- vasi lingkungan 

(Buckley, 2003).   

Soetrisno memberikan 2 macam definisi tentang partisipasi rakyat 

(masyarakat) dalam pembangunan, yaitu: pertama, partisipasi rakyat dalam 

pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana atau proyek 

pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran 

tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam definisi ini diukur dengan kemauan 

rakyat untuk ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan pembangunan, baik berupa 

uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintahan. 

Kedua, partisipasi rakyat merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan 

rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan 

hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat 

tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya 

pembangunan, tetapi juga dengan ada dan tidaknya hak rakyat untuk ikut 

menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka 

(Soetrisno, 1995). 

Conyers (1991) memberikan 3 alasan utama sangat pentingnya partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) partisipasi masyarakat merupakan suatu  

alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap 

masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek 

akan gagal, (2) masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan 

dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui 

seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) partisipasi merupakan 

hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan. 

Salah satu faktor keberhasilan pengembangan pariwisata, menurut Gunn 

Wilson (2001) adalah faktor keramahtamahan, dimana dalam hal ini wisatawan di 

perlakukan dengan baik oleh masyarakat lokal maupun oleh pengusaha dibidang 

pariwisata. Sehingga wisatawan merasa nyaman melakukan wisata di daerah 

tersebut, yang imbasnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan 

menguntungkan bagi pengusaha dibidang pariwisata, disebabkan oleh pengeluaran 

yang dikeluarkan oleh wisatawan untuk membiayai seluruh kegiatan wisata yang 

mereka lakukan.keramahtamahan tersebut tercermin dari bagaimana sikap 

masyarakat dalam menyambut dan menerima para wisatawan ditempat mereka. 

Sikap merupakan kondisi mental ,sosial yang kompleks melibatkan keyakinan dan 

perasaan serta disposisi untuk berpindah dengan cara tertentu dimana secara garis 

besar sikap terdiri dari komponen koognitif, komponen afektif dan komponen 

perilaku. 

Aspek sosial menyangkut kesiapan masyarakat terhadap perubahan yang 

akan terjadi di daerah wisata,dapat dilihat dari sikap menerima atau menolak 

pembangunan pariwisata. Jika masyarakat tidak secara keliru memahami kehadiran 
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pengembangan wisata akan berdampak positif bagi setiap anggota masyarakat yang 

akhirnya akan tercipta suasana baru yang aman dan terpelihara dan sesuai dengan 

harapan bersama. Masyarakat tidak siap kehadiran wisatawan dengan budaya yang 

berbeda yang menimbulkan culture shock bagi mayarakat lokal dimana masyarakat 

dapat kehilangan tanda dan simbol-simbol budaya yang melekat dalam keseharian 

mereka. 

Oleh karena itu kesiapan masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang 

tercermin melalui sikap dan partisipasinya haruslah menjadi faktor yang 

diperhatikan dalam pengembangan pariwisata agar sikap dan partisipasi masyarakat 

dapat mendukung terciptanya suatu kondisi desa wisata yang mampu menghadirkan 

keramahtamahan bagi wisatawan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat 

lokal daerah tersebut. 

Partisipasi menurut Keith Davis yang juga diungkapkan oleh Winardi 

(1990: 202) adalah turut sertanya seseorang, baik secara mental maupun secara 

emosional dalam memberikan sumbangsih-sumbangsih kepada proses pembuatan 

keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan terkait keterlibatan pribadi 

seseorang untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam melaksanakan hal 

tersebut.  

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan 

seseorang yang dipengaruhi kesadaran diri yang didasari oleh factor emosional 

orang tersebut dalam memberikan kontribusi berupa gagasan dan ikut 

bertanggungjawab di dalamnya.  

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat 

dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, 

pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani 

masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam 

proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Terkait dengan beberapa pengertian 

tersebut di atas, partisipasi masyarakat dapat disimpulkan sebagai wujud dalam 

keseluruhan proses yang membutuhkan keterlibatan, baik aktif ataupun pasif. 

