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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Kajian Kesesuaian Kawasan 

Mangrove Untuk Ekowisata Mangrove Di Sungai Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai 

Mei 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Purposive Sampling 

yaitu penentuan lokasi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu dan sesuai dengan 

pertimbangan peneliti sendiri sehingga dapat mewakili populasi serta pengambilan data 

biofisik ekosistem mangrove dan data sosial masyarakat Desa Bintan Buyu. Secara 

keseluruhan, kesesuian biofisik mangrove untuk pengembangan kawasan ekowisata pada 

stasiun I, II, dan III terkatagorikan sangat baik. Hal ini juga didukung oleh persepsi 

masyarakat yang secara mayoritas memahami tentang fungsi mangrove, mengerti mengenai 

ekowisata mangrove. dan pengetahuan masyarakat mengenai biota-biota yang berasosiasi 

pada ekosistem mangrove. terdapat 13 genus dari 17 sesies. sedangakan  untuk kerapatan 

mangrove terbesar terdapat pada stasiun III dengan tingkat kerapatan 14,7 individu/100m2 

atau sama dengan 15 individu/hektar. Sedangkan untuk lebar sungai dengan rata-rata 22 – 40 

m dan panjang sungai 2.934m atau ± 3 km. Sehingga dapat dikatakan bahawa pontensi 

Sungai Bintan Buyu sangat layak untuk dijadikan sebagai kawasan ekowisata. Sedangkan 

Kelompok biota asosiasi yang dijumpai terdiri dari 10 jenis ikan, 6 jenis kerustacea, 6 jenis 

moluska, 7 jenis burung, dan 6 jenis mamalia. 

 

 

Kata kunci : Mangrove, Ekowisata, Biofisik, Sosial Masyarakat, Desa Bintan Buyu. 
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ABSTRACT 

 

 

 This study aims to identify the Conformity Assessment For Ecotourism Mangrove 

Mangrove Areas In Bintan River Buyu Teluk Bintan regency Bintan of Riau Islands Province 

. The research was conducted from March to May 2015. The method used in this research is 

purposive sampling method is determining the location based on the specific purpose and 

according to the researcher 's own judgment so as to represent the population as well as data 

retrieval mangrove ecosystem biophysical and social data villagers Bintan Buyu , Overall , 

mangrove biophysical suitability for the development of ecotourism in the station I , II , and 

III terkatagorikan very good . It is also supported by the public perception that the majority 

understand the function of the mangrove , understand the mangrove ecotourism . and public 

knowledge about the biota associated to the mangrove ecosystem . There are 13 genera of 17 

sesies . while the largest mangrove to the density found in station III with a density of 14.7 

individuals / 100m
2
 or equal to 15 individuals / ha . As for the width of the river with an 

average of 22-40 m and a length of 2.934m river or ± 3 km .So it can be said that pontensi 

Bintan River Buyu very worthy to serve as ecotourism . While the association encountered 

biota group consists of 10 species of fish , 6 species kerustacea , 6 species of molluscs , 7 

species of birds and 6 mammals. 

 

 

Keywords : Mangrove , Ecotourism , Biophysical , Social Community , Rural Bintan 

Buyu 
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PENDAHULUAN 

 

Sungai Bintan Buyu merupakan 

kawasan estuaria yang sepanjang sungai 

ditumbuhi oleh mangrove. Sungai Bintan 

Buyu merupakan bagian dari wilayah Desa 

Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, 

Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan 

Riau. Pengambilan studi kasus di Desa 

Bintan Buyu ini sebagai lokasi peneltian, 

dikarenakan Desa Bintan Buyu merupakan 

salah satu wilayah yang memiliki vegetasi 

mangrove dan adanya wacana atau isu dari 

Pemerintah Desa Bintan Buyu untuk 

menjadikan Sungai Bintan Buyu sebagai 

objek wisata mangrove yang bertujuan 

untuk meningkatkan hasil pendapatan 

masyarakat.  

