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ABSTRACT

The knowledge about mangrove of community of Pambang Pesisir village have been
affected their awareness for the accretion land use management of coastal to be mangrove
rehabilitation. This descriptive and quantitative research was conducted on August untill
September 2017 at Pambang Pesisir Village of Bengkalis Island of Riau Province and
aimed to analyze the community’s knowledge to their awareness for the accretion land use
management that was formed for the location of mangrove rehabilitation. Data were
collected by observation and distribution questionnaires. The results shown that the factors
of knowledge (X) have significant correlation on the factor of awareness (Y) to make the
land of accretion that was formed for the location of mangrove rehabilitation (p < 0.05).
The regression equation Y = 0.606 + 0.361X shown that the increasing factors of
knowledge will affect the increasing the awareness factor of communities, and vice versa.
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PENDAHULUAN
Desa Pambang Pesisir merupakan salah satu desa hasil pemekaran Desa Teluk

Pambang di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Permukiman penduduk lebih banyak
di wilayah pantai dan merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Bengkalis
(Kartaharja, 2011). Desa ini menghadap ke Selat Malaka sehingga ancaman abrasi sangat
tinggi. Abrasi yang terjadi telah mengakibatkan mangrove di wilayah ini hilang.

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi abrasi adalah membangun konstruksi
turap pantai. Pembangunan turap menjadi breakwater telah membuat sedimen
terperangkap dan membentuk daratan (akresi) (Ukkas, 2009; Neelamani, 2017). Hasil studi
sebelumnya telah diketahui bahwa lahan akresi seluas 8,04 Ha yang terbentuk di Desa
Pambang Pesisir diarahkan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi penanaman mangrove
dalam upaya pengelolaan lahan berbasis ekologi sesuai kriteria perlindungan kawasan
pesisir, habitat makhluk hidup, manfaat sumber daya perikanan, manfaat wisata, manfaat
pengembangan usaha, mendukung aktivitas masyarakat dan keberlangsungan interaksi
sosial (Miswadi dan Jhonnerie, 2017).

Kepedulian masyarakat terhadap lahan akresi agar dikelola sebagai lokasi
penanaman mangrove ini diyakini terkait dengan pengetahuan masyarakat pesisir
mengenai mangrove dan lingkungannya. Pengetahuan masyarakat mendasari sikap peduli
masyarakat terhadap kondisi dan perubahan yang terjadi di lingkungannya, termasuk
mengenai lahan akresi dan upaya pengelolaannya. Menurut Saputro et al. (2016),
pengetahuan mengenai lingkungan memiliki hubungan dengan sikap peduli lingkungan.
Untuk itu penelitian ini penting dilakukan yang bertujuan untuk menganalisis tingkat
pengetahuan terhadap kepedulian masyarakat pesisir menjadikan lahan akresi yang
terbentuk untuk lokasi penanaman mangrove di Desa Pambang Pesisir. Harapannya, agar
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upaya perbaikan wilayah pesisir benar-benar mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif
masyarakat sehingga dalam implementasinya dapat terlaksana dengan baik.

METODE
Penelitian ini telah dilakukan selama bulan Agustus-September 2017 di Desa

Pambang Pesisir yang secara geografis terletak di Pulau Bengkalis Provinsi Riau (Gambar
1) sebagai salah satu pulau terluar Indonesia di bagian timur Pulau Sumatera. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif-kuantitatif. Populasi penelitian adalah penduduk Desa
Pambang Pesisir yang berusia ≥ 20 tahun berjumlah 893 jiwa (Kantor Desa Pambang
Pesisir, 2017). Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling yang
ditentukan berdasarkan rumus Slovin (Setiawan, 2007). Sampel yang digunakan sebanyak
102 responden dari masyarakat Desa Pambang Pesisir. Karakteristik responden berusia 22-
66 tahun, berpendidikan SD, SLTP, SLTA, D2/D3 dan S1, memiliki mata pencaharian
sebagai nelayan, petani, buruh, guru, honorer, pedagang, tukang dan wiraswasta dengan
tingkat penghasilan Rp 1.100.000 hingga Rp 2.500.000 per bulan.

