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I. PENDAHULUAN 

Awalnya disain penelitian direncanakan untuk menguji teknik rehabilitasi 

mangrove dengan cara memperbaiki kondisi hidrologi lahan seperti yang pernah 

dilakukan oleh Lewis dan Marshall (1997). Lahan mangrove bekas tambak seluas 

sekitar 12 ha di Desa Tiwoho diperbaiki kondisi hidrologinya, diamati dan dievaluasi 

perubahan fisik pada lahan yang terjadi serta tingkat keberhasilan perkembangan 

alami spesis mangrove. Hasil pengamatan dan evaluasi telah dilaporkan dalam 

beberapa dokumen (Kabes, 2002; Buhang, 2005; Djamaluddin, 2005 dan 2007; 

Padati, 2006.). 

Dalam perkembangannya, peneliti melihat sebuah peluang besar untuk 

mengungkap sebuah model suksesi sekunder alami yang berlaku pada ekosistem 

mangrove. Lahan mangrove di Desa Tiwoho yang telah direstorasi menyediakan 

sebuah laboratorium lapangan yang ideal untuk mendukung pengamatan 

berlangsungnya sebuah proses suksesi sekunder alami.     

Pengamatan awal menunjukan bahwa suksesi sekunder alami pada lahan 

mangrove yang direstorasi dikontrol oleh faktor kondisi sedimen. Suksesi sekunder 

mulai berlangsung, difasilitasi oleh sejumlah spesis tertentu dan terbatas pada 

beberapa kondisi substrat. Pengamatan secara saksama dan analisis mendalam 

terhadap dinamika kondisi substrat dan pertumbuhan alami mangrove yang tengah 

berlangsung akan menghasilkan sebuah informasi lengkap dan mendalam berupa 

model suksesi sekunder alami ekosistem mangrove. Model ini tidak hanya penting 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ekologi mangrove tetapi juga 

merupakan referensi penting dalam pengambilan keputusan pengelolaan dan 

perbaikan ekosistem mangrove. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Definisi Mangrove 

Kata 'mangrove' pertama kali digunakan untuk mendifinisikan tumbuhan dan 

komunitas, serta  untuk menggambarkan komponen tumbuhan penyusun komunitas 

hutan rapat di daerah intertidal perairan pantai tropis (tropical intertidal closed forest 

community). Untuk menghindari terjadinya kebingungan secara kontekstual, 

sejumlah penulis mengkualifikasikan kata mangrove dalam bentuk berbeda seperti 

tumbuhan mangrove (mangrove plant) atau komunitas mangrove (mangrove 

community) (Tomlinson, 1986).  Sementara itu, 'mangal', sebuah ungkapan yang 

diperkenalkan oleh Macnae (1966), digunakan ketika menjelaskan sesuatu komunitas 

yang dibentuk oleh spesis mangrove.  Namun, ungkapan tersebut tidak populer lagi 

digunakan sekarang ini. 

Darimanapun kata mangrove berasal, apakah kata tersebut diturunkan dari 

'mangle grove' yang mungkin berkaitan dengan Rhizophora mangle (spesis 

mangrove yang tumbuh di daerah sub-tropis Amerika dan Pantai Atlantik Afrika), 

atau berasal dari kosa kata lama Malay 'mangin' atau 'manggi-manggi' (Claridge dan 

Burnett, 1993), atau mungkin berasal dari bahasa national Senegal 'mangue' 

(Vannuci, 1998), kata mangrove sekarang ini diaplikasikan untuk menjelaskan 

sebuah kelompok kecil jenis tumbuhan tingkat tinggi, atau keseluruhan komunitas 

tumbuhan, yang secara istimewa berhasil mengkolonisasi habitat intertidal yang 

terletak di antara daratan dan laut (Clough, 1979 dan Duke, 1992). 

Banyak hal menarik tentang mangrove, karena ternyata dari segi asal katapun  

masih terjadi silang pendapat.  Demikian halnya dengan pandangan tentang asal 

mula atau tempat pertama mangrove tumbuh, dimana hingga kini tak satupun 

pandangan tentang hal tersebut dapat diterima secara universal.   

2. Pembuangaan, Penyebaran Propagule/Buah/Biji, Germinasi, Establismen 

Meski disadari bahwa pemahaman terhadap keberhasilan penyebaran dan 

establismen mangrove harus didukung oleh pengetahuan tentang mekanik bunga dan 

mekanisme pengisolasian genetik, namun tak banyak informasi yang berhasil 
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diungkap berkaitan dengan aspek-aspek tersebut.  Saat dilepaskan, benih atau 

propagule mangrove banyak yang dapat mengapung, dan hal ini menujukkan betapa 

pentingnya peran air dalam penyebaran propagule.  Pada beberapa spesis mangrove 

lainnya bahkan terjadi modifikasi pada propagule sehingga mereka dapat 

mengapung.  Bila menemukan habitat yang cocok, benih mangrove akan segera 

tumbuh, sementara sebagian lainnya juga memilik kemampuan untuk mengapung 

kembali.  Lokasi tumbuh benih mangrove bervariasi menurut spesis, ada yang 

tumbuh tepat di bawah pohon induk dan ada pula yang tersebar hingga beberapa 

ratus meter bahkan sebagian lainnya tersebar sangat jauh.   

A. Pembungaan (Flowering) 

Pengetahuan tentang efektivitas mekanik bunga dan mekanisme 

pengisolasian genetik sangat penting dalam rangka memahami keberhasilan 

penyebaran dan establismen spesis tumbuhan (Tomlinson, 1986).  Namun, sangat 

disayangkan bahwa hingga kini hanya sedikit yang diketahui tentang biologi flora, 

penyerbukan (pollination), dan mekanisme perkebangbiakan (breeding mechanism) 

pada mangrove. 

Primack and Tomlinson (1980) telah melakukan analisis terhadap 

deferensiasi sexual dan mekanisme floral pada mangrove.  Mereka menemukan suatu 

kecenderungan bahwa pada mangrove berlaku mekanisme 'outbreeding'.  

Kebanyakan mangrove bersifat hermaprodit (85%), monoecy sangat tidak umum 

(11%), dan dioecy jarang ditemukan (4%).  Inflorescence pada Nypa sangat jelas 

bersifat protogynous; dengan hanya satu bunga fungsional terdapat pada 

percabangan vegetatif.  Sebelum pollen dilepaskan pada ujung bunga lateral oleh 

bunga jantan copious, bunga betina telah terlebih dahulu terbuka dan siap menerima.  

Berbeda dengan bunga jantan dan betina pada Nypa yang jelas bersifat dimorphic, 

bunga jantan dan betina pada Xylocarpus sulit dibedakan (hampir sama).  Phempis 

merupakan salah satu diantara sedikit jenis mangrove dengan bunga yang sempurna 

(floral dimorphism associated with incompatibility). Avicennia dan Scyphiphora 

tercatat memiliki derajat dichogamy berbeda-beda (biasanya protandry), sementara 

protandry tercatat lemah pada Rhizophoraceae.   
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Secara umum, mekanisme pemindahan pollen dari satu bunga ke bunga 

lainnya diperankan oleh hewan penyerbuk (pollinator) yang terdiri dari berbagai 

spesis.  Generalisasi ini mungkin tak dapat diaplikasikan untuk Rhizophora dimana 

penyerbukan dibantu oleh angin (Tomlinson, 1986). Beberapa faktor seperti ratio 

pollen/ovule yang tinggi, ketidakhadiran bau penarik (attractive odour), dan 

ketidakhadiran alternatif imbalan selain pollen bagi hewan penyerbuk, 

dipertimbangkan sebagai alasan terjadinya penyerbukan dengan bantuan angin 

tersebut. Sementara itu, ditambahkan oleh Hogarth (1999) bahwa bunga pada 

mangrove yang menghasilkan nectar dalam jumlah besar adalah sangat mungkin 

diserbuki oleh hewan.  Kelelawar (Tomlinson, 1980) dan kupu-kupu hawk (Primack 

dkk., 1981) dilaporkan mengunjungi bunga Sonneratia. Pengunjung bunga yang 

sangat umum yakni lebah, teramati mengunjungi bunga Achantus, Aegiceras, 

Avicennia, Excoecaria, dan Rhizophora.  Burung yang mengunjungi bunga 

Bruguiera gymnorrhiza pernah dilaporkan oleh Davey (1975) dan Tomlinson (1986).  

Sebagai informasi, berbagai jenis pengunjung bunga pada Rhizophoraceae telah 

dikenal dan didaftarkan oleh Tomlinson (1986), dan untuk jenis mangrove lainnya 

telah didaftarkan oleh Aluri (1990).                    

B. Penyebaran Propagule/Buah/Biji 

 Hampir semua spesis mangrove menghasilkan propagule yang dapat 

mengapung (water-borne propagules), dan ini menujukkan peran penting air bagi 

penyebarannya (Duke dkk., 1998).  Pada kebanyakan Rhizophoraceae seperti yang 

dicatat oleh Tomlinson (1986), benih yang berkembang secara viviparous merupakan 

suatu kesatuan penyebaran (unit of dispersal).  Benih seperti ini dikeluarkan dari 

cotyledon dan kemudian tetap tinggal bersama buah pada spesis Ceriops, Kandelia, 

dan Rhizophora.  Pada Bruguiera, satuan penyebaran menjadi lebih kompleks 

disebabkan karena buah dikeluarkan bersama dengan benih. Buah berbentuk kapsul 

terdapat pada sejumlah spesis mangrove seperti Acanthus, Aegialitis, Excoecaria, 

dan Xylocarpus.  Pada spesis mangrove tersebut, satuan penyebaran yakni berupa biji 

secara individual.  Setiap kapsul pada Acanthus terdiri dari empat buah biji 

berbentuk cakram dan pipih sehingga membantu paling tidak tambahan jarak tempuh 

sebaran hingga 2 meter pada saat lepas.  Kapsul keras pada Xylocarpus sering 
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merekah/pecah ketika masih berada di pohon induk untuk melepaskan biji-biji 

berbentuk sudut runcing (angular seeds).  Buah pada Sonneratia masih berwarna 

hijau ketika jatuh tetapi segera setelah itu  calyx akan memisah.  Secara umum, pada 

saat agen penyebaran berupa biji atau buah, maka akan terjadi modifikasi pada 

bagian tertentu propagule untuk memfasilitasi terjadinya pengapungan (floatation).  

Beberapa modifikasi tersebut antara lain: testa berupa gabus dan tebal pada 

Xylocarpus, mesocarp pada spesis lainnya seperti Heritiera, Lumnitzera, Nypa, dan 

Scyphiphora biasanya merupakan bagian dinding buah berserabut (fibrous). 

  Sejumlah faktor dapat bersifat membatasi efektifitas penyebaran bagi setiap 

jenis mangrove (Duke dkk., 1998).  Faktor-faktor tersebut antara lain yakni: 

1. Lama waktu propagule mengapung dan tetap mampu hidup, 

2. Laju aliran arus permukaan, 

3. Kondisi air, 

4. Ketersediaan habitat yang cocok. 

Hasil pengamatan pada berbagai jenis propagule menunjukkan bahwa lama waktu 

mengapung berbeda-beda mulai dari beberapa hari seperti pada Laguncularia dan 

Avicennia marina, hingga beberapa bulan seperti pada Avicennia germinans dan 

Rhizophora spp. (Steinke, 1975 dan 1986; Rabinowitz, 1978).  Untuk sejumlah 

spesis mangrove lama apung ternyata menjadi lebih panjang saat berada di air laut 

dibandingkan air tawar, tetapi pada Avicennia lama apung menjadi lebih pendek saat 

berada di air payau dibandingkan dengan air laut maupun air tawar (Rabinowitz, 

1978).  Lama waktu mengapung dapat pula meningkat sejalan dengan meningkatnya 

temperatur air  (Steinke dan Naidoo, 1991).  Di laut, laju dan arah arus permukaan 

berubah secara nyata menurut iklim, kondisi cuaca, musim, dan perubahan tahunan.  