Ekosistem mangrove di kawasan 

Sungai Bintan Buyu merupakan kawasan 

vegetasi bakau dan habitat bagi fauna 

seperti burung, ikan, kepiting, dan hewan 

mamalia lainnya. Di kawasan ini juga 

terdapat dermaga, pemukiman, dan di hulu 

Sungai terdapat lahan persawahan. Letak 

strategis yang dimiliki ekosistem 

mangrove Sungai Bintan Buyu menjadi 

suatu  potensi untuk dikembangkan 

menjadi daerah kunjungan wisata. Dimana 

letak aksesibilitas untuk menuju kawasan 

Sungai Bintan Buyu sangatlah mudah, 

dikarenakan letaknya yang sangat dekat 

dengan akses jalan raya. Namun hingga 

saat ini hanya ada wacana dari Pemerintah 

Desa Bintan Buyu untuk menjadikan hutan 

mangrove di Sungai Bintan Buyu sebagai 

kawasan objek wisata mangrove, akan 

tetapi sampai sekarang belum ada gerakan 

atau usaha dari Desa Bintan Buyu untuk 

pengembangan ekowisata tersebut. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Mengidentifikasi potensi biofisik 

ekosistem mangrove di Desa Bintan 

Buyu  

2. Mengetahui potensi sosial 

masyarakat di kawasan Desa Bintan 

Buyu. 

3. Menentukan kesesuaian kawasan 

mangrove di Bintan Buyu. 

Manfaat dari penelitian ini bagi 

peneliti sendiri adalah dapat mengetahui 

kesesuian kawasan ekosistem mangrove 

yang terdapat di Desa Bintan Buyu 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan instansi terkait untuk 

pengembangan ekowisata mangrove Desa 

Bintan Buyu. Serta memberikan 

pemahaman kepada masyarakat tentang  

kondisi ekosistem mangrove Desa Bintan 

Buyu dan informasi kepada mahasiswa 

atau akademisi untuk melalukan kajian 

lanjutuan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Maret sampai Mei 2015 yang 
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meliputi tahap persiapan, pengambilan 

data lapangan, analisis data, penyusunan 

laporan akhir hasil penelitian.  Lokasi 

penelitian dilakukan di kawasan mangrove 

Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk 

Bintan, Kabupaten Bintan. Lebih lanjut 

lokasi penelitian dapat lihat pada Gambar 

1.  

 

Gambar 1. Lokasi penelitian kesesuaian 

mangrove untuk ekowisata di 

kawasan Sungai Bintan 

Buyu. 

 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada table 1. 

Table 1. Bahan dan kegunaan 

No.  Bahan Kegunaan 

1.  Mangrove Sebagai sampel 

penelitian 

2. Biota asosiasi Sebagai sampel 

penelitian 

Alat  yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah GPS (Global 

Positioning System), roll meter, kamera, 

tali rapia, dan lain-lain. Secara rinci alat 

yang digunakan pada penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Alat dan kegunaan 

No. Alat  Kegunaan 

1 GPS (Global 

Positioning 

System) 

Mengetahui 

posisi stasiun 

penelitian atau 

transek 

2 Pompong/boat Alat transportasi 

menuju lokasi 

penelitian 

3 Roll meter Mengukur jarak 

antar transek 

4 Kamera Dokumentasi 

5 Tali rapia Membuat garis 

transek dan plot 

6 Tonggak kayu 

berskala 

Mengukur 

pasang surut 

7 Parang  Memotong kayu 

untuk transek 

8 Alat tulis Mencatat hasil 

pengamatan 

9 Buku 

identifikasi 

mangrove 

Panduan untuk 

mengidentifikasi 

jenis mangrove 

10 Kuesioner Bahan 

wawancara 

masyarakat 

Stasiun penelitian ditentukan 

dengan metode Purposive Sampling yaitu 

penentuan lokasi berdasarkan atas adanya 

tujuan tertentu dan sesuai dengan 

pertimbangan peneliti sendiri sehingga 

dapat mewakili populasi Arikunto,(2006) 

dalam Mirawati (2013). 

 Teknik pengambilan responden 

dari masyarakat, pelaku usaha, dan istansi 

pemerintah di sekitar wilayah 

pengembangan ekowisata Sungai Bintan 

Buyu dilakukan dengan wawancara. 