 

METODE 

 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Lokasi penelitian dipilih di Kampung Rawa Mekar Jaya, Kecamatan 

Sungai Apit, Kabupaten Siak. Kabupaten Siak kaya akan hutan mangrove yang 

beberapa diantaranya telah dikembangkan menjadi lokasi wisata, seperti halnya di 

Kampung Rawa Mekar Jaya.  

Populasi dalam penelitian ini adalah warga tempatan yang berdomisili di di 

Kampung Rawa Mekar Jaya, Berdasarkan data statistik jumlah penduduk kampung 

Rawa Mekar Jaya pada tahun 2017 berjumlah 1.116 jiwa (223 KK) yang terdiri dari 

565 jiwa penduduk laki-laki dan 551 jiwa penduduk perempuan. Teknik penarikan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah probabilita terutama dengan 

mengunakan teknik Simple random sampling yaitu penarikan sampel yang 

dilakukan dengan secara acak sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah sample 

dalam penelitian ini 20% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 45 KK. 



P a g e  | 309 

 

 
=================================================================================================== 
Prosiding Seminar Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat  FISIP Universitas Riau 
Pekanbaru, 06 Desember 2018 

 

Analisis data menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yakni suatu 

penelitian yang berusaha mengungkapkan suatu hakekat dari fenomena sosial 

dengan cara menganalisis fenomena tersebut berdasarkan data-data yang ada serta 

menggambarkan suatu hal yang diperoleh dari data lapangan atau penelitian dan 

menjelaskan hasil penelitian berupa angka maupun  tabel-tabel yang didapatkan 

dari data yang sudah ada untuk di deskripsikan.  

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Partisipasi masyarakat sebagai wujud dalam keseluruhan proses yang 

membutuhkan keterlibatan, baik aktif ataupun pasif dari seseorang ataupun 

sekelompok masyarakat secara sadar dan sukarela dalam kontribusinya pada suatu 

program atau kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pada 

tahap pemanfaatan.  

Partisipasi menurut Keith Davis yang juga diungkapkan oleh Winardi 

(1990: 202) adalah turut sertanya seseorang, baik secara mental maupun secara 

emosional dalam memberikan sumbangsih-sumbangsih kepada proses pembuatan 

keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan terkait keterlibatan pribadi 

seseorang untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam melaksanakan hal 

tersebut. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa partisipasi merupakan 

keterlibatan seseorang yang dipengaruhi kesadaran diri yang didasari oleh factor 

emosional orang tersebut dalam memberikan kontribusi berupa gagasan dan ikut 

bertanggungjawab di dalamnya. 

Pengelolaan sumberdaya alam adalah upaya manusia dalam mengubah 

sumberdaya alam agar diperoleh manfaat yang maksimal dengan mengutamakan 

kontinuitas produksi (Soerianegara seperti yang dikutip Harahap 2001), begitu juga 

dengan pengelolaan ekosistem mangrove tersebut yaitu untuk mendapatkan 

produksi secara terus menerus dalam waktu yang relatif singkat demi mencapai 

suatu keadaan yang seimbang antara pertumbuhannya dengan hasil yang dipanen 

setiap tahun atau jangka waktu tertentu (Sofli, 2003). Tujuan utama pengelolaan 

hutan, termasuk hutan mangrove adalah untuk mempertahankan produktivitas 

lahan hutan sehingga kelestarian hasil merupakan tujuan utama. 

Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat Desa Rawa Mekar Jaya, 

ditemukan data-data terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove, 

mulai dari pengelolaan atau pelaksanaan, pemeliharaan hutan mangrove, sampai 

dengan pemanfaatan hutan mangrove.  

 

Keikutsertaan dalam Persemaian Bibit 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Ekowisata mangrove diperoleh 

persentase yang beragam, dengan total 35 responden.  

Persemaian dilakukan di lokasi tanam untuk penyesuaian dengan lokasi 

setempat. 