Temperatur yang rendah dan keterbatasan habitat yang cocok dapat pula 

mempengaruhi kemampuan hidup propagule serta keberhasilan establismen (Duke 

dkk., 1998). 

C. Germinasi dan Establismen 

Pertunasan atau germinasi pada mangrove dapat dibagi ke dalam dua tipe 

utama yakni: germinasi hypogeal (cotyledon tidak membesar dan terbuka) dan 
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germinasi epigeal (cotyledon membesar dan terbuka).  Diantara kedua tipe tersebut 

terdapat bentuk spesialisasi atau modifikasi lain seperti yang dikenal dengan 'tipe 

Rhizophora' (Tomlinson, 1986).  Hal umum yang berlaku bahwa terdapat suatu 

korelasi sederhana antara tipe germinasi dan ukuran biji.  Biji dengan germinasi 

epigeal biasanya kecil, sementara mereka dengan germinasi hypogeal umumnya 

lebih besar.  Namun demikian, generalisasi tersebut ternyata tidak selalu benar 

karena ternyata anakan yang besar pada Avicennia memiliki germinasi epigeal. 

Untuk informasi lebih lengkap menyangkut tipe germinasi dan ukuran biji pada 

berbagai spesis mangrove dapat dilihat dalam Tomlinson (1986). 

 Vivipary (termasuk cryptovivipary) merupakan topik yang relevan dibahas 

berkaitan dengan proses germinasi pada mangrove.  Tomlinson (1986) menekankan 

bahwa vivipary pada mangrove harus dipertimbangkan sebagai sebuah proses 

kontinu dari perkembangan biji yang normal, meskipun proses tersebut mungkin 

terhenti sementara selama periode istirahat (dormancy) yang dapat berlangsung 

singkat maupun lama.  Ditambahkan oleh Juncosa (1982) bahwa tahapan istirahat 

dapat tidak berlaku pada vivipary tulen (true vivipary) dalam kondisi pengecualian 

(exceptional condition).  Embrio yang dihasilkan dari proses reproduksi seksual 

normal segera tumbuh keluar dari pembungkus dan selanjutnya keluar dari buah 

ketika masih berada di pohon induk.  Jadi, propagule (organ propagasi) bukanlah 

berupa biji melainkan benih (seedling).  Tipe perkembangan benih seperti ini 

merupakan ciri khusus bagi sejumlah jenis mangrove, dan ini juga berlaku bagi 

keseluruhan suku Rhizophoreae dan famili Rhizophoraceae.  Bagi sejumlah spesis 

mangrove, embrio muncul dari kantong biji tetapi tidak muncul dari buah (dikenal 

dengan istilah cryptovivipary) sebelum embrio tersebut berkembang lebih besar.  

Bentuk perkembangan seperti ini ditemukan pada Aegiceras, Avicennia, Nypa, dan 

Pelliciera.  Sebagai contoh, plumule keluar dari buah pada Nypa ketika ia dilepaskan 

(Tomlinson, 1986). 

 Bagi semua biji tanaman, establismen merupakan tahapan kritis dalam siklus 

hidup mereka.  Berbagai kondisi edaphic (berkaitan dengan substrat) dan faktor 

pasang-surut di dalam lingkungan mangrove dapat membatasi establismen atau 

keberhasilan hidup benih mangrove.  Kebanyakan propagule mangrove 
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membutuhkan waktu 5 hingga 10 hari untuk mengembangkan sistem perakaran yang 

menancap (anchoring root system) (Rabinowitz, 1978), dan umumnya semua 

propagule memperlihatkan pertumbuhan akar setelah 40 hari (Banus dan 

Kolehmainen, 1975).  Rabinowitz (1978) juga menemukan bahwa waktu perakaran 

hanya sedikit berbeda antar jenis propagule yang berada di air laut dan air tawar, dan 

bahwa sejumlah benih ternyata mampu mengapung kembali setelah sebelumnya 

mereka tenggelam. 

 Jarak dimana propagule mangrove disebarkan dan kemudian siap tumbuh 

telah dipelajari pada beberapa spesis.  Sebagai contoh, propagule Avicennia, 

ditemukan tertancap dalam jarak 2 km dari sumbernya, dan kebanyakan mereka 

berada dalam jarak 500 m dari pohon induk.  Hal yang jelas berbeda terjadi pada 

propagule Ceriops dimana paling sedikit 75% propagule tertancap dan mulai tumbuh 

dalam jarak 1 m dari pohon induk, dan kira-kira 91% berada dalam jarak 3 m 

(Hogarth, 1999).  Berbeda dengan propagule Ceriops, hanya 2% propagule Kandelia 

siap tumbuh langsung di bawah pohon induk, kira-kira 12% berada dalam jarak 50 

m, dan kebanyakan diantara mereka tidak ditemukan dan diasumsikan tersebar dalam 

jarak yang jauh (Clarke, 1993; McGuiness, 1997). 

3. Distribusi Spasial  

Tiga faktor utama berikut merupakan penentu kehadiran mangrove di 

berbagai situasi, yakni; geofisik, geomorfik, dan biologik. Faktor geofisik meliputi 

berbagai tenaga/energi fisik yang beroperasi mulai dari skala global (contohnya; 

atmosferik, sirkulasi oseanik, proses-proses geofisik yang semuanya mempengaruhi 

sejarah kontinental, dan pergeseran tektonik daratan dan muka laut) hingga skala 

regional (contohnya; parameter mesoklimatik, geologi basin drainase, dan proses-

proses fisika marin seperti regim pasang-surut dan gelombang).  Interaksi dari 

berbagai energi tersebut menghasilkan karakter geomorfik di suatu tempat tertentu 

(locality) (Thom, 1982).   

Perubahan muka air laut yang disebabkan oleh suatu kombinasi pergeseran 

daratan dan muka air laut merupakan salah contoh produk interaksi antar energi.  

Sebagaimana diketahui bahwa setiap tempat memiliki sejarah tingkat muka air laut 
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tertentu yang dihasilkan dari suatu interaksi perubahan global volume air samudera 

dan pergerakan oseanik dan kontinental.  Faktor geofisik lainnya yang berpengaruh 

adalah pola iklim  dan regim pasang-surut.  Meskipun hubungan langsung antara 

parameter iklim dan distribusi mangrove ternyata tidak mudah ditentukan, tetapi 

banyak fakta menunjukkan bahwa iklim mikro dapat mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman melalui berbagai cara. Regim iklim juga mempengaruhi variabiliti masukan 

air tawar melalui sungai (river run-off), konsekuensinya terhadap suplai sedimen, 

dan tentu saja mempengaruhi regim salinitas suatu daerah dimana mangrove tumbuh.  

Faktor pertukaran air laut melalui pasang-surut, dan konsekuensinya terhadap tingkat 

perendaman (inundation) dan pembukaan (exposure) pada substrat mangrove, dapat 

mempengaruhi kondisi lingkungan (environmental setting) dimana mangrove 

tumbuh (Thom, 1982). 

Faktor lingkungan yang ke-dua, geomorfik, dapat mempengaruhi mangrove 

melalui berbagai cara (Thom, 1982). Pada tingkat makro terdapat dua kelas bentuk 

lahan berdasarkan proses deposisi yang berlaku. Kelas pertama meliputi daerah 

dimana bentuk lahan pantai merupakan hasil pengendapan sedimen terrigenous yang 

dibawa melalui sungai atau berasal dari laut (contohnya; delta sungai, penghalang 

pantai, dan lagoon).  Bentuk lahan ke-dua meliputi daerah dimana akumulasi 

sedimen berasal dari pertumbuhan in situ terumbu karang atau berasal dari material 

klastik karbonat (carbonate clastic materials) atau presipitasi (precipitate).  Pada 

tingkatan selanjutnya, bahwa di daerah pantai terdapat bentukan lahan yang secara 

keseluruhan merupakan produk dari proses-proses spesifik yang berlaku secara lokal.  

Delta merupakan salah satu contoh dari hal tersebut (Galloway, 1975), dimana 

bentuk lahan seperti ini dapat hadir sebagai delta yang didominasi oleh gelombang, 

sungai, atau proses pasang-surut. 

 Di wilayah pantai, gradien lingkungan berhubungan erat dengan semua 

faktor berikut: elevasi atau kemiringan muka daratan, drainase dan stabilitas yang 

sangat tergantung pada kondisi substrat atau sedimen seperti tekstur, komposisi dan 

struktur, serta input nutrien.  Setiap jenis mangrove memberi respon berbeda 

terhadap kehadiran topografi mikro sebagai bentuk lahan khusus seperti penghalang 

di tepian sungai (river levee) atau  jembatan pantai (beach ridge).  Menurut Thom 
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(1982), pada suatu kondisi dimana habitat bersifat spesifik, akan hadir mangrove 

tertentu sebagai respon terhadap kondisi yang menekan.   

Pada skala geomorfologik lokal, mangrove sering ditemukan berasosiasi 

dengan salah satu dari ke-enam kelas kategori geomorfik utama sebagaimana 

digambarkan oleh Pernetta (1993).  Penjelasan ke-enam kelas kategori tersebut 

adalah didasarkan pada generalisasi kondisi lingkungan seperti yang dikemukakan 

oleh Thom (1982) dan Huchings dan Saenger (1987).  Ke-enam kelas kategori 

tersebut adalah: 

1. Rataan alluvial; dimana air tawar dan sedimen input bersifat dominan, 

2. Rataan pasang-surut; dimana pengaruh pasang-surut lebih besar 

dibandingkan pada rataan alluvial, 

3. Penghalang (barrier) dan lagoon; kondisi lingkungan dicirikan oleh hadirnya 

beting di laut (offshore shoal), 

4. Pantai berbatu yang tenggelam (transgressed bedrock coast), 

5. Pantai karang; dimana sedimen mangrove hadir dalam bentuk karbonat, 

humus autochthonous atau substrat terkonsolidasi. 

Ditambahkan oleh Thom (1967, 1982) bahwa distribusi mangrove di suatu tempat 

yang bersifat lokal tidak dapat dipisahkan dengan keanekaragaman pantai itu sendiri. 

Secara khusus ia menyarankan bahwa daerah dengan tingkat diversitas yang tinggi 

memiliki suatu pola distribusi mangrove yang kompleks. 

 Faktor ke-tiga yang mempengaruhi distribusi mangrove yakni atribut 

biologik mangrove itu sendiri.  Watson (1928) dalam studi klasiknya tentang 

"mangal" di Malay Peninsula menjelaskan zonasi mangrove berdasarkan tingkat 

perendaman pasang-surut (inundation class).  Ia menentukan tipe zona yang 

diturunkan dari lima kelas perendaman yang kemudian dikenal sebagai 'kelas 

perendaman Watson' (Watson's inundation classes), dimana kehadiran jenis 

mangrove tertentu terbatas pada suatu kelas perendaman tertentu.  Walaupun kelas 

perendaman Watson tersebut berkaitan dengan kondisi mangrove di daerah Klang, 

tetapi sering pula digunakan oleh berbagai penulis untuk menggambarkan distribusi 

mangrove untuk tempat lainnya (lihat juga Duke dkk., 1998 yang telah mengusulkan 

tiga posisi intertidal yakni; bawah, tengah, dan atas sebagai penyederhanaan terhadap 

lima kelas perendaman Watson).  Berkaitan dengan penyortiran propagule 

(propagule sorting) sebagai faktor biotik yang mempengaruhi distribusi mangrove, 

kita perlu mempertimbangkan hipotesa penyortiran propagule oleh Rabinowitz yang 
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berbunyi bahwa 'benih mangrove yang ditanam di tempat yang salah, tidak akan 

selamat'.  Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam menjelaskan 

distribusi mangrove yakni persaingan (competition) dan interaksi antar jenis (Ball, 

1980; Lugo, 1980).  Untuk pemahaman teori umum tentang interaksi jenis, beberapa 

literatur berikut dapat dijadikan bahan bacaan; McInntosh (1981), Oliver dan Larson 

(1996), Vandermeer (1996), dan Tilman (1997). 