Pengambilan responden masyarakat 

dilakukan dengan teknik stratified random 

sampling berdasarkan karakteristik 



 

5 
 

masyarakat. Pengambilan responden untuk 

pelaku usaha dilakukan dengan teknik 

purposive sampling berdasarkan total 

jumlah para pelaku usaha yang ada di 

sekitar sungai bintan buyu. Pengambilan 

data dari intasi pemerintah yang dilakukan 

dengan purposive sampling berdasarkan 

intansi pemerintah yang memiliki 

kepentingan dengan pengembangan 

ekowisata mangrove. 

Pengumpulan data dilakukan melalui 

survey lapangan secara langsung. Data 

yang dikumpulkan terdiri dari data 

sekunder dan data primer.  Data sekunder 

dikumpulkan dari aparatur desa dan 

intansi-intansi terkait, sedangkan 

pengumpulan data primer dilaksanakan 

dengan metode verifikasi lapang/terjun 

langsung ke lapangan. 

Pengumpulan data vegetasi hutan 

mangrove dilakukan dengan cara 

pengamatan secara langsung di lapangan. 

Pengamatan vegetasi di kawasan hutan 

mangrove dilakukan dengan cara 

mengambil contoh bagian-bagian 

tumbuhan seperti ranting, daun dan 

buahnya, lalu mencatat nama daerah, ciri-

ciri, tempat tumbuhnya yang kemudian 

diidentifikasi dengan melihat buku 

petunjuk yang ada, serta menghitung 

kerapatannya. Dasar penentuan jenis 

mangrove beracuan pada buku Panduan 

Pengenalan Mangrove Indonesia (Noor, 

2006). 

Pengambilan data mangrove 

dilakukan dengan menggunakan metode 

garis berpetak (Quadran Transec). 

Transek  tersebut ditarik tegak lurus garis 

pantai pada setiap stasiun pada setiap 

transek, data diambil dengan 

menggunakan petak-petak contoh (plot) 

berukuran 10 x 10 m
2
 untuk kelompok 

pohon yang ditempatkan di sepanjang 

garis transek. Selanjutnya vegetasi 

mangrove pada setiap petak diidentifikasi 

untuk kelompok pohon mangrove dengan 

kriteria berdiameter >10 cm setinggi dada 

(sekitar 1,3 m). 

Pengumpulan data biota  mangrove 

dilakukan dengan cara pengamatan secara 

langsung di lapangan. Pengamatan biota di 

kawasan hutan mangrove dilakukan 

dengan cara mengambil contoh biota-biota 

yang ada di ekosistem mangrove seperti 

kepiting, siput, udang, lokan dan ikan. 

Pengukuran ketebalan / lebar 

mangrove dilakukan secara manual dengan 

cara diukur dengan menggunakan roll 

meter. Tebal mangrove diukur dari bibir 

sungai ke arah darat hingga vegatasi 

mangrove terahir (Hutabarat et al, 2009 

dalam Rozalina, 2014). 

Identifikasi jenis vegetasi mangrove 

dilakukan dengan melihat bunga atau 

buahnya untuk identifikasi jenis pohon. 

Selain itu identifikasi jenis vegetasi 

mangrove dilakukan dengan melihat daun 

dan bentuk akar dari tumbuhan mangrove 
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yang ditemukan. Identifikasi vegetasi 

mangrove dalam hal ini menggunakan 

acuan/ referensi buku panduan pengenalan 

mangrove di Indonesia wetlands 

International Indonesian Programe (Noor, 

2006). 

Kondisi ekosistem mangrove dapat 

dianalisis salah satunya dengan 

menghitung kerapatan jenis (Fachrul, 

2007). Kerapatan jenis dilakukan untuk 

melihat perbandingan antara jumlah total 

individu (Ni) dengan unit area yang diukur 

(A). 

Persamaan/ rumus yang digunakan 

dalam menghitung kerapatan mangrove 

adalah sebagai berikut: 

Di  =
A

ni
 

 

Keterangan :   

Di   = Kerapatan jenis (ind/m
2
) 

 ni   = Jumlah total tegakan jenis i 

A    = Luas total area pengambilan contoh 
 

Data objek biota dikumpulkan dari 

pengamatan langsung di lapangan dan 

melakukan metode wawancara dengan 

masyarakat/nelayan sekitar serta 

memberikan kuisioner guna mendapatkan 

informasi biota yang mungkin tidak 

ditemukan atau dilihat pada saat 

pengamatan secara langsung. 