Gambar 1. Peta lokasi penelitian di Desa Pambang Pesisir Pulau Bengkalis Provinsi Riau

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan menyebarkan kuisioner
pada responden. Definisi operasional variabel penelitian, sebagai berikut: Pengetahuan (X)
yaitu pengetahuan masyarakat mengenai mangrove, tempat tumbuhnya, fungsi dan
perannya serta pengelolaannya. Kepedulian (Y) yaitu kepedulian masyarakat terkait
wilayah pesisir dan peran lahan akresi bagi wilayah pesisir. Pengukuran parameter
penelitian menggunakan skala Likert interval 1-5 dengan tingkat kecenderunganya
menggunakan rerata skor (Sudaryono, 2017).= ∑ ∑

Kriteria skor < 75 adalah rendah dan ≥ 75 adalah tinggi (Arikunto, 2013). Untuk
mengetahui hubungan faktor X terhadap faktor Y maka digunakan analisis regresi linier
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sederhana (Sudjana, 2009), sebagai berikut: Y = α + βX dengan Y (Kepedulian); X
(Pengetahuan); α dan β (Konstanta).
Validitas dan Reliabilitas Data

Uji validitas terhadap butir pertanyaan kuesioner penelitian didasarkan pada taraf
signifikansi 0,05 (valid) dan 0,01 (sangat valid). Nilai rtabel untuk taraf signifikansi 0,05 =
0,195 dan taraf signifikansi 0,01 = 0,254. Uji reliabilitas didasarkan pada nilai cronbach
alpha ≥ 0,60 (Sudaryono, 2017). Hasil uji validitas terhadap semua butir pertanyaan dalam
kuesioner penelitian untuk semua variabel X dan Y adalah sangat valid karena nilai rhitung >
rtabel pada taraf signifikansi 0,01 yang berarti nilai rhitung > 0,254. Hasil uji reliabilitas
disimpulkan reliabel karena nilai cronbach alpha ≥ 0,60.

HASIL
Dalam penelitian ini, pengetahuan masyarakat Desa Pambang Pesisir mengenai

mangrove dan lingkungannya didasari pengalaman mengenai abrasi yang selama ini terjadi
di wilayah ini. Hutan mangrove yang selama ini ada telah hilang akibat abrasi. Tingkat
pengetahuan masyarakat mengenai mangrove dan lingkungannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.  Tingkat pengetahuan responden mengenai mangrove dan lingkungannya di Desa
Pambang Pesisir

Indikator Pengetahuan N Jumlah
Skor

Rerata
Skor

Kriteria
Skor

1. Fungsi mangrove terhadap abrasi 102 457 89,61 tinggi
2. Penanaman mangrove di wilayah pantai 102 432 84,71 tinggi
3. Alat pelindung ombak (APO) tanaman mangrove 102 438 85,88 tinggi
4. Turap pantai sebagai perangkap sedimen 102 462 90,59 tinggi
5. Substrat tempat tumbuh mangrove 102 430 84,31 tinggi
6. Fungsi mangrove untuk sumber daya perikanan 102 425 83,33 tinggi
7. Peran masyarakat dalam pengelolaan mangrove 102 404 79,22 tinggi

Rerata Skor 85,38 tinggi

Dari indikator pengetahuan masyarakat mengenai mangrove dan lingkungannya
menunjukkan rerata skor > 75 sehingga tingkat pengetahuan masyarakat Desa Pambang
Pesisir mengenai mangrove dan lingkungannya termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat adalah baik mengenai mangrove dan
lingkungannya.

Kepedulian masyarakat dalam penelitian ini merupakan sikap masyarakat Desa
Pambang Pesisir terhadap upaya pemanfaatan lahan akresi untuk penanaman mangrove.
Tingkat kepedulian masyarakat mengenai lahan akresi untuk lokasi penanaman mangrove
disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat kepedulian responden mengenai lahan akresi untuk lokasi penanaman
mangrove di Desa Pambang Pesisir

Indikator Kepedulian N Jumlah
Skor

Rerata
Skor

Kriteria
Skor

1. Pengelolaan aset desa 102 450 88,24 tinggi
2. Perlindungan dari abrasi 102 442 86,67 tinggi
3. Perlindungan lahan dan permukiman 102 478 93,73 tinggi
4. Penguatan perlindungan wilayah 102 479 93,92 tinggi
5. Mempertahankan garis pantai 102 481 94,31 tinggi

