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 Mangrove merupakan salah satu kekayaan gene�k Indonesia, khususnya di wilayah 
pesisir, Wilayah pesisir sendiri di Indonesia menjadi garis pantai terpanjang di antara seluruh 
Negara di dunia, sebab Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. 
Hutan mangrove memiliki ar� pen�ng bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Hutan mangrove 
memiliki peran pen�ng dalam melindungi daratan dari gelombang dan abrasi, dan menjaga 
kekayaan gene�k dari flora fauna di dalamnya, termasuk menjaga produk�vitas sumber daya 
perikanan Indonesia.

 Bekantan merupakan satwa yang dilindungi dan habitatnya berada di hutan mangrove. Oleh 
sebab itu, konservasi mangrove dan bekantan berkaitan dengan upaya perlindungan satwa liar dan 
habitatnya sekaligus. Kami bersyukur dengan terbitnya buku ”Konservasi Mangrove dan Bekantan; 
Upaya Pelestarian Keanekaragaman Haya� Kota Tarakan” dapat  memaparkan sebagian dari hasil-
hasil peneli�an Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional.  Buku ini memunculkan gagasan untuk 
mengintegrasikan antara daya dukung pelestarian lingkungan dan satwa yang diharapkan dapat 
menjadi model dan memberikan kontribusi untuk perbaikan ekosistem.

 Semoga buku ini menambah wawasan bagi banyak pihak.  Membaca buku ini akan 
menambah rasa op�mis�k kita terhadap masa depan lingkungan, meski di tengah bayag-bayang 
fenomena perubahan iklim.

Jakarta, 5 Juni 2014

Penyusun  

KATA PENGANTAR
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1.1. Latar Belakang

 Mangrove merupakan salah satu 
kekayaan gene�k Indonesia, khususnya di wilayah 
pesisir, Wilayah pesisir sendiri di Indonesia 
menjadi garis pantai terpanjang di antara seluruh 
Negara di dunia, sebab Indonesia merupakan 
Negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 
pulau. Hutan mangrove memiliki ar� pen�ng 
bagi Indonesia sebagai Negara kepulauan. 
Hutan mangrove memiliki peran pen�ng dalam 
melindungi daratan dari gelombang dan abrasi, 
dan menjaga kekayaan gene�k dari flora fauna 
di dalamnya, termasuk menjaga produk�vitas 
sumder daya perikanan Indonesia.

 Bekantan merupakan satwa yang dilindungi 
dan habitatnya berada di hutan mangrove. Oleh 
sebab itu, konservasi mangrove dan bekantan 
berkaitan dengan upaya perlindungan satwa liar 
dan habitatnya sekaligus. Upaya perlindungan dan 
konservasi satwa liar di Indonesia sudah dilakukan 

BAB I
PENDAHULUAN

sejak  jaman penjajahan Belanda. Sebagai 
contoh, pada tahun 1931 Pemerintahan Hindia 
Belanda menerbitkan Peraturan Perlindungan 
Binatang Liar 1931, seper� yang tercantum 
dalam Lembar Negara 1931 No. 226 jis 1932 
No. 28 dan 1935 No. 513. Diantara primata yang 
dilindungi adalah bekantan (Nasalis larvatus), 
semua jenis gibbon (Hylobates spp) dan Orang 
utan (Pongo pygmaeus). Pada �ngkat nasional, 
bekantan dilindungi berdasarkan Peraturan 
Pemerintah nomor 7 tahun 1999 sebagai 
turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
dan Ekosistemnya. Pada �ngkat Internasional, 
bekantan termasuk dalam Appendix I CITES 
(Conven�on on Interna�onal Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 
yang berar� sebagai jenis satwa yang sama 
sekali �dak boleh diperdagangkan. 
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(Medin, 1968; Bhadresa, 1987; Sutherland, 2000 dalam Hardani, 
2013).

1.2.   Tujuan dan Kegunaan 

 Tujuan Kajian adalah untuk memetakan mangrove 
dan bekantan di kawasan konservasi, khususnya di KKMB Kota 
Tarakan, serta prospek pengembangannya ke depan. Dengan 
demikian, kegunaan kajian ini adalah untuk mendukung upaya 
pelestarian mangrove dan bekantan, dalam kerangka konservasi 
keanekaragaman haya� di Indonesia.

1.3.  Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup kajian melipu� studi ekologi mangrove 
dan bekantan di Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan 
(KKMB) Kota Tarakan. Kemudian, berdasarkan studi ekologi 
tersebut, dilakukan analisis prospek pengembangannya untuk 
mendukung upaya pelestarian keanekaragaman haya� Indonesia, 
khususnya pelestarian mangrove dan bekantan. 

 Aspek lain yang juga diama� secara kualita�f adalah 
pengelolaan KKMB Kota Tarakan dan perannya dalam proses 
edukasi bagi pengunjung khususnya, dan masyarakat sekitar pada 
umumnya.

 Selain itu, sejak tahun 2000 jenis satwa liar ini dimasukkan 
dalam kategori endangered species dalam Red Book IUCN 
(Interna�onal Union for Conserva�on of Nature and Natural 
Resources).

 Tipologi ekosistem yang menjadi habitat utama bekantan 
adalah hutan mangrove. Komposisi penyusun  hutan mangrove 
di KKMB terdiri atas 21 jenis mangrove seja�, 4 jenis mangrove 
ikutan dan 2 tanaman invasif. Habitat bekantan di hutan mangrove 
tersebut menyebar di beberapa lokasi dalam kawasan konservasi. 
Biasanya satwa ini hidup berkelompok di hutan yang masih 
bagus dan belum banyak terganggu. Bekantan merupakan jenis 
satwa liar yang dilindungi oleh peraturan di Indonesia. Bekantan 
yang semi liar umumnya dapat beradaptasi pada kondisi yang 
mengalami keterbatasan, baik dalam aspek ruang gerak maupun 
jenis makanan.  

 Upaya peningkatan konservasi satwa liar yang dilindungi 
juga terus dilakukan. Mulai dari pengelolaan kawasan konservasi 
sebagai habitat satwa yang dilindungi, pengelolaan populasi 
sampai dengan peneli�an ekologi. Salah satu aspek ekologi yang 
pen�ng adalah pakan. Pakan merupakan salah satu kaidah utama 
dalam mempelajari habitat satwa liar. Keberadaan pakan yang 
akan menjamin keberadaan satwa tersebut di suatu lokasi. Tingkat 
kecukupan pakan juga sangat berpengaruh terhadap populasi 
satwa dan menjadi indikator kesehatan habitat satwa tersebut. 
Satwa memilih pakan yang tersedia di lapangan. Beberapa 
peneli�an menunjukkan bahwa bekantan memiliki preferensi 
tertentu terhadap pakan yang tersedia yang tercermin dari 
fesesnya, serta pakan yang cukup dapat membantu meningkatkan 
perkawinan yang pada akhirnya bisa meningkatkan populasi 



KONSERVASI MANGROVE DAN BEKANTAN 3

1.4.   Metodologi

• Analisis Vegetasi Mangrove
 Pengambilan data dilakukan dengan metode Plot 20m x 
20m dengan mengukur tegakan di atas diameter 7 cm dan anakan 
pada plot berukuran 1m x 1m. Plot dibuat searah dengan jalur 
pengamatan satwa. Data yang dicatat adalah Jenis pohon, dbh 
(diameter breast height) dan jumlah individu.

• Pengambilan Data Satwa 
 Pengambilan data satwa melipu� pengamatan Mamalia 
(Bekantan dan mamalia yang lainnya), Avifauna, Herpetofauna 
dan Insekta (Lepidoptera dan Insekta). Pengambilan data Mamalia 
dan Herpetofauna dilakukan dengan metode transek jalur (line 
transect). Seluruh jenis dan individu yang ditemukan dicatat dan 
dihitung jumlahnya. Data Mamalia dan Insekta  diambil pada siang 
hari, sedangkan data Herpetofauna diambil pada sore hingga 
malam hari. Sedangkan pengambilan data di Avifauna dilakukan 
dengan metode ��k terpusat (point count) dengan radius 15 m 
dan interval 100 m.

• Analisis Data
           Analisis data dilakukan dengan formulasi sebagai berikut :

1.  Indeks Nilai Pen�ng (INP)
a.  Densitas/Kepadatan (K) 

K = N/Luas Plot 
K = N/2w.L  (untuk line transect ) 
K = N/R (untuk Point Count)
Densitas Real�f  (KR) = (Di/Dt) x 100 %

Keterangan :
N = Jumlah jenis 
w = lebar jalur
L = panjan jalur
R = luas radius pengamatan
Di = Densitas jenis -i
Dt = total densitas semua jenis

b.  Frekuensi (F)
F    = f/Total Plot
FR  = (Fi/Ft) x 100 %

Keterangan :
f    = Jumlah plot ditemukannya jenis -i
Fi   = Frekuensi jenis -i
Ft  = Total frekuensi semua jenis

c.  Dominansi (Dm)
Dm  = LBA/Total luas sampling
DmR  = (Dm-i/Dmt) x 100 %
Luas Basal Area (LBA) = π r2

Keterangan :
Dm-i = Dominansi jenis -i
Dmt = Total nilai dominansi semua jenis 

Peghitungan dominansi hanya dilakukan pada vegetasi 
kategori pohon, kemudian, dari hasil tersebut dihitung  Indeks 
Nilai Pen�ng dengan rumus sebagai berikut:
 

INP = KR + FR + DR
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2. Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener (H’)

 Analisis ini digunakan untuk mengetahui �nggi rendahnya 
keanekaragaman suatu jenis. Apabila nilai H’ �nggi, berar� 
komunitas tertentu beragam dan �dak didominasi oleh satu atau 
dua taksa saja. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut 
(Krebs, 1971) :

H’ = -∑pi.LnPi
Pi  = ni/N

ni = Jumlah inidividu pada taksa ke-i
N = Jumlah Individu seluruh taksa
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2.1. Kondisi Geografis

 Secara geografis Kota Tarakan terletak 
pada 3o14’23”-3o26’37” Lintang Utara dan 
117o30’50”-117o40’12” Bujur Timur, wilayahnya 
berada pada 2 (dua) pulau, yaitu, Pulau Tarakan 
dan Pulau Sadau. Luas wilayah mencapai 657,33 
Km2, terdiri atas wilayah daratan seluas 250,80 
Km2 dan wilayah lautan seluas 406,53 Km2. Batas-
batas wilayah Kota Tarakan tercatat sebagai 
berikut :

� Utara   : Pesisir Pantai Kecamatan Bunyu
� Timur  : Kecamatan Bunyu dan Laut 

Sulawesi
� Selatan :  Pesisir Pantai Kecamatan Tanjung 

Palas 
� Barat    : Kecamatan Sesayap dan 

Kecamatan Sekatak 

BAB II
KONDISI UMUM WILAYAH 

KOTA TARAKAN

 Wilayah Kota Tarakan merupakan 
daratan rendah dan berbukitan, dengan 
ke�nggian permukaan tanah berkisar antara 
0-110 meter di atas permukaan air laut. 
Bagian terendah berada di daerah sepanjang 
pantai sedangkan bagian ter�nggi berada di 
sekitar perbukitan yang tersebar di beberapa 
kecamatan, terutama di wilayah Kecamatan 
Tarakan Tengah dan Tarakan Barat. Suhu udara 
minimum di Kota Tarakan rata-rata 24,1°C dan 
suhu maksimum 31,1°C dengan kelembaban 
udara rata-rata 84,7%. Curah Hujan selama 5 
tahun terakhir rata-rata sekitar 308,2 mm/bulan 
dengan �ngkat penyinaran matahari rata-rata 
49,82%. Keadaan tersebut telah memberikan 
julukan tersendiri bagi Pulau Tarakan dan Pulau 
Sadau sebagai wilayah yang �dak mengenal 
musim. 
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 Kota Tarakan yang dikenal dengan panggilan Bumi 
Paguntaka. Kota Tarakan berada pada sebuah pulau kecil di 
Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, kota yang mempunyai 
semboyan Tarakan Kota “BAIS” (Bersih, Aman, Indah, Sehat dan 
Sejahtera) dari segi pendapatan perkapita penduduk menempa� 
urutan ke-17 sebagai kota terkaya di Indonesia. Kegiatan ekplorasi 
minyak bumi telah mendorong pesatnya perkembangan kota 
Tarakan. 

 Dari sisi tata guna lahan di Kota Tarakan, potensi bidang 
perikanan dan pertambangan, merupakan potensi terbesar. 
Lahan tambak seluas 32 Ha dan lahan pertambangan seluas 40 
Ha, menunjukkan bahwa prosentase luas Kota Tarakan untuk 
kedua sector tersebut sebesar 15,7% seper� tampak pada 
Tabel 2.1. Selain itu, bidang perdagangan dan jasa merupakan 
potensi lain yang perlu dikembangkan, sebab selain sebagai kota 
persinggahan, luas lahan pemukiman di Kota Tarakan mencapai 
41 Ha atau 8,8%.

Tabel 2.1. Tata Guna Lahan Kota Tarakan

Tata Guna Lahan Luas (Ha) % 
Hutan Lahan Kering Sekunder 23 4,9 
Hutan Mangrove Sekunder 47 10,1 
Hutan Rawa Sekunder 3 0,6 
Permukiman 41 8,8 
Pertambangan 40 8,6 
Pertanian Lahan Kering 18 3,9 
Pertanian Lahan Kering dengan Semak 8 1,7 
Rawa 37 8,0 
Semak/Belukar 132 28,4 
Semak/Belukar Rawa 12 2,6 
Tambak 32 6,9 
Tanah Terbuka 60 12,9 
Badan  Air 12 2,6 
jumlah 465   

   Sumber: Kementerian Kehutanan RI, 2011 

Dari sisi tata guna lahan di Kota Tarakan potensi bidan
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2.2.  Kondisi Demografi 

 Penduduk Kota Tarakan merupakan masyarakat yang 
heterogen. Tarakan sendiri berar� tempat persinggahan. Hal ini 
pun tergambar dari struktur penduduknya yang heterogen dan 
perkembangan ekonomi yang mengarah pada usaha jasa, sesuai 
dengan fungsinya sebagai kota persinggahan.

 Kota Tarakan yang luas wilayahnya 250,80 km², pada 
akhir tahun 2010 berpenduduk 193.069 jiwa, terdiri atas laki-
laki 101.464 jiwa dan perempuan 91.605 jiwa. Pada tahun 2012, 
jumlah tersebut menjadi 212.100 jiwa, 

 Pertambahan penduduk karena migrasi masuk cukup 
�nggi, dimana pada tahun 2000 penduduk Kota Tarakan tercatat 
sebanyak 116.641 jiwa. Ini berar� dalam kurun waktu sepuluh 
tahun penduduk Kota Tarakan telah bertambah sebanyak 76.428 
jiwa. Bila dibandingkan dengan penduduk Tarakan pada tahun 
1980 yang tercatat 55.444 jiwa,  maka dalam kurun waktu 30 
tahun terakhir penduduk kota Tarakan telah bertambah lebih dari 
�ga kali lipat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertambahan 
penduduk tersebut dipengaruhi pula oleh masuknya migrasi 
dari luar wilayah yang cukup signifikan. Adapun perkembangan 
penduduk kota Tarakan dalam kurun waktu tahun 1980-2010, 
terlihat pada Gambar 2.2. berikut:

   Gambar 2.1. Tata Guna Lahan Kota Tarakan
                           (Kementerian Kehutanan RI, 2011)
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 Penyebaran penduduk kota Tarakan �dak merata 
antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain. Data 
penduduk Kota Tarakan tahun 2010 memperlihatkan konsentrasi 
penyebaran penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tarakan 
Barat 67.071 jiwa dan di Kecamatan Tarakan Tengah 60.397 
Jiwa. Baru kemudian disusul Kecamatan Tarakan Timur sebanyak 
42.908 jiwa, sedangkan jumlah terkecil berada di Kecamatan 
Tarakan Utara sebanyak 21.982 Jiwa.

 Demikian pula dengan kepadatan penduduk �ap kilometer 
persegi. Dengan luas wilayah daratan 250,80 Km2, kepadatan 
rata-rata penduduk di wilayah daratan Kota Tarakan mencapai 

769 orang per kilometer persegi, dengan penduduk terpadat 
di Kecamatan Tarakan Tengah 1.087 jiwa per kilometer persegi. 
Sedangkan  kelurahan yang mempunyai kepadatan ter�nggi 
adalah Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah 
dengan kepadatan penduduk per kilometer persegi mencapai 
34.056 jiwa.

Kecamatan 
Jenis Kelamin 

Jumlah Persebaran 
Laki-Laki Perempuan 

Tarakan Timur 24.743 22.390 47.133 22,22 
Tarakan Tengah 34.409 32.069 66.478 31,34 
Tarakan Barat 39.009 35.303 74.312 35,04 
Tarakan Utara 12.939 11.238 24.177 11,40 

Tarakan 111.100 101.000 212.100 100 

Sumber: Statistik Penduduk Tarakan, 2013 

Tabel 2.2
Penduduk Tarakan Menurut Kecamatan Tahun 2012 

Tabel 2.3 
Penduduk Tarakan Menurut Struktur Usia Tahun 2012

Struktur Umur 2008 2009 2010 2011 2012 

0 - 14 31,76 30,01 33,26 32,56 31,65 
15 - 64 66,07 66,97 64,91 65,63 66,36 

65+ 2,17 3,02 1,83 1,81 1,99 
Jumlah 100 100 100 100 100 

Sumber: Statistik Penduduk Tarakan, 2013 

Gambar 2.2  Perkembangan Penduduk Kota Tarakan 1980-2010

           (Sta�s�k Penduduk Kota Tarakan, 2010)
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 Berdasarkan struktur usia, penduduk Kota Tarakan 
sebagian besar merupakan penduduk usia produk�f. Komposisi 
penduduk berdasarkan struktur usia tersebut menggambarkan 
bahwa penduduk Kota Tarakan memiliki ciri mendeka� guci 
terbalik. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia 
anak-anak dan balita rela�f lebih rendah dibandingkan dengan 
usia produk�f. 

2.3. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya

 Penduduk Kota Tarakan terdiri atas beragam kelompok 
etnis atau suku. Namun sewaktu dilakukan survei pemetaan 
sosial �dak diperoleh data sta�s�k menurut keragaman etnis atau 
suku bangsa. Dari beberapa si disebutkan bahwa suku Bugis dan 
Jawa adalah mayoritas dari segi jumlah. Namun dalam konteks 
sosiologis dan etnografis penduduk etnis Jawa di Tarakan kurang 
lebih sama dengan di tempat-tempat lainnya, yaitu kohesivitas 
orang-orang Jawa dalam kelompok sudah sangat longgar.

 Dalam konteks penduduk Kota Tarakan, sebagian besar 
penduduk kota itu adalah pendatang (migran), terutama datang 
dari Pulau Jawa dan Sulawesi, serta daerah-daerah lain di 
kepulauan nusantara. Kehadiran penduduk pendatang di Tarakan 
telah berlangsung sejak zaman Belanda dahulu, baik yang 
didatangkan sebagai pekerja kontrak di perusahaan  perminyakan 
maupun datang sendiri sebagai transmigran spontan terutama 
setelah kemerdekaan. Oleh karena itu, perkembangan penduduk 
Kota Tarakan dewasa ini �dak terlepas dari kehadiran perusahaan 
perminyakan Hindia Belanda BPM hingga PT Pertamina EP saat 

ini yang melakukan eksplorasi minyak bumi di Tarakan (Rambe et 
al, 2012).