 Sejumlah penulis mempertimbangkan perbedaan adaptasi atau respon 

fisiologis sebagai faktor utama yang mempengaruhi perkembangan dan pola zonasi 

pada mangrove (Thom, 1982; Ball, 1998).  Dilaporkan oleh Lugo dkk. (1975) bahwa 

pertukaran gas in situ pada tiga jenis mangrove yang tumbuh sepanjang gradien 

salinitas di Florida ternyata berbeda-beda.  Respon fisiologis jenis mangrove yang 

mempengaruhi distribusi mereka sepanjang gradien estuari juga telah diinvestigasi 

oleh Duke (1992). Ia menemukan bahwa profil salinitas berkorelasi dengan batas 

distribusi estuarin (limiting estuarine range) pada Sonneratia dan Avicennia.  Ball 

(1998) menekankan bahwa atribut fisiologis pada mangrove berkontribusi terhadap 

perbedaan interspesifik yang ditunjukkan spesis  mangrove tertentu berkaitan dengan 

distribusi mereka sepanjang gradien lingkungan seperti salinitas dan perendaman.  

Masih berhubungan dengan salinitas, kebanyakan jenis mangrove bertumbuh baik 

pada kondisi dengan salinitas relatif rendah.  Tetapi, setiap jenis mangrove memiliki 

batas toleransi terhadap salinitas, yakni suatu batas dimana laju pertumbuhn 

maximun dapat dipertahankan. Secara umum, pada kondisi salinitas optimal, 

semakin toleransi suatu spesis terhadap salinitas (atau semakin lebar batas toleransi 

garam suatu spesis), semakin lambat laju pertumbuhan jenis tersebut (Ball, 1998). 

4. Perkembangan dan Regenerasi 

 Sudah merupakan fakta bahwa mangrove memiliki kemampuan untuk 

tumbuh di lingkungan intertidal. Mereka tumbuh dan beregenerasi secara konstan, 

dan ini menunjukkan bahwa mereka bersifat dinamik dan memiliki strategi 

regeneratif yang cukup berhasil (Duke, 2001).  Strategi tersebut berbeda 

dibandingkan dengan yang dimiliki oleh kebanyakan hutan darat, terutama 

disebabkan karena kondisi lingkungan mangrove yang spesifik, dan tumbuhan 
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mangrove memiliki spesialisasi untuk kondisi lingkungan yang demikian.  Jadi, 

sangat penting untuk mempertimbangkan proses dinamika pada mangrove secara 

terpisah dari proses yang telah dikenal berlaku untuk hutan darat terutama hutan 

tropis sebagaimana dijelaskan dalam Whitmore (1991),  Bazzaz (1991), dan  Richard 

(1996).  

 Perkembangan tegakan pada mangrove dapat dibagi ke dalam empat tahapan 

progresif, yakni; kolonisasi, berkembang menuju fase perkembangan awal, kemudian 

kematangan (maturity), dan berakhir pada penuaan (senescence).  Model empat 

tahapan perkembangan ini telah dikembangkan untuk menjelaskan perbedaan yang 

teramati pada atribut struktural menurut umur (Jimenez dkk., 1985; Fromard dkk., 

1998).  Pada model yang diusulkan tersebut, perkiraan lama waktu untuk sebuah 

siklus lengkap yakni 80 – 100 tahun.  Uraian berikut merupakan penjelasan terhadap 

ke-empat tahapan perkembangan sebagaimana didefinisikan kembali oleh Duke 

(2001) berdasarkan pengamatan di lapangan terhadap tegakan Rhizophora di Panama 

(lihat juga Duke dkk., 1993, 1999, dan Duke, 1996): 

1. Kolonisasi (colonization) merupakan tahapan establismen.  Pada tahapan ini, 

propagule mulai menghasilkan akar dan tumbuh pada daerah pasang-surut 

yang baru dan terbuka, benih kemudian tumbuh meninggi dengan cepat.  

Secara umum, kepadatan pohon cukup banyak pada tahapan ini, dan poin 

akhir relatif pada tahapan ini terjadi saat penutupan kanopi dicapai. 

2. Perkembangan awal (early development) merupakan tahapan lanjutan setelah 

penutupan kanopi dicapai.  Pada tahapan ini, penjarangan (self-thinning) 

mulai terjadi dan kepadatan pohon berkurang secara nyata.  Dalam kondisi 

kanopi yang padat/tertutup, sumber benih mulai ada.  Gap atau ruang terbuka 

mulai terbentuk disebabkan oleh faktor seperti kayu gelondongan yang 

hanyut, material terapung, erosi dan deposisi sediment. Pertumbuhan tinggi 

pohon berkurang pada akhir tahapan ini disebabkan karena kanopi telah 

mencapai tinggi maksimum (site maximal canopy height). 

3. Pematangan (maturity) dimulai ketika tinggi kanopi maksimum telah dicapai.  

Biomasa pohon secara individual mengalami peningkatan.  Penjarangan terus 

berlangsung sehingga kepadatan pohon berkurang.  Gap mungkin terbentuk 

oleh karena adanya serangan petir, angin dan badai es, cyclone, dll. 

4. Penuaan (senescence) dimulai ketika individu pohon yang masih berdiri 

menujukkan indikasi ke arah kematian.  Pada kasus-kasus yang lain, pohon 

mulai roboh dan mati, atau mereka banyak ditumbuhi oleh koloni tumbuhan 

menempel (epiphyte), atau mereka mati karena mengalami pembusukan.  

Selama fase ini, kepadatan pohon sangat rendah dan penjarangan minimal.  

Gap mulai terbentuk oleh karena kematian pohon yang besar, atau erosi dan 

deposisi sediment.  Faktor cuaca seperti badai menjadi kurang penting pada 
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kondisi ini, secara sederhana disebabkan karena hadirnya pohon-pohon yang 

sudah tua dan biasanya besar.  Fakta menujukkan bahwa tahapan penuaan ini 

jarang dicapai secara bersamaan pada suatu waktu (Jimenes dkk., 1985), 

walaupun pada sejumlah kasus telah dilaporkan adanya tegakan yang tua 

(Fromard dkk., 1998; Ewel dkk., 1998). 

Terdapat dua asumsi yang dikenakan terhadap model perkembangan 

mangrove yang telah dijelaskan. Asumsi pertama, bahwa perkembangan hutan 

mangrove terjadi tanpa interupsi.  Asumsi berikutnya, bahwa pohon-pohon secara 

individu dalam tegakan yang telah tua semuanya merupakan pohon yang berhasil 

hidup, dan berasal dari cohort koloni pertama.  Berdasarkan kedua asumsi tersebut 

maka model ini dapat dianggap sebagai siklus hidup individu tumbuhan dalam suatu 

hutan mangrove yang diawali dari establismen hingga berumur tua (Duke, 2001). 

  Duke (2001) melakukan pembahasan dan penilaian lebih jauh terhadap 

model perkembangan hutan mangrove yang telah diuraikan sebelumnya.  Beberapa 

kualifikasi yang penting bahwa: 

1. Umur pohon tidak harus benar-benar sama dengan umur hutan, 

2. Pohon dalam tegakan yang telah tua mungkin saja tidak hadir pada fase 

kolonisasi mula-mula, 

3. Kematian pohon dapat pula disebabkan oleh faktor selain penuaan. 

Apabila kualifikasi tersebut adalah benar, maka pengkualifikasian hutan berdasarkan 

kelompok umur tidak mungkin dilakukan, dan umur hutan tidak dapat digunakan 

untuk mengurutkan tingkat perkembang suatu hutan.  Oleh sebab itu, ketika umur 

cohort dihitung sebagai umur tegakan dan pertumbuhan hutan terjadi melalui 

tahapan perkembangan, maka pada sejumlah saat tertentu pohon mungkin mati 

karena usia yang telah tua.  Dalam rangka mengantisipasi beberapa kelemahan pada 

model perkembangan ini, Duke (2001) mengusulkan sebuah model yang 

mengkombinasikan generasi gap (gap generation) dan perkembangan tegakan.  

Uraian selanjutnya merupakan penjelasan ringkas fase regenerasi gap cahaya (light 

gap regeneration phase) yang diusulkan. 

 Kehadiran gap dalam mangrove dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara 

lain: badai angin yang kencang (Smith dkk., 1994), kerusakan karena kondisi cuaca 

yang dingin (Lugo dan Zucca, 1977), kerusakan karena badai es (Houston, 1999), 

serangan petir (Paijman dan Rollet, 1977), patogen tumbuhan (Pegg dkk., 1980; 
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Wesre dkk., 1991), insek pengebor kayu (Feller dan McKee, 1999), dll.  Berbeda 

dengan gap dalam hutan darat, kebanyakan gap dalam mangrove biasanya lebih kecil 

dan terdiri dari 10 – 20 pohon mati.  Menurut Craighead (1971), ukuran gap seperti 

ini sangat mungkin disebabkan oleh serangan petir. 

 Kehadiran gap-gap yang kecil dalam mangrove menyebabkan terbentuknya 

alur-alur regenerasi berukuran kecil berupa mosaik dengan umur dan tahapan 

pemulihan kanopi (canopy recovery) yang bervariasi.  Secara umum, pemulihan gap 

merupakan hasil kombinasi antara proses reproduksi (establismen dan pertumbuhan 

pohon baru) dan proses vegetatif (pohon sekitar gap tumbuh secara lateral atau 

coppicing/percabangan).  Struktur dan komposisi hutan dipengaruhi oleh kedua 

proses regenerasi tersebut.                

 Berdasarkan pengamatan pada Rhizophora, Duke (2001) mengusulkan 

sebuah proses skematik penciptaan dan pemulihan gap (gap creation and recovery).  

Secara ringkas proses ini terdiri dari enam fase yang dimulai ketika sebuah hutan 

yang telah matang (mature forest) dengan tanpa gap berkembang melalui dua fase 

penciptaan gap (yaitu penciptaan dan pembukaan gap), dan tiga fase pemulihan 

(rekrutmen, pengisian, dan penutupan gap), sebelum menuju kembali pada suatu 

kondisi tanpa perubahan. Penjelasan lebih jauh menyangkut masing-masing fase 

dapat dilihat dalam Duke (2001). 

    Sebagaimana yang telah dijelaskan, Duke (2001) mengusulkan sebuah 

kombinasi antara model regeneratif dan perkembangan tegakan.  Untuk kelengkapan 

model yang disarankannya, Ia melakukan penambahan peran gap kanopi dalam 

mempengaruhi proses balik-ulang (turnover) pada mangrove.  Pada suatu waktu, 

kehadiran gap berukuran kecil akan mempengaruhi suatu bagian kecil dalam hutan, 

tetapi dalam suatu jangka waktu tertentu pengaruh akumulatif banyak gap akan 

menjadi cukup signifikan dan merata dalam suatu area tertentu oleh karena lokasi 

gap-gap tersebut bersifat acak. Jika penggantian pohon diasumsikan bersifat acak 

dan sistimatik, maka konsekuensinya dalam hutan berupa perlambatan keseluruhan 

perkembangan tegakan.  Sebagai perbandingan, dampak yang dihasilkan oleh 

pertumbuhan dan penjarangan pohon dipertimbangan bersifat kontan oleh karena 

proses tersebut berlangsung sebagai sebuah kondisi perkembangan hutan yang 
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normal.  Oleh sebab itu, ketika laju balik-ulang melalui proses penciptaan gap lebih 

cepat dari pada laju balik ulang yang terjadi melalui proses perkembangan tegakan 

(yaitu situasi dimana frekuensi penciptaan gap sangat cepat), selanjutnya 

perkembangan tegakan diperhitungkan akan tertahan, dan kondisi ini menghasilkan 

hutan yang relatif muda.  Pada kondisi yang lebih ekstrim dimana 

gangguan/kerusakan hutan diakibatkan oleh terbentuknya gap ternyata sangat berat 

dan berulang-ulang terjadi, maka hutan dapat benar-benar rusak (collaps).  