Pengukuran pasang surut dilakukan 

dengan menggunakan data sekunder yaitu 

data pasang surut dari dinas hidrologi dan 

oseanografi TNI- AL. data pasang surut 

yang diambil pada bulan Maret 2015. 

 Panjang sungai merupakan panjang lintas 

tour. Pengukur panjang sungai 

menggunakan sofware, yaitu google earth. 

Pengukuran panjang sungai dimulai dari 

hilir sungai yaitu setasiun 1 sampai dengan 

hulu sungai pada setasiun terahir yaitu 

setasiun 3. Pengukuran dengan 

menggunakan tools path pada googel earth 

(Rozalina 2014). 

Pengukur lebar sungai menggunakan 

sofware  yaitu googel earth. Lebar sungai 

didapatkan dari perhitungan rata-rata lebar 

masing-masing sungai. Sampling lebar 

sungai yang akan dihitung dipih secara 

acak dari hilir ke hulu. Adapu langkah-

langkah pengukuran lebar sungai sebagai 

berikut (Rozalina 2014). 

Pengukuran kedalaman dilakukan 

secara langsung dilapangan. Selisih dari 

pengukuran kedalaman pasang aktual 

dengan kedalaman pada  tabel pasang 

surut merupakan nilai kedalaman pada saat 

surut terendah. Nilai ini adalah nilai 

penentu apakah sungai bisa dilalui 

pompong atau tidak. Pengukuran 

kedalaman dilakukan per stasiun. 

Pengukuran dilakukan ditengah perairan 

bukan di tepian sungai. Pada saat 

pengukuran, catat waktu pengamatanya. 

Metode penentuan jarak antar 

kawasan ekowisata dengan sumber air 

tawar dilakukan dengan metode survey / 
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pengamatan langsung di lokasi penelitian. 

Penentuan jaraknya dengan menyisir akses 

jalan dari sumber air tawar menuju ke 

kawasan ekowisata dengan mengaktifkan 

Trek pada GPS, kemudian secara langsung 

akan diketahui jaraknya. 

 Metode penentuan akses menuju 

kawasan ekowisata dengan metode 

survey/pengamatan langsung, dan melihat 

jalan yang bagus untuk mencapai lokasi, 

jalan alternatif untuk mencapai lokasi, alat 

angkut ke lokasi, sarana pendukung 

dermaga dan terminal. 

Sarana dan prasarana perlu dianalisis 

untuk menujang kegiatan ekowisata yang 

ada di Desa Bintan Buyu. Adapun sarana 

dan perasarana pendukung yang perlu di 

analisis dalam penelitian ini adalah 

ketersediaan, fasilitas kebersihan yang 

meliputi : ketersediaan toilet umum, kamar 

mandi umum, dan fasilitas kebersihan 

(tong sampah / tempat pengelolaan 

sampah) di wilayah yang dijadikan 

kawasan pengembangan ekowisata 

mangrove. 

Analisis komponen sosial 

masyarakat mengenai persepsi, 

digambarkan dalam bentuk persentase dari 

total responden yang disampling. Dengan 

melihat persentase persepsi masyarakat, 

maka dapat dilihat tingkat persepsi 

masyarakat terhadap kegiatan 

pengembangan ekowisata mangrove. 

Setiap kegiatan wisata mempunyai 

persyaratan sumberdaya dan lingkungan 

yang sesuai dengan objek wisata yang 

akan dikembangkan. Rumus yang 

digunakan untuk kesesuaian wisata pantai 

dan wisata bahari adalah  Yuliandra,(2007) 

dalam Feronika (2011): 

 

IKW  =  ∑ (Ni/Nmaks) x 100 % 

 

Keterangan: 

IKW    =   Indeks kesesuaian ekosistem 

untuk wisata mangrove  

 Sangat Sesuai: 80 - 100%,  

 Sesuai: 60 – 80%,  

 Sesuai Bersyarat: 35 - 60%,  

 Tidak Sesuai: < 35 %. 

Ni         =  Nilai parameter ke-i (Bobot x 

Skor). 