 Dalam konteks sosiologis dan etnisitas, Suku Tidung 
diakui sebagai penduduk asli Pulau Tarakan. Keberadaan mereka 
sebagai suku asli di Tarakan diakui oleh suku-suku lainnya yang 
sekarang menjadi penduduk lokal Kota Tarakan. Sedangkan suku-
suku  seper� Bugis, Jawa, Tator (Tanah Toraja), Banjar, Sunda, 
dan lain-lain dianggap sebagai penduduk lokal asal pendatang. 
Mereka telah lama �nggal menetap di Pulau Tarakan dan daerah-
daerah lainnya di Kalimantan Timur. Oleh karena itu perbincangan 
tentang keragaman etnis difokuskan pada �ga etnis/suku yang 
secara sosiologis dan etnisitas dominan dalam interaksi sosial 
antar etnis, yaitu suku Tidung, Bugis dan Tator.
 Selain sebagai penghasil minyak bumi, Pulau Tarakan 
yang dikelilingi laut mempunyai potensi sumber daya kelautan 
yang cukup besar, terutama perikanan tangkap dan budidaya. 
Sumber daya ini telah dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat 
dalam mencari na�ah sebagai nelayan dan petambak udang. 
Hasil laut yang melimpah ini selain dikonsumsi oleh masyarakat 
setempat, sebagian besar (terutama udang) telah dijadikan 
komodi� ekspor oleh beberapa pengusaha yang membangun Cold 
Storage sebagai tempat penyimpanan. Keberadaan perusahaan-
perusahaan ini mampu menyedot sejumlah besar tenaga kerja 
yang sangat membantu Pemerintah Daerah dalam menanggulangi 
pengangguran (Rambe et al, 2012).

 Dewasa ini di Tarakan tercatat ada 6 buah perusahaan 
Cold Storage yang menampung ikan dan udang hasil tangkapan 
dan budidaya, yaitu : PT Sumber Kalimantan Abadi di Tanjung 
Pasir, PT Tunas Nelayan Mandiri di Tanjung Pasir, PT Nelayan 
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Abadi Kalimantan, PT Misaya Mitra di Juata Laut, PT Mus�ka 
Mina Nusa Aurora di Jl. Gajah Mada Kel. Karang Rejo, dan  PT 
Malindo Kencana Utama di Jl. Yos Sudarso Kel. Lingkas Ujung. 
Potensi perikanan di Tarakan baru sebagian yang dimanfaatkan 
oleh masyarakat nelayan dan petambak. Namun demikian, sektor 
perikanan ini telah mengubah perkembangan Kota Tarakan yang 
dulu tergantung pada perusahaan di bidang perminyakan, tetapi 
sekarang telah berkembang menjadi kota transit, industri, jasa, 
dan perdagangan.

 Selain PY Pertamina EP Asset 5 Tarakan Field, beberapa 
perusahaan lainnya adalah PT MEDCO E&P,  PT Intraca, Wood 
Manufacturing (Plywood), PT Idec Abadi Wood (Plywood), PT 
Suaran Jaya (Plywood), PT Chipdeco (Serbuk Kayu/Chip), PT 
Inhutani I Unit Tarakan. Disamping pasar tradisional, Tarakan 
menunjukkan geliat perekonomian yang maju ditandai dengan 
kehadiran beberapa ikon pusat perbelanjaan seper� Grand 
Tarakan Mall (GTM) di Jl. Gajah Mada Simpang Tiga, THM di Jl. 
Jend. Sudirman dan  Ramayana di Jl. Gajah Mada. Namun, sejak 
beberapa tahun terakhir industri pengolahan kayu sudah mulai 
menurun produksinya karena keterbatasan bahan baku kayu 
untuk diolah di pabrik. Kebijakan pemerintah yang membatasi 
penebangan kayu di hutan-hutan alam untuk kepen�ngan 
pelestarian telah menyebabkan beberapa perusahaan pengolahan 
kayu terancam usahanya atau harus gulung �kar (Rambe et al, 
2012). 

 Salah satu persoalan perekonomian di Tarakan adalah 
distribusi kesempatan untuk secara maksimal memanfaatkan 
potensi alam yang ada. Disamping kegiatan-kegiatan ekonomi 
di atas, pemberdayaan potensi laut dirasa belum maksimal. 

Belakangan ini berkembang usaha budidaya rumput laut. Pantai 
Amal adalah salah satu kawasan di mana terdapat puluhan KK 
yang menggelu� usaha rumput laut. Usaha berkembang cukup 
baik namun keluhan para penggiat rumput laut adalah kurangnya 
lahan penjemuran rumput laut. Bila sedang panen semua tempat 
penjemuran terasa penuh dan bahkan mereka yang �dak kebagian 
terpaksa harus menyewa lahan. 

 Secara umum, infrastruktur jalan untuk menunjang 
pertumbuhan perekonomian cukup baik. Namun, di beberapa 
kawasan, ke�adaan jalan yang memadai, menghambat ak�vitas 
perekonomian masyarakat khususnya di pertanian/perkebunan. 
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3.1.  Mangrove sebagai Penyangga  
Pulau dan Kota Tarakan

 Ekosistem mangrove adalah suatu 
sistem di alam tempat berlangsungnya kehidupan 
yang mencerminkan hubungan �mbal balik 
antara makhluk hidup dengan lingkungannya 
dan diantara makhluk hidup itu sendiri, terdapat 
pada wilayah pesisir, yang di pengaruhi pasang 
surut air laut, dan didominasi oleh spesies pohon 
atau semak yang khas dan mampu tumbuh 
dalam perairan asin/payau (Santoso, 2000). 
Ekosistem mangrove juga merupakan ekosistem 
interface antara ekosistem daratan dengan 
ekosistem lautan. Oleh karena itu, ekosistem ini 
mempunyai fungsi spesifik yang keberlangsungan 
hidupnya bergantung pada dinamika yang terjadi 
di ekosistem daratan dan lautan. Ekosistem 

BAB III
EKOSISTEM MANGROVE 

DAN POPULASI BEKANTAN 
DI KOTA TARAKAN

mangrove sering juga di sebut sebagai hutan 
mangrove, yang dapat didefinisikan sebagai 
suatu �pe hutan yang tumbuh di daerah pasang 
surut (terutama di pantai yang terlindung, 
laguna, muara sungai) yang tergenang pada 
saat pasang dan bebas dari genangan pada 
saat surut serta komunitas tumbuhannya 
mempunyai toleransi terhadap kadar garam 
yang �nggi.

 Hutan mangrove sebagai salah satu 
pembentuk ekosistem di Kawasan Konservasi 
Mangrove Bekantan (KKMB) di Kota Tarakan 
Kalimantan Timur, merupakan bagian ekosistem 
pesisir Kota Tarakan yang menyediakan 
sumberdaya alam produk�f, baik sebagai 
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sumber pangan, tambang mineral dan energi seper� minyak dan 
gas serta batubara, media komunikasi maupun kawasan rekreasi 
atau pariwisata (Pra�wi,2013). Tujuan utama pembentukan 
kawasan ini adalah untuk melindungi ekosistem mangrove dan 
populasi satwa endemik Kalimantan yaitu bekantan (Nasalis 
larvatus Wurmb, 1787) (Save Our Environment, 2012).

 Pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan di 
Kawasan Konservasi Mangrove Bekantan (KKMB) dirasakan sangat 
pen�ng oleh Pemerintah Kota Tarakan karena memiliki fungsi 
dan peran yang sangat pen�ng. Hutan mangrove di KKMB adalah 
salah satu hutan dan lahan hijau yang masih tersisa di tengah-
tengah kota tarakan yang secara langsung dan �dak lansung 
sangat berperan pen�ng di Kota Tarakan.  Hutan ini secara umum 

mempunyai manfaat yang sangat besar, yaitu sebagai pendukung 
sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman 
jenis flora dan fauna serta sebagai wahana pengembangan ilmu 
pengetahuan dan pendidikan.

 Selain itu manfaat hutan mangrove di KKMB dapat kita 
lihat dari beberapa aspek yang terkait yaitu aspek sosio-ekologis, 
sosio-ekonomis, dan sosio-kultural. Fungsi ekologis hutan 
mangrove yang paling menonjol adalah sebagai pelindungi pesisir 
dan pantai dari gelombang, angin, badai dan tsunami, mencegah 
terjadinya salinasi pada wilayah- wilayah di belakangnya, dan 
sebagai habitat bagi biota perairan. Tegakan mangrove dapat 
melindungi pemukiman, bangunan dan pertanian dari angin 
kencang atau intrusi air laut. 

  Secara ekonomis, pemanfaatan hutan mangrove berasal 
dari hasil kayunya sebagai kayu bangunan, kayu bakar dan bahan 
kertas serta hasil hutan bukan kayu, selain juga difungsikan sebagai 
kawasan wisata alam pantai. Secara sosial, hutan mangrove juga 
berfungsi melestarikan keterkaitan hubungan sosial dengan 
masyarakat lokal, sebagai tempat mencari ikan, kepi�ng, udang, 
dan bahan obat-obatan (Dahuri et al., 2001).

3.1.1. Ekologi Mangrove

 Mangrove merupakan perpaduan antara bahasa portugis 
mangue yang berar� tumbuhan dan bahasa inggris grove yang 
berar� belukar atau hutan kecil (Mac Nae, 1968).  Secara ekologi 
maka is�lah mangrove digunakan untuk menyatakan pohon 
dan semak yang dapat tumbuh dalam zona inter�dal dan zona 
sub�dal dangkal di daerah tropika dan  subtopika (Dawes, 1981).  
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Hutan mangrove sering juga disebut hutan pasang 
surut, hutan payau atau hutan bakau.  Sebutan bakau 
sebenarnya untuk menyatakan satu jenis tumbuhan 
yang menyusun hutan mangrove Rhizophora spp 
(Dahuri, 2003).

   Beberapa ahli mengemukakan definisi hutan 
mangrove seper� Soerianegara dan Indrawan (1982) 
menyatakan bahwa hutan mangrove adalah hutan 
yang tumbuh di daerah pantai, biasanya terdapat 
di daerah teluk dan di muara sungai yang dicirikan 
oleh: (1) �dak terpengaruh iklim; (2) dipengaruhi 
pasang surut; (3) tanah tergenang air laut; (4) tanah 
rendah pantai; (5) hutan �dak mempunyai struktur 
tajuk; (6) jenis-jenis pohonnya biasanya terdiri 
atas api-api (Avicenia sp), pedada (Sonnera�a sp), 
bakau (Rhizophora sp), lacang (Bruguiera sp), nyirih 
(Xylocarpus sp), nipah (Nypa sp) dan lain-lain.

 Hutan mangrove menurut Nybakken (1992) 
adalah sebutan umum yang digunakan untuk 
menggambarkan suatu varietas komunitas pantai 
tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon-
pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai 
kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin.  
Hutan mangrove disebut juga “Coastal Woodland” 
(hutan pantai) atau “Tidal Forest” (hutan surut)/
hutan bakau, yang merupakan formasi tumbuhan 
litoral yang karakteris�knya terdapat di daerah tropika 
(Saenger, 1983).  Mangrove merupakan sekelompok 
tumbuhan halofit yang tumbuh di kawasan pesisir, hal 
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ini didasarkan atas sifat-sifat serta lokasi 
tempat tumbuhnya mangrove (Pramudji, 
20002)
 Menurut Anwar., dkk (1984) 
definisi ekosistem hutan mangrove harus 
mencakup hal-hal di bawah ini : 

1. Satu atau lebih pohon mangrove yang 
khas.

2. Se�ap jenis yang �dak khas tumbuh 
bersama jenis yang khas.

3. Biota yang hidup di dalamnya seper� 
hewan daratan atau laut, lumut, 
kerak, cendawan, ganggang, bakteri, 
dan lainnya, baik yang menetap atau 
sementara hidup di daerah tersebut.

4. Proses-proses yang pen�ng untuk 
mempertahankan ekosistem ini baik 
yang ada di daerah bervegetasi atau 
luarnya.

5. Daerah-daerah terbuka atau 
berlumpur yang terletak diantara 
hutan sebenarnya dan laut.

 Karakteris�k hutan mangrove dapat 
dilihat dari berbagai aspek seper� floris�k, 
iklim, temperatur, salinitas, curah hujan, 
geomorphologi, hidrologi dan drainase.  
Secara umum, karakteris�k habitat hutan 
mangrove digambarkan sebagai berikut 
(Bengen, 2000): (1) umumnya tumbuh pada 
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daerah inter�dal yang jenis tanahnya berlumpur, berlempung 
atau berpasir; (2) Daerahnya tergenang air laut secara berkala, 
baik se�ap hari maupun yang hanya tergenang pada saat pasang 
purnama. Frekuensi genangan menentukan komposisi vegetasi 
hutan mangrove; (3) menerima pasokan air tawar yang cukup dari 
darat; (4) terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut 
yang kuat. Air bersalinitas payau (2 sampai 22 per mil) hingga asin 
(mencapai 38 permil).

 Soerianegara dan Indrawan (2002) menerangkan ciri-ciri 
hutan mangrove sebagai berikut : (1) �dak terpengaruh iklim; (2) 
terpengaruh pasang surut; (3) tanah tergenang air laut, tanah 
lumpur atau berpasir terutama tanah liat; (4) tanah rendah pantai; 
(5) hutan �dak mempunyai stratum tajuk; (6) pohon-pohon 
dapat mencapai �nggi 30 meter; (7) jenis-jenis mulai dari laut ke 
darat Rhizophora sp., Avicennia sp., Sonnera�a sp., Xylocarpus 
sp., Lumnitzera sp., Bruguiera sp.; (8) tumbuh-tumbuhan bawah 
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terdiri dari Acrosthicum aurum, Acanthus ilicifolius, Acanthus 
ebracteatus (9) tumbuh di pantai merupakan jalur.

 Sebagian besar jenis-jenis mangrove tumbuh dengan 
baik pada tanah berlumpur, terutama di daerah dimana endapan 
lumpur terakumulasi (Chapman, 1977). Di Indonesia, substrat 
berlumpur ini sangat baik untuk tegakan Rhizophora mucronata 
dan Avicennia marina (Kint, 1934). Jenis-jenis lain seper� Rhizopora 
stylosa tumbuh dengan baik pada substrat berpasir, bahkan pada 
pulau karang yang memiliki substrat berupa pecahan karang, 
kerang dan bagian-bagian dari Halimeda (Ding Hou, 1958). Kint 
(1934) melaporkan bahwa di Indonesia, R. stylosa dan Sonnera�a 
alba tumbuh pada pantai yang berpasir, atau bahkan pada pantai 
berbatu. Pada kondisi tertentu, mangrove dapat juga tumbuh 
pada daerah pantai bergambut, misalnya di Florida, Amerika 
Serikat (Chapman, 1976a). Di Indonesia, kondisi ini ditemukan 
di utara Teluk Bone dan di sepanjang Larian – Lumu, Sulawesi 
Selatan, dimana mangrove tumbuh pada gambut dalam (>3m) 
yang bercampur dengan lapisan pasir dangkal (0,5 m) (Giesen, 
dkk, 1991).
 Substrat mangrove berupa tanah dengan kandungan 
bahan organik yang �nggi (62%) juga dilaporkan ditemukan di 
Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta (Hardjowigeno, 1989). Kondisi 
salinitas sangat mempengaruhi komposisi mangrove.

 Pada umumnya, lebar zona mangrove jarang melebihi 4 
kilometer, kecuali pada beberapa estuari serta teluk yang dangkal 
dan tertutup. Pada daerah seper� ini lebar zona mangrove dapat 
mencapai 18 kilometer seper� di Sungai Sembilang, Sumatera 
Selatan (Danielsen & Verheugt, 1990) atau bahkan lebih dari 30 
kilometer seper� di Teluk Bintuni, Irian Jaya (Er�emeijer, dkk, 

1989). Adapun pada daerah pantai yang tererosi dan curam, 
lebar zona mangrove jarang melebihi 50 meter. Untuk daerah di 
sepanjang sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut, panjang 
hamparan mangrove kadang-kadang mencapai puluhan kilometer 
seper� di Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Panjang hamparan 
ini bergantung pada intrusi air laut yang sangat dipengaruhi oleh 



KONSERVASI MANGROVE DAN BEKANTAN 17

�nggi rendahnya pasang surut, pemasukan dan pengeluaran 
material kedalam dan dari sungai, serta kecuramannya.

Adaptasi Mangrove terhadap Lingkungan

 Tumbuhan mangrove mempunyai daya adaptasi yang khas 
terhadap lingkungan. Bengen (2001), menguraikan beberapa 

adaptasi mangrove menyesuaikan kondisi lingkungan. Adaptasi 
terhadap kadar oksigen rendah, menyebabkan mangrove 
memiliki bentuk perakaran yang khas antara lain Jenis akar 
ber�pe cakar ayam yang mempunyai pneumatofora misalnya 
pada jenis Avecennia spp., Xylocarpus., dan Sonnera�a spp.. 
untuk mengambil oksigen dari udara ada jenis mangrove yang 
ber�pe akar penyangga atau tongkat serta mempunyai len�sel 
misalnya pada jenis Rhyzophora spp..

 Jenis mangrove dapat beradaptasi terhadap kadar 
garam yang �nggi dengan cara yang berbeda-beda. Beberapa 
diantaranya secara selek�f mampu menghindari penyerapan 
garam dari media tumbuhnya, sementara beberapa jenis yang 
lainnya mampu mengeluarkan garam dari kelenjar khusus pada 
daunnya. Memiliki sel-sel khusus dalam daun yang berfungsi 
untuk menyimpan garam, Berdaun kuat dan tebal yang banyak 
mengandung air untuk mengatur keseimbangan garam. Daunnya 
memiliki struktur stomata khusus untuk mengurangi penguapan. 
Adaptasi terhadap tanah yang kurang strabil dan adanya pasang 
surut, dengan cara mengembangkan struktur akar yang sangat 
ekstensif dan membentuk jaringan horisontal yang lebar. Di 
samping untuk memperkokoh pohon, akar tersebut juga berfungsi 
untuk mengambil unsur hara dan menahan sedimen.

 Avicennia merupakan marga yang memiliki kemampuan 
toleransi terhadap kisaran salinitas yang luas dibandingkan 
dengan marga lainnya. A. marina mampu tumbuh dengan baik 
pada salinitas yang mendeka� tawar sampai dengan 90 o/oo 
(MacNae, 1966;1968). Pada salinitas ekstrim, pohon tumbuh 
kerdil dan kemampuan menghasilkan buah hilang. Jenis-jenis 
Sonnera�a umumnya ditemui hidup di daerah dengan salinitas 
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tanah mendeka� salinitas air laut, kecuali S. caseolaris yang 
tumbuh pada salinitas kurang dari 10 o/oo. 

 Beberapa jenis lain juga dapat tumbuh pada salinitas 
�nggi seper� Aegiceras corniculatum pada salinitas 20 – 40 o/
oo, Rhizopora mucronata dan R. Stylosa pada salinitas 55 o/oo, 
Ceriops tagal pada salinitas 60 o/oo dan pada kondisi ekstrim 
ini tumbuh kerdil, bahkan Lumnitzera racemosa dapat tumbuh 
sampai salinitas 90 o/oo (Chapman, 1976a). Jenis-jenis Bruguiera 
umumnya tumbuh pada daerah dengan salinitas di bawah 25 o/
oo.  MacNae (1968) menyebutkan bahwa kadar salinitas op�mum 
untuk B. parviflora adalah 20 o/oo, sementara B. gymnorrhiza 
adalah 10 – 25 o/oo. 

 Zona vegetasi mangrove nampaknya berkaitan erat dengan 
pasang surut. Beberapa penulis melaporkan adanya korelasi 
antara zonasi mangrove dengan �nggi rendahnya pasang surut 
dan frekuensi banjir (van Steenis, 1958 & Chapman, 1978a). Di 
Indonesia, areal yang selalu digenangi walaupun pada saat pasang 
rendah umumnya didominasi oleh Avicennia alba atau Sonnera�a 
alba. Areal yang digenangi oleh pasang sedang didominasi oleh 
jenis-jenis Rhizophora. Adapun areal yang digenangi hanya pada 
saat pasang �nggi, yang mana areal ini lebih ke daratan, umumnya 
didominasi oleh jenis-jenis Bruguiera dan Xylocarpus granatum, 
sedangkan areal yang digenangi hanya pada saat pasang ter�nggi 
(hanya beberapa hari dalam sebulan) umumnya didominasi oleh 
Bruguiera sexangula dan Lumnitzera li�orea.