5. Suksesi Ekologis 

 Suksesi merupakan suatu proses dimana suatu komunitas tumbuhan berubah 

ke dalam bentuk yang lain (Crawley, 1997).  Proses ini melibatkan masuk-keluar dan 

kepunahan jenis yang berhubungan dengan perubahan pada kelimpahan relatif 

tumbuhan tertentu.  Suksesi terjadi oleh karena bagi setiap spesis paling tidak dua hal  

berikut ini mengalami perubahan: 

1. Peluang establismen berubah menurut waktu, 

2. Perubahan terjadi pada lingkungan abiotik (contoh; kondisi substrat dan 

intensitas cahaya) dan biotik (contohnya; kelimpahan musuh alami, sifat dan 

kemampuan tumbuhan sekitar). 

Sejumlah suksesi terjadi memusat hingga seragam, bermuara pada suatu titik akhir 

yang dapat diprediksi, dan bebas dari kondisi awal.  Sementara yang lainnya bersifat 

tidak memusat atau siklik (cyclic), atau memiliki titik akhir yang stabil dengan suatu 

dinamika yang keseluruhannya didominasi oleh sejarah perombakan dan imigrasi.  

 Berkaitan dengan mangrove, hanya sedikit studi tentang suksesi yang telah 

dilakukan, walaupun hal tersebut telah dipelajari secara ekstensif bagi sistem di 

darat.  Sejumlah penulis seperti Mambberley (1991), Richard (1996), dan Crawley 

(1997) berpendapat bahwa letusan Pulau Krakatau pada 27 Agustus 1883 yang 

diikuti dengan munculnya sederetan jenis tumbuhan penginvasi dengan berbagai 

bentuk hidup (life-form) selama periode 45 tahun, merupakan sebuah contoh bentuk 

suksesi primer yang baik.  Dalam kebanyakan kasus (contohnya; letusan gunung 

berapi, kejadian mengikuti kemunduran glasial, deposisi sedimen, atau perubahan 

muka laut), proses suksesi primer ditentukan oleh dua faktor berikut: 

1. Peningkatan nitrogen tanah, 
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2. Peningkatan tinggi tumbuhan dewasa (mengarah kepada penaungan terhadap 

jenis tumbuhan yang tumbuh rendah). 

Interaksi antara peningkatan naungan dan peningkatan nutrient substrat seringkali 

menentukan susunan penggantian spesis.  Akumulasi nitrogen dalam substrat sering 

diperhitungkan sebagai proses yang sangat penting.  Ekosistem yang telah matang 

sering didukung oleh cadangan nitrogen pada substrat permukaan berkisar 5.000 

hingga 10.000 kg ha-1.  Sejumlah percobaan pada berbagai varitas substrat murni 

menunjukkan bahwa tumbuhan berkayu tidak dapat mengivasi komunitas yang 

sedang mengalami suksesi sebelum kondisi cadangan nitrogen dalam sunstrat 

berkisar antara 400 hingga 1.000 kg ha-1; dan proses ini dapat berlangsung mulai dari 

20 hingga 100 tahun atau mungkin lebih lama (Crawley, 1997). 

 Berbeda dengan suksesi primer, suksesi sekunder berawal dari kondisi 

dimana substrat mulai matang dan terdapat jumlah benih dan propagule vegetatif 

yang cukup.  Berkaitan dengan penjelasan tentang mekanisme yang mungkin berlaku 

untuk suksesi sekunder, sejumlah model mungkin dapat dipertimbangkan.  Pertama, 

‘model komposisi floristic mula-mula’ (initial floristic composition model), yang 

mendefinisikan suksesi tidak lebih dari penggantian spesis tumbuhan kecil dan 

berumur pendek oleh tumbuhan lain yang lebih besar dan berumur panjang.  Model 

kedua adalah ‘model floristik relay’ (relay floristic model) yang menekankan tata-

urutan spesis tumbuhan secara lebih ketat serta penekanan pada aspek fasilitasi 

(facilitation), dimana suatu spesis memberikan jalan bagi spesis lainnya dengan cara 

merubah kondisi lingkungan ke arah yang lebih cocok bagi spesis yang 

menggantikannya.  Di antara kedua model yang telah dijelaskan, terdapat model 

toleransi (tolerance model) dan model penghambatan (inhabitation model).  Model 

toleransi mengasumsikan bahwa meskipun terjadi pengurangan cahaya dan nutrient 

disebabkan oleh spesis pertama, suksesi akan terus berlangsung karena koloni 

berikutnya akan dapat menerima suatu kondisi baru yang tercipta.  Sebaliknya, 

model penghambatan mengasumsikan bahwa spesis pertama akan secara mudah 

dihambat establismennya oleh spesis berikutnya dengan cara melakukan 

pengosongan suatu site (site pre-emption) terlebih dahulu.  Semakin panjang masa 

hidup spesis pertama, semakin kecil peluang spesis berikutnya menggantikan dan 

menempati suatu tempat, selanjutnya semakin lambat proses suksesi berlangsung 
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(Crawley, 1997).  Untuk konsep yang berlaku pada mangrove, beberapa tulisan oleh 

Eagler (1952), Lewis dan Dunstan (1975), Lugo (1980), Kangas dan Lugo (1990) 

dapat dijadikan sumber bacaan. 

6. Laju Balik-Ulang (Turnover Rate) 

 Laju balik-ulang keseluruhan komunitas merupakan laju dimana pohon 

mengalami kematian dan kemudian digantikan (Richards, 1996).  Waktu capaiannya 

bervariasi menurut spesis, tempat, struktur tegakan, dan kondisi lainnya (Oliver dan 

Larson (1996).  Apabila kondisi lingkungan ternyata tetap stabil maka proses balik-

ulang suatu spesis  semakin lambat dan suatu kondisi diam akan dicapai.  Kondisi 

diam tersebut terjadi pada hutan klimaks (climax forest) dimana penggantian secara 

siklik berlangsung.  Namun demikian, pada sejumlah hutan ternyata kondisi ini tidak 

pernah dicapai oleh karena waktu antar katastropik (catasthrophic) sangat singkat 

(Whitmore, 1991). 

 Suatu ekosistem mangrove dikatakan stabil sepanjang ia menempati suatu 

area yang sama di daerah intertidal, dan dikatakan tidak stabil jika batas-batasnya 

bertambah ke arah laut atau mundur ke arah daratan.  Sejumlah fakta menunjukkan 

bahwa sisi terluar sistem  mangrove menampilkan kecenderungan perluasan ke arah 

laut sebagaimana diidikasikan oleh hadirnya anakan dan pohon muda yang 

melimpah.  Perkembangan ke arah laut yang terjadi juga ditunjukkan oleh keadaan 

tinggi kanopi yang semakin bertambah, demikian pula umur dan ukuran pohon ke 

arah darat.  Pada kondisi lainnya, tepian mangrove terlihat cukup jelas dengan 

indikasi seperti pangkal batang terbuka karena pengikisan dan pohon-pohon mulai 

tumbang.  Ini merupakan kondisi dimana resesi sedang terjadi (Bird dan Barson, 

1979). 

 Pada kondisi dimana sisi terluar mangrove mengalami perluasan, sering 

ditemukan suatu migrasi yang bersifat kompensasi pada sisi sebelah darat bagian 

tengah disebabkan karena kematian mangrove dan penggantian (replacement) oleh 

bentuk vegetasi lain seperti rawa asin atau hutan darat, atau kondisi hipersalin tanpa 

vegetasi.  Pada kondisi demikian, zona mangrove secara keseluruhan mengalami 

perpindahan ke arah laut.  Kondisi sebaliknya dapat terjadi, ditunjukkan oleh adanya 
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penyebaran tumbuhan mangrove muda dari sisi sebelah dalam ke arah darat 

disebabkan karena bagian mangrove terluar/sebelah darat mengalami erosi atau 

penurunan.  Perubahan yang lain dalam zona mangrove terjadi ketika saluran 

pasang-surut berpindah secara lateral, mengerosi mangrove pada suatu sisi pinggiran 

dan menimbun pada sisi lainnya (Bird dan Barson, 1979). 

 Dalam hubungannya dengan perubahan salinitas secara alami khususnya 

yang terjadi pada substrat yang mengalami peningkatan oleh karena faktor seperti 

sedimentasi, Chapman (1966) berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat 

mendukung terjadinya penggantian suatu sepsis  oleh yang lain; suatu indikasi proses 

suksesi.  Perubahan pada muka laut, jumlah masukan air tawar, atau laju suplai 

sedimen yang berakibat pada terbentuknya variasi dalam substrat dan salinitas di 

suatu sistem mangrove, akan sangat mungkin menyebabkan terjadinya kematian 

sejumlah spesis mangrove dan penggantian oleh jenis lainnya.  Apabila perubahan 

yang terjadi sangat ekstrim maka hal yang mungkin terjadi yakni kematian seluruh 

vegetasi mangrove.            

7.  Kasus Die-back pada Mangrove di Taman Nasional Bunaken 

 ‘Dieback’ merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menjelaskan 

kondisi kesehatan pohon yang kehilangan kemampuan fisik atau energi.  Indikasi 

die-back bermacam-macam dan sering dihubungkan dengan faktor penyebabnya.  

Pada kebanyakan kasus, die-back diindikasikan oleh kematian pada suatu ujung 

cabang pohon.  Die-back dapat bersifat balik kembali (reversible) pada kondisi 

semula (pohon menjadi sehat), tetapi dalam banyak kasus die-back berakhir dengan 

kematian pohon.  Sejumlah tulisan berikut dapat dijadikan dasar bacaan untuk 

pemahaman lebih jauh tentang konsep dan masalah yang berkaitan dengan die-back, 

yakni: Heatwole dan Lowman (1986), Manion (1989 dan 1991), Manion dan 

Lachance (1992), Innes (1993), dan Muller-Dombois (1992). 