Rerata Skor 91,37 tinggi
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Dari indikator kepedulian masyarakat terhadap upaya pengelolaan lahan akresi
sebagai lokasi penanaman mangrove menunjukkan rerata skor > 75 sehingga menunjukkan
bahwa tingkat kepedulian masyarakat Desa Pambang Pesisir terhadap upaya pengelolaan
lahan akresi sebagai lokasi penanaman mangrove adalah baik. Kepedulian masyarakat
terhadap lingkungan merupakan suatu tanggung jawab yang didasari oleh kesadaran
terhadap lingkungan.

PEMBAHASAN
Pengetahuan Masyarakat

Pengetahuan masyarakat Desa Pambang Pesisir mengenai mangrove dan
lingkungannya didasari pengalaman mengenai abrasi yang selama ini terjadi di wilayah ini.
Hutan mangrove yang selama ada telah hilang akibat abrasi. Menurut Wawan dan Dewi
(2015), pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh seseorang tentang sesuatu hal yang
didapat secara formal maupun informal yang merupakan faktor awal dari suatu perilaku.
Dalam penelitian ini pengetahuan masyarakat ditunjukkan dengan indikator yang
mencirikan pengetahuan tersebut.

Rerata skor indikator pengetahuan masyarakat yang tinggi (rerata skor > 75)
menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat yang baik mengenai mangrove dan
lingkungannya. Pengetahuan ini ditunjukkan dengan kecenderungan pandangan mengenai
fungsi mangrove terhadap abrasi, mangrove dapat ditanam di wilayah pantai, penanaman
mangrove harus memiliki APO yang tepat, substrat yang ada di wilayah ini cocok sebagai
tempat tumbuh mangrove, mangrove memiliki fungsi terhadap sumberdaya perikanan dan
masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan mangrove. Muharram (2014)
menyatakan bahwa penanaman mangrove di wilayah pesisir merupakan upaya untuk
mengatasi masalah kerusakan wilayah pesisir. Secara ekonomi dan ekologis, perairan
kawasan mangrove berperan sebagai tempat asuhan (nursery ground) bagi berbagai hewan
akuatik bernilai ekonomis tinggi. Secara fisik berperan sebagai penahan abrasi pantai,
intrusi air laut, penahan badai/angin, menurunkan kandungan CO2 di udara dan penambat
bahan-bahan pencemar di perairan pantai.
Kepedulian Masyarakat

Kecenderungan kepedulian masyarakat menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat
tersebut sehingga kepedulian masyarakat ini merupakan suatu sikap. Menurut Azwar
(2011), sikap adalah kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara
tertentu yang berkaitan dengan keyakinan, perasaan dan kecenderungan untuk bertindak.
Dalam penelitian ini, sikap masyarakat ditunjukkan dengan kepedulian masyarakat
terhadap pemanfaatan lahan akresi untuk penanaman mangrove yang ditunjukkan melalui
indikator yang mencirikan kepedulian masyarakat.

Rerata skor indikator kepedulian masyarakat yang tinggi (rerata skor > 75)
menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat yang baik untuk pengelolaan lahan akresi
sebagai lokasi penanaman mangrove. Kepedulian masyarakat ini ditunjukkan dengan
kecenderungan pandangan bahwa lahan akresi merupakan aset desa yang mesti dikelola
dengan baik sehingga dalam pengelolaanya harus dapat melindungi dari abrasi, melindungi
lahan dan permukiman penduduk, memperkuat upaya perlindungan wilayah dan dapat
mempertahankan garis pantai. Irfan (2007) menyatakan bahwa kepedulian masyarakat
yang tinggi sangat baik untuk melibatkan masyarakat dalam suatu pengelolaan mangrove
melalui pendekatan bottom up planning.