 Vegetasi mangrove secara khas memperlihatkan adanya 
pola zonasi (misalnya terlihat dalam Gambar 1). Beberapa ahli 
(seper� Chapman, 1977 & Bunt & Williams, 1981) menyatakan 
bahwa hal tersebut berkaitan erat dengan �pe tanah (lumpur, pasir 

atau gambut), keterbukaan (terhadap hempasan gelombang), 
salinitas serta pengaruh pasang surut.

 Menurut Bengen (2001) flora mangrove umumnya 
di lapangan tumbuh membentuk zonasi mulai dari pinggir 
pantai sampai pedalaman daratan. Zonasi hutan mangrove 
mencerminkan tanggapan ekofisiologis tumbuhan mangrove 
terhadap gradasi lingkungan zonasi yang terbentuk bisa berupa 
zonasi yang sederhana (satu zonasi, zonasi campuran) dan zonasi 
kompleks (beberapa zonasi) tergantung pada kondisi lingkungan 
mangrove yang bersangkutan.  Beberapa faktor lingkungan yang 
pen�ng dalam mengontrol zonasi adalah: (1) pasang surut yang 
secara �dak langsung mengontrol dalamnya muka air (water 
table), salinitas air dan tanah. Secara langsung arus pasang surut 
dapat menyebabkan kerusakan terhadap anakkan; (2) �pe tanah 
yang secara �dak langsung menentukan �ngkat aerasi tanah, 
�ngginya muka air dan drainase; (3) kadar garam tanah dan air 

Gambar 3.1. Profil Zonasi Hutan Mangrove 
(Bengeng, 2000)
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yang berkaitan dengan toleransi spesies 
terhadap kadar garam; (4) cahaya yang 
berpengaruh terhadap pertumbuhan 
anakkan dari spesies intoleran seper� 
Rhizophora sp., Avicennia sp. dan 
Sonnera�a sp.; (5) pasokan dan air tawar.
 Zonasi hutan mangrove tergantung 
oleh faktor lingkungan, berikut salah satu 
�pe zonasi hutan mangrove di Indonesia 
(Bengen, 2000): (1) daerah yang paling 
dekat dengan laut, dengan substrat agak 
berpasir sering di tumbuhi oleh Avicennia 
sp. Pada zona ini biasanya berasosiasi 
Sonnera�a sp. Yang dominasi tumbuh pada 
lumpur dalam yang kaya bahan organik; 
(2) lebih ke arah darat, hutan mangrove 
umumnya didominasi oleh Rhizophora sp. 
Di zona ini juga di jumpai Bruguiera sp. 
dan Xylocarpus sp.; (3) zona berikutnya 
didominasi oleh Bruguiera sp.; (4) zona 
transisi antara hutan mangrove dengan 
hutan dataran rendah biasanya ditumbuhi 
oleh tumbuhan nipah Nypa fru�cans dan 
beberapa spesies palem lainnya.

3.1.2. Keanekaragaman dan Peman-
faatan Mangrove

 Kawasan Samudera India bagian 
utara dan Pasifik barat daya (memanjang 

dari Laut Merah sampai Jepang 
dan Indonesia) merupakan tempat 
keanekaragaman jenis mangrove ter�nggi 
di dunia.  Saenger, dkk (1983) mencatat 
dua kawasan tersebut mewakili masing-
masing 44 dan 38 jenis dari 60 jenis 
mangrove seja� yang tercatat di dunia.  
Sementara di kawasan Amerika Barat/
Pasifik Timur, Amerika Timur/Karibea dan 

Afrika Barat hanya memiliki 7 jenis serta  
Afrika  Timur  9  jenis  (Saenger,  dkk,  
1983).
 Dari  50  jenis mangrove  seja�  
yang  ada,  se�daknya  tercatat  40  
jenis  berada  di  Indonesia.  Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa 
Indonesia memiliki keanekaragaman jenis 
mangrove yang  paling  �nggi  di  dunia.    
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Kekayaan  tersebut  �dak  hanya  dalam  hal  kelompok tumbuhan 
Angiospermae, akan tetapi juga untuk taxa yang lainnya. Tanaka 
dan Chihara (1988) dalam  peneli�annya  mengenai  makroalga  di  
Indonesia  Timur  menyimpulkan bahwa  Indonesia  merupakan  
pusat  penyebaran  makroalga  di  dunia  yang  berasosiasi dengan  
tumbuhan  mangrove.

 Di  Indonesia  sendiri,  terdapat  perbedaan  dalam  hal  
keragaman  jenis  mangrove  antara satu pulau dengan pulau 
lainnya.  Dari 202 jenis mangrove yang telah diketahui, 166 jenis 
terdapat di Jawa, 157 jenis di Sumatera, 150 jenis di Kalimantan, 
142 jenis di Irian Jaya,  135  jenis  di  Sulawesi,  133  jenis  di  Maluku  
dan  120  jenis  di  Kepulauan  Sunda Kecil.  Meskipun  da�ar  
ini  mungkin  �dak  terlalu  komprehensif,  akan  tetapi  dapat 
memberikan  gambaran  urutan  penyebaran  jenis  mangrove  di  
pulau-pulau  Indonesia. 

 Pengecualian untuk Pulau Jawa, meskipun memiliki 
keragaman jenis yang paling �nggi, akan tetapi sebagian besar 
dari jenis-jenis yang tercatat berupa jenis-jenis gulma (seper� 
Chenopodiaceae, Cyperaceae, Poaceae).  Selain itu; peneli�an 
mangrove lebih intensif dilakukan di pulau ini dibandingkan 
dengan pulau-pulau lainnya.  Satu hal yang harus diperha�kan 
adalah bahwa pembangunan yang mengakibatkan kerusakan 
dan peralihan peruntukan lahan mangrove telah terjadi di mana-
mana.   Hal ini berar� jenis-jenis yang tercatat  dalam  da�ar  
diatas  kemungkinan  sebenarnya  sudah  �dak  ditemukan  di  
pulau tertentu.

 Mangrove merupakan ekosistem yang sangat produk�f.  
Berbagai produk dari mangrove dapat dihasilkan baik secara 
langsung maupun �dak langsung, diantaranya: kayu bakar,bahan  

bangunan,  keperluan  rumah  tangga,  kertas,  kulit,  obat-obatan  
dan  perikanan. Melihat beragamnya manfaat mangrove, maka 
�ngkat dan laju perekonomian pedesaan  yang  berada  di  kawasan  
pesisir  seringkali  sangat  bergantung  pada  habitat mangrove 
yang ada di sekitarnya. Contohnya, perikanan pantai yang sangat 
dipengaruhi oleh  keberadaan  mangrove,  merupakan  produk  
yang  secara  �dak  langsung mempengaruhi  taraf  hidup  dan  
perekonomian  desa-desa  nelayan.

 Sejarah  pemanfaatan  mangrove  secara  tradisional  
oleh  masyarakat  untuk  kayu  bakar dan  bangunan  telah  
berlangsung  sejak  lama. Bahkan  pemanfaatan  mangrove  untuk 
tujuan komersial seper� ekspor kayu, kulit (untuk tanin) dan 
arang juga memiliki sejarah yang  panjang. Pembuatan  arang  
mangrove  telah  berlangsung  sejak  abad  yang  lalu  di Riau  dan  
masih  berlangsung  hingga  kini.    Eksplotasi  mangrove  dalam  
skala  besar  di Indonesia  nampaknya  dimulai  awal  abad  ini,  
terutama  di  Jawa  dan  Sumatera  (van Bodegom, 1929; Boon, 
1936), meskipun eksplotasi sesungguhnya dengan menggunakan 
mesin-mesin  berat  nampaknya  baru  dimulai  pada  tahun  1972  
(Dephut  &  FAO,  1990).

 Pada tahun 1985, sejumlah 14 perusahaan telah diberikan 
ijin pengusahaan hutan yang mencakup sejumlah 877.200 
hektar areal mangrove, atau sekitar 35% dari areal mangrove 
yang  tersisa  (Dephut  &  FAO,  1990).  Nampaknya produk yang 
paling memiliki nilai ekonomis �nggi dari ekosistem mangrove 
adalah perikanan pesisir.  Banyak jenis ikan yang bernilai ekonomi 
�nggi menghabiskan sebagian  siklus  hidupnya  pada  habitat  
mangrove  (Sasekumar,  dkk,  1992  dan Burhanuddin, 1993).  
Kakap (Lates calcacifer), kepi�ng mangrove (Scylla serrata) serta 
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ikan  salmon  (Polynemus  sheridani)  merupakan  jenis  ikan  yang  
secara  langsung bergantung  kepada  habitat  mangrove  (Griffin,  
1985).    Menurut  Unar  (dalam  Djamali, 1991)  beberapa  jenis  
udang  penaeid  di  Indonesia  sangat  tergantung  pada  ekosistem 
mangrove.    Martosubroto  &  Naamin  (dalam  Djamali,  1991)  
mengemukakan  adanya hubungan  linier  posi�f  antara  luas  
hutan  mangrove  dengan  produksi  udang,  dimana makin  
luas  hutan  mangrove  makin  �nggi  produksi  udangnya  dan  
sebaliknya.    

 Keberadaan mangrove berkaitan erat dengan �ngkat 
produksi perikanan.  Di Indonesia hal ini dapat dilihat bahwa 
daerah-daerah perikanan potensial seper� di perairan sebelah 
�mur Sumatera, pantai selatan dan �mur Kalimantan, pantai 
Cilacap dan pantai selatan Irian Jaya yang kesemuanya masih 
berbatasan dengan hutan mangrove yang cukup luas dan bahkan 
masih perawan (Soewito, 1984).  Sebaliknya, menurunnya 
produksi perikanan di Bagan siapi-api, dimana sebelum perang 
dunia II merupakan penghasil ikan utama di Indonesia bahkan 
sebagai salah satu penghasil ikan utama di dunia, salah satunya 
disebabkan oleh rusaknya mangrove  di  daerah  sekitarnya  (Kasry,  
1984).

 Sebagian  besar  kegiatan  penangkapan  ikan  di  Indonesia  
berlangsung  di  dekat  pantai. Kegiatan  ini  umumnya  dilakukan  
oleh  komunitas  nelayan  setempat  dengan  pola  yang tradisional  
atau  oleh  nelayan  modern  yang  datang  dari  kota  pelabuhan  
besar. Pada tahun  1998  total  produksi  perikanan  laut  Indonesia  
adalah  sekitar  3,6  juta  ton  yang melibatkan  �dak  kurang  dari  
478.250  keluarga  (BPS,  1998).

Ancaman Ekosistem Mangrove

 Seper� diketahui, hutan mangrove merupakan �pe 
ekosistem peralihan darat dan laut yang mempunyai mul� fungsi, 
yaitu selain sebagai sumberdaya potensial bagi kesejahteraan 
masyarakat dari segi ekonomi.  Sosial juga merupakan pelindung 
pantai dari hempasan ombak (Rahmawaty, 2006).  Dengan 
pertambahan penduduk yang �nggi dan pesatnya kegiatan 
pembangunan dipesisir untuk berbagai peruntukan (pemukiman, 
perikanan, pertambakan, pelabuhan dan lain-lain) yang 
mengakibatkan tekanan ekologis tehadap ekosistem pesisir 
khususnya ekosistem hutan mangrove semakin meningkat pula 
(Bengen, 2002).
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 Meningkatnya tekanan ini berdampak terhadap kerusakan 
ekosistem hutan mangrove, baik secara langsung seper� kegiatan 
penebangan atau konversi lahan maupun secara �dak langsung 
seper� pencemaran oleh limbah berbagai kegiatan pembangunan 
(Bengen,2002). Kegiatan penebangan oleh penduduk dapat 
mengakibatkan kema�an vegetasi hutan mangrove, yang 
berdampak serius terhadap perikanan pantai (Se�aji,2001).

 Secara garis besar ada dua faktor penyebab kerusakan 
hutan mangrove menurut Tirtakusumah (1994), yaitu: 

1. Faktor manusia, yang merupakan faktor dominan penyebab 
kerusakan hutan mangrove dalam halpemanfaatan lahan yang 
berlebihan,

2. Faktor alam, seper� : banjir, kekeringan dan hama penyakit, 
yang merupakan faktor penyebab yang rela�f kecil.

 Menurut Bengen (2002) ancaman terhadap ekosistem 
hutan mangrove dapat diperoleh dampak dari kegiatan manusia 
disajikan dalam Tabel 3.1.
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Tabel 3.1. Kegiatan dan Dampak Potensial Pengelolaan Hutan Mangrove 

Kegiatan Dampak Potensial 

Tebang habis 
 

- Berubahnya komposisi tumbuhan mangrove. 
- Tidak berfungsinya daerah mencari makanan dan pengasuh berbagai 

biota. 
Pengalihan aliran air tawar, misalnya 
pada pembuangan irigasi 

- Peningkatan salinitas ekosistem hutan mangrove. 
- Menurunnya tingkat kesuburan tanah dan perairan. 

Konversi menjadi lahan pertanian, 
perikanan, pemukiman dan lain-lain. 

- Mengancam regenerasi stock sumberdaya ikan di perairan lepas pantai 
yang memerlukan hutan mangrove. 

- Terjadi pencemaran laut oleh bahan pencemar yang sebelumnya 
tertahan di ekosistem hutan mangrove. 

- Pendangkalan perairan pantai. 
- Erosi garis pantai dan intrusi garam. 

Pembuangan limbah cair - Penurunan kandungan oksigen terlarut memungkinkan timbilnya gas 
H2S. 

Pembuangan limbah padat - Kemungkinan terlapisnya pneumatophore yang mengakibatkan matinya 
pohon mangrove. 

- Perembesan bahan-bahan pencemar dalam sampah padat. 

Pencemaran minyak tumpahan - Kematian pohon mangrove. 

Penambangan dan ekstraksi mineral, 
baik di dalam hutan maupun di daratan 
sekitar mangrove. 

- Kerusakan total ekosistem hutan mangrove, sehingga memusnahkan 
fungsi ekologis hutan mangrove (daerah mencari makan asuhan dan 
pemijahan). 

-  Pengendapan sedimen yang dapat mematikan pohon mangrove. 
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 Faktor-faktor yang mendorong 
ak�vitas manusia untuk memanfaatkan 
hutan mangrove dalam rangka mencukupi 
kebutuhannya sehingga berakibat rusaknya 
hutan (Perum Perhutani, 1994), antara lain : 
(1) keinginan untuk membuat pertambakan 
dengan lahan yang terbuka dengan 
harapan ekonomis dan menguntungkan, 
karena mudah dan murah; (2) kebutuhan 

kayu bakar yang sangat mendesak untuk 
rumah tangga, karena �dak ada pohon 
lain di sekitarnya yang bisa ditebang; 
(3) rendahnya pengetahuan masyarakat 
akan berbagai fungsi hutan mangrove; (4) 
adanya kesenjangan sosial antara petani 
tambak tradisional dengan pengusaha 
tambak modern, sehingga terjadi proses 
jual beli lahan yang sudah �dak rasional.

Menurut Soesanto dan Sudomo (1994) 
Kerusakan ekosistem mangrove dapat 
disebabkan oleh berbagai hal, antara 
lain: (1) kurang dipahaminya kegunaan 
ekosistem mangrove; (2) tekanan ekonomi 
masyarakat miskin yang bertempat �nggal 
dekat atau sebagai bagian dari ekosistem 
mangrove; (4) karena per�mbangan 
ekonomi lebih dominan daripada 
per�mbangan lingkungan hidup.

 Menurut Sugandhy (1994) 
beberapa permasalahan yang terdapat di 
kawasan  hutan mangrove yang berkaitan 
dengan upaya kelestarian fungsinya 
adalah:

1. Pemanfaatan Ganda yang Tidak 
Terkendali

 Pemanfaatan ganda antar berbagai 
sektor dan Penggunaan sumberdaya yang 
berlebihan telah menyebabkan terjadi 
pengikisan pantai oleh air laut.  Sesuai 
dengan fungsi hutan mangrove sebagai 
penahan ombak.  Di beberapa daerah 
kawasan pantai hutan mangrove sudah 
banyak yang hilang sehingga lahan pantai 
terkikis oleh ombak.  Di wilayah Teluk 
Jakarta pemanfaatan yang ada sekarang 
saling berkompe�si, seper� perluasan 

Faktor faktor yang mendorong kayu bakar yang sangat mendesak untuk
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areal pelabuhan, industri, transportasi laut, permukiman dan 
kehutanan.  Demikian juga di Bali, khususnya di kawasan hutan 
mangrove Suwung, pembangunan landasan udara Ngurah 
Rai Bali menyebabkan pantai Kuta terabrasi.  Pemanfaatan 
demikian yang kurang menguntungkan di�njau dari aspek 
keseimbangan lingkungan, karena dapat menyebabkan kerusakan 
dan pencemaran lingkungan wilayah pesisir.  Disamping itu, 
pengelolaan hutan mangrove belum berkembang, baik dalam 
hal silvikultur, sumberdaya manusia, kelembagaan, perencanaan, 
pelaksanaan mangrove seper� penebangan yang �dak terkendali, 
sehingga pemanfaatannya melampaui kemampuan sumberdaya 
alam untuk meregenerasi.

2. Permasalahan Tanah Timbul Akibat Sedimentasi yang 
Berkelanjutan

 Di daerah muara sungai banyak dijumpai tanah �mbul 
karena endapan lumpur yang terus-menerus terbawa dari 
daerah hulu sungai.  Permasalahan utama yang muncul adalah 
tentang status tanah �mbul tersebut. Karena lokasinya umumnya 
berdekatan dengan lahan kehutanan, maka sering terjadi status 
penguasaannya langsung menjadi kawasan hutan, walaupun oleh 
masyarakat setempat dimanfaatkan untuk kepen�ngan mereka, 
tanpa mengindahkan status tanahnya.   Hal ini sering menimbulkan 
konflik penguasaan.  Contoh : kasus kawasan di Segara Anakan, 
dan kawasan Pantura Jawa, kawasan Sulawesi Selatan dan lain-
lain.

3. Konversi Hutan Mangrove

 Hampir semua bentuk pemanfaatan lahan di wilayah 
pesisir berasal dari konversi hutan mangrove.  Hutan mangrove 
sepanjang pantai utara Jawa, Bali Selatan dan Sulawesi Selatan 
bagian barat telah dikonversi menjadi kawasan permukiman, 
tambak, kawasan industri, pelabuhan, lading garam dan lain-
lain.  Kebanyakan konversi hutan mangrove menjadi bentuk 
pemanfaatan lain belum banyak ditata berdasarkan kemampuan 
dan peruntukan pembangunan, sehingga menimbulkan kondisi 
yang kurang menguntungkan dilihat dari manfaat regional dan 
nasional.  Oleh karena itu pemanfaatan hutan mangrove yang 
tersisa atau upaya rehabilitasinya harus sesuai dengan potensi dan 
rencana pemanfaatan yang lainnya dengan memper�mbangkan 
kelestarian ekosistem, manfaat ekonomi dan penguasaan 
teknologi.