Nmaks =  Nilai maksimum dari kategori 

wisata mangrove (116). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Desa Bintan Buyu terletak di 

Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten 

Bintan dengan luas wilayah ± 49,2 km. 

Desa Bintan Buyu merupakan penghasil 

Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, 

Peternakan, dan Sektor Perikanan  Air 

Tawar, di dalam pelaksanaan 

Pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu 

unsur Kewilayahan diantaranya Kepala 

Dusun ( I ) , Kepala Dusun ( II), dan 

Kepala Dusun (III). Adapun Desa Bintan 
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Buyu memiliki batas-batas sebagai berikut 

: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa 

Seri Bintan, Sebelah Timur berbatasan 

dengan Desa Tuapaya Utara, Sebelah 

Selatan  berbatasan dengan Desa 

Tembeling, dan Sebelah Barat berbatasan 

dengan Desa Penaga. Adapun mangrove 

yang terdapat di Desa Bintan Buyu terletak 

di daerah sebelah selatan dan barat. 

 

Potensi  Biologi ekosistem Mangrove 

 

 jenis-jenis mangrove 

ditemukan sebanyak 13 genus mangrove 

dari total 17 spesies mangrove yang 

ditemukan. Total dari 13 genus vegetasi 

mangrove yang ditemukan antara lain : 

achantus, Acroticum, Aegiceras, 

Bruguiera, Scyphiphora , Cerbera, 

Ceriops, Heritera, Lumnitzera, Nypa, 

hibiscus, Rhizopora, Xylocarpus. Jenis 

mangrove yang teridentifikasi sebanyak 17 

spesies antara lain : Acantus ebracteatus,  

Acantus ilicifolius, Acroticum sepeciosum, 

Aegiceras  corniculatum,  Aegiceras  

flodium, Bruguiera cilindrile, Scyphiphora 

hydrophyllacea, Cerbera manghas, ceriop 

tagal, Heritera globosa, Lumnitzera 

racemusa, Nypah fruticam, Hibiscus 

tiliaceus, Rhizopora apiculata, Rhizopora 

stilosa, Xylocarpus granatum, dan  

xylocarpus molucensi.  

 

Tingkat Kerapatan Mangrove 

  

Tabel 3. Kerapatan  mangrove yang 

ditemukan di Desa Bintan Buyu 

No 
Stasiun 

Pengamatan 

Kerapatan 

(individu/100m
2
) 

1 Stasiun 1 9.8 

2 Stasiun 2 11.7 

3 Stasiun 3 14.17 

 
rata-rata 12 

Sumber: Data Primer (2015) 

 

Tingkat Ketebalan Mangrove 

 

Tabel 4. Ketebalan  mangrove yang 

ditemukan di Desa Bintan Buyu 

No 
Stasiun 

Pengamatan 
Rata-Rata 

1 Stasiun 1 185 

2 Stasiun 2 202,5 

3 Stasiun 3 129 

Sumber: Data Primer (2015) 

 

Potensi  Fisik Kesesuaian Ekosistem 

Mangrove 

  

Pasang Surut 

 

 Pasang surut di wilayah penelitian 

Desa Bintan Buyu diukur dengan 

menggunakan data pasang surut 

DISHIDROS (Dinas Hirologi dan 

Oseanografi) dari TNI-AL yaitu mengacu 

pada selat kijang yaitu terdapat ketinggian 

0,6 - 1,8 m yang diukur pada tanggal 21 

Maret 2015. 

 

Lebar Sungai 

 

 lebar Sungai Bintan Buyu pada 

stasiun I dengan lebar rata-rata 40,3 m. 

karna pada stasiun I lokasinya berada pada 
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daerah muara sungai sehingga lebih besar. 

Sedangkan lebar sungai pada stasiun II 

dengan rata-rata 31,3 m yang berada di 

pertengahan antara muara dan hulu.  Dan 

pada stasiun III dengan lebar rata-rata 

sungai 22,9 m dikarnakan letaknya berada 

di hulu sungai  yang lebarnya relative lebih 

kecil dibandingkan daerah muara. 

 

Panjang Sungai 

 

 Pengukuran panjang Sungai Bintan 

Buyu diukur dengan sesuai pajanng lintas 

tour dimulai dari muara sungai atau 

setasiun I  sampai ke arah hulu sungai