Tabel 1.4 Partisipasi Responden dalam Persemaian Bibit Mangrove 

No. Persemaian Bibit Mangrove Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Iya  20 44,5 
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2 Kadang-kadang 15 33,3 

3 Tidak 10 22,2 

Jumlah 45 100 

Sumber : Data Olahan, 2018 

Tabel diatas menjelaskan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan 

persemaian bibit mangrove sebesar 44,5%, kkadang terlibat dalam persemaian bibit 

sebesar 33,3% sedangkan 22,2% tidak terlibat dalam persemaian bibit mangrove. 

 

Keikutsertaan dalam Pembibitan 

Penyiapan bibit mangrove diusahakan berasal dari lokasi setempat atau 

lokasi terdekat, bibit mangrove disesuaikan dengan kondisi tanah yang ada di Rawa 

mekar Jaya.  

Berikut keikutsertaan masyarakat dalam pembibitan mangrove: 

Tabel 1.5 Partisipasi Responden dalam Pembibitan Mangrove 

No. Pembibitan Mangrove Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Iya  25 55,6 

2 Kadang-kadang 10 22,2 

3 Tidak 10 22,2 

Jumlah 45 100 

Sumber : Data Olahan, 2018 

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembibitan mangrove sebesar 

55,6%, kadang-kadang terlibat sebesar 22,2% sedangkan yang tidak terlibat 

sebanyak 22,2%. Kegiatan pembibitan ini sebahagian besar dilakukan oleh anggota 

kelompok pokdarwis Rumah Alam Bakau yang mengelola langsung ekowisata atau 

Rumah alam Bakau di Rawa Mekar jaya. 

 

Keikutsertaan Penanaman Mangrove  

Kegiatan penanaman mangrove mencakup penentuan pemilihan jenis, 

sistem penanaman, jarak tanam, waktu penanaman. Pemilihan jenis dilakukan agar 

bibit tumbuh dengan baik, seperti mangrove dapat tumbuh dengan baik pada tanah 

yang berlumpur, dan dapat menyesuaikan tanah lumpur-berpasir, di pantai yang 

agak berombak dengan frekuensi genangan 20-40 kali/bulan.  Berdasarkan hasil 

penelitian dari data angket yang disebarkan kepada kelompok pelestari mangrove 

yang merupakan masyarakat sekitar, sistem penanaman mangrove di daerah 

penelitian menggunakan tiga sistem yaitu sistem tumpang sari, dan sistem 

pembibitan sendiri. Berikut keikutsertaan masyarakat dalam penanaman mangrove 

di Rawa Mekar jaya yakni menanam dengan inisiatif sendiri, bersama warga 

setempat dan bersama institusi lain. Untuk penanaman karena inisiatif sendiri 

adalah sebagai beikut: 

Tabel 1.6 Partisipasi Responden dalam Penanaman Mangrove Sendiri 

No. Penanaman Mangrove 

sendiri 

Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Iya  27 60 

2 Kadang-kadang 15 33.3 

3 Tidak 3 6,7 
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Jumlah 45 100 

Sumber : Data Olahan, 2018 

Untuk penenanaman mangrove atas inisiatif sendiri sebesar 60%, kadang-

kadang berinisiatif menanam sendiri sebesar 33,3% dan 6,7% sisanya tidak 

memiliki inisiatif sendiri. Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran atau 

inisiatif sendiri dalam pengelolaan atau pelestarian lingkungan hidup. Motivasi dan 

dorongan dari pihak luar juga perlu adanya. 

Berikut keikutsertaan masyarakat dalam penanaman mangrove dbersama 

warga setempat Rawa Mekar jaya: 

Tabel 1.7 Partisipasi Responden dalam Penanaman Mangrove bersama 

No. Penanaman Mangrove 

bersama 

Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Iya  30 66.7 

2 Kadang-kadang 13 28.9 

3 Tidak 2 4,4 

Jumlah 45 100 

Sumber : Data Olahan, 2018 

Keikutsertaan masyarakat dalam penanaman mangrove bersama warga 

sekitar sebesar 66,7 %, kadang-kadang 28,9 % dan 4,4% Tidak terlibat dalam 

penanaman mangrove bersama warga setempat.Perlu motivasi dari seluruh 

masyarakat untuk membuka kesadaran mereka terlibat dalam proses penanaman 

mangrove. Karena tidak seluruh masyarakat memiliki inisiatif sendiri 

menjalankannya. Dengan adanya himbauan akan menjadi contoh bagi penduduk 

lainnya untuk turut berpartisipasi.  