 Walaupun sejumlah faktor penyebab die-back pada hutan darat juga 

dilaporkan berlaku bagi hutan mangrove, tetapi sebenarnya ada faktor-faktor yang 

khusus berlaku pada mangrove.  Hal ini tidak mengherankan karena lingkungan 
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mangrove memang berbeda dengan hutan darat.  Sejumlah faktor berikut pernah 

dilaporkan sebagai penyebab die-back pada mangrove, antara lain: 

1. Kejadian episodik (episodic events): hurricane atau cyclones (di Australia: 

Heinson dan Spain, 1974; Stocker, 1976; Hutchings dan Saenger, 1987 dan 

Bardsley, 1985; di Florida: contohnya Stoddart, 1974; Craighead dan Gilbert, 

1962; Tabb dan Jones; 1962; and Smith dkk., 1994, tsunami (di Republik 

Dominika: Sachtler, 1973), 

2. Agen biologik: insekta (pengebor kayu di Belize: Feller dan Mathis, 1997; 

Feller dan McKee, 1999, sejenis cacing ‘bagworm’ (Oiketicus kirbyi) di 

mangrove Ekuador: Gara dkk., 1990), rayap pemakan kayu-hidup in 

Malaysia (Tho, 1973, 1982), 

3. Polutan: tumpahan minyak di Panama (Duke dkk., 1997), 

4. Banjir yang berlangsung lama: di Australia (Choy dan Booth, 1994), di Jawa 

- Indonesia (Soerianegara, 1968), di India (Blasco, 1975), 

5. Petir: di Florida (Craighead, 1971; Paijmans dan Rollet, 1977; dan Smith, 

1992), 

6. Hipersalinitas: (Servant dkk., 1978; Cintron dkk., 1978; dan Gordon, 1987), 

kekeringan/hipersalinitas (Davie, 1983; pengamatan pribadi), 

7. Deposisi: (Fromard dkk., 1998), dan erosi (Semeniuk, 1980; Gordon, 1987: 

dan Saenger dan Bellan, 1995), 

8. Peningkatan muka laut (sea level rise) (Ellison dan Stoddart, 1991). 

Skala kerusakan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang telah disebutkan 

bervariasi mulai dari kematian pohon tunggal hingga kematian sejumlah besar pohon 

(Jiminez dkk., 1985; Duke, 2001).  Beberapa diantara faktor penyebab yang telah 

disebutkan (contohnya; badai hurricane dan petir) dapat pula secara sederhana 

dipertimbangkan sebagai penyebab kerusakan fisik pada mangrove dari pada 

penyebab die-back.  Uraian selanjutnya merupakan ringkasan hasil investigasi 

kejadian die-back pada mangrove di Taman Nasional Bunaken seperti yang 

dilaporkan oleh Djamaluddin (2002). 

 Hutan mangrove di Taman Nasional Bunaken sangat unik karena banyaknya 

spesis (30 spesis, tidak termasuk hybrid dan tumbuhan asosiasi) dan tingkat 

perkembangan yang dicapai.  Proses ekologi yang tengah berlangsung dalam hutan 

ini menggambarkan suatu kondisi die-back yang jarang ditemukan pada mangrove 

dimanapun.  Seperti yang telah disinggung dalam bahasan sebelumnya, tahapan tua 

(senescence) pada mangrove sangat jarang dicapai.  Hal tersebut disebabkan karena 

gangguan exogenous seperti perusakan oleh badai yang kemudian menghentikan 

perkembangan mangrove (Duke, 2001).  Begitu juga dengan perubahan pada garis 
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pantai yang disebabkan baik oleh proses sedimentasi maupun erosi, ternyata dapat 

menyebabkan perubahan pada kondisi substrat (edaphic change) yang kemudian 

mengakibatkan kematian atau perubahan pada spesis dominan.  Fakta yang berlaku 

pada mangrove di Taman Nasional Bunaken menunjukkan bahwa mangrove di 

tempat ini telah mencapai kondisi tua dimana pohon tinggi dan besar secara jelas 

telah kehilangan kemampuan tumbuh, sebagian telah mati dan sebagian lainnya 

mengindikasikan akan mati (komunikasi pribadi dengan Jim Davie).  Pohon tinggi 

dan besar mengalami kematian pada bagian ujung atas, mereka dikolonisasi oleh 

tumbuhan epifit, dan sebagian lagi mengembangkan percabangan lateral. 

 Meskipun die-back pada mangrove di tempat ini bukan merupakan suatu 

fenomena baru, tetapi hal ini baru menjadi perhatian pada akhir tahun 1995 ketika 

suatu studi ekologi dilakukan dalam kaitannya dengan penyusunan strategi 

pengelolaan Taman Nasional Bunaken.  Sekarang, indikasi die-back sudah sangat 

umum berlaku pada mangrove di Pulau Mantehage dan beberapa lokasi lainnya di 

Selatan Taman Nasional ini (Djamaluddin, 2004).  

Ada tiga proses potensial yang telah memulai atau mempercepat terjadinya 

die-back pada hutan mangrove di tempat ini.  Ketiga proses tersebut adalah: 

1. Pendewasaan hutan, penuaan, dan mati, 

2. Deposisi secara berlebihan, 

3. Penebangan yang menyebabkan terjadinya pembukaan dalam mangrove dan 

kemudian mengurangi integritas tegakan. 

Proses pertama, pendewasaan hutan, dipertimbangkan sebagai faktor internal yang 

mengawali terjadinya die-back.  Sementara proses deposisi dan penebangan 

dipertimbangkan sebagai faktor eksternal yang mungkin berperan secara tidak 

langsung terhadap kejadian die-back.  Hal yang menjadi pertanyaan kemudian adalah 

bagaimana faktor-faktor tersebut secara sendiri-sendiri atau bersama faktor lain 

berkontribusi terhadap die-back (Djamaluddin, 2004). 

Menjadi tua (senescence) hampir disepakati oleh semua pihak sebagai 

fenomena yang jarang dicapai oleh mangrove.  Pada saat mangrove menjadi tua 

maka beberapa ciri seperti: sedikit jumlah pohon besar dan tua, adanya gap 

berukuran besar dalam canopi, dan kurangnya regenerasi, akan ditemukan (Jiminez 

dkk., 1985).  Ciri lain yang ditambahkan Duke (2001) yakni: pohon besar mulai mati 
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tetapi tetap berdiri atau mati karena pembusukan.  Sekarang, semua ciri yang telah 

digambarkan dapat ditemukan dalam mangrove di Taman Nasional Bunaken.  

Sementara kita tidak tahu berapa lama mangrove dapat hidup, dan tidak mudah 

menentukan umur mangrove, ukuran pohon mangrove yang besar dan tinggi yang 

telah dicapai sekarang ini mengindikasikan bahwa mangrove di Taman Nasional 

Bunaken tengah berada pada tahap matang dan mungkin tua secara ekologis.  

Dugaan ini juga didukung oleh fakta bahwa pohon kecil dan masih muda tidak 

mengalami die-back (Djamaluddin, 2004). 

Akumulasi sedimen secara berlebihan juga berkontribusi terhadap die-back, 

dan ini terutama berlaku pada beberapa lokasi seperti di lokasi sebelah darat antara 

Desa Rap-Rap dan Sondaken dimana sejumlah pohon Avicennia rumphiana berada 

dalam kondisi die-back, lokasi dekat Desa Pungkol dimana hampir semua pohon 

besar Rhizophora spp. mengalami die-back, dan lokasi antara Desa Pungkol dan 

Tanjung Pasir Putih dimana pohon besar Ceriops spp. juga dalam kondisi die-back.  

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kemiringan pada ketiga lokasi tersebut 

telah banyak mengalami perubahan (meningkat) disebabkkan terutama karena 

adanya masukan sedimen yang berasal dari daratan terdekat.  Pada kondisi seperti ini 

ternyata pohon berukuran besar lebih mudah terpengaruh (mengalami tekanan) 

dibandingkan dengan pohon muda yang terlihat masih sehat dan tumbuh baik di 

lokasi yang sama.  Hingga kini belum ditemukan bukti bahwa proses sedimentasi 

yang terjadi juga mempengaruhi pohon mangrove lainnya seperti S. alba, B. 

gymnorrhiza, dan Rhizophora spp. yang tumbuh di bagian tengah hutan atau 

sepanjang tepi sebelah laut (Djamaluddin, 2004). 

Penebangan pohon dapat menjadi suatu mekanisme yang mempengaruhi die-

back secara tidak langsung terutama melalui peningkatan pembukaan kanopi pada 

suatu lokasi tertentu, kemudian karena pembukaan tersebut maka akan mengurangi 

integritas tegakan.  Namun, benarkah hal tersebut berlaku bagi die-back mangrove di 

Taman Nasional Bunaken.  Penting dicatat bahwa die-back di hutan ini telah dimulai 

pada tahun 1986, yakni sebelum masyarakat menebang pohon-pohon besar di Pulau 

Mantehage pada tahun 1989.  Sekarang, integritas tegakan dalam hutan mangrove 

khususnya di Pulau Mantehage jelas sudah sangat lemah disebabkan karena 
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penebangan.  Tegakan yang ada diperkirakan sudah tidak memiliki kemampuan 

melindungi diri dari tiupan angin yang kencang karena habitatnya yang sudah sangat 

terbuka.  Meskipun demikian, masih sangat sulit menjelaskan apakah proses 

pelemahan (weakening) integritas tegakan yang terjadi telah mempercepat proses 

die-back di lokasi ini atau tidak sama sekali, terutama bila diperhadapkan dengan 

kenyataan bahwa wilayah mangrove di tempat ini terhindar dari tiupan angin yang 

bersifat merusak (destructive winds). 

Pada kebanyakan lokasi dalam mangrove di Taman Nasional Bunaken, 

pohon besar S. alba biasanya dominan di kanopi atau mereka mencuat keluar dari 

kanopi dominan (emergent).  Pohon-pohon tersebut dihipotesakan sebagai koloni 

mangrove pertama yang menempati hutan mangrove ini.  Fakta bahwa banyak pohon 

S. alba mengalami die-back, dan bahwa pohon muda dan anakan spesis ini sudah 

sangat jarang ditemukan, menjadi petunjuk runtuhnya (collapse) koloni pertama 

dalam hutan mangrove ini.  Tahapan ini menjadi indikasi suatu proses yang sering 

diistilahkan dengan siklus hutan (forest cycling process), dimana generasi pertama 

akan digantikan oleh generasi berikutnya yang dalam kasus ini didominasi oleh 

Rhizophora spp.  Arah perubahan yang berbeda akan berlaku pada komunitas 

dimana pohon B. gymnorrhiza dan Rhizophora spp. berada dalam kondisi die-back.  

Pada komunitas seperti ini, anakan dan pohon muda dari spesis yang sama tetap 

hadir, sehingga komposisi spesis pada generasi selanjutnya akan tetap sama dengan 

generasi pertama (Djamaluddin, 2004). 

8. Restorasi Habitat Mangrove 

Restorasi atau rehabilitasi biasa menjadi pertimbangan ketika suatu sistem 

telah berubah dalam tingkat tertentu sehingga tidak dapat lagi memperbaiki atau 

memperbaharui diri secara alami.  Dalam kondisi seperti ini, ekosistem homeostasis 

telah berhenti secara permanen dan proses normal untuk suksesi tahap kedua atau 

perbaikan secara alami setelah kerusakan terhambat oleh karena beberapa alasan.  

Konsep ini belum pernah dianalisis atau dibahas secara lengkap untuk habitat 

mangrove (Lewis, 1982b).  Untuk banyak kasus seringkali pengelola suatu program  

restorasi melakukan penanaman mangrove sebagai pilihan pertamanya.  Padahal 
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pendekatan terbaik restorasi adalah dengan mengetahui penyebab hilangnya 

mangrove, tangani penyebabnya, kemudian melakukan proses perbaikan habitat 

mangrove.  Bibit mangrove hanya ditanam jika mekanisme alami tidak 

memungkinkan dan hanya setelah dilakukan pembenahan hidrologi. 

Menurut Lewis (1982a) semua habitat mangrove dapat memperbaiki 

kondisinya secara alami dalam waktu 15 – 20 tahun, jika paling tidak dua kondisi 

berikut dapat dipenuhi:  

1. Kondisi normal hidrologi tidak terganggu,  

2. Ketersedian biji dan bibit mangrove serta jaraknya tidak terganggu atau 

terhalangi.   

Jika kondisi hidrologi ternyata sudah normal atau mendekati keadaan normal tetapi 

biji mangrove tidak dapat mendekati daerah restorasi, maka mangrove dapat 

direstorasi dengan cara konvensional yakni melalui penanaman. 