4. Permasalahan Sosial Ekonomi

 Meningkatkannya pertumbuhan penduduk dan laju 
pembangunan di wilayah pesisir, khususnya Jawa, Bali, Sulawesi 
dan Lampung menyebabkan �mbulnya ke�dak seimbangan antara 
permintaan kebutuhan hidup, kesempatan dengan persediaan 
sumber daya alam pesisir yang ada.  Upaya pengembangan pertanian 
intensif (coastal agriculture), dan kegiatan serta kesempatan yang 
berorientasi kelautan masih terbatas dikembangkan.  Di pantai 
utara Jawa, hampir semua hutan mangrove telah habis dirombak 
menjadi kawasan pemukiman, perhotelan, tambak dan sawah 
yang berorientasi kepada ekosistem daratan.  Pemanfaatan 
sumber daya alam wilayah pesisir mes�nya �dak hanya terbatas 
pada hutan mangrove atau tambak saja tapi juga eksploitasi 
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terumbu karang yang telah melampaui batas, sehingga sulit 
dapat pulih kembali. Hal ini terjadi di Bali Selatan, pantai utara 
Jawa Tengah.

5.  Permasalahan Kelembagaan dan Pengaturan Hukum 
Kawasan Pesisir dan Lautan

 Sering terjadi tumpang �ndih, konflik dan ke�dakjelasan 
kewenangan antara instansi sektoral pusat dan daerah.  Hal 
tersebut menyebabkan simpang siur tanggung jawab dan 
prosedur perizinan untuk kegiatan pembangunan pesisir dan 
lautan.  Contahnya seper� pembukaan lahan di kawasan pesisir, 
usaha penggalian pasir laut, reklamasi, penangkapan ikan dan 
pengambilan terumbu karang dan lain-lain.  Akibat tersebut 
menyebabkan terus meningkatnya perusakan ekosistem kawasan 
pesisir dan lautan khususnya kawasan hutan mangrove.

6.  Permasalahan Informasi Kawasan Pesisir

 Keberadaan data dan informasi serta ilmu pengetahuan 
teknologi yang berkaitan dengan �pologi ekosisitem pesisir 
Keanekaragaman haya�, lingkungan sosial budaya, peluang 
ekonomi dan peran serta keluarga, sumber daya hutan mangrove 
masih terbatas sehingga belum dapat mendukung penataan 
ruang kawasan pesisir, pembinaan dalam pemanfaatan secara 
lestari, perlindungan kawasan serta rehabilitasinya.

3.1.3. Fungsi Mangrove di KKMB Kota Tarakan
 Hutan mangrove  merupakan  bagian  ekosistem pesisir  
Kota  Tarakan  yang  menyediakan sumberdaya alam produk�f,   

baik sebagai sumber pangan, tambang mineral dan energi  seper�  
minyak  dan  gas  serta  batubara,    media  komunikasi  maupun  
kawasan  rekreasi  atau  pariwisata  (Pra�wi, 2013).  Peranan  
hutan  mangrove  dalam kehidupan  ditunjukkan  oleh  fungsi 
mangrove  terkait  aspek  sosio-ekologis, sosio-ekonomis,  dan  
sosio-kultural. 

 Fungsi ekologis hutan mangrove yang paling  menonjol  
adalah  sebagai  pelindung garis  pantai  dan  kehidupan  di  
belakangnya  dari  gempuran  tsunami  dan  angin, mencegah  
terjadinya  salinasi  pada  wilayah-wilayah di belakangnya, 
dan sebagai habitat bagi biota perairan. Secara ekonomis,  
pemanfaatan  hutan  mangrove  berasal dari hasil kayunya sebagai 
kayu bangunan, kayu bakar dan bahan kertas serta hasil hutan 
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bukan kayu, selain juga difungsikan  sebagai  kawasan  wisata  alam pantai. Secara 
sosial, hutan mangrove juga berfungsi melestarikan keterkaitan hubungan  sosial  
dengan  masyarakat  lokal, sebagai  tempat  mencari  ikan,  kepi�ng, udang, dan 
bahan obat-obatan (Dahuri et al., 2001). 

 Kawasan Konservasi Mangrove Bekantan (KKMB) adalah kawasan hutan di 
Kota Tarakan ditetapkan bedasarkan pemanfaatannya, secara ekologis dan biologis 
terbagi ke dalam hutan lindung dan hutan konservasi dengan tujuan khusus sebagai 
hutan kota dan hutan mangrove (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2010).  Hutan 
mangrove merupakan bagian ekosistem pesisir Kota Tarakan yang menyediakan 

sumberdaya alam produk�f, baik sebagai 
sumber pangan, tambang mineral, dan energy 
seper� minyakdan gas serta batubara, media 
komunikasi maupun kawasan rekreasi atau 
pariwisata (Pra�wi, 2013).

 Mangrove di Kota Tarakan menghasilkan 
berbagai macam barang/material (baik berupa 
kayu maupun hasil hutan bukan kayu) dan 
jasa lingkungan (oksigen penyerap polutan, 
pengendali abrasi dan interusi air laut, dan lain-
lain) yang sangat bermanfaat secara ekonomis 
dan ekologis bagi kelangsungan kehidupan 
masyarakat pesisir dan kelestarian hasil beserta 
kelestarian fungsi ekosistem pesisir itu sendiri.

 Secara garis besar, fungsi mangrove 
di KKMB Kota Tarakan dapat kita lihat dari 
dua level yaitu pada level ekosistem dan level 
sumberdaya yang dapat kita rincikan sebagai 
berikut: 

1.  Fungsi mangrove pada level ekosistem 
di Kawasan Konservasi Mangrove 
Bekantan (KKMB) Kota Tarakan

a. Melindungi lingkungan ekosistem pantai 
Kota Tarakan 

 Sebagai proteksi garis pantai dari 
hempasan gelombang di Kota Tarakan 
karena Semua �pe hutan mangrove, dengan 
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pengecualian hutan-hutan yang mengalami perubahan, 
menunjukkan kemampuan untuk meredam energi dan kekuatan 
tsunami, mengurangi kecepatan dan dalamnya aliran, dan 
membatasi wilayah penggenangan. Hutan-hutan mangrove 
yang alami, sehat dan utuh memberikan perlindungan yang 
baik bagi wilayah pesisir khususnya di  Kawasan KKMB Kota 
Tarakan. Kerapatan pohon dan sistem perakaran mangrove yang 
berkembang di atas permukaan tanah (s�lt root, knee root, 
plunk root, pneumatophore), khususnya yang membentuk cable 
root system dapat memproteksi garis pantai (sehingga �dak 
terjadi abrasi) dari terjangan gelombang arus laut karena adanya 
penyerapan energi gelombang dan pengurangan kecepatan arus 
oleh perakaran mangrove tersebut (Mazda et.al., 1997 a; Saenger, 
1982). Meskipun demikian, pada beberapa kasus, �dak semua 
hutan mangrove berhasil dalam meredam efek tsunami. Buk�-
buk� menunjukkan bahwa fungsi hutan mangrove gagal bila 
ombak terlalu besar, diameter pohon terlalu kecil, atau pohon 
�dak cukup punya cabang di dekat permukaan tanah. 

 Berdasarkan pengamatan di lapangan, hutan mangrove 
terbuk� dapat meredam kekuatan energi gelombang pasang/
tsunami. Utomo (2003) yang diku�p oleh Diposaptono dan 
Budiman (2008) mengemukakan bahwa hutan mangrove dengan 
kerapatan 5 %, �nggi 5 m dan tebal 50 m dapat meredam 52 % 
�nggi tsunami, 38 % energi tsunami, juga 14 %, 19 %, dan 22 % 
jarak run-up tsunami di atas muka air tenang berturut-turut untuk 
kemiringan pantai 50, 100, dan 150 . Hasil peneli�an yang serupa 
ditegaskan pula oleh Harada dan Kawata (2004) yang melaporkan 
bahwa hutan pesisir yang terdiri atas mangrove, sagu, kasuarina, 
dan tegakan pohon kelapa dengan kerapatan 3.000 pohon per 
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ha dengan diameter batang rata-rata 15 cm dan lebar hutannya 
sekitar 200 m dapat mengurangi �nggi gelombang tsunami sekitar 
50-60 % dan kecepatan aliran tsunami sekitar 40-60 %. 

 Kawasan mangrove di KKMB Berfungsi sebagai proteksi 
dari �upan angin kencang hal ini di karenakan Frac�onal drag 
di atas kanopi mangrove adalah jauh lebih �nggi dibandingkan 
di atas permukaan air, sehingga semakin ke arah mangrove 
pedalaman kecepatan angin semakin berkurang. Saenger (2002) 
melaporkan bahwa mangrove yang tersusun oleh tegakan pohon 
dengan �nggi 3 – 5 m hanya sedikit mengalami kerusakan (1% 
dari jumlah pohon) akibat �upan angin topan. 

 Fungsi ekositem mangrove KKMB sebagai pengatur 
sedimentasi dengan sistem perakaran mangrove dapat 
mengurangi kecepatan arus air yang mengalir di lantai hutan, 
sehingga memberi kesempatan kepada par�kel-par�kel koloid 
tanah untuk mengendap di lantai hutan. Wolanski et.al. (1997) 
mengemukakan bahwa mangrove berperan mengatur pergerakan 
sedimen melalui pengurangan daya erosif arus air, pengayaan 
deposit liat dan pengurangan daya resuspensi dari deposit liat 
sehingga mangrove dapat meningkatkan kualitas perairan dan 
produk�vitas primer oleh melimpahnya fitoplankton. 

 Ekosistem mangrove dapat berperan pen�ng sebagai 
tempat penampung dissolve-nutrient, serta pengolah limbah 
organik (Boto dan Wellingston, 1983). Dalam hal ini banyak 
dibuk�kan bahwa kesuburan tanah, kandungan hara serasah dan 
pertumbuhan tegakan mangrove jauh lebih baik di hutan-hutan 
mangrove yang banyak menerima input hara an-organik, terutama 
Nitrogen dan Posfor, daripada mangrove yang �dak mendapat 
input energi dari luar (Clough et al., 1983). Dengan rapatnya 
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batang-batang dan susunan perakaran mangrove, maka banyak 
par�kel liat terdeposisi di zona mangrove, bersamaan dengan ini 
banyak nutrien yang berasal dari kolom badan air terserap dalam 
sedimen liat tersebut. Hal ini selain mencegah hilangnya nutrien 
dari mangrove ke laut lepas juga memperbesar cadangan nutrien 
dalam sedimen mangrove tersebut. 

 Fungsi mangrove dalam ekosistem hutan mangrove 
KKMB dapat memperbaiki kualitas air. Secara umum, Snedaker 
(1987) mengemukakan bahwa mengrove menyediakan sumber 
detritus yang pen�ng bagi ekosistem pantai dan estuaria yang 
mendukung berbagai organism akua�k. Perakaran mangrove 
berperan mengurangi materi tersuspensi dalam badan kolam 
air, bahkan mendeposisikannya, sehingga konsentrasi oksigen 
terlarut meningkat. Selain itu, mangrove dapat menyerap dan 
mengurangi bahan pencemar (polutan) dari badan air baik melalui 
penyerapan polutan tersebut oleh jaringan anatomi tumbuhan 
mangrove maupun menyerap bahan polutan yang bersangkutan 
dalam sedimen lumpur (IUCN & E/P Forum, 1993 dalam Kusmana, 
2009). Kemampuan vegetasi mangrove dalam menyerap bahan 
polutan (dalam hal ini logam berat) telah dibuk�kan oleh Darmiya� 
et. al. (1995) dalam Kusmana (2009), dimana jenis Rhizophora 
mucronata dapat menyerap lebih dari 300 ppm Mn, 20 ppm 
Zn dan 15 ppm Cu. Begitu pula Saepulloh (1995) membuk�kan 
bahwa pada daun Avicennia marina ditemukan akumulasi Pb 
sebesar ≥ 15 ppm, Cd ≥ 0,5 ppm dan Ni ≥ 2,4 ppm.

 Ekosistem mangrove di KKMB dapat berfungsi sebagai 
pengendali intrusi air laut. Fungsi ini terjadi melalui mekanisme 
pencegahan pengendapan CaCO3 oleh bahan hasil eksudat akar, 
pengurangan kadar garam oleh bahan organik hasil dekomposisi 

serasah, peranan fisik susunan akar mangrove yang dapat 
mengurangi daya jangkauan air pasang ke daratan dan perbaikan 
sifat fisik dan kimia tanah melalui dekomposisi serasah. Secara 
teori�s diperkirakan percepatan intrusi air laut meningkat 2 
– 3 kali pada lokasi tanpa hutan mangrove. Hal ini di buk�kan 
dalam peneli�an Hilmi (1998) melaporkan bahwa jarak intrusi 
air laut di Pantai Jakarta meningkat dras�s dari 1 km pada hutan 
mangrove selebar 0,75 m menjadi 4,24 km pada lokasi tanpa 
hutan mangrove. 

 Hutan mangrove di KKMB sebagai Pengaturan air bawah 
tanah (groundwater). Berhubung mangrove letaknya berada di 
peralihan antara lautan dengan daratan dan di mangrove banyak 
terdeposisi par�kel liat, maka di batas pedalaman mangrove 
dengan daratan aliran air tawar dari daratan sering terakumulasi. 
Air yang bersifat tawar ini sering dimanfaatkan penduduk pesisir 
untuk keperluan air minum, mencuci dan mandi. Selain itu, 
groundwater ini secara ekologis dapat menstabilkan salinitas 
pada saat musim kemarau dan mensuplai nutrien ke ekosistem 
mangrove melalui kanal-kanal yang ada di mangrove. 

 Hutan mangrove dapat berfungsi sebagai stabilitas iklim 
mikro di Kota Tarakan. Komunitas mangrove tersusun oleh tegakan 
yang rapat dan ekstensif dapat menyebabkan pengendalian suhu 
yang rela�f rendah di siang hari dan rela�f lebih hangat di malam 
hari. Selain itu kelembaban udara di bawah kanopi mangrove 
yang rapat rela�f lebih �nggi dibandingkan di daerah terbuka. 
Evapotranspirasi dan reflektan panjang-gelombang panjang dari 
ekstensif kanopi mangrove yang rapat berkontribusi terhadap 
kelembaban dan densitas awan dalam skala regional, yang 
akhirnya berkontribusi terhadap curah hujan regional. 
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b. Pembangun lahan dan pengendapan lumpur. 

 Davis (1940) berpendapat bahwa perakaran mangrove 
berfungsi sebagai penahan lumpur. Kekon�nyuan penimbunan 
bahan organik menguntungkan bagi pertumbuhan semai dan 
kelangsungan hidupnya tumbuhan mangrove. Semai tumbuh 
dan menyebar ke arah laut seirama dengan proses penimbunan 
lumpur. Hal ini bisa terlihat di kawasan KKMB Kota Tarakan proses 
penimbunan bahan organik menguntungkan bagi pertumbuhan 
semai di lokasi tersebut. 

c. Sebagai  Habitat fauna (terutama fauna laut) yang hidup 
di ekosistem mangrove membentuk beberapa �pe 
habitat. 

 Menurut Chapman (1977), Ekosistem mangrove 
menyediakan 5 (lima) �pe habitat bagi fauna, yakni: (1) Tajuk 
pohon yang dihuni oleh berbagai jenis burung, mamalia dan 
serangga; (2) Lubang yang terdapat di cabang dan genangan air 
di “cagak” antara batang dan cabang pohon yang merupakan 
habitat yang cukup baik untuk serangga (terutama nyamuk); (3) 
Permukaan tanah sebagai habitat mudskip-per dan keong/kerang; 
(4) Lobang permanen dan semi permanen di dalam tanah sebagai 
habitat kepi�ng dan katak; (5) Saluran-saluran air sebagai habitat 
buaya dan ikan/udang. 

 Peranan pen�ng dari ekosistem mangrove dalam 
menunjang kehidupan biota laut sudah diyakini secara luas. Tetapi, 
sebenarnya habitat utama dari ekosistem mangrove yang pen�ng 
dan langsung menunjang kehidupan biota laut adalah saluran-
saluran air (shallow bay, inlet dan channel) yang merupakan 
bagian integral dari ekosistem mangrove tersebut. Dalam hal ini 

nampaknya vegetasi mangrove lebih berperan sebagai penyedia 
nutrisi melalui serasahnya bagi produk�vitas primer saluran-
saluran air tersebut. 

 Hamilton dan Snedaker (1984), melaporkan bahwa 
kelimpahan individu dan keragaman jenis biota laut ter�nggi 
berada pada estuaria dengan kedalaman 0,3 sampai 1,5 m. 
Kondisi estuaria dengan kedalaman tersebut cenderung akan 
semakin banyak dijumpai di lokasi-lokasi ekosistem mangrove 
yang berjarak semakin jauh dari pantai. 

 Pada dasarnya sumbangsih mangrove terhadap kehidupan 
biota laut adalah melalui guguran serasah vegetasi (termasuk 
kotoran/sisa tubuh fauna yang ma�) ke lantai hutan. Serasah 
ini akan terdekomposisi oleh cendawan dan bakteri menjadi 
detritus, yang mana detritus tersebut merupakan makanan 
utama bagi konsumer primer. Selanjutnya konsumen primer ini 
akan menunjang kehidupan biota �ngkat konsumer sekunder 
dan top-konsumer di suatu habitat mangrove. 

 Produk�vitas primer habitat mangrove akan diperkaya 
oleh komunitas alga di lumpur dan akar (aerial root), komunitas 
lamun (seagrass), komunitas fitoplankton dari laut dan limbah 
organik terurai (dissolve–organic compound) dari laut dan daratan. 
Kesemua fenomena ini akan memper�nggi produk�vitas primer 
habitat mangrove. 

 Tingginya produk�vitas primer hutan mangrove salah 
satunya dapat dilihat dari produk�vitas serasah hutan tersebut 
yang umumnya beberapa kali lipat produk�vitas serasah �pe 
hutan daratan, yakni sekitar 5,7 sampai 25,7 ton/ha/th (Kusmana, 
1993b). Kondisi habitat mangrove seper� ini mengakibatkan 
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ekosistem mangrove berperan sebagai feeding, spawning 
dan nursery ground bagi berbagai jenis biota laut (khususnya 
ikan dan udang) untuk menghabiskan sebagian bahkan 
seluruh siklus hidupnya. Misalnya. udang air tawar biasa 
bertelur di anak-anak sungai di kawasan hutan mangrove 
dan larva-larvanya akan �nggal di kawasan ini sampai 
sekitar 1 bulan. Begitu pula jenis kepi�ng dan nener ikan 
bandeng akan datang ke kawasan hutan mangrove untuk 
tumbuh dan berkembang menjadi cukup dewasa

e. Keindahan bentang darat 

 Adanya keindahan bentang darat mangrove di 
daerah pesisir KKMB memungkinkan pemanfaatan hutan 
mangrove untuk tujuan rekreasi (khususnya ekoturisme). 
Hutan rekreasi mangrove merupakan teknik yang rela�f 
baru dalam pengelolaan hutan mangrove. Bentuk 
pengelolaan hutan ini akan memberikan keuntungan 
ganda, karena kita dapat memperoleh manfaat ekonomis 
tanpa langsung mengeksploitasi mangrove itu sendiri. 
Dari segi kelestarian sumberdaya, pemanfaatan hutan 
mangrove untuk tujuan rekreasi (khususnya ekoturisme) 
di hutan mangrove sangat bergantung pada kualitas dan 
eksiscensi ekosistem mangrove tersebut. Berdasarkan 
pengalaman, pengelolaan hutan rekreasi mangrove yang 
telah dilakukan oleh beberapa negara seper� Okinawa 
(Jepang), Amerika Serikat, Australia, New Zealand, Trinidad, 
Venezuela, Pagbilao (Filipina), Singapura, Malaysia, dan 
Tri�h (Indonesia), terbuk� bahwa dari segi ekonomis dan 
sosial dapat memberikan keuntungan dan dari segi ekologis 
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dapat melestarikan keberadaan ekosistem mangrove (Hamilton 
dan Snedaker, 1984).

 Prospek pemanfaatan hutan mangrove untuk tujuan 
rekreasi adalah cukup cerah, karena berdasarkan fakta umumnya 
para wisatawan di belahan bumi manapun berorientasi pada 
pemandangan kawasan pantai yang indah dan atraksi adat is�adat 
penduduk setempat. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa hutan 
mangrove yang dikelola secara baik juga dapat berfungsi ganda 
sebagai daerah rekreasi dan penghasil produk (terutama kayu) 
secara berkelanjutan.