Sarwono (2002) menyatakan bahwa ciri khas dari sikap adalah mempunyai objek
tertentu (orang, perilaku, konsep, situasi, atau benda) dan mengandung penilaian setuju-
tidak setuju atau suka-tidak suka. Perbedaan terletak pada proses selanjutnya dan
penerapan konsep tentang sikap serta mengenai proses terjadinya. Sikap adalah sesuatu
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yang dipelajari (bukan bawaan). Oleh karena itu, sikap dapat dibentuk, dikembangkan,
dipengaruhi, dan bahkan dapat diubah. Hal ini dapat dilakukan melalui faktor-faktor yang
mendasari sikap tersebut.
Hubungan Pengetahuan dan Kepedulian Masyarakat

Kecenderungan masing-masing faktor X dan Y adalah tinggi karena memiliki rerata
skor > 75. Hal ini dapat dijelaskan bahwa masyarakat Desa Pambang Pesisir memiliki
pengetahuan mengenai mangrove dan lingkungannya yang tergolong tinggi/baik dan
memiliki tingkat kepedulian terkait wilayah pesisir yang tergolong tinggi/baik. Hasil
analisis regresi linier sederhana diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,408; nilai
konstanta sebesar 0,606 dan nilai koefisien pengetahuan masyarakat sebesar 0,361
sehingga persamaan regresinya, yaitu Y = 0,606 + 0,361X dengan nilai signifikansi 0,000
< p 0,05.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai
mangrove dan lingkungannya memiliki hubungan signifikan yang searah terhadap
kepedulian masyarakat menjadikan lahan akresi di Desa Pambang Pesisir untuk lokasi
penanaman mangrove. Hal ini berarti meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai
mangrove dan lingkungannya akan berhubungan dengan meningkatnya kepedulian
masyarakat terhadap lahan akresi sebagai lokasi penanaman mangrove. Sebaliknya,
menurunnya pengetahuan masyarakat mengenai mangrove dan lingkungannya akan
berhubungan dengan menurunnya kepedulian masyarakat terhadap lahan akresi sebagai
lokasi penanaman mangrove.

Menurut Darmawan dan Fadjarajani (2016) terdapat keterkaitan antara pengetahuan
dan sikap tentang pelestarian lingkungan yang tergantung dari pengetahuan dan
pengalaman yang diperolehnya serta norma-norma yang terdapat di sekitar lingkungannya.
Hermawan (2012) menyatakan bahwa tingginya tingkat pengetahuan masyarakat tentang
lingkungan hidup akan membuat masyarakat lebih cepat merespon perubahan yang terjadi
terhadap lingkungan tersebut.

Menurut Azhar et al. (2015), untuk meningkatkan sikap dan perilaku seseorang
terhadap lingkungan maka diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan seseorang
mengenai lingkungan karena pengetahuan berkorelasi signifikan dengan sikap, sedangkan
sikap berkorealasi signifikan terhadap perilaku. Djaelani (2011) menyatakan bahwa
kualitas lingkungan dipengaruhi oleh etika lingkungan yang dimiliki masing-masing
individu. Ritohardoyo dan Ardi (2011) menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam
pengelolaan hutan mangrove bergantung pada pengetahuan tentang hutan mangrove dan
tingkat persepsi terhadap hutan mangrove.

Untuk itu, pengetahuan masyarakat mengenai mangrove dan lingkungannya yang
terkait wilayah pesisir sangat penting diperhatikan untuk memperoleh sikap kepedulian
masyarakat terhadap wilayah pesisir. Hal ini untuk memperoleh dukungan dan partisipasi
aktif masyarakat dalam pengelolaan program selanjutnya. Menurut Patang (2012), dalam
strategi penanaman mangrove, selain mempertimbangkan faktor kondisi dan potensi
ekologis yang ada, juga perlu mempertimbangkan keterlibatan masyarakat yang terkait
dengan pengetahuan dan kepedulian masyarakat.

KESIMPULAN
Faktor pengetahuan masyarakat memiliki hubungan dan pengaruh signifikan yang

positif dan searah terhadap faktor kepedulian masyarakat menjadikan lahan akresi di Desa
Pambang Pesisir Pulau Bengkalis Provinsi Riau untuk lokasi penanaman mangrove
sehingga meningkatnya faktor pengetahuan masyarakat akan mempengaruhi meningkatnya
faktor kepedulian masyarakat, dan begitu sebaliknya. Untuk itu, faktor pengetahuan
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masyarakat perlu diperhatikan agar terwujud sikap dan peran masyarakat dalam
pengelolaan wilayah pesisir.
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