Oleh karena habitat mangrove dapat diperbaiki tanpa penanaman, maka 

rencana restorasi harus terlebih dahulu melihat potensi aliran air laut yang terhalangi 

atau tekanan-tekanan lingkungan lainnya yang mungkin menghambat perkembangan 

mangrove (Cintron – Molero, 1992).  Jika aliran air terhalangi dan ditemukan adanya 

tekanan lainnya, maka hal-hal tersebut harus ditangani terlebih dahulu.  Jika masalah 

ini tidak ada atau telah ditanggulangi, maka perlu dilakukan pengamatan untuk 

memastikan tersedianya bibit alami.  Bila bibit dari alam tidak cukup tersedia, maka 

penanaman dapat dilakukan untuk membantu perbaikan alami. 

Sangat disayangkan bahwa banyak kegiatan restorasi mangrove langsung 

dimulai dengan aktivitas penanaman tanpa mempertimbangkan mengapa 

perkembangan secara alami tidak terjadi.  Seringkali kegiatan-kegiatan seperti ini 

berakhir dengan kegagalan sebagaimana yang terjadi di kebanyakan proyek 

penanaman mangrove di Indonesia dan tempat lainnya. 

Secara ringkas, Lewis dan Marshall (1997) menyarankan lima tahap penting 

untuk keberhasilan suatu kegiatan restorasi mangrove, yakni: 

1. Memahami autecology (ekologi setiap jenis mangrove), pola reproduksi, 

distribusi benih, dan keberhasilan pembentukan bibit, 

2. Memahami pola hidrologi normal yang mangatur distribusi dan keberhasilan 

pembentukan dan pertumbuhan spesies mangrove yang menjadi target, 

3. Memperkirakan perubahan lingkungan mangrove asli yang menghalangi 

pertumbuhan  alami mangrove, 
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4. Disain program restorasi untuk memperbaiki hidrologi yang layak, dan jika 

memungkinkan digunakan benih alami mangrove untuk melakukan 

penanaman, 

5. Hanya melakukan penanaman bibit, memungut, atau mengolah biji setelah 

mengetahui langkah alami di atas (1 – 4) tidak memberikan jumlah bibit dan 

hasil, tingkat stabilitas, atau tingkat pertumbuhan sebagaimana yang 

diharapkan. 

Faktor penting dalam mendisain suatu kegiatan restorasi mangrove  adalah 

pengenalan hidrologi (frekuensi dan durasi pasang-surut air laut) yang berlaku pada 

suatu komunitas mangrove yang berdekatan dengan areal restorasi.  Sebagai 

pengganti atas biaya pengumpulan data yang mahal yaitu dengan menggunakan 

batas air pasang serta melakukan survei terhadap mangrove yang tumbuh sehat untuk 

mendapatkan suatu diagram penampang distribusi spasial, kemiringan, dan 

morfologi suatu ekosistem mangrove, yang kemudian menjadi model konstruksi.  

Penggalian dan penimbunan kembali bekas galian diperlukan untuk membentuk 

tingkat kemiringan yang sama serta ketinggian relatif terhadap batas areal yang 

ditentukan untuk memastikan hidrologinya sudah benar. 

Di areal dimana penimbunan dilakukan terhadap lahan yang pernah 

ditumbuhi mangrove, pengerukan kembali timbunan tersebut untuk mencapai tanah 

humus mangrove sebelumnya kemungkinan akan menghasilkan kondisi yang terlalu 

lembab untuk pembentukan mangrove, ini disebabkan karena kepadatan dan 

kerapatan lapisan aslinya.  Seperti telah dikemukan sebelumnya, ketinggian dapat 

disesuaikan dengan ketinggian habitat mangrove yang masih ada.  Bentuk lain dari 

restorasi mangrove yaitu melibatkan penggabungan kembali areal-areal hidrologi 

yang terpisah ke situasi jangkauan air yang normal (Brockmeyer, 1997; Turner and 

Lewis, 1997).       

Penanaman mangrove hanya diperlukan bila pertumbuhan alami tidak 

mungkin terjadi akibat kurangnya kecambah (propagule) atau kondisi tanah yang 

kurang mendukung.  Ketika penanaman diperlukan, penempatan bibit Rhizophora 

yang matang secara langsung dalam humus dapat mempercepat pembentukan 

mangrove.  Teknik ini tidak dapat diterapkan untuk genus mangrove lainnya karena 

diperlukan pelepasan kulit biji dari kecambah sebelum pembentukannya, serta 

membutuhkan akar yang menyentuh permukaan tanah secara langsung dengan 
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cotyledon yang terbuka.  Kematian bibit di tahap awal jarang terjadi, namun tingakat 

harapan keberhasilannya adalah sekitar 50%.  Kerapatan khas mangrove dewasa 

adalah sekitar 1.000 pohon per hektar atau 1 pohon per 10 meter persegi, jadi 50% 

kematian penanaman tahap awal dengan jarak 1 meter tidak akan berpengaruh 

terhadap kerapatan hutan.  Meskipun penanaman pada musim panas adalah yang 

ideal, tetapi bibit mangrove dapat pula ditanam sepanjang tahun dengan hasil yang 

memuaskan.  Sebagai petunjuk lengkap tentang teknik penanaman mangrove, 

beberapa tulisan berikut dapat membantu seperti Hachinohe (1998) dan Liyanage 

(2000).    

9.  Kondisi Umum Lahan Restorasi Mangrove Bekas Tambak di Desa Tiwoho  

Luasan total mangrove di Sulawesi Utara diperkirakan sekitar 4.333 ha, dan 

sejumlah 590 ha diantaranya telah dikonversi menjadi tambak udang. Kini, hampir 

keseluruhan tambak tersebut tidak lagi beroperasi alias ditinggalkan. Dalam 

beberapa tahun belakangan, berbagai upaya menghutankan kembali (melalui 

penanaman ulang) sejumlah lahan bekas tambak tersebut baik oleh masyarakat 

maupun pemerintah sering mengalami kegagalan. Salah satu diantaranya yaitu upaya 

penanaman mangrove di lokasi bekas tambak seluas 12 ha dekat Desa Tiwoho, 

Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Lahan ini pernah dibuka pada tahun 

1991 oleh PT. Wori Mas untuk dijadikan tambak, tetapi tidak pernah berhasil dan 

ditinggalkan. Tercatat sekitar lima kali lahan ini direhabilitasi melalui penanaman 

ulang tetapi sedikit yang berhasil tumbuh (Djamaluddin, 2005).  

Sejak tahun 2002 lahan ini dijadikan lokasi percontohan rehabilitasi hidrologi 

oleh Kelompok Pengelola Sumberdaya Alam (KELOLA) dan Mangove Action 

Project (MAP) bekerjasama dengan masyarakat Tiwoho. Program rehabilitasi ini 

mengimplementasikan lima teknik restorasi seperti diusulkan Lewis dan Marshal 

(1997). Bagaimana program rehabilitasi ini dilaksanakan, akan diuraikan secara detil 

dalam pembahasan selanjutnya. 

A. Kondisi ekologi mangrove  
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Tiga spesis mangrove dominan ditemukan dalam lokasi restorasi, yakni: 

Rhizophora apiculata, Sonneratia alba, and Ceriops tagal. Jenis lainnya juga 

ditemukan seperti Aegiceras corniculatum, Avicennia marina, Bruguiera 

gymnorrhiza, Ceriops decandra, Herritiera litoralis, Lumnitzera littorea, Nypa 

fruticans, Rhizophora stylosa, Rizophora mucronata, Schyphiphora hydrophyllacea, 

tetapi kehadiran mereka adalah tidak umum (Djamaluddin, 2005). 

Lima tipe komunitas ditemukan pada mangrove sekitar lahan restorasi di 

Tiwoho, yakni:  

1. Komunitas 1 dibentuk oleh R. apiculata, R. stylosa, and S. alba,  

2. Komunitas 2 dibentuk oleh R. apiculata and S. alba dengan kehadiran 

sejumlah kecil B. gymnorrhiza, 

3. Komunitas 3 merupakan tipe khusus yang dicirikan oleh hadirnya pohon mati 

ujung (top-dying) spesis R. apiculata, 

4. Komunitas 4 merupakan tipe khusus mangrove di daerah yang agak miring 

dengan kehadiran bersama R. apiculata and C. tagal,  

5. Komunitas 5 didominasi oleh Ceriops tagal sebagai  spesis mangrove bagian 

belakang (high tidal species), dan biasanya tumbuh kerdil (stunted) dan 

padat.  

Berdasarkan pengamatan yang relatif singkat diperoleh bahwa antara ketiga 

jenis yang umum ditemukan,  C. tagal dan S. alba memproduksi bunga, 

buah/propagule dalam jumlah yang melimpah.  Pada saat bersamaan, kebanyakan 

pohon R. apiculata memproduksi bunga tetapi dengan jumlah propagule yang 

sedikit.  Selama periode pengamatan antara November 2002 hingga Mei 2003, 

sejumlah spesis mangrove yang ada di lokasi restorasi juga memproduksi bunga 

dalam jumlah yang nyata kecuali H. litoralis yang ditemukan tanpa bunga tetapi 

dengan jumlah buah yang melimpah.  Dalam studi lainnya tentang siklus reproduksi 

mangrove di wilayah sekitar Tiwoho, Djamaluddin (2002) menemukan bahwa semua 

jenis mangrove di wilayah ini ternyata memproduksi bunga dan buah selama periode 

pengamatan 24 bulan, meskipun selang waktu pembungaan dan produksi buah 

ternyata sangat berbeda antar spesis.  Hal lain yang  penting dicatat bahwa banyak 

buah S. alba yang jatuh sebelum matang setelah diserang oleh sejenis insek pemakan 

buah.  Serangan insek juga teramati signifikan pada propagule Ceriops spp.  

Pengamatan lapangan terhadap distribusi propagules menunjukkan bahwa 

propagule B. gymnorrhiza, Ceriops spp. and Rhizophora spp. yang berukuran besar 
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jarang ditemukan di daerah terbuka. Mereka hanya hadir secara signifikan di bawah 

atau sekitar pohon induk.  Pada beberapa tempat ke arah laut, anakan Rhizophora 

spp. telah berhasil tumbuh dalam petak tambak.  Dalam jumlah terbatas, anakan A. 

marina and S. alba terlihat mulai berhasil tumbuh dalam beberapa petak tambak 

bagian belakang ke arah darat dan di sisi sebelah atas saluran pasang-surut bagian 

Barat (Djamaluddin, 2005). 

B. Kondisi fisik lahan 

Hasil pengukuran oleh Kabes (2002) ditemukan bahwa kemiringan lereng 

lahan mangrove sebelum direstorasi terkriteria lereng datar dan landai. Hal lain yang 

ditemukan bahwa telah terjadi perubahan kemiringan lereng akibat adanya 

penebangan dan pembuatan konstruksi tambak. Persentasi kemiringan lereng yang 

terukur pada sejumlah profil yakni bervariasi antara 0,07 – 3,29 %. Kehadiran 

pematang tambak dan saluran utama inlet dan outlet pada lahan bekas tambak jelas 

mempengaruhi kontur permukaan lahan. Ada bagian yang terangkat karena 

sedimentasi, sementara bagian lainnya terutama pada lahan-lahan terbuka telah 

mengalami pengerusan.  

Tingkat perendaman pada lahan sebelum direstorasi bervariasi menurut 

periode umur bulan. Selama periode umur bulan Perbani Awal kisaran tinggi air rata-

rata terendah tercatat sebesar 0 cm dan tertinggi mencapai 40 cm. Pada bulan 

Purnama rata-rata tinggi air terendah adalah 21 cm dan tertinggi mencapai 89 cm. 

Saat perbani akhir, hasil pengamatan menunjukan bahwa rata-rata tinggi air terendah 

adalah sebesar 0 cm dan tertinggi mencapai 45 cm (Kabes 2003).  