 Menurut Kusmana dan Istomo (1993), beberapa potensi 
ekosistem mangrove yang merupakan modal pen�ng bagi tujuan 
rekreasi adalah: a) Bentuk perakaran yang khas yang umum 
ditemukan pada beberapa jenis vegetasi mangrove, seper� akar 
tunjang (Rhizophora spp.), akar lutut (Bruguiera spp.), akar pasak 
(Sonnera�a spp. dan Avicennia spp. ), akar papan (Heri�era spp.), 
dll; b) Buahnya yang bersifat viviparious (buah berkecambah 
semasa masih menempel pada pohon) yang diperlihatkan oleh 
beberapa jenis vegetasi mangrove, seper� jenis-jenis yang 
tergolong pada suku Rhhizophoraceae; c) Adanya zonasi yang 
sering berbeda mulai dari pinggir pantai sampai pedalaman 
(transisi dengan hutan rawa); d) Berbagai jenis fauna dan flora 
yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove, dimana jenis fauna 
dan flora tersebut kadang-kadang jenis endemik bagi daerah 
yang bersangkutan; e) Atraksi adat-is�adat tradisional penduduk 
setempat yang berkaitan dengan sumberdaya mangrove; f) Saat 
ini, nampaknya hutan-hutan mangrove yang dikelola secara 
rasional untuk pertambakan/tambak tumpang-sari, penebangan, 
pembuatan garam, dan lain-lain bisa menarik para wisatawan. 

f.  Hutan Mangrove di KKMB juga dapat berfungsi sebagai 
sarana pendidikan dan peneli�an 

 Ekosistem mangrove merupakan ekosistem unik, karena 
mencakup ekosistem darat dan laut. Oleh karena itu, suatu 
ekosistem mangrove dihuni berbagai biota daratan dan akua�k. 
Keadaan yang khas adalah merupakan daya tarik tersendiri untuk 
sarana pendidikan dan peneli�an baik yang menyangkut faktor 
biofisik maupun faktor sosial ekonomis dalam rangka menunjang 
pengelolaan sumberdaya haya� yang rasional di daerah pesisir 
KKMB Kota Tarakan.
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2.  Fungsi mangrove pada level sumberdaya (primary 
bio�c component) di KKMB Kota Tarakan

a.  Fauna 

 Fauna yang berada di ekosistem mangrove KKMB terdiri 
atas fauna daratan dan fauna laut. Menurut Macnae (1968), fauna 
yang hidup di ekosistem mangrove terdiri dari Fauna Daratan dan 
fauna laut.

 Umumnya fauna darat hanya menggunakan ekosistem 
mangrove sebagai tempat mencari makan dan atau perlindungan. 
Di Indonesia dikenal hanya satu jenis fauna darat yang seluruh 
siklus hidupnya bergantung pada habitat mangrove, yaitu 
bekantan (Nasalis larvatus) yang penyebarannya terbatas di 
Kalimantan di antaranya adalah di KKMB Kota Tarakan. 

 Selain bekantan ada beberapa jenis fauna lain yang 
hidup di kawasan ekosistem mangrove seper�: a) Beberapa jenis 

burung yang berasosiasi dengan mangrove adalah Phalacrocorax 
carbo, P. melanogaster, P. niger, Anhinga anhinga, Egre�a spp., 
Halcyon chloris, dan lain-lain; b) Jenis-jenis fauna amphibi yang 
sering ditemukan di mangrove adalah Rana cancrivora dan Rana 
limnocharis. Sedangkan jenis-jenis Rep�lia yang sering dijumpai 
adalah Crocodilus porosus, Varanus salvator, Trimeresurus 
wagleri, T. purpureomaculatus, Boiga. dendrophila, Fordonia 
leucojbalia, Bi�a hydroides, Cerberus rhynchops, dan lain-lain; c) 
Beberapa jenis mamalia yang dijumpai di mangrove adalah Nasalis 
larvatus, Presby�s cristatus, Cercoppithecus mi�s, Macaca irus, 
Sus scrofa, Kerpestes spp., dan lain-lain; d) Jenis serangga yang 
menghuni habitat mangrove, yang mana umumnya didominasi 
oleh nyamuk. Jenis-jenis serangga tersebut adalah semut, Aedes 
pembaensis, Anopheles spp., Culicoides spp., dan lain-lain. 

 Selanjutnya fauna laut merupakan elemen utama dari 
fauna ekosistem mangrove. Fauna laut di mangrove terdiri 
atas dua komponen, yaitu infauna yang hidup di lobang-lobang 
di dalam tanah, dan epifauna yang bersifat mengembara di 
permukaan tanah. 

 Fauna laut di ekosistem mangrove memperlihatkan dua 
pola penyebaran, yaitu Fauna yang menyebar secara ver�kal 
(hidup di batang, cabang dan ran�ng, dan daun pohon) yakni 
berbagai jenis Moluska, terutama keong-keongan, misalnya 
Li�orina scrabra, L. melanostoma, L. undulata, Cerithidea spp., 
Nerita birmanica, Chthalmus wi�hersii, Murex adustus, Balanus 
amphitrite, Crassostraea cuculata, Nannosesarma minuta, dan 
Clibanarius longitarsus; dan fauna yang menyebar secara horizontal 
(hidup di atas atau di dalam substratum) yang menempa� 
berbagai �pe habitat sebagai berikut: (a) Hutan Bruguiera dan 
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semak Ceriops (Sarma�um spp., Helice spp., Ilyoggrapsus spp., 
Sesarma spp., Metopograpsus frontalis, M. thukuhar, M. messor, 
Cleistosma spp., Tylodiplax spp., Ilyoplax spp., Thalassina anomala, 
Macrophthalmus depressum, Paracleistostoma depressum, U�ca 
spp., Telescopiu telescopiu, Uca spp., Cerithidea spp., dan lain-
lain); (b) Hutan Rhizophora (Metopograpsus la�frons, “Alpeid 
prawn’, Macrophthalmus spp., Telescopium telescopium, dan 
lain-lain); (c)Mintakat pinggir pantai dan saluran (Scartelaos 
viridus, Macrophthalmus latreillei, Boleophthalmus chrysospilos, 
Tachypleus gigas, Cerberus rhysospilos, Tacchypleus gigas, 
Cerberus rhynchops, Syncera brevicula, Telescopium telescopi-um, 
Epixanthus dentatus, Eurycarcinus integrifrons, Heteropanope 
eucratoides, dan lain-lain). 

b. Flora 

 Menurut Umali et al. (1987) dalam Kusmana (2009), 
sampai saat ini dilaporkan sekitar 130 jenis tumbuhan di 11 
negara Asia-Pasifik, diantaranya di Indonesia terdapat 101 jenis 
(Kusmana, 1993a). 

 Dalam skala komersial, berbagai jenis kayu mangrove 
dapat digunakan sebagai: (a) “chips” untuk bahan baku kertas, 
terutama jenis Rhizophcra spp. dan Bruguiera spp., (b) penghasil 
industri papan dan plywood, terutama jenis Bruguiera spp. dan 
Heri�era li�oralis; (c) tongkat dan �ang pancang (“scalfold”), 
terutama jenis Bruguiera spp., Ceriops spp., Oncosperma sp. dan 
Rhizophora apiculata; (d) kayu bakar dan arang yang berkualitas 
sangat baik. Sudah sejak lama, berbagai jenis tumbuhan mangrove 
dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat pesisir.

3.2.  Bekantan: Kekayaan Genetik dan Spesies          
yang Dilindungi dari Kepunahan

3.2.1. Morfologi dan Taksonomi Bekantan

 Bekantan (Nasalis larvatus) merupakan salah satu primata 
endemik Pulau Kalimantan (Groves, 2001, Bismark, 2010). 
Jenis ini dikenal dengan sebutan monyet belanda, bekara atau 
warek belanda. Deskripsi jenis ini adalah hidung panjang dan 
menggantung (pendulus). Rambut tubuh umumnya pucat abu-
abu kekuningan hingga tengguli, muka cokelat, ekor dan pantat 
kepu�han dan muka �dak ditutupi rambut. Punggung berwana 
cokelat kemerahan. Panjang ekor dibandingkan panjang badan 
110-120 %. Jantan dewasa memiliki warna pucat di sisi dan 
bagian muka dengan hidung lebih besar dibandingkan be�nanya. 
Panjang badan jantan 660-762 mm dengan berat badan 16-22,5 
Kg, panjang badan be�na 533-609 mm dengan berat badan 
7-11 Kg (Atmoko dkk, 2012).  Bekantan merupakan monyet yang 
berukuran besar yang memiliki perbedaan yang tampak antara 
jantan dan be�na/seksual dimorphisme (Meijaard dan Nijman, 
2000).
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 Taksonomi bekantan menurut IUCN 
(2014) adalah sebagai berikut :
Kingdom  : Animalia
Pylum   : Chordata
Class   : Mammalia
Oder   : Primata
Suborder  : Haplorrhini
Infraorder  : Simiiformes
Superfamily  : Cercopithecoidea
Family   : Cercopithecidae
Subfamily  : Colobinae
Genus   : Nasalis
Species  : Nasalis larvatus Wurmb
Sub Species  : Nasalis larvatus ssp. larvatus
                             Nasalis larvatus ssp. Orientalis

 Selain nama jenis tersebut, bekantan 
memiliki �ga sinonim nama ilmiah, yaitu : Nasalis 
capistratus Kerr, Nasalis nasica Lacépède dan 
Nasalis recurvus Vigors & Horsfield. 

Gambar 3.2. Bekantan (Nasalis larvatus)
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3.2.2. Distribusi dan Populasi

 Bekantan hanya ditemukan di Pulau 
Kalimantan, biasanya ditemukan hidup pada hutan 
rawa, rawa gambut, muara pinggir sungai dan 
mangrove. Keberadaan bekantan sangat tergantung 
kepada kualitas ekosistem lahan basah, terutama 
mangrove dan hutan sempadan sungai (Bismark, 
2010). Menurut Meijaard dan Nijman (2010), lebih 
dari 20 % populasi bekantan ditemukan di kawasan 
pantai, 18 % ditemukan pada jarak 100-200 Km 
dari pantai, 16 % ditemukan pada jarak 20-100 Km 
dari pantai dan 58 % ditemukan pada jarak 50 Km 
dari pantai. Proporsi populasi yang lebih kecil juga 
ditemukan antara 300-750 Km dari pantai. Sebagian 
besar dari habitat bekantan berada pada ke�nggian 
di bawah 200 m dpl dan sebagian kecil ditemukan 
hinggal 350 m dpl. 

 Gambar 3.3. Ti�k perjumpaan bekantan di Gunung Palung (1), 
Kendawangan (2), Danau Sentarum (3), Sambas Paloh (4), Tanjung Pu	ng (5), 
Sungai di Kalimantan Tengah (6), Hilir Sungai Barito (7), Pulau Laut (8), Teluk 
Balikpapan (9), Sungai dan danau Mahakam (10), Sungai Kedang Kepala (11), Kutai 
(12), Sungai Kayan (13), Sangkuliran (14), Sungai Sesayap, Sebuku, Sembakung 
(15) dan Delta Mahakam (16) (Meijard dan Nijman, 2000).
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Gambar 3.4. 
Distribusi sub jenis bekantan di Pulau Kalimantan 

(IUCN, 2014).

 Dua sub jenis bekantan, N.l.larvatus  tersebar di 
seluruh Pulau Kalimantan, kecuali bagian �mur laut yang 
dihuni oleh sub jenis N.l.orietalis (Atmoko dkk, 2012). 
Menurut Menangsang dkk (2005) pada Popula�on 
Habitat and Viability Analysis (PHVA) tahun 2004, total 
populasi bekantan di Pulau Kalimantan selain wilayah 
Serawak dan Sabah terdapat sekitar 9.200 individu, hal 
tersebut menurun dari es�masi yang dilakukan Bismark 
(1997) sebanyak 144.000 individu.  Kepadatan populasi 
bekantan di pada berbagai lokasi berkisar antara 8,3-58 
individu/km2, dimana kepadatan ter�nggi berada pada 
kawasan hutan mangrove (Bismark, 2010). Menurut 
Yeager dan Blondal, kepadatan bekantan pada habitat 
yang sangat terdegradasi dapat mencapai 9 individu/
km2, habitat yang terdegradasi 25 individu/km2, 
habitat yang sebagian terdegradasi 33 individu/km2, 
dan habitat yang sedikit atau �dak terdegradasi 62 
individu/km2. Hal tersebut disebabkan oleh sensi�fitas 
bekantan terhadap gangguan, oleh karena itu, populasi 
bekantan dapat dijadikan sebagai parameter �ngkat 
gangguan, terutama pada kawasan hutan mangrove 
dan sempadan sungai.

3.2.3. Ekologi dan Perilaku Bekantan

 Bekantan merupakan primata yang sebagian 
besar makanannya adalah daun (folivorous), terutama 
daun-daun muda atau buah yang muda. Hal tersebut 
didukung oleh adaptasi sistem pencernaan berlambung 
ganda (rumina�a) (Soerianegara dkk, 1994). 
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 Proporsi makan bekantan sebagian besar adalah daun, 
kemuidian buah, bunga  dan kulit pohon, serangga, kepi�ng dan 
beberapa makanan lain (Bismark, 1995). Pada populasi bekantan 
semi-liar di Kawasan Konservasi Mangrove Bekantan (KKMB) Kota 
Tarakan yang diberi makan tambahan mengalami perbedaan 
proporsi, walaupun paling banyak mengkonsumsi daun, namun 
proporsinya berbagi dengan buah (Gambar 3.5.). Perubahan 
ini disebabkan oleh intervensi pemberian makanan tambahan 
berupa buah pisang yang masih muda.

 Selain kebutuhan makanan, bekantan membutuhkan 
air untuk keperluan minum dan berenang. Sungai termasuk 
komponen ekologis yang mempengaruhi pemilihan habitat oleh 
bekantan di hutan bakau. Sungai yang panjang, lebar dan dalam 
memungkinkan terbentuknya hutan bakau �pe ”riverine”, pada 
habitat ini pohon bakau rela�f �nggi dan besar serta tersedia 

Gambar 3.5. Makanan Bekantan

sumber air tawar bagi bekantan (Bismark, 1995). Sedangkan 
pada sungai-sungai kecil, pendek dan dekat dengan laut sangat 
dipengaruhi oleh air laut. Kondisi ini kurang mendukung terhadap 
ak�fitas bekantan, terutama untuk minum (Atmoko dkk., 2007).
Dalam hal reproduksi, kematangan seksual pada bekantan be�na 
adalah 5 tahun, dengan lama masa kehamilan selama 166 hari, 
se�ap kali kelahiran jumlah anaknya adalah sebanyak 1 ekor 
dengan berat sekitar 450 g, dengan interval antar kehamilan 
selama 1,48 tahun dan rata-rata kelahiran 0,68/tahun (Primata 
Info Net, 2010).

 Penurunan populasi bekantan juga dipengaruhi oleh 
keberadaan predator. Jenis predator bagi bekantan diantaranya 
adalah biawak (Varanus salvator), macan dahan (Neofelis nebulosa), 
ular sanca (Python re�culata), buaya (Crocodylus siamensis), ular 
kobra (Ophiophagus hannah) (Bismark, 2004) dan macan dahan 
(Neofelis diardi) (Matsuda, dkk. 2008). Dalam upaya menghindri 
predator, pada umumnya bekantan menggunakan pohon yang 
�nggi, lurus, �dak banyak cabang, tajuk �dak bertautan dengan 
pohon lain dan �dak banyak tumbuhan merambatnya sebagai 
tempat �dur (Gadas, 1982).

 Yager (1989) menyebutkan bahwa bekantan memiliki 
daerah jelajah 125-137,5 Ha dengan 95,9% tumpang �ndih dengan 
kelompok lain. Selain itu, Bismark (1994) membuat ilustrasi �ga 
kelompok bekantan sebagai berikut :
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 Untuk mengurangi kompe�si makanan dan pohon �dur, 
bekantan biasanya akan berpindah dari satu pohon ke pohon 
yang lain se�ap hari dengan rata-rata 180 m atau antara 50-400 
m dari pohon sarang kelompok lainnya. Menurut Bismark (2010) 
bekantan begerak melintas rata-rata 500 m dari hutan sempadan 
sungai, 300-800 m di perkebunan karet, dan 800-2.000 m di hutan 
mangrove. Oleh karena itu, diperlukan minimal 500 m dari hutan 
sungai perlu dilindungi untuk konservasi bekantan. Bekantan 
biasanya �dur di pohon di sepanjang sungai sebagai salah satu 
proses adaptasi dari penyakit dan predator (Bismark 1994).

 Bismark (1994) yang melakukan peneli�an terhadap 
bekantan liar menyebutkan bahwa sebagian besar proporsi 
ak�vitas bekantan adalah makan, sedangkan menurut Amin (2013) 
yang melakukan peneli�an terhadap bekantan semi-liar di KKMB 
Kota Tarakan menyebutkan bahwa ak�vitas bekantan yang paling 
banyak dilakukan adalah Makan, namun selisih proporsinya �dak 
terlalu jauh dengan ak�vitas lain sebagaimana pada bekantan liar 
(Gambar 3.6.).

3.2.4. Konservasi Bekantan

Ancaman 

 Saat ini bekantan mengalami penurunan populasi 
yang dras�s, akibat terus menurunnya kualitas dan kuan�tas 
habitatnya. McNeely, dkk (1990) melaporkan luas habitat 
bekantan diperkirakan 29.500km2, dari luas tersebut, 40 persen 
diantaranya sudah berubah fungsi dan hanya 4,1 persen saja 

Gambar 3.6. Ak�vitas bekantan

Tabel 3.2. Tabel Ilustrasi kelompok bekantan

Kelompok Jumlah 

Individu 

Jelajah 

Harian 

(m) 

Daerah 

Jelajah 

(Ha) 

Tumpang 

Tindih 

(%) 

K 25 500 18,25 47,84 

O 17 516 19,44 62,82 

U 20 475 20,50 20,73 
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yang berada di kawasan konservasi. Padahal bekantan termasuk 
jenis yang sangat sensi�ve terhadap kerusakan habitat (Bismark, 
1995). 

 Diperkirakan 49 % bekantan hilang antaratahun 1990-
1995, habitat yang tersisa diperkirakan hanya 39 %, 15 % 
diantaranya berada di kawasan konservasi (Meijaard dan Nijman, 
2000). Rata-rata laju kahilangan habitat sebesar 2 % per tahun, 
�dak hanya di luar kawasan konservasi, namun juga di dalam 
kawasan konservasi (Bismark, 2010). 

 Ancaman terbesar terhadap kehidupan bekantan adalah 
menurunnya luas dan kualitas habitatnya. Perubahan tersebut 
terutama diakibatkan oleh penebangan kawasan hutan untuk 
dikonversi menjadi lahan pertanian, perkebunan kelapa sawit, 
pertambangan, pemukiman penduduk, pertambakan (ikan dan 
udang), industri, pembakaran hutan dan penebangan pohon. 
Pembukaan lahan tersebut mengakibatkan fragmentasi habitat 
dan mengisolasi antar kelompok bekantan.