Penanaman mangrove yang digerakkan/ difasilitasi oleh lembaga lain  

Bentuk fasilitas yang diberikan oleh lembaga lain ini adalah himbauan atau 

sosialisasi melestarikan alam dan lingkungan sekitar, ilmu atau pengetahuan terkait 

pelestarian ekositem mangrove, bantuan baik bibit dan perlengkapan penunjang 

ekowisata, dan lain-lain. Berikut keikutsertaan masyarakat dalam penanaman 

mangrove yang difasilitasi oleh lembaga lain di Rawa Mekar jaya; 

Tabel 1.8 Partisipasi Responden dalam Penanaman mangrove dengan difasilitasi 

oleh lembaga lain 

No. Penanaman Mangrove 

dengan difasilitasi lembaga 

lain 

Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Iya  40 88.9 

2 Kadang-kadang 5 11.1 

3 Tidak - 0 

Jumlah 45 100 

Sumber : Data Olahan, 2018 

Untuk kegiatan penanaman mangrove yang digerakkan/ difasilitasi oleh lembaga 

lain sebesar 88,9 %, dan kadang-kadang terlibat sebesar 11,1 %. Hal ini 

membuktikan bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam memotivasi masyarakat 

dalam pelestarian pengelolaan dan peningkatan ekowisata mangrove sangat 

dibutuhkan. Keterlibatan institusi lain seperti Pemerintah Pusat; dinas Kehutanan 
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dan LHK, Pemerintah Desa/ Kabupaten Siak, Lembaga swadaya Masyarakat 

seperti Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR); Bina Cinta Alam Kab.Siak dst. 

Pihak Akademisi seperti Universitas riau melalui riset dan kegiatan KKn 

mahasiswa. Serta swasta seperti perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar 

lingkungan Desa; PT.BOB BSP. 

 

Pembersihan Lahan untuk Penanaman Mangrove  

 Untuk kegiatan Pembersihan lahan untuk penanaman mangrove di Rawa 

Mekar Jaya dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 1.9 Partisipasi Responden dalam Pembersihan lahan untuk penanaman 

mangrove 

No. Pembersihan lahan untuk 

penanaman mangrove 

Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Iya  36 80 

2 Kadang-kadang 5 11.1 

3 Tidak 4 8.9 

Jumlah 45 100 

Sumber : Data Olahan, 2018 

Dari tabel terlihat bahwa responden terlibat dalam pembersihan lahan untuk 

kegiatan penanaman mangrove sebesar 80%, sementara 11,1% kadang-kadang 

terlibat kemudian sisanya 8,9% tidak terlibat. Selain kegiatan penanaman bibit 

mangrove maka hal lain yang perlu diperhatikan dan dilakukan bersama adalah 

membersihkan lahan untuk media tanam, hal ini penting mengingat bahwa 

meskipun mangrove dapat tumbuh secara alami dalam habitat hutan atau rawa, 

namun akan lebih memudahkan bagi pengelola untuk merawat keberlangsungan 

pengelolaan mangrove dengan lingkungan yang bersih dan terjaga. 