Pengamatan awal menunjukan bahwa komposisi sedimen pada lahan 

mangrove yang diamati didominasi oleh pasir dengan nilai persentase bervariasi 

antara 71,35 – 72,55%, diikuti debu antara 17,35 – 18,37%, dan liat bervariasi antara 

9,26 – 10,37%. Hasil klasifikasi menunjukan bahwa tanah pada lahan mangrove 

terkriteria lempung berliat (50%), lempung liat berpasir (21,4%), liat berpasir 

(21,4%), lempung liat berdebu (7,1%) (Buhang, 2005).   
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III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini dirancang untuk mendapatkan informasi ilmiah secara detil 

tentang proses terjadinya suksesi sekunder secara alami pada sebuah ekosistem 

mangrove. Informasi ilmiah tersebut akan dianalisis secara mendalam dan 

diformulasikan sebagai sebuah model suksesi sekunder alami ekosistem mangrove.   

Model suksesi sekunder alamiah yang akan dihasilkan dalam riset ini 

merupakan informasi ilmiah yang sangat penting dalam mendukung perkembangan 

pengetahuan khususnya ekologi mangrove. Pada tingkat pengetahuan terapan, 

informasi ilmiah tersebut menjadi sangat penting dalam perencanaan pengelolaan 

dan pengembangan teknik rehabilitasi mangrove yang hingga kini masih menghadapi 

banyak kendala. 
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IV. METODE PENELITIAN 

1. Penentuan Lokasi Pengamatan dan Stasion Sampling 

Lahan mangrove bekas tambak di Desa Tiwoho, Kecamantan Wori, 

Kabupaten Minahasa Utara dipilih sebagai lokasi pengamatan untuk penelitian ini. 

Lahan mangrove bekas tambak ini dipertimbangan ideal untuk penelitian suksesi 

sekunder ekosistem mangrove karena beberapa pertimbangan. Pertama, suksesi 

sekunder pada ekosistem ini tidak terjadi selang periode lebih dari 10 tahun pasca 

penebangan untuk pertambakan. Kedua, berbagai upaya rehabilitasi melalui 

penanaman artifisial tidak memberikan hasil yang optimal. Ketiga, kondisi 

hidrologinya telah diperbaiki secara manual menggunakan metode seperti yang 

diusulkan Lewis dan Marshall (1997). Keempat, data dasar kondisi fisik dan 

ekosistem mangrove tersedia. Kelima, lokasi ini telah ditetapkan sebagai zona 

rehabilitasi dalam Taman Nasional Bunaken, dikenal dan dijaga oleh masyarakat 

setempat.  

Stasion sampling dipusatkan pada lahan mangrove bekas tambak yang telah 

diperbaiki hidrologinya dan lahan mangrove sekitar yang ditumbuhi mangrove 

(control). Stasion sampling dibagi atas 23 sub-stasion sampling yang mewakili 

beberapa kondisi; sub stasion sebelah laut (sub-stasion nomor 1 - 7), sub-stasion 

bagian tengah (sub-stasion nomor 14 - 21) meliputi bagian bermangrove , lahan 

terbuka dan bekas tambak, dan sub-stasion belakang sebelah daratan (sub stasion 

nomor 22 – 23) meliputi lahan bermangrove dan sudah ditanami. Gambar 1 

menampilkan sketsa stasion pengamatan dan sub-stasion pengamatan di lokasi 

pengamatan. 
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Gambar 1. Sketsa lokasi pengamatan dan stasion/sub stasion sampling.  

 

2. Peubah yang Diamati 

 

Dalam penelitian ini ada beberapa peubah yang diamati/diukur. Secara 

lengkap, masing-masing peubah beserta metode analisis dan pengukurannya dapat 

dilihat dalam Tabel 1 berikut:  
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Tabel 1. Peubah yang diamati. 

 

No. Peubah Metode Analisis/Alat 

1. Granulometri sedimen (ukuran 

partikel dan klasifikasi kelas 

menurut ukuran)  

Metode pipet, Diagram Segi Tiga 

Tekstur menurut USDA 

2. Salinitas substrat permukaan Refractometer ATAGO/MILL  

3.  Suksesi  

 a. komposisi spesis benih/anakan Identifikasi dan determinasi lapangan 

 b. kepadatan benih/anakan Empiris 

 c. Mortalitas Empiris 

4. Ekologi mangrove  

 a. Profil vegetasi  Deskripsi 

 b. Komposisi jenis Identifikasi dan determinasi lapangan 

 c. Kepadatan Empiris 

 e. Biomassa Empiris 

 d. Pembungaan dan ketersediaan 

bibit 

Pengamatan langsung 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dapat dikelompokan dalam empat komponen, 

yakni; data granulometri sedimen, data salinitas substrat permukaan, data suksesi dan 

bio-ekologi mangrove. Teknik pengumpulan masing-masing data tersebut dijelaskan 

secara rinci dalam penjelasan selanjutnya. 

Data granulometri sedimen dan salinitas substrat diperoleh dari contoh 

substrat permukaan yang dicuplik secara komposit di masing-masing sub-stasion 

sampling. Substrat permukaan (0 – 30 cm) dicuplik dari 5 titik acak dalam setiap 

sub-sampling, dicampurkan dan diambil paling kurang 300 gram. Contoh substrat 

permukaan juga  dicuplik secara komposit pada titik-titik dalam sub stasion sampling 

dimana ditemukan adanya pertumbuhan alami benih/anakan mangrove. Ukuran 

sedimen ditentukan menggunakan metode pipet seperti yang diusulkan oleh Gardner 

(1965), dan pengklasifikasiannya ditetapkan mengikuti segitiga tekstur menurut 

USDA (United State Department of Agriculture). Semua proses analisa granulometri 

dilakukan di Laboratorium Fisika dan Konservasi Tanah dan Air, Fakultas Pertanian, 

Unsrat. 

Data salinitas substrat permukaan diperoleh dari contoh substrat yang sama 

untuk analisis granulometri. Kadar salinitas diukur pada contoh air yang diekstrak 
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dari contoh substrat permukaan, dan diukur menggunakan Refractometer 

ATAGO/MILL (Djamaluddin, 2004). Semua proses pengukuran salinitas substrat 

permukaan dilakukan di Laboratorium Fisika dan Konservasi Tanah dan Air, 

Fakultas Pertanian, Unsrat. 

Kuadrat berukuran 1 x 1 meter yang ditempatkan dalam sub-stasion sampling 

digunakan untuk mengumpulkan data suksesi. Bentuk daun, batang dan tipe 

percabangan diamati secara cermat untuk menentukan genus masing-masing benih. 

Jumlah benih per genus yang ditemukan dalam kuadrat selanjutnya dihitung untuk 

mendapatkan nilai kepadatan. Jumlah benih/anakan yang mati juga dicatat. 

Pengamatan dilakukan secara temporal setiap interval 3 bulan.         

Profil vegetasi mangrove diperoleh dengan cara menggambarkan 

penampakan tegakan sepanjang empat transek memotong tegak lurus garis pantai 

pada empat kondisi yakni; lahan bermangrove sebelah Barat, lahan terbuka dan 

sudah ditanami, lahan bekas tambak, dan lahan terbuka sebelah Timur.  Semua spesis 

mangrove yang ditemukan di lokasi penelitian diidentifikasi dan diterminasi 

menggunakan referensi berikut: Van Stennis (1955-58), Ding Hou (1958), Percival 

dan Womersley (1975), Chapman (1976), Blasko (1984), Tomlinson (1986), Duke 

(1991), Mebberley, dkk (1995) . Data kepadatan tegakan diperoleh dengan cara 

menghitung jumlah tegakan yang hadir dalam kuadrat 10 x 10 meter yang 

ditempatkan di sub-stasion sampling. Lingkaran batang setiap tegakan dalam kuadrat 

diukur untuk mendapatkan diameter batang, yang juga digunakan untuk perhitungan 

biomassa. Pengamatan pembungaan dan ketersediaan benih/buah dilakukan setiap 

bulan dengan mengamati langsung kehadiran bunga, benih/buah per spesis tegakan 

mangrove. Data yang dicatat berupa data kategori sebagai berikut: tidak ada (bila 

tidak ditemukan), jarang  (bila hanya ditemukan pada sejumlah pohon),  banyak (bila 

ditemukan pada sebagian besar pohon), melimpah (bila ditemukan pada semua 

pohon dan jumlahnya banyak per pohon).  

4. Analisis Data 

 Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan secara 

inferensial. Secara deskriptif, hasil observasi dan/atau pengukuran dianalisis untuk 
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disajikan dalam suatu peta tematik. Sementara untuk menelaah penampilan atribut 

ekologi mangrove menurut perbedaan tekstur sedimen dan salinitas substrat, 

pendekatan inferensial dilakukan dengan serangkaian analisis sidik ragam. 

Analisis deskriptif 

Peta tematik suksesi mangrove menurut atribut ekologi dan granulometri 

sedimen beserta salinitas substratnya disusun berdasarkan hasil analisis ukuran 

pemusatan dan penyebaran dari data yang terhimpun. Aplikasi statistik ini difasilitasi 

perangkan lunak Excel. Selanjutnya, hasil pengolahan data ini disajikan dalam 

bentuk tabel dan grafik untuk kemudian digunakan sebagai data dasar dalam 

pemetaan dengan menggunakan perangkat lunak Canvas. 

Pendugaan biomassa 

Biomassa tegakan dihitung mengunakan rumus yang dikembangkan oleh 

Puts dan Chan (1986) untuk Rhizophora apiculata yang tumbuh dihutan mangrove 

tua di Malaysia. Rumus yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 

Log10 Biomassa = 2,516 (log10 dbh) – 0,7673 

dimana, dbh adalah diameter tinggi dada yang diperoleh dari perhitungan keliling 

lingkaran batang/3,14. Persamaan biomasa di atas hanya menyediakan indeks bagi 

biomassa aktual beberapa spesis di lokasi penelitian; oleh karena ketidaktersediaan 

indeks untuk semua spesis di lokasi penelitian.     
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Ekologi mangrove 

Sebanyak 11 spesis mangrove ditemukan di lokasi penelitian, yakni: 

Aegiceras corniculatum, Avicennia marina, Bruguiera gymnorrhiza,Ceriops tagal, 

Ceriops decandra, Herritiera litoralis, Lumnitzera littorea, Nypa fruticans, 

Rhizophora stylosa, Rizophora mucronata, Schyphiphora hydrophyllacea,Sonneratia 

alba. Tiga spesis (Rhizophora apiculata, Sonneratia alba, and Ceriops tagal) sangat 

umum dan berdistribusi luas.   

Berdasarkan komposisi jenis dan struktur kanopi dominan, ditemukan lima 

tipe komunitas, yakni:  

1. Komunitas I dibentuk oleh R. apiculata, R. stylosa, and S. alba,  

2. Komunitas II dibentuk oleh R. apiculata and S. alba dengan kehadiran 

sejumlah kecil B. gymnorrhiza, 

3. Komunitas III merupakan tipe khusus yang dicirikan oleh hadirnya pohon 

mati ujung (top-dying) spesis R. apiculata, 

4. Komunitas IV merupakan tipe khusus mangrove di daerah yang agak miring 

dengan kehadiran bersama R. apiculata and C. tagal,  

5. Komunitas V didominasi oleh Ceriops tagal sebagai  spesis mangrove bagian 

belakang (high tidal species) dan biasanya tumbuh kerdil (stunted) dan padat. 

 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kepadatan tegakan dan biomasa 

bervariasi antar tipe komunitas (Tabel 2). Komunitas III memiliki kepadatan vegetasi 

terendah sebanyak 21 pohon/ha dengan nilai biomasa terhitung sebesar 76,3 t/ha. 