 Selain itu, pencemaran sungai-sungai besar di Pulau 
Kalimantan merupakan jalur transportasi yang sangat pen�ng. 
Kapal-kapal angkutan dan termasuk juga kapal-kapal tongkang 
yang memuat berton-ton batubara menggunakan sungai-
sungai besar di Kalimantan. Bismark (1997) menyatakan bahwa 
�ngginya arus lalu lintas motor dan kapal air dapat menyebabkan 
meningkatnya konsentrasi logam berat baik pada tanah maupun 
pada akar Sonnera�a caseolaris. Padahal kandungan logam 
berat yang �nggi dapat menyebabkan kema�an S.caseolaris, 
selain karena tumpukan sampah, tumbuhan air yang padat dan 
A.aureum yang menutupi akar napas S. caseolaris.
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Status Konservasi

 Secara nasional, bekantan dilindungi berdasarkan 
Undang Undang No 5 tahun 1990 tentang Perlindungan Hutan 
dan Konservasi Alam  dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
RI No. 301/Kpts-II/1991. Secara internasional bekantan termasuk 
dalam Appendix I CITES (Conven�on on Interna�onal Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora), yaitu satwa yang 
secara internasional �dak boleh diperdagangkan dalam bentuk 
apapun sama sekali (Atmoko dkk. 2012)

 Jenis ini telah mengalami penurunan populasi di seluruh 
habitat aslinya akibat dari perburuan dan perusakan habitat 
yang terjadi terus menerus. Angka penurunannya sebesar lebih 
dari 50% (tapi kurang dari 80%) selama 3 generasi terakhir 
(sekitar 36-40 tahun). Pada tahun 1994 , total populasi bekantan 
adalah 114.000 Individu. Populasi utama, tersebar di 12 lokasi 
di seluruh Kalimantan. Supriatna (2004) menyebutkan bahwa 
hanya terdapat 15.000 individu dengan referensi laju deforestasi 
habitat 2,5 %. Manangsang dkk. (2005) memperkirakan bahwa 
hanya 9.200 individu. Apabila populasi bekantan adalah 114.000 
individu pada tahun 1994 dan 15.000 individu pada tahun 2004, 
maka dalam waktu 10 tahun terjadi penurunan populasi rata-rata 
10 % per tahun .

 Penurunan populasi bekantan ini sebagian besar 
disebabkan oleh hilangnya habitat dengan rata-rata 3,1 % per 
tahun (Bismark dan Iskandar 2002), hasil tersebut belum termasuk 
degradasi habitat sebesar 3,49 % per tahun ( Supriatna dkk. 2001). 
sehingga sejak tahun 2000 statusnya dalam da�ar merah (Redlist 
Species) IUCN (Interna�onal Union for the Conserva�on of Nature 
and Nature Resources), yaitu meningkat dari vulnerable (Rentan) 

pada tahun 1986-1996 menjadi endangered (teracam punah) 
pada tahun 2000 sampai sekarang (IUCN, 2014).

Konservasi Insitu

 Konservasi insitu merupakan upaya konservasi pada 
habitat asli dan masih terdapat populasi bekantan. Upaya ini 
biasanya dilakukaan di beberapa kawasan konservasi tersebut 
sepeteri Taman Nasional (TN) Kutai, TN Sebangau, TN Gunung 
Palung, TN. Danau sentarum, TN Tanjung Pu�ng, Cagal Alam (CA) 
Kendawangan, CA Pulau Kaget, CA Sambas Paloh, CA. Muara 
Kaman, CA. Mandor, Hutan Lindung (HL) Lesan, HL. Sungai Wain 
(di Indonesia); TN. Bako, HL. Gunung Pueh, HL. Kabili-Sepilok, TN. 
Klias, Suaka Margasatwa Kulamba, Sanctuary Satwaliar Lower 
Kinabatangan, Sanctuary Satwaliar Sungei Samunsam, HL. Ulu 
Segama (Malaysia) (Meijaard dkk., 2008).
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 Selain itu, di luar kawasan konservasi juga harus dijaga dan 
dilakukan pembinaan habitat. Bismark dkk. (2000) menyatakan 
bahwa hal yang perlu diperha�kan dalam merencanakan 
pengelolaan habitat bekantan adalah: status hutan, �pe hutan, 
keragaman jenis kawasan hutan, pola kegiatan pemanfaatan lahan 
oleh masyarakat di sekitar kawasan dan luas areal yang akan di 
bina. Kepas�an hukum terhadap pemanfaatan kawasan adalah 
masalah yang �mbul pada habitat bekantan yang berada di luar 
kawasan konservasi. Sehingga perlu pener�ban pemanfaatan 
kawasan secara tegas. Pembinaan habitat bekantan yang sudah 
rusak dapat dilakukan dengan menanam jenis-jenis tumbuhan 
sumber pakan atau jenis pohon tempat berak�fitas bekantan. 
Penanaman lebih diarahkan ke pengayaan jenis yang asli tumbuh 
di areal tersebut serta meminimalkan penanaman jenis baru.
Konservasi Exsitu

 Konservasi eksitu merupakana upaya konservasi di 
luar habitat aslinya dan �dak ada populasi bekantan, seper� 
penangkaran, kebun binatang dan taman safari. Penangkaran 
bekantan merupakan upaya yang �dak mudah, namun hal itu 
mungkin untuk dilakukan. Pada tahun 1975, kebun binatang 
di Basel, Berlin, Cologne, Colorado Springs, Dallas, Frankfurt, 
Milwaukee, San Diego, dan Stu
gart melaporkan mengoleksi 
bekantan berkisar antara satu sampai enam ekor, namun �dak 
satupun yang bertahan sampai saat ini. Pada tahun 1997, Kebun 
Binatang Twycross memelihara empat ekor, namun namun juga 
gagal memeliharanya. Kebun Binatang Bronx memiliki delapan 
orang pada tahun 1975, namun hanya bertahan dua ekor. 
Kurangnya informasi tentang kehidupan alaminya dan asupan gizi 
mungkin menjadi penyebab kegagalan penangkaran bekantan 

(Agoramoorthy dkk, 2004). Pada tahun 1998, Departemen 
Kehutanan menunjuk Kebun Binatang Surabaya untuk merawat 
61 ekor bekantan dari Pulau Kaget, Kalimantan Selatan. Namun 
karena stress selama transportasi, dehidrasi, dan penyakit seper� 
pneumonia dan enteri�s, 37 dari 61 monyet meninggal (Bismark, 
2010). 
 Bismark (2010) juga melaporkan penangkaran bekantan 
pertama yang sukses bekantan dilaporkan pada tahun 1993. 
Sebelumnya, sebagian besar bekantan ma� karena �ngkat stres 
yang �nggi. Pada awal 1998, bekantan yang dipelihara di Singapore 
Zoological Garden ( SZG ) melahirkan bayi (infant). Di Taman Safari 
Indonesia (TSI) di Cisarua Bogor bekantan sukses ditangkar dengan 
memakan 37 % sayuran , 4 % protein , 50 % daun , dan 9 % dari 
buah-buahan. Jenis daun yang dimakan bekantan di Taman Safari 
Indonesia adalah Cinnamomum sp., Ficus Benyamina, Pterocarpus 
indicus, Paraserianthes falcataria, Terminalia ca�apa, Artocarpus 
heterophylla, dan Ficus sp. Pengetahuan tentang komposisi 
makanan dan kandungan gizi akan mendukung percepatan 
program konservasi exsitu untuk Bekantan yang tentunya harus 
didasari juga oleh pengetahuan tentang ekologi dan perilakunya. 
Konservasi exsitu dapat digunakan sebagai sarana pendidikan 
konservasi untuk meningkatkan kesadaran mengenai konservasi 
bekantan di habitat aslinya.
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4.1. Sejarah KKMB

 Kota Tarakan menetapkan kawasan 
hutan berdasarkan  pemanfaatannya,  secara 
ekologis dan biologis terbagi ke dalam  hutan  
lindung  dan  hutan  konservasi dengan tujuan 
khusus, salah satunya kawasan konservasi 
mangrove bekantan (KKMB) Kota Tarakan. 
Kawasan tersebut  difungsikan sebagai  lokasi  
pendidikan  tentang  tumbuhan mangrove dan 
keanekaragaman jenis haya�, terutama bekantan. 
Strategi pengelolaan  dan  pengembangan  
selanjutnya mengarahkan kawasan ini sebagai 
obyek ekowisata mangrove (Badan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, 2010).

 KKMB  terletak  di  Jalan Gadjah Mada, 
Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Kota Tarakan 
Barat. Posisi geografisnya terletak  pada ��k 

BAB IV
PERAN KKMB DALAM PELESTARIAN 

MANGROVE DAN BEKANTAN

koordinat   LU 03018’19,8”  dan  BT 1170 34’37,5”.  
Lokasi KKMB di sebelah selatan berbatasan 
dengan PT Minahusa Aurora, di  sebelah utara  
dengan  PT  Gusher  Tarakan,  di  sebelah  �mur  
dengan  Jalan  Gajah  Mada, dan  di  sebelah  
barat  dengan  pemukiman penduduk Sawitri 
dkk (2013).  

 KKMB Kota Tarakan ditetapkan pada 
tahun  2001 seluas sembilan hektar dengan 
tujuan  untuk  melindungi  ekosistem  mangrove  
termasuk di dalamnya satwa endemik Kalimantan  
yaitu  bekantan  (Nasalis  larvatus Wurmb,  1787)  
(Sawitri dkk, 2013).  Pada tahun 2003 pengelola  
KKMB  membangun fasilitas  berupa  jembatan,  
menara  pengamatan, gazebo,  perpustakaan,  
dan  karan�na  untuk pemeriksaan kesehatan 
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satwa. Kemudian, pada tahun 2006 KKMB diperluas menjadi 22 
ha atas kesepakatan dan dukungan Pemerintah Kota Tarakan dan 
DPRD Kota Tarakan. Selain pemerintah, pihak swasta dan lembaga 
swadaya masyarakat juga turut membantu KKMB dalam bentuk 
restorasi dan peneli�an seper� World Wildlife Fund (WWF),  PT 
Minanusa Aurora, Nichirei  Fresh  Ltd, Ganko  Food  Industries,  
Provident  Indonesia  Energy,  PT  Medco,  dan  PT  PLN (Badan  
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, 2010).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pengembangan KKMB Kota Tarakan ditujukan untuk 
melestarikan ekosistem mangrove dan satwaliar dalam 
perkembangannya  diarahkan  sebagai  daerah  tujuan  ekowisata  
alterna�f  (Yusuf,  2008), karena hal tersebut dapat memberikan 
kesempatan bagi para wisatawan  untuk  menikma�  keindahan  

alam dan  budaya  lokal  serta  mempelajari  tentang  pen�ngnya  
berbagai  ragam  mahluk hidup  di hutan yang berada di tengah 
kawasan perkotaan dan mudah diakses. Hingga saat ini, KKMB 
Kota Tarakan menjadi salah  satu  icon  Kota  Tarakan. 

4.2. Kondisi Ekologis KKMB

4.2.1 Ekosistem Mangrove

 Ekosistem mangrove di KKMB Kota Tarakan merupakan 
salah satu habitat pen�ng bagi kominitas mangrove dan beberapa 
keanekaragaman haya� lainnya yang hidup di dalamnya. Untuk 
memperoleh data jumlah pohon dan anakan mangrove, dilakukan 
pada 35 plot sampling, seper� dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 4.1. 
Jenis anakan mangrove yang ditemukan di plot pengamatan

Tabel 4.1. 
Jumlah plot sampling, individu dan jenis

Parameter Pohon Anakan 
Jumlah plot sample 35 35 
Luas tiap Plot (m2) 400 1 
Luas tiap Plot (Ha) 0,04 0,0001 
luas Sample (Ha) 1,4 0,0035 
Jumlah individu 
sampling 

1790 235 

Jumlah Jenis sampling 15 7 
Indeks H' 1,642812831 1,085725275 
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 Berdasarkan hasil peneli�an yang dilakukan di KKMB Kota 
Tarakan, terdapat 27 jenis tumbuhan yang ditemukan secara 
keseluruhan dan 15 jenis tumbuhan yang ditemukan pada plot 
pengamatan dan dianalisis jenis tersebut adalah Aegieceras 
corniculatum, Avicennia alba, Avicennia lanata, Avicennia 
marina, Brugueria gymnorrhiza, Brugueria parviflora,  Bruguiera 
cylindrical, Ceriops tagal, Delonix regia, Nypa fru�cans,  Rhizophora 
apiculata, Rhizophora mucronata, Sonnera�a alba, Terminalia 
catapa, dan Xylocarpus granatum. 15 jenis tersebut merupakan 
jenis mangrove yang paling banyak dijumpai, sedangkan beberapa 
jenis lainnya hanya ditemukan di bagian pinggir kawasan dengan 
metode eksplorasi (Gambar 4.2.). Hal ini didukung oleh pendapat 
Tomlinson (1986) yang menyatakan bahwa jenis-jenis tersebut 
umum dijumpai di kawasan hutan mangrove pesisir pantai 

kawasan indo-malesia (Indonesia dan Malaysia) yang merupakan 
pusat biogeografi. 

 Jumlah dan persentase jenis mangrove yang paling 
banyak  di temukan di kawasan KKMB untuk jenis pohon adalah 
dari jenis Rhizophora apiculata dengan total 874 individu dan 
peringkat kedua jenis Sonnera�a alba total 409 individu (Gambar 
4.2.). Untuk jenis anakan yang paling bannyak di temukan 
adalah jenis Rhizophora apiculata dengan total 147 individu 
dan Bruguiera parviflora dengan total 57 individu (Gambar 
4.2.). Sedangkan jumlah individu terendah untuk jenis pohon 
adalah dari jenis Delonix regia dengan total 2 individu dan jenis 
Xylocarpus granatum dengan total 2 individu (Gambar 4.2.). 
Dari hasil pengamatan terlihat bahwa jenis Rhizophora apiculata 
paling mendominasi di kawasan KKMB dan paling banyak jumlah 
ditemukan baik jenis pohon maupun jenis anakan. Kemudian di 
susul oleh jenis Sonnera�a alba untuk jenis pohon dan Bruguiera 
parviflora untuk jenis anakan. hal ini terlihat dari pola distribusi 
jenis mangrove tersebut yang menyebar di lokasi pengamatan 
dan membentuk tegakan murni mangrove di KKMB. Jenis-jenis 
tersebut juga sangat berperan pen�ng dalam pembentukan 
ekosistem hutan mangrove di KKMB. Kenyataan ini didukung 
oleh Bengen, 2002 bahwa daur hidup yang khusus dari famili 
Rhizophoraceae ( Rhizopora sp dan Bruguiera sp) dengan benih 
yang dapat berkecambah pada waktu masih berada pada 
tumbuhan induk sangat menunjang pada proses distribusi yang 
luas dari jenis ini pada ekosistem mangrove.   

 Struktur komunitas mangrove di KKMB Dari perhitungan, 
dapat diketahui bahwa komunitas mangrove untuk �ngkat 
pertumbuhan pohon di seluruh stasiun disusun oleh 15 jenis 

 
Gambar 4.2. 

15 jenis pohon mangrove yang ditemukan di plot pengamatan
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mangrove, antara lain Aegieceras corniculatum, Avicennia alba, 
Avicennia lanata, Avicennia marina, Brugueria gymnorrhiza, 
Brugueria parviflora, Bruguiera cylindrical, Ceriops tagal, 
Delonix regia, Nypa fru�cans,  Rhizophora apiculata, Rhizophora 
mucronata, Sonnera�a alba, Terminalia catapa, dan Xylocarpus 
granatum. Jenis Rhizophora apiculata merupakan jenis yang 
paling mendominasi dan mempengaruhi kestabilan komunitas 
dengan INP (Indeks Nilai Pen�ng) ter�nggi sebesar 150,607% 
untuk jenis pohon dan 111,390 untuk jenis anakan (Gambar 4.2.). 
Di susul oleh jenis Sonnera�a alba dengan INP sebesar 44,685% 
untuk jenis pohon dan Bruguiera parviflora sebesar 45,186% 
untuk jenis anakan (Gambar 4.2.). Dari hasil pengamatan terlihat 
Rhizophora apiculata mendominasi �ap kawasan peneli�an di 
KKMB bannyak terlihat di tengah-tengah kawasan dan yang selalu 
di pengaruhi oleh pasang surut air laut.  Hal ini sesuai dengan 
struktur zonasi mangrove, di mana jenis tanaman ini merupakan 
tanaman mangrove tengah yang masih dipengaruhi oleh pasang 
surut air laut 2-3 kali sehari dengan durasi genangan sekitar dua 
jam (Noor et al., 1999).

 Dominasi Rhizophora apiculata untuk jenis pohon 
dan anakan ditunjang oleh pola adaptasi dengan lingkungan 
pasang surut melalui sistem akar udara dan akar tunjang yang 
berkembang sangat intensif melengkung dari batang pokok dan 
juga berasal dari cabang bawah (Jamili, et al., 2009). Di samping 
itu, keberadaan jenis Rhizophora apiculata mangrove tersebut 
terkait dengan kandungan substrat tanah yang menjorok ke 
arah daratan memilki kandungan tekstur tanah liat (60,3%) lebih 
banyak, karakteris�k tanah yang sangat subur ini menggumpal 
menggumpal dan saling melekat apabila basah, tetapi mudah 

pecah apabila kering (Villes & Spencer, 1993 dalam Romadhon, 
2008). Berdasarkan kondisi substrat, menurut Chapman (1997) 
dalam Noor et. Al (1999), sebagian besar jenis-jenis mangrove 
tumbuh dengan baik pada tanah berlumpur, terutama di daerah 
dimana endapan lumpur terakumulasi. Kondisi substrat ini juga 
secara khusus memperlihatkan adanya �ngkatan pola zonasi 
pertumbuhan mangrove. Kondisi substrat di lokasi pengamatan 
bervariasi antara tanah berpasir, pasir, lumpur dan karang 
ma�. Untuk jenis Rhizophora apiculata dominan berada di 
substrat berlumpur. Hal ini ditemukan di hampir semua blok 
pengamatan.

 Selain itu terlihat juga jenis yang mendominasi pada 
struktur komunitas mangrove di KKMB yaitu jenis Sonnera�a alba. 
Jenis ini terlihat mendominasi di daerah perluasan KKMB dengan 
diameter pohon yang �dak terlalu besar di banding dengan 
diameter pohon jenis Rizhopora apiculata. Jenis Sonnera�a alba 
mendominasi di areal perluasan dengan lahan yang lebih terbuka 
dan lebih dekat kearah laut menunjukan pertumbuhan yang cukup 
bagus. Hal ini dikarenakan jenis ini merupakan jenis mangrove 
pionir yang berbatasan langsung dengan laut dan bertoleransi 
terhadap waktu penggenangan air pasang yang cukup lama 
(Wintarto, 2005 dalam Ardiansyah et al., 2012), serta tumbuh 
baik di tanah bersubstrat pasir (de Jesus, 2012). Hal ini sejalan 
dengan apa yang dikemukakan oleh Noor, dkk (1999) bahwa di 
daerah pantai terbuka, dapat ditemukan Sonnera�a alba dan 
Avicennia alba.

 Tingginya nilai INP untuk jenis Rhizophora apiculata dan 
Sonnera�a alba dapat di dukung dengan data kerapatan jenis 
mangrove tersebut di komunitas mangrove KKMB. Terlihat pada 
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 Kerapatan rela�f ter�nggi untuk jenis Rhizophora apiculata 
dan Sonnera�a alba merupakan tumbuhan perin�s dan pioneer 
serta dapat tumbuh pada lumpur yang lembek. Kerapatan R. 
apiculata yang cukup �nggi mengindikasikan air laut dengan 
pH cukup �nggi karena bersifat basa yang terdapat di daerah 

Tabel 4.3. 
Jumlah struktur komunitas ekosistem anakan mangrove

cylindrica 
Ceriops tagal 1,285 4,598 0,017 5,900 
Delonix regia 0,112 0,575 0,001 0,687 
Nypa fruticans 4,804 7,471 0,138 12,414 
Rhizophora 
apiculata 

48,827 18,966 82,814 150,607 

Rhizophora 
mucronata 

0,615 4,023 0,007 4,645 

Sonneratia alba 22,849 8,621 13,215 44,685 
Terminalia 
catapa 

0,279 0,575 0,007 0,862 

Xylocarpus 
granatum 

0,112 0,575 0,000 0,687 

Jenis Anakan KR FR INP 

Avicennia lanata 0,851 4,651 5,502 
Bruguiera parviflora 24,255 20,930 45,186 
Ceriops tagal 1,277 4,651 5,928 
Nypa fruticans 3,404 2,326 5,730 
Rhizophora apiculata 62,553 48,837 111,390 
Rhizophora mucronata 5,957 13,953 19,911 
Sonneratia alba 1,702 4,651 6,353 

Tabel 4.2. 
Jumlah struktur komunitas ekosistem pohon mangrove

Jenis Pohon KR FR DR INP 

Aegieceras 
corniculatum 

1,117 3,448 0,011 4,577 

Avicennia alba 6,927 10,920 1,944 19,791 
Avicennia 
lanata 

4,078 11,494 0,699 16,271 

Avicennia 
marina  

2,291 9,195 0,318 11,804 

Brugueria 
gymnorrhiza 

1,397 4,023 0,117 5,537 

Brugueria 
parviflora 

4,469 12,069 0,675 17,214 

Bruguiera 0,838 3,448 0,035 4,321 

tabel nilai KR (Kerapatan Rela�f) ter�nggi adalah Rhizophora 
apiculata sebesar 48,827 batang/ha dan Sonnera�a alba sebesar 
22,849 batang/ha. Sedangkan nilai KR terendah adalah jenis 
Xylocarpus granatum dan Delonix regia jumlah sebesar 0,112 
batang/ha. Kerapatan mangrove dewasa merupakan jumlah 
tegakan seluruh individu mangrove pada suatu area. Kerapatan ini 
dinyatakan dalam jumlah tegakan perhektar area. Kerapatan jenis-
jenis mangrove nampak berbeda di kawasan peneli�an KKMB, 
hal ini disebabkan adanya kompe�si dalam perolehan unsur hara 
dan matahari. Selain itu, faktor substrat dan pasang surut air laut 
memberikan pengaruh dan perbedaan yang nyata. Dahuri (2003), 
menyatakan bahwa �ngkat pertumbuhan mangrove dipengaruhi 
oleh suplai air tawar dan salinitas, pasokan nutrient, dan stabilitas 
substrat. 
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tergenang air laut dan kandungan garam yang �nggi (Arief, 2003). 
Sedangkan untuk kerapatan rela�f jenis terendah untuk jenis   
Xylocarpus granatum di karnakan kalah dalam persaingan ruang 
dan unsur hara serta cahaya matahri. Selain itu, disebabkan oleh 
tanah pada lokasi sampling berlumpur dangkal, sehingga jenis ini 
�dak cocok.

 Pola distribusi jenis mangrove pada komunitas mangrove 
KKMB umumnya menyebar. Perbedaan pola penyebaran jenis 
mangrove tersebut kemungkinan karena adanya perbedaan 
tempat tumbuhnya mangrove, dan faktor fisik lingkungan antara 
lain genangan air laut. Selain itu perbedaan pola penyebaran 
disebabkan oleh karena se�ap spesies memiliki karakeris�k 
habitat tersendiri, antara lain ada spesies tertentu yang hanya 
ditemukan di pantai-pantai teluk yang dangkal, estuaria, delta 
dan daerah pantai yang terlindung. 

 Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Noor, 
dkk (1999) bahwa di daerah pantai terbuka, dapat ditemukan 
Sonnera�a alba dan Avicennia alba, sementara itu di sepanjang 
sungai yang memiliki kadar salinitas yang lebih rendah umumnya 
ditemukan Nypa fru�cans dan Rhizophora apiculata. Selain itu, 
mangrove dapat ditemukan juga berada di sepanjang sungai berair 
payau atau berawa hingga hampir tawar, biasanya didominasi 
oleh komunitas Nypa atau Sonnera�a. Menurut Kartawinata, 
Adisoemarto, Soemodihardjo, dan Tantra (1978) bahwa sifat-
sifat tanah atau keadaan mineralogi dan fisik dapat berpengaruh 
pada distribusi mangrove. Pengaruh faktor tanah ini antara lain 
pada penyebaran marga Rhizophora dan brugueira  tumbuh 
pada lumpur yang dalam dan lembek. Selain itu salinitas dapat 
berpengaruh pada distribusi mangrove. Kondisi salinitas sangat 

mempengaruhi mangrove. Berbagai jenis mangrove mengatasi 
kadar salinitas dengan cara berbeda-beda. Beberapa diantaranya 
secara selek�f mampu menghindari penyerapan garam dari 
media tumbuhnya, sementara beberapa jenis yang lainnya 
mampu mengeluarkan garam dari kelenjar khusus pada daunnya. 
Avicennia merupakan marga yang memiliki kemampuan toleransi 
terhadap kisaran salinitas yang luas dibandingkan dengan marga 
lainnya.

 Di daerah perluasan KKMB  banyak di temukan jenis 
mangrove dari marga Sonera�a dan Avicennia. Noor, dkk (1999) 
mengemukakan bahwa di daerah pantai terbuka, dapat ditemukan 
Sonnera�a alba dan Avicennia alba, sementara itu di sepanjang 
sungai yang memiliki kadar salinitas yang lebih rendah umumnya 
ditemukan Nypa fru�cans. Selain itu dapat ditemukan mangrove 
juga berada di sepanjang sungai berair payau atau berawa hingga 
biasanya didominasi oleh komunitas Nypa atau Sonnera�a. Dari 
pernyataan diatas sesuai dengan kondisi distribusi jenis mangrove 
yang ada di kawasan KKMB Kota Tarakan.

 Dari Tabel 4.3. dapat diketahui bahwa nilai indeks 
keanekaragaman (H’) Shannon-Wiener komunitas mangrove 
di hutan mangrove KKMB untuk semua �ngkat pertumbuhan 
mangrove berada dalam kisaran 0 – 1. Berdasarkan kriteria 
dalam Barbour et al., 1987, kisaran nilai ini menunjukkan bahwa 
keanekaragaman jenis di ekosistem mangrove KKMB termasuk 
rendah. kondisi ini menunjukkan jenis vegetasi mangrove yang 
terbatas seper� yang terdapat di Sungai Sedodo, Demak (H’ = 
0,23-0,63) (Wintarto, 2005 dalam Ardiansyah et al., 2012). Hal ini 
diperkuat dari hasil peneli�an Reny Sawitri et al., (2013) bahwa 
Indeks keanekaragaman (H’) di KKMB pada hutan mangrove 
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alami (H’ = 0,22-0,71) maupun kawasan perluasan (H’ = 0,22-
0,72)  KKMB termasuk rendah.

 Selain itu, hasil survai di KKMB dengan metode eksplorasi 
di kawasan perluasan ditemukan juga 6 jenis mangrove ikutan 
yaitu jenis  Hibiscus �liaceus, impomoea pas-caprae, Terminaia 
catappa, Wedelina biflora, Acasia auriliformis dan Derris trifoliate. 
Mangrove ikutan merupakan vegetasi yang masuk dalam asosiasi 
ekosistem mangrove.Vegetasi ini sebenarnya merupakan vegetasi 
darat (terestrial), tetapi dapat hidup berasosiasi dengan jenis-jenis 
tumbuhan mangrove. Beberapa jenis lainnya hanya ditemukan 
di bagian pinggir kawasan dengan metode eksplorasi (Gambar 
4.2.).

 
Gambar 4.3. 

Jenis anakan mangrove yang ditemukan di plot pengamatan

 Berdasarkan hasil peneli�an yang dilakukan di KKMB Kota 
Tarakan, terdapat 27 jenis tumbuhan yang ditemukan secara 
keseluruhan dan 15 jenis tumbuhan yang ditemukan pada plot 
pengamatan dan dianalisis. 15 jenis tersebut merupakan jenis 
mangrove yang paling banyak dijumpai, 
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Gambar 4.4. Peta Zonasi Mangrove KKMB Kota Tarakan
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4.2.2 Populasi Bekantan

 Bekantan di KKMB merupakan populasi semi-liar yang 
menempa� habitat yang rela�f kecil dibandingkan habitat aslinya. 
Secara umum, bekantan membutuh lebih kurang 20 hektar untuk 
daerah jelajah dalam satu kelompok (lihat tabel Ilustrasi kelompok 
bekantan, sementara luas kawasan di KKMB yang digunakan 
sebagai habitat hanya sembilan hektar. Secara ekologis, kondisi 
tersebut menyebabkan keterbatasan sumber makanan (food 
suply) dan ruang. Untuk mengatasi hal tersebut, pengelola KKMB 
membuat perlakukan dengan memberikan makanan tambahan 
berupa pisang mentah sebanyak 2-3 tandan se�ap hari.

Gambar 4.5. 
Bekantan mengkonsumsi pisang mentah

Gambar 4.6.
Fluktuasi jumlah bekantan di KKMB 2001-2014

 Populasi bekantan di KKMB sejak ditetapkan pada tahun 
2001 rela�f mengalami peningkatan sampai pada batas-batas 
tertentu mengalami penurunan (Gambar 4.6). Struktur populasi 
bekantan di KKMB mengalami dinamika ekologis (Tabel Struktur 
Populasi Bekantan) dengan kondisi fluktua�f. Menurut Yusuf 
(2008) populasi bekantan di KKMB pada tahun 2001 sampai 
dengan 2004 meningkat dari 2 individu menjadi 31. Peningkatan 
tersebut disebabkan oleh introduksi dan reproduksi bekantan 
yang berlangsung secara alami. Pada tahun 2005 mengalami 
penurunan populasi menjadi 20 individu, namun penyebabnya 
belum jelas.

astika.titistiti
Rectangle



KONSERVASI MANGROVE DAN BEKANTAN 53

 

No Tahun Populasi Strata Jumlah Ket Sumber 

1 2001 2 ? 2   Yusuf (2008) 

2 2002 8 ? 8   Yusuf (2008) 

3 2003 21 ? 21   Yusuf (2008) 

4 2004 31 ? 31   Yusuf (2008) 

5 2005 20 Jantan 
Dewasa 
(adult 
male) 

1 Jhon Yusuf (2008) 

Betina 
Dewasa 
(adult 
female) 

5   Yusuf (2008) 

Jantan 
Pra 
Dewasa 
(pre 
adult 
male) 

1   Yusuf (2008) 

Betina 
Pra 
Dewasa 
(pre 
adult 
female) 

1   Yusuf (2008) 

Remaja 
(juvenile) 

5   Yusuf (2008) 

No Tahun Populasi Strata Jumlah Ket Sumber 

(pre 
adult 
male) 
Betina 
Pra 
Dewasa 
(pre 
adult 
female) 

1   Yusuf (2008) 

Remaja 
(juvenile) 

2   Yusuf (2008) 

6 2010 45 ? 45   Atmoko 
(2010) 

7 2012 25 Jantan 
Dewasa 
(adult 
male) 

2   Sawitri dkk. 
(2013) 

Betina 
Dewasa 
(adult 
female) 

5   Sawitri dkk. 
(2013) 

Jantan 
Pra 
Dewasa 
(pre 
adult 

2   Sawitri dkk. 
(2013) 

Bayi 
(infant) 

2   Yusuf (2008) 

      Yusuf (2008) 

Jantan 
Dewasa 
(adult 
male) 

1 Michael Yusuf (2008) 

Jantan 
Pra 
Dewasa 

1   Yusuf (2008) 

male) 

Betina 
Pra 
Dewasa 
(pre 
adult 
female) 

11   Sawitri dkk. 
(2013) 

Bayi 
(infant) 

5   Sawitri dkk. 
(2013) 

8 2014 31 Jantan 
Dewasa 

1 Bruno Survei 2014 

Tabel 4.4. Struktur Populasi Bekantan



54 KONSERVASI MANGROVE DAN BEKANTAN

 Setelah itu belum ada pendataan lagi, hingga kemudian 
pada tahun 2010 Atmoko (2010) menyebutkan bahwa total 
populasi bekantan sebanyak 45 individu, kemudian kembali 
turun pada tahun 2012 sebanyak 25 individu (Sawitri dkk, 2013). 
Beradasarkan informasi dari staf pengelola KKMB, penuruan 
populasi tersebut kemungkinan disebabkan oleh angin ribut yang 
terjadi pada tahun 2007 dan menyebabkan banyak pohon yang 
patah dan beberapa roboh. Setelah kejadian tersebut, beberapa 
individu bekantan ditemukan di luar pagar KKMB dan beberapa 
sudah �dak ditemukan lagi.

No Tahun Populasi Strata Jumlah Ket Sumber No Tahun Populasi Strata Jumlah Ket Sumber 

(adult 
male) 
Betina 
Dewasa 
(adult 
female) 

8   Survei 2014 

Jantan 
Pra 
Dewasa 
(pre 
adult 
male) 

0   Survei 2014 

Betina 
Pra 
Dewasa 
(pre 
adult 
female) 

3   Survei 2014 

Remaja 
(juvenile) 

7   Survei 2014 

Bayi 
(infant) 

1   Survei 2014 

      Survei 2014 

Jantan 
Dewasa 

1 Michael Survei 2014 

Betina 
Pra 
Dewasa 
(pre 
adult 
female) 

1   Survei 2014 

Remaja 
(juvenile) 

0   Survei 2014 

Bayi 
(infant) 

0   Survei 2014 

      Survei 2014 

Jantan 
Dewasa 
(adult 
male) 

1 ? Survei 2014 

(adult 
male) 
Betina 
Dewasa 
(adult 
female) 

1   Survei 2014 

Jantan 
Pra 
Dewasa 
(pre 
adult 
male) 

7   Survei 2014 

astika.titistiti
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Gambar 4.7. Kelompok Bekantan Bruno dan Michael

Gambar 4.8. Jantan dewasa kelompok Bekantan Bruno, Michael dan 
jantan dewasa yang terisolasi
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 Pada peneli�an ini iden�fikasi populasi dilakukan dengan 
perhitungan sensus pada saat pemberian makan. Ditemukan 
sebanyak 31 individu yang terbagi menjadi dua kelompok. 
Kelompok pertama sebanyak 20 individu dan dipimpin oleh jantan 
dewasa yang diberi nama Bruno, sedangkan kelompok kedua 
sebanyak 10 individu yang dipimpin oleh jantan dewasa yang 
diberi nama Michael. Selain kedua kelompok tersebut, terdapat 
satu jantan dewasa yang diintroduksi dan saat ini kondisinya 
terisolasi dari dua kelompok tersebut, bahkan beberapa kali 
terjadi perilaku agonis�k.  

4.2.3 Keanekaragaman Haya� Pendukung

• Mamalia

 Selain bekantan, terdapat juga jenis-jenis mamalia lain 
seper� monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), �kus (Ra
us 
sp.) dan bajing �ga warna (Callosciurus prevos�i pluto) yang 
ditemukan di hutan mangrove seluas sembilan hektar dan belum 
ditemukan di hutan perluasan. Empat jenis tersebut secara umum 
memiliki keanekaragaman yang rendah dengan indeks H’ 0,584. 
Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya 
makanan dan ruang untuk menampung lebih banyak jenis dan 
individu. 

Gambar 4.9. Persentase individu jenis mamalia
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 Pada gambar 4.9 (perentase individu jenis mamalia) 
menunjukkan distribusi inidividu pada masing-masing jeni 
mamalia didominasi oleh bekantan (Nasalis larvatus) sebanyak 
84 %, kemudian dilengkapi oleh monyet ekor panjang (Macaca 
fascicularis) sebanyak 11 %, bajing �ga warna (Callosciurus 
prevos�i pluto) sebanyak 3 % dan �kus (Ra�us sp) sebanyak 2 
%. Keberadaan empat jenis mamalia selain bekantan tersebut 
memiliki peran masing-masing dalam ekosistem, teruatama 
terhadap komunitas bekantan. Monyet ekor panjang pada satu 
sisi memiliki peran sebagai kompe�tor makanan bagi bekantan, 

terlebih pada saat pemeberian makanan. Jenis ini memiliki sifat 
omnivorus (memakan segalanya) termasuk makanan bekantan 
pada batas tertentu. Pada saat pemberian makan bekantan 
berupa pisang mentah, jenis ini akan ikut berkompe�si apabila 
terdapat pisang yang hampir atau matang sama sekali. Pada 
saat terjadi kompe�si, bekantan cenderung kalah dan menjauhi 
sumber pakan. Hal tersebut �dak akan terjadi apabila pisang yang 
diberikan dapat dipas�kan mentah untuk menyesuaikan dengan 
sistem pencernaan bekantan dan menghindari kompe�si dengan 
monyet ekor panjang.

Gambar 4.10. Mamalia selain bekantan : Monyet ekor panjang (a) dan bajing �ga warna (b)
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 Jenis-jenis mamalia lainnya �dak memiliki hubungan 
langsung dengan bekantan, namun memiliki peran sebagai 
komponen utuh ekosistem. Salah satu yang menarik adalah 
keberadaan bajing �ga warna. Sub jenis yang lain dari jenis ini 
memiliki �ga variasi warna pada tubuhnya, hanya sub jenis yang 
ditemukan di Pulau Kalimantan bagian utara termasuk tarakan 
saja yang satu strip warnanya mengalami reduksi dan hanya 
tampak hitam pada bagian dorsal dan kuning tua kemerahan 
pada bagian ventral. Jenis ini hanya ditemukan satu jenis dan 
rela�f terhabituasi dengan pengunjung KKMB.
 

• Avifauna

 KKMB memiliki 20 jenis avifauna yang tersebar di lokasi 
alami dan perluasan. Berdasarkan nilai indek keanekaragaman, 
avifauna memiliki nilai yang rela�f lebih �nggi dibandingkan 
dengan mamalia dan herpetofauna (H’ = 2,412). Jenis yang paling 
banyak dijumpai adalah cekakak sungai dan kipasan belang (Tabel 
4.5.).

Tabel 4.5. Jumlah Jenis Avifauna

No Nama Lokal Nama Ilmiah Nama Inggris Jumlah 

1 Kuntul kecil  Egretta 
garzetta 

Little Egret 1 

2 Walet sapi  Collocalia 
esculenta 

Glossy Swiftlet 1 

3 Cekakak 
sungai  

Todirhamphus 
chloris 

Collared 
Kingfisher 

22 

4 Kareo padi  Amaurornis 
phoenicurus 

Amaurornis 
phoenicurus 

6 

5 Kuntul Egretta sacra Eastern Reef 1 

g g
6 Bambangan 

hitam  
Dupetor 
flavicollis 

Black Bittern 1 

7 Elang bondol  Haliastur 
indus 

Brahminy Kite 2 

8 Caladi tilik Dendrocopos 
moluccensis 

 Sunda Pygmy 
Woodpecker 

9 

9 Bondol rawa Lonchura 
malacca 

The Tricoloured 
Munia 

4 

10 Bondol 
peking  

Lonchura 
punctulata  

Scaly-breasted 
Munia 

3 

11 Cabai jawa  Dicaeum 
trochileum 

Scarlet-headed 
Flowerpecker 

5 

12 Kipasan 
belang 

Rhipidura 
javanica 

Pied Fantail 25 

13 Bubut alang-
alang 

Centropus 
bengalensis 

Lesser Coucal 1 

14 Cipoh Kacat Aegithina 
tiphia 

Common Iora 9 

15 Cucak 
Kutilang 

Pycnonotus 
aurigaster 

Sooty-Headed 
Bulbul 

2 

16 Merbah 
Cerukcuk 

Pycnonotus 
goiavier 

Yellow-vented 
Bulbul 

1 

17 Cinenen 
Pisang 

Orthotomus 
sutorius 

Common 
Talorbird 

7 

18 Remetuk 
Laut 

Gerygone 
sulphurea 

Golden-billied 
Gerygone 

1 

19 Burung Madu 
Sriganti 

Cynniris 
jugularis 

Olive-backed 
Sunbird 

1 

20 Kacamata 
Biasa 

Zosterops 
palpebrosus 

Oriental White-
eye 

3 

karang  Egret 

No Nama Lokal Nama Ilmiah Nama Inggris Jumlah 
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• Herpetofauna

 KKMB memiliki lima jenis herpetofauna yang tersebar 
di lokasi alami dan perluasan. Berdasarkan nilai indek 
keanekaragaman, herpetofauna memiliki nilai yang rela�f rendah 
dibandingkan dengan avifauna dan sedikit lebih �nggi jika 
dibandingkan dengan mamalia (H’ = 1,352) . Jenis yang paling 
banyak dijumpai adalah biawak dan kadal kebun (Tabel 4.6.).

Tabel 4.6. Jumlah Jenis Herpetofauna

No Nama Lokal Nama Ilmiah Nama Inggris Jumlah 

1 Biawak Varanus 
salvator 

Common 
Water 
Monitor 

5 

2 Kadal 
Kebun 

Eutropis 
multifasciata 

The East 
Indian Brown 
Mabuya 

4 

3 Kadal 
pohon 

    1 

4 Ular tambak Cerberus 
rynchops 

Dog-faced 
Water Snake 

1 

5 Ular 
terbang 

Chrysopelea 
paradisi 

Paradise Tree 
Snak 

1 
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4.3. Sarana Pendukung dan 
       Pengelolaan KKMB

 Infrastruktur  KKMB Kota Tarakan terdiri dari kantor 
pengelolaan yang sekaligus menjadi pintu masuk wisatawan. 
Fasilitas prasarana umum yang dijumpai di KKMB terdiri dari 
loket penjualan �ket  di  pintu  masuk,  mushalla,  lokasi parkir, 
perpustakaan/taman baca, warung makanan,  gazebo,  toilet,  
tempat  duduk dari kayu, etalase penjualan souvenir, dan jembatan 

 Jalur wisatawan berupa jembatan kayu ulin pada bagian 
depan dan pada bagian belakang sudah bercampur dengan jenis 
kayu yang lain, sedangkan pada kawasan perluasan jalur berupa 
jembatan beton dan dikelilingi oleh pematang berbahan beton. 

Jembatan yang terbuat dari kayu tersebut merupakan ciri khas 
dari hutan mangrove yang  memiliki panjang lebih kurang 2.400 
meter dengan lebar 1,5-2 meter.  

yang terbuat dari kayu. Hal ini dimaksudkan  untuk  memberikan  
kenyamanan  pada  pengunjung,  kondisinya �dak semianya baik  
akibat  kurangnya perawatan dan vandalisme. Kondisi tersebut 
dapat juga diperburuk  dengan  banyaknya  sampah  anorganik 
yang terdapat di lokasi akibat terbawa  oleh  air  pasang  surut. 

Gambar 4.11. Sarana dan prasarana di KKMB Kota Tarakan
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Gambar 4.12. Peta Fasilitas di KKMB Kota Tarakan
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 Upaya konservasi bekantan di Kota 
Tarakan �dak dapat terlepas dari konservasi hutan 
mangrove sebagai habitat bekantan. Kawasan 
konservasi bekantan dengan pengelolaan 
yang op�mal, seper� KKMB Kota Tarakan, 
dapat menjadi alterna�f pelestarian bekantan 
Meskipun demikian, perluasan kawasan 

BAB V
PENUTUP

merupakan suatu keharusan, mengingat se�ap 
kelompok bekantan umumnya memerlukan 
20 ha untuk mendukung ak�vitasnya dan 
menjaga ketersediaan makanan tanpa 
memiliki ketergantungan terhadap pemberian 
makanan oleh manusia. 



KONSERVASI MANGROVE DAN BEKANTAN 63

Agoramoorthy,  G.,  C.  Alagappasamy  &  M.J.  Hsu.  Can  Proboscis  
Monkeys  Be Successfully  Maintained  in  Cap�vity?  A  Case  
of  Swings  and  Roundabouts. Technical Report. Zoo Biology 
23:533–544. 2004.

Amin, MH. Studi Tingkah Laku Harian Bekantan (Nasalis 
LarvatusWurmb) Di Kawasan Konservasi Mangrove Dan 
Bekantan (KKMB) Kota Tarakan Kalimantan Timur. Skripsi. 
Fakultas Biologi Univeritas Jenderal Soedirman. Purwkarta. 
2013.

Atmoko, S.S., M.A Rifqi., Gondanisam. Panduan Lapangan 
Pengenalan Jenis Mamalia dan Burung Dilindungi di 
Sumatera dan Kalimantan. Forum Orangutan Indonesia. 
Bogor. 2012.

Atmoko, T., A. Ma’ruf, I. Syahbani & M.T. Rengku. Kondisi Habitat 
dan Penyebaran Bekantan  (Nasalis  larvatus  Wurmb.)  di  
Delta  Mahakam,  Kalimantan  Timur. Prosiding Seminar 
Pemanfaatan HHBK dan Konservasi Biodiversitas menuju 
Hutan Lestari. 2007.

Badan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Laporan  peneli�an KKMB 
Kota  Tarakan.  Tarakan:  Badan  Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 2010.

Bismark, M dan S  Iskandar. Kajian  total  populasi  dan  struktur  
sosial  bekantan  (Nasalis larvatus) di Taman Nasional Kutai, 
kalimantan Timur. Bull Peneli�an Hutan 631:17–29. 2002.

Bismark, M. Daya dukung habitat dan adaptasi bekantan (Nasalis 
larvatus Wurmb.) Jurnal  Peneli�an  Hutan  dan  Konservasi  

Alam.  Puslitbang  Hutan  dan  Konservasi Alam. Badan 
Litbang Kehutanan. Bogor. 1(3):309-320. 2004.

Bismark, M. Ekologi Makan dan Perilaku Bekantan (Nasalis 
larvatus Wurmb) di Hutan Bakau Taman Nasional Kutai. 
Disertasi. IPB. Bogor. 1994.

Bismark, M. Kandungan mineral dalam pakan bekantan (Nasalis 
larvatus) di habitat hutan bakau. Kongress Nasional Biologi 
XI, Jakarta.1995.

Bismark, M. Pengelolaan  habitat  dan  populasi  bekantan  (Nasalis  
larvatus)  di  Cagar Alam  Pulau Kaget. Kalimantan Selatan. 
Diskusi hasil Peneli�an, Pusat Litbang Hutan dan Konservasi 
Alam. 1997.

Bismark, M. Proboscis Monkey (Nasalis larvatus): Bioecology and 
Conserva�on. in Indonesian Primates. S Gursky-Doyen, J 
Supriatna (EDS). Springer. New York. 2010.

BKSDA Kal�m. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah. Cagar 
Alam Teluk Adang. Samarinda. 2011.

Dahuri, R., Rais, J., Gin�ng, S.P., & Sitepu, M.J. (2001). Pengelolaan 
sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu. 
Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Gadas,  S.R.  Mengama� kehidupan  bekantan. Warta  Peneli�an  
dan  Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian RI. 
4(2): 3. 1982.

Gron KJ. 2009 February 25. Primate Factsheets: Proboscis monkey 
(Nasalis larvatus)

Groves, C. P. 2001. Primate taxonomy. Smithsonian Ins�tu�on 

DAFTAR PUSTAKA



64 KONSERVASI MANGROVE DAN BEKANTAN

Press, Washington, DC, USA. h
p://pin.primate.wisc.edu/
factsheets/entry/proboscis_monkey/cons>. Accessed 2012 
May 3.

Hardani. 2013; Danang Anggoro (editor): h
p://bksdakal�m.
dephut.go.id/read/news/2013/160/studi-pakan-bekantan-
nasalis-larvatus-wurmb-di-sungai-kuaro--cagar-alam-teluk-
adang-kabupaten-paser-kalimantan-�mur.html. Dikses 
pada 22 Mei 2014 jam 14.00

Interna�onal Union for Conserva�on Nature (IUCN). Nasalis 
larvatus (Long-nosed Monkey, Proboscis Monkey). h
p://
www.iucnredlist.org/details/14352/0. Diakses 25 April 
2014.

Manangsang J, Traylor-Holzer K, Reed D, Leus K. Indonesian 
proboscis monkey popula�on and  habitat  viability  
assessment:  final  report.  IUCN/SSC  Conserva�on  Breeding  
Specialist Group, Apple Valley, MN. 2005.

Matsuda,  I.,  A.  Tuuga  &  S.  Higashi.  Clouded  leopard  (Neofelis  
diardi)  preda�on  on proboscis monkeys (Nasalis larvatus) 
in Sabah, Malaysia. Primates 49:227–231. 2008.

McNeely JA, KR Miller,Wv Reid,RA Mi
ermeier  dan TB Werner. 
Conserving the world’s biological diversity. IUCN, Gland, 
Switzerland. 1990.

Meijaard,  E.  dan  V.  Nijman.  Distribu�on  and  conserva�on  
of  the  proboscis  monkey (Nasalis larvatus) in Kalimantan, 
Indonesia. Biological Conserva�on 92 : 15-24. 2000.

Meijaard, E., Nijman, V. & Supriatna, J. Nasalis larvatus. In: IUCN 

2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.3. 
<www.iucnredlist.org>. Publised 2008 and Downloaded on 
16 October 2010.

Pra�wi, G.. Kota Tarakan: deposit batubara �dak boleh ditambang. 
SWA. h
p://swa.co.id/businessVol. strategi/manajemen/
kota-tarakandeposit- batubara-�dakbolehditambang. 
Diakses 15 Pebruari 2013.

Primata  Info  Net.  2010.  Primate  Info  Net  Sexually  antagonis�c  
selec�on  on  primate  size. h
p://pin.primate.wisc.edu. 
Accessed 2010 October 9.

Santoso, N.. Pola Pengawasan Ekosistem Mangrove. Makalah 
disampaikan pada Lokakarya Nasional Pengembangan 
Sistem Pengawasan Ekosistem Laut Tahun 2000. Jakarta, 
Indonesia. 2000.

Save Our Environment. (2012). KKMB (Kawasan Konservasi 
Mangrove Bekantan). Diakses 15 Pebruari 2013 dari h
p://
environmen
heroes.blogspot.com/kkmb-kawasan.

Sawitri  R., M Bismark dan E Karlina. Ekosistem Mangrove 
Sebagai Obyek Wisata di Kawasan Konservasi Mangrove 
dan Bekantan di Kota Tarakan. Jurnal Peneli�an Hutan dan 
Konservasi Alam. Vol 10 No. 3 (297-314). Desember 2013.

Soerianegara, I., D. Sastradipradja, H.S. Alikodra & M. Bismark. 
Studi habitat sumber pakan  dan  perilaku  bekantan  (Nasalis  
larvatus)  sebagai  parameter  ekologi  dalam mengkaji  sistem  
pengelolaan  habitat  hutan  mangrove  di  Taman  Nasional  
Kutai. PPLH. Ins�tut Pertanian Bogor. Bogor. 1994.

Supriatna J, Manangsang J, Tumbelaka L, Andayani N, Indrawan 



KONSERVASI MANGROVE DAN BEKANTAN 65

M, Darmawan L, Leksono S, Djuwantoko M, Seal U, Bryers 
O. Conserva�on assessments and management plan for the 
primates of indonesia: final report. Conserva�on Breeding 
Specialist Group (SSC/ IUCN), Apple Valley, MN. 2001.

Supriatna J. Primates of Sundaland and Wallacea: A review of 
threats and conserva�on efforts. Folia Primatologica 75:206. 
2004.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 301/Kpts-II/1991
Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang 

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam  
Yusuf,  K.  Sejarah  dan  pesona alam,  kawasan  Konservasi  

Mangrove Bekantan,  Tarakan Kalimantan Timur. Tarakan: 
Pemerintah Daerah Kota Tarakan. 2008.



66 KONSERVASI MANGROVE DAN BEKANTAN

LAMPIRAN
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Lampiran 1. daftar jenis mangrove dan persebarannya 

No Suku Nama Lokal Nama Ilmiah Sifat Kawasan 
Alami Perluasan Tepi 

1 Myrsinaceae Teruntun Aegiceras corniculatum (L.) Blanco Mangrove Sejati √ √   

2 Avicenniaceae Api-Api Avicennia alba Bl. Mangrove Sejati √ √   

3 Avicenniaceae Api-Api Avicennia lanata (Ridley) Mangrove Sejati √ √   

4 Avicenniaceae Api-Api Putih Avicennia marina (Forsk.) Vierh. Mangrove Sejati √ √   

5 Rhizophoraceae Pertut Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lamk. Mangrove Sejati √     

6 Rhizophoraceae Langgade Bruguiera parviflora (Roxb.) W.& A. ex Griff. Mangrove Sejati √ √   
7 Rhizophoraceae Burus Bruguiera cylindrica (L.) Bl. Mangrove Sejati √ √   
8 Rhizophoraceae Tengar Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob. Mangrove Sejati √     

9 Rhizophoraceae Bakau Minyak Rhizophora apiculata Bl. Mangrove Sejati √ √   

10 Rhizophoraceae Bangka Itam Rhizophora mucronata Lmk. Mangrove Sejati √ √   

11 Sonneratiaceae Pidada Sonneratia alba J.E. Smith Mangrove Sejati √ √   

12 Meliaceae Niri Xylocarpus granatum Koen Mangrove Sejati √     
13 Arecaceae Nipah Nypa fruticans Wurmb. Mangrove Sejati √ √   

14 Combertaceae Ketapang Terminalia catappa L. Mangrove 
Ikutan 

√     

15 Pteridaceae Piai raya Acrostichum aureum Linn. Mangrove Sejati     √ 

16 Pteridaceae Piai lasa Acrostichum speciosum Willd. Mangrove Sejati     √ 

17 Acanthaceae Jeruju putih Acanthus ebracteatus Vahl Mangrove Sejati     √ 

18 Acanthaceae Jeruju hitam Acanthus ilicifolius L. Mangrove Sejati     √ 

19 Loranthaceae   Amyema gravis Dans. Mangrove Sejati   √   
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No Suku Nama Lokal Nama Ilmiah Sifat Kawasan 
Alami Perluasan Tepi 

20 Verbenaceae Kayu talang Clerodendrum inerme Gaertn Mangrove Sejati   √ √ 
21 Fabaceae Ambung Derris trifoliata Lour. Mangrove 

Ikutan 
  √ √ 

22 Bignoniaceae  Mangrove 
trompet 

Dolichandrone spathacea (L.f.) K. Schum. Mangrove Sejati     √ 

23 Malvaceae Waru Laut Hibiscus tiliaceus L. Mangrove 
Ikutan 

    √ 

24 Convolvulaceae Batata Pantai Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet. Mangrove 
Ikutan 

    √ 

25 Asteraceae Sernai Wedelia biflora (L.) DC. Mangrove 
Ikutan 

    √ 

26 Fabaceae Akasia Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. Invassive     √ 
27 Fabaceae Flamboyan Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. Invassive     √ 
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Lampiran 2. daftar jenis mangrove dan pemanfaatannya 

No Nama Ilmiah Manfaat 
Daun Batang Kulit Kayu Bunga Buah/Biji Getah Akar Hipokotil 

1 Aegiceras 
corniculatum 
(L.) Blanco 

Dimakan (daun 
muda) 

Arang Racun Ikan Hiasan         

2 Avicennia alba 
Bl. 

  Kayu bakar 
dan Bahan 
bangunan 

    Dapat 
dimakan 

Mencegah 
Kehamilan 

    

3 Avicennia lanata 
(Ridley) 

  Kayu bakar 
dan Bahan 
bangunan 

            

4 Avicennia 
marina (Forsk.) 
Vierh. 

Obat Kulit 
Terbakar dan 
makanan ternak 

Bahan 
Kertas 

    Dapat 
dimakan 

Resin 
sebagai alat 
kontrasepsi 

    

5 Bruguiera 
gymnorrhiza 
(L.) Lamk. 

  Kayu 
Bakar dan 
Arang 

            

6 Bruguiera 
parviflora 
(Roxb.) W.& A. 
ex Griff. 

  Kayu 
Bakar 

            

7 Bruguiera 
cylindrica (L.) 
Bl. 

  Kayu 
Bakar 

        akar muda 
dari embrio 
dimakan 

dapat 
dimakan 
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8 Ceriops tagal 
(Perr.) C.B.Rob. 

  Bahan 
bangunan 
yang kuat 
dan kayu 
bakar 

Obat 
persalinan, 
produksi 
tanin, 
pewarna 

          

9 Rhizophora 
apiculata Bl. 

  Bahan 
bangunan, 
kayu bakar 
dan arang 

Produksi 
tanin 

      Pelindung 
pematang 
dan jangkar 
kapal 
(diberati 
batu) 

  

10 Rhizophora 
mucronata Lmk. 

  Kayu 
Bakar dan 
Arang 

Tanin untuk 
pewarnaan 
dan obat 
hematuria 
(pendarahan 
pada air 
seni) 

         

11 Sonneratia alba 
J.E. Smith 

  Bahan 
perahu, 
bangunan, 
kayu bakar 

    Dapat 
dimakan 

  Pelampung   

12 Xylocarpus 
granatum Koen 

  Pembuatan 
perahu 

Produksi 
tanin 

          

13 Nypa fruticans 
Wurmb. 

Produksi payung, 
tikar, kerjang, 
sapu  beberapa 
kerajinan tangan 
lainnya 

Produksi 
sirup, 
alkohol 
dan gula 

    Biji dapat 
dimakan 

      

No Nama Ilmiah Manfaat 
Daun Batang Kulit Kayu Bunga Buah/Biji Getah Akar Hipokotil 
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14 Terminalia 
catappa L. 

Obat reumatik, 
peneduh 

Bahan 
bangunan 

Produksi 
tanin 

  Dapat 
dimakan dan 
mengandung 
lemak 

      

15 Acrostichum 
aureum Linn. 

Alas ternak, daun 
muda dapat 
dimakan, daun tua 
sebagai obat 

          Akar 
rimpang 
sebagai obat 

  

16 Acrostichum 
speciosum Willd. 

Kandang alas 
ternak 

              

17 Acanthus 
ebracteatus Vahl 

        Pembersih 
darah, obat 
kulit 
terbakar, 
anti bisa ular 
dan racun, 
obat 
cacingan 

      

18 Acanthus 
ilicifolius L. 

Obat reumatik,  Makanan 
ternak 

    Pembersih 
darah, obat 
kulit 
terbakar, 
anti bisa ular 
dan racun, 
obat 
cacingan 

      

19 Amyema gravis 
Dans. 

                

20 Clerodendrum                 

No Nama Ilmiah Manfaat 
Daun Batang Kulit Kayu Bunga Buah/Biji Getah Akar Hipokotil 
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inerme Gaertn 
21 Derris trifoliata 

Lour. 
  Tali         ekstraknya 

dapat 
dijadikan 
racun ikan 

  

22 Dolichandrone 
spathacea (L.f.) 
K. Schum. 

                

23 Hibiscus 
tiliaceus L. 

Peneduh, 
Makanan ternak 

bahan 
perahu 

serat sebagi 
tali 

      obat demam   

24 Ipomoea pes-
caprae (L.) 
Sweet. 

obat 
reumatik/nyeri 
persendian/pegal-
pegal, wasir dan 
korengan 

Cairan 
batang 
dapat 
untuk 
mengobati 
gigitan dan 
sengatan 
binatang 

    biji sebagai 
obat yang 
baik untuk 
sakit perut 
dan kram 

  obat sakit 
gigi dan 
eksim 

  

25 Wedelia biflora 
(L.) DC. 

Obat luka, sakit 
perut, dan obat 
bersalin 

          Obat 
penyakit 
kelamin dan 
menghindari 
erosi tanah 

  

26 Acacia 
auriculiformis A. 
Cunn. ex Benth. 

                

27 Delonix 
regia (Bojer ex 
Hook.) Raf. 

                

No Nama Ilmiah Manfaat 
Daun Batang Kulit Kayu Bunga Buah/Biji Getah Akar Hipokotil 
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