 

Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Mangrove 

Hasil penelitian terkait keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan 

evaluasi restorasi hutan mangrove, di antaranya:  

 

 

Merawat ekosistem mangrove yang sudah ditanam  

Perawatan lebih banyak menggunakan pemagaran dan sebagian kecil 

dilakukan penyulaman. Pemagaran mangrove diperlukan untuk menjaga tumbuhan 

mangrove yang mempunyai batang pohon yang kuat dan besar serta akar yang 

spesifik, kuat dan rapat serta pembentukan akar yang sangat menyolok untuk 

menyokong dan mengait. Penyulaman juga diperlukan tumbuhan mangrove 

misalnya pada usia satu tahun bisa terserang oleh hama pengganggu yaitu ketam 

atau serangga dengan menyemprot hama tersebut dan menyiang tanaman mangrove 

yang mati agar pertumbuhan tumbuhan lainnya tidak terganggu penjarangan, yaitu 

dengan memberi ruang tumbuh yang ideal. Untuk pemeliharaan ekosistem 

mangrove dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.10 Partisipasi Responden dalam Merawat Mangrove 

No. Merawat Mangrove Jumlah (Orang) Persentase (%) 
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1 Iya  39 86.7 

2 Kadang-kadang 4 8.9 

3 Tidak 2 4.4 

Jumlah 45 100 

Sumber : Data Olahan, 2018 

Merawat ekosistem mangrove yang sudah ditanam sebesar 86,7%, 

kemudian 8,9% kadang-kadang dan 4,4% tidak ikut terlibat dalam proses 

pemeliharaan ini. Mangrove dengan kondisi baik dan rusak ringan, dilakukan 

perawatan tanaman secara rutin dan untuk cara pemeliharaan dari mangrove 

tersebut responden melakukan penjagaan tanaman, sebagian melakukan perawatan 

tanaman, dan pembersihan tanaman. Pemeliharaan mangrove dengan kondisi rusak 

berat yaitu dengan cara rehabilitasi atau restorasi mangrove.  

 

Mengajak rekan terlibat dalam kegiatan restorasi mangrove  

Restorasi atau rehabilitasi mangrove yaitu kegiatan pemulihan kembali 

yang dilakukan terhadap hutan mangrove yang telah gundul. Untuk kegiatan 

mengajak rekan lain terlibat dalam kegiatan restorasi mangrove dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 1.11 Partisipasi Responden dalam mengajak rekan lain untuk terlibat 

dalam kegiatan restorasi mangrove 

No. Mengajak rekan terlibat  Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Iya  34 75.6 

2 Kadang-kadang 5 11.1 

3 Tidak 6 13.3 

Jumlah 45 100 

Sumber : Data Olahan, 2018 

Mengajak rekan lain untuk terlibat dalam kegiatan restorasi mangrove sebesar 

75,6%, kadang-kadang 11,1% dan tidak sama sekali sebesar 13,3%. Sebagaimana 

kita ketahui bahwa sebahagian besar dari ekosistem mangrove di Indonesia atau 

provinsi Riau pada umumnya telah mengalami kerusakan akibat eksploitasi 

sumberdaya alam dan kebijakan yang cenderung lemah serta memihak pada 

pelestarian lingkungan sehingga perlu diadakan pemulihan kembali atau restorasi 

ekosistem mangrove dengan menanam, memelihara dan merevitalisasi kembali 

ekosistem yang ada maupun baru. Dengan kegiatan restorasi diharapkan pemulihan 

ekosistem mengrove dapat terlaksana dengan baik. 

 

Keikutsertaan dalam menggerakkan ekowisata  

Ekowisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang 

berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek 

pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran 

dan pendidikan. Eko-wisata menjadi salah satu pilihan dalam mempromosikan 

lingkungan yang khas yang terjaga keasliannya sekaligus menjadi suatu kawasan 

kunjungan wisata.  Potensi yang ada adalah suatu konsep pengembangan 

lingkungan yang berbasis pada pendekatan pemeliharaan dan konservasi alam.   



P a g e  | 314 

 

 
=================================================================================================== 
Prosiding Seminar Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat  FISIP Universitas Riau 
Pekanbaru, 06 Desember 2018 

 

Hutan Mangrove memiliki nilai estetika baik dari faktor alamnya maupun 

dari kehidupan yang ada didalamnya. Hutan mangrove memberikan objek wisata 

yang berbeda dengan obek wisata alam lainnya. Karakteristik hutannya yang berada 

di peralihan antara darat dan laut memiliki keunikan dalam beberapa hal. Wistawan 

juga memperoleh pelajaran tentang lingkungan langsung dari alam. Kegiatan wista 

ini disamping memberikan pendapatan langsung bagi pengelola melalui penjualan 

tiket masuk dan parkir juga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat 

disekitarnya dengan menyediakan lapangan kerja dan peluang berusaha seperti 

membuka warung makan, menyewakan perahu.  
Tabel 1.12 Partisipasi Responden dalam menggerakkan restorasi 

mangrove sekaligus memajukan ekoturisme/ekowisata 

No. Restorasi Mangrove Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Iya  39 86,7 

2 Kadang-kadang 6 13.3 

3 Tidak - - 

Jumlah 45 100 

Sumber : Data Olahan, 2018 

Ikutserta dalam menggerakkan restorasi mangrove sekaligus memajukan 

ekoturisme sebesar 86,7%. Kemudian sisanya 13,3% kadang-kadang. Kondisi 

mangrove yang sangat unik serta model wilayah yang dapat di kembangkan sebagai 

sarana wisata dengan tetap menjaga keaslian hutan serta organisma yang hidup 

disana. Suatu kawasan akan bernilai lebih dan menjadi daya tarik tersendiri bagi 

orang jika di dalamnya terdapat suatu yang khas dan unik untuk di lihat dan di 

rasakan. Ini menjadi kunci dari suatu pengembangan kawasan wisata.  Lebih jauh 

pada kawasan mangrove, dengan estetika wilayah pantai yang mempunyai berjuta 

tumbuhan dan hewan unik akan menjadi daya tarik tersendiri. Yang lebih penting 

lagi adalah nilai ekonomis, ekologis dan pendidikan yang sangat besar yang ada di 

kawasan hutan mangrove. Rawa Mekar Jaya menyadari kan potensi wisata yang 

dapat dikembangkan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di desa ini, Dikelola 

langsung oleh kelompok sadar wisata Rumah Alam Bakau. Pada tahun 2012 

kawasan yang seluas 25 hektar yang didalamnya terdapat banyak jenis satwa liar 

serta puluhan jenis mangrove  ini ditetapkan sebagai area konservasi dan edukasi 

bagi pelajar, mahasiswa dan pemerhati lingkungan. 

Saat ini Pokdarwis Rumah Alam Bakau Kampung Rawa Mekar Jaya telah 

mengembangkan kawasan ini dengan fasilitas baik seperti akses jalan ke hutan 

mangrove yang terbuat dari kayu, rumah pohon, spot-spot foto serta area parkir 

kendaraan. Untuk memasuki area wisata ini pengunujung hanya dikenai biaya tiket 

masuk sebesar lima ribu rupiah, pengunjung bisa berjalan-jalan sambil menikmati 

asrinya hutan mangrove dan berfoto dengan latar belaknang hutan mangrove. 

 

Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Mangrove 

Pemanfaatan hutan mangrove harus direncanakan dengan baik, pengelolaan 

pemanfaatan hutan mangrove digunakan untuk kegunaan langsung adalah produk 

mangrove yang memiliki nilai pasar. Selama berabad-abad mangrove telah 

dieksploitasi penduduk untuk kayu bakar, konstruksi bangunan, tanin, bahan obat, 

bahan baku industri dan bahan pangan.  
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Berdasarkan hasil penelitian dari data angket yang disebarkan kepada 

kelompok pelestari mangrove yang merupakan masyarakat sekitar, para responden 

mengatakan mereka memanfaatkan mangrove sebagai kayu bakar dan arang. 

Mangrove jenis Rhizophora sering digunakan secara langsung sebagai kayu bakar 

atau diolah lebih dahulu menjadi arang. Karena memiliki nilai kalor tinggi dan 

menghasilkan panas sangat tinggi, sehingga sangat sesuai untuk kayu bakar dan 

arang.  Kemudian, jenis mangrove Rhizophora (bakau), Avicennia (api-api), dan 

Sonneratia (pedada) mempunyai batang pohon yang kuat dan besar, sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, seperti membuat balai, perahu, dan rumah 

yang menggunakan batang mangrove.  

Untuk buah mangrove dapat memanfaatkan sebagai bahan dasar dari 

pembuat jus serta daun mangrove dapat dimanfaatkan sebagai obat, tetapi hanya 

pada jenis buah-buah mangrove tertentu saja yang dapat dimanfaatkan seperti 

Rhizophora (bakau) dan Sonnetarial alba (pedada), dan juga faktor dari 

pengetahuan masyarakat yang kurang tahu tentang pemanfaatan dari buah 

mangrove sehingga hal ini tidak populer di kampung rawa mekar jaya. 

Kemudian hasil penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam 

pemanfaatan hutan mangrove beragam, diantaranya sebagai berikut: 

1.  Meningkatkan ekonomi Keluarga  

Diantara bentuk pemanfaatan mangrove bagi kebutuhan dan peningkatan 

ekonomi adalah dengan memanfaatkan pohon mengrove sebangai kayu bakar dan 

arang, bahan bangunan, membuat balai, perahu, dan rumah yang menggunakan 

batang mangrove. Namun saat ini aktivitas ini sudah sangat jauh berkurang.  

Tabel 1.13 Partisipasi Responden dalam memanfaatkan mangrove untuk 

kebutuhan dan meningkatkan ekonomi keluarga 

No. Kebutuhan dan Ekonomi Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Iya  10 22,2 

2 Kadang-kadang 5 11,1 

3 Tidak 25 66,7 

Jumlah 45 100 

Sumber : Data Olahan, 2018 

Persentase keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan  mangrove untuk 

kebutuhan dan meningkatkan ekonomi keluarga sebesar 22,2%,  kadang-kadang 

11,1% dan tidak 66,7%. Sebahagian besar responden mem anfaatkan mangrove 

tidak lagi untuk kebutuhan komersil tetapi hanya uuntuk kebutuhan pribadi atau 

sehari-hari. Seperti kayu bakar yang diambil dari batang kayu mangrove yang sudah 

kering untuk kegunaan sendiri. Atau menggunakan batang mangrove untuk bahan 

bangunan atau material rumah, namun dengan kebutuhan yang tidak begitu banyak 

karena menimbang jumlah mangrove yang semakin terbatas. 

 

2. Peluang  Ekowisata  

Sebahagian besar partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan ekosistem 

mangrove di Rawa Mekar jaya adalah sebagai peluang wisata berbasis lingkungan 

alam yakni ekowisata. 

Tabel 1.14 Partisipasi Responden dalam memanfaatkan hutan mangrove sebagai 

peluang ekowisata 
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No. Peluang Ekowisata Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Iya  40 88,9 

2 Kadang-kadang 5 11,1 

3 Tidak - - 

Jumlah 45 100 

Sumber : Data Olahan, 2018 

Responden memanfaatkan ekosistem mangrove sebagai peluang  

Ekowisata/ekoturisme sebesar 88,9% dan 11,1% kadang-kadang.  Pemanfaatan 

ekosistem mangrove di rawa Mekar jaya ini sebahgaian besar adalah sebagai 

pengembangan ekowisata. Masyarakat yang terlibat dalam pengembangan 

ekowisata mangrove di kampung Rawa Mekar Jaya memperoleh dampak terhadap 

ekonomi keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya dengan 

membuat sovenir dari batang kayu mangrove atau ikon wisata mangrove. 

Kemudian pemanfaatan area parkir, gude wisata mangrove, membuka usaha 

mkanan dan minuman di sekitar area wisata. 

 

3. Sarana pendidikan lingkungan  

Upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan 

laboratorium lapangan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. 

Tabel 1.15 Partisipasi Responden dalam pemanfaatan hutan mangrove sebagai 

sarana pendidikan 

No. Sarana Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Iya  30 66.7 

2 Kadang-kadang 10 22,2 

3 Tidak 5 11,1 

Jumlah 45 100 

Sumber : Data Olahan, 2018 

Keterlibatan pemanfaatan hutan mangrove sebagai sarana pendidikan 

lingkungan sebesar 72%, selanjutnya 22,2% kadang-kadang dan 11,1% tidak. 

Sebagaimana yang kita ketahui pada tahun 2012 lalu kawasan hutan mangrove 

Rawa Mekar Jaya ini ditetapkan sebagai area konservasi dan edukasi bagi pelajar, 

mahasiswa dan pemerhati lingkungan. Hutan mangrove dimanfaatkan dalam upaya 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai negara dengan area hutan 

mangrove paling besar di dunia, Indonesia tentu membutuhkan laboratorium lapang 

yang baik untuk kegiatan penelitian dan pendidikan, maka dari itu hutan mangrove 

digunakan sebagai salah satu sarana agar kegiatan pendidikan yang 

berhubungan dengan ekologi. 

Kampung Rawa Mekar Jaya, Kabupaten  Siak, memiliki kawasan hutan 

mangrove yang keberadannya baru dibuka sebagai kawasan wisata pada tahun 

2013, sekaligus sebagai Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM). 

Berdasarkan pengamatan lapangan dan penelusuran data sekunder, kondisi hutan 

mangrove yang dulu rindang, tebal, kini rusak, karena abrasi dan kebijakan yang 

tidak mendukung terhadap lingkungan. Selain itu, penyusutan luas lahan mangrove 

dikarenakan terdapat penebangan batang kayu mangrove secara sembarang dan 

adanya alih fungsi lahan hutan mangrove oleh masyarakat sebagai lahan tambak.  
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Penyusutan atau perubahan tersebut, membuat kondisi alam di sekitar wilayah 

Rawa Mekar  Jaya kerap mengalami abrasi atau banjir  biasanya dengan ketinggian 

10 cm. Hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada keamanan dan 

kenyamanan lingkungan masyarakat. 

Dari peristiwa tersebut, memunculkan kesadaran dari tokoh masyarakat 

Desa untuk melakukan pemulihan kembali dengan cara penanaman bibit pohon 

mangrove. Ide untuk membuka kawasan hutan mangrove pun disambut baik oleh 

masyarakat kampung Rawa Mekar Jaya, sekaligus perapihan kawasan mangrove 

menjadi tempat wisata edukasi lingkungan (ekoturisme), hingga pada akhirnya 

beberapa kegiatan penanaman bibit diadakan.  

 

 

 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Kampung 

Rawa Mekar Jaya Kabupaten Siak yang dianalisis menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif dengan menggunakan analisis distribusi frekuensi dalam persentase, 

maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan 

ekosistem mangrove adalah sebagai berikut:  

1. Masyarakat sudah melakukan partisipasi dalam pengelolaan ekosistem 

mangrove.  

2. Bentuk partisipasi dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang dilakukan 

masyarakat mulai dari pengelolaan, penanaman, pemeliharaan mangrove 

dan pemanfaatannya. 

3. Partisipasi masyakarat dalam melaksanakan pengelolaan hutan mangrove 

sudah cukup baik, begitu pun dengan kerjasama dengan lembaga lain. 

Hanya saja masih perlu sinergi yang kuat, sehingga sosialisasi maupun 

pelatihan yang sudah diberikn oleh berbagai pihak bisa diaplikasikan secara 

konsisten. 

4. Kontribusi masyarakat dalam mengelola hutan mangrove masih minim, 

artinya perlu dimotivasi dan difasilitasi secara berkesinambungan. 

5. Pemanfaatam hutan mangrove masih belum maksimal, belum ditemui 

masyarakat yang menjadikan buah mangrove sebagai bahan makanan yang 

memiliki nilai ekonomis. Pemanfatan hutan mangrove masih sebatas wisata 

edukasi, hal itu dikarenakan kawasan tersebut baru dibuka pada tahun 2013 

silam dan menjadi kawasan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove. 
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