Komunitas I dan II yang kurang mengalami gangguan oleh manusia memiliki nilai 

biomasa yang relatif besar, berturut-turut 91,1 t/ha dan 215 t/ha, dengan kepadatan 

tegakan masing-masing 26 pohon/ha untuk Komunitas I dan 33 pohon/ha untuk 

komunitas II. Meskipun Komunitas IV dan V memiliki tegakan terbanyak, masing-

masing 67 pohon/ha dan 90 pohon/ha, biomasa kedua komunitas ini relatif rendah 

(berturut-turut 56,5 t/ha dan 6,5 t/ha).        



 35 

Tabel 2. Kepadatan tegakan dan biomasa. 

Tipe Komunitas Kepadatan (Pohon/Ha) Biomasa 

Komunitas I 26 91,1 t/ha 

Komunitas II 33 215 t/ha 

Komunitas III 21 76,3 t/ha 

Komunitas IV 67 56,5 t/ha 

Komunitas V 90 6,5 t/ha 

Pengamatan periode pembungaan dan buah/seedling yang dilakukan sejak 

November 2002 hingga Oktober 2009 menunjukkan bahwa semua spesis 

menghasilkan bunga dan buah lebih dari satu kali dalam setahun dengan jumlah yang 

bervariasi. Frekuensi pembungaan terbanyak dihasilkan oleh C. tagal, diikuti oleh R. 

Apiculata, B. Gymnorrhiza dan S. Alba. Berbeda dengan spesis lainnya, C. Tagal dan 

R. apiculata memproduksi bunga dan buah secara kontinu, mengindikasikan periode 

pembungaan yang singkat dan tingkat keberhasilan polinasi yang tinggi. Kehadiran 

bunga ditemukan melimpah pada hampir seluruh spesis selang november hingga 

mei.  Temuan penting di lapangan bahwa serangan serangga terhadap buah S. alba 

dan propagule C. tagal cukup signifikan, dan ini sangat mempengaruhi produksi 

benih sehat bagi kedua spesis.  

  Pengamatan lapangan terhadap distribusi propagules menunjukkan bahwa 

propagule B. gymnorrhiza, C. tagal and R. apiculata yang berukuran besar jarang 

ditemukan di daerah terbuka. Mereka hanya hadir secara signifikan di bawah atau 

sekitar pohon induk.  Pada beberapa tempat ke arah laut, anakan Rhizophora 

apiculata telah berhasil tumbuh dalam petak tambak.  Dalam jumlah terbatas, anakan 

A. marina and S. alba terlihat mulai berhasil tumbuh dalam beberapa petak tambak 

bagian belakang ke arah darat dan di sisi sebelah atas saluran pasang-surut sebelah 

Barat. 

B.  Salinitas dan granulometri sedimen 

Salinitas  
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Pengukuran salinitas pada 20 sampel sedimen permukaan yang dicuplik 

menunjukkan bahwa salinitas bervariasi antara 8 0/oo dan 210/oo. Beberapa titik 

sampling pada zona tengah (bekas tambak yang masih terbuka) memiliki salinitas 

yang relatif tinggi (19 – 21 0/oo), sementara itu beberapa titik sampling zona tengah 

dan sebelah darat yang mendapat masukan air tawar secara reguler memiliki salinitas 

yang relatif rendah (8 – 12 0/oo). Kondisi salinitas yang relatif tinggi pada beberapa 

titik pengamatan dipertimbangkan menjadi salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi establismen dan pertumbuhan benih mangrove pada lahan bekas 

tambak. Kematian benih dan pohon muda pada beberapa titik saat musim kemarau 

dapat disebabkan oleh kondisi salinitas sedimen permukaan yang tinggi.   

Granulometri sedimen 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa komposisi sedimen lahan mangrove 

yang diobservasi didominasi oleh pasir (Gambar 2). Jika dibandingkan antar stasion 

pengamatan,  komposisi pasir terbanyak ditemukan di zona tengah dengan nilai rata-

rata 71,7%, terkecil di zona sebelah laut sebesar 61.6%. Debu ditemukan dalam 

jumlah terbesar di zona sebelah laut (29,2%) dan terkecil di zona tengah (19,2%). 

Sementara itu, jumlah liat terbesar sebanyak 10,2% ditemukan di zona sebelah darat 

dan terkecil 9,1 di zona tengah.   
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Gambar 2.  Komposisi sedimen pada lahan mangrove yang diobservasi. 
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 Hasil analisis terhadap seluruh data komposisi sedimen, diperoleh dua 

kelompok tekstur yakni lempung berpasir dan lempung. Lempung berpasir nampak 

mendominasi lahan mangrove baik di sebelah laut, tengah maupun sebelah darat. 

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa tekstur sedimen pada lahan mangrove bekas 

tambak yang diobservasi telah mendekati kondisi tektur alami seperti yang 

dilaporkan oleh Djamaluddin (2004). Jika dibandingkan dengan hasil pengamatan 

pada tahun 2005 (Buhang, 2005), tektur sedimen sekarang tidak mengalami 

perubahan.   

C. Suksesi 

Pengamatan lapangan menunjukan bahwa proses suksesi pada lahan yang 

direstorasi diinisiasi oleh tiga spesis mangrove (Avicennia marina, Sonneratia alba, 

dan Rhizopora apiculata). Seedling (anakan) A. marina banyak ditemukan di sekitar 

pohon induk terutama di daerah belakang sebelah darat. Gambar 3 menunjukan 

populasi anakan A. marina di sekitar pohon induk di daerah dekat saluran sebelah 

daratan pada lahan restorasi. Diperkirakan anakan spesis ini akan mengalami 

kesulitan untuk menginvasi daerah bagian tengah dan sisi sebelah laut. Establismen 

berpeluang terjadi pada lokasi dengan tipe substrat keras dan berpasir di daerah 

belakang sebelah daratan.    

Dua spesis lainnya, S. alba and R. apiculata, umum ditemukan dalam lahan 

restorasi. Kedua spesis ini diperkirakan akan mendominasi ekosistem mangrove 

yang akan terbentuk di masa akan datang. Pengamatan lapangan menunjukan bahwa 

anakan kedua spesis ini mulai menginvasi lokasi-lokasi bagian tengah dan sisi 

belakang sebelah darat lahan restorasi. 

Gambar 3 menampilkan komposisi dan jumlah spesis mangrove yang 

berhasil tumbuh selama waktu pengamatan. Data dalam Gambar ini diringkas dari 

tujuh kwadrat sampling permanen dalam lokasi restorasi, belum termasuk anakan C. 

tagal yang ditanam secara artifisial. Seperti ditunjukan dalam Gambar ini, jumlah 

anakan R. apiculata terus meningkat dan sejak Oktober 2007 mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan. Pola ini menjelaskan kemungkinan formasi 

ekosistem mangrove dengan dominasi R. apiculata di masa akan datang.  Sementara 
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itu, anakan B. gymnorrhiza ditemukan hanya pada satu kwadrat sampling permanen, 

dan nampak masih mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Sejak September 

2008 (dua tahun setelah restorasi) terjadi establismen anakan A. marina pada lokasi 

pengamatan sebelah darat, sementara sejumlah anakan S. alba tidak mampu bertahan 

hidup. Perubahan pada pola establismen anakan mangrove diduga berkaitan dengan 

musim kemarau yang relatif panjang selang Tahun 2009. Anakan B. Gymnorrhiza 

dan S. alba diduga tidak cukup adaptif terhadap kondisi lahan yang kering saat 

kemarau.    
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Gambar 3. Komposisi spesis dan kelimpahan anakan, hasil pengamatan 

selang Juli 2006 - Oktober 2009 (sumber data hingga oktober 2007 berasal dari 

studi sebelumnya oleh Djamaluddin, 2006)  

 

Proses establismen yang spesifik terjadi di lokasi sisi sebelah belakang lahan 

restorasi.  Koloni anakan A. marina seedling mulai tumbuh tiga bulan setelah 

dilakukan perbaikan kondisi hidrologi. Koloni ini nampak tumbuh cepat, dan 

masing-masing individu terlihat sehat.  Diperkirakan, koloni ini akan berhasil 

mengkolonisasi tempat ini.   

Pengamatan lapangan juga menunjukan bahwa kondisi lahan yang direstorasi 

mendukung pertumbuhan yang lebih sehat pada pohon-pohon muda R. apiculata and 

S. alba, sebagaimana yang dapat dilihat dari penampilan fisik mereka. Pohon-pohon 

muda ini menghasilkan banyak buah dan seedling yang tentunya sangat penting 

mendukung keberlangsungan proses suksesi sekunder alami. Pada sejumlah lokasi, 
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laju pertumbuhan pohon muda C. tagal yang ditanam secara artifisial nampak 

meningkat pasca perbaikan hidrologi yang dilakukan. Ke depan, keberlangsungan 

hidup pohon-pohon muda C. tagal ini sangat mungkin terhambat karena kodisi fisik 

lokasi sepanjang aliran pasang-surut akan mengalami perubahan.  

Pada tahap awal restorasi, sejumlah anakan dan pohon muda R. apiculata and 

B. gymnorrhiza ditanam sepanjang saluran pasang-surut sebelah Utara dan pada 

lokasi yang tinggi/terangkat. Pertumbuhan anakan dan pohon muda yang ditanam 

berjalan sangat lambat, dan lebih dari setengah tidak berhasil hidup.  

Pada lokasi yang tererosi dan terbuka di sebelah Selatan lahan restorasi, 

pohon muda C. tagal yang ditanam mengalami hambatan pertumbuhan. 

Pertumbuhan mereka tertahan dan menjadi kerdil karena tekanan salinitas yang 

tinggi dalam sedimen. Pada lokasi yang sama, pohon muda R. apiculata yang 

ditanam juga mengalami permasalahan yang sama, tetapi tingkat kematian mereka 

tidak signifikan. Pola perubahan fisik pada lokasi ini diperkirakan akan menuju ke 

arah kondisi normal, dan ini berbeda dengan arah perubahan fisik yang berlaku pada 

lokasi sebelah Utara.  
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Penelitian ini memberikan beberapa petunjuk penting terkait proses suksesi 

yang berlangsung pada lahan mangrove bekas tambak yang telah direstorasi kondisi 

hidrologinya, yakni:  

1. Ekosistem mangrove sekitar lahan yang direstorasi mampu berperan 

sebagai penyedia benih alami, ditunjukkan oleh produksi bunga dan buah 

(propagule) secara periodik dan kehadiran benih alami. 

2. Gangguan serangga pemakan buah S. alba dan propagule pada C. tagal 

dapat mengurangi produksi beni alami kedua spesis tersebut. 

3. Kondisi fisik lahan khususnya salinitas sedimen permukaan yang relatif 

tinggi (19 – 21 0/oo) dapat menjadi penghambat establismen dan 

pertumbuhan benih mangrove di beberapa lokasi bagian tengah dan 

belakang sebelah darat, sedangkan tekstur sedimen (lempung berpasir dan 

lempung) sudah mencirikan tekstur sedimen alami untuk ekosistem 

mangrove. 

4. Secara umum, proses suksesi sekunder yang terjadi diinisiasi oleh anakan 

spesis R. apiculata dengan penyebaran yang cukup luas. Establismen 

anakan A. marina juga terjadi tetapi dengan penyebaran terbatas di sekitar 

pohon induk. Anakan S. alba dan B. gymnorrhiza masih mengalami 

hambatan. 

2. Saran 

Masih diperlukan tambahan waktu satu (1) tahun pengamatan establismen 

anakan mangrove secara periodik untuk mendapat gambaran lebih detil tentang 

proses suksesi yang berlangsung pada lahan yang diobservasi. Kondisi salinitas yang 

masih relatif tinggi di beberapa lokasi bekas tambak juga perlu untuk diturunkan 

dengan penanaman artifisial dan penurunan ketinggian permukaan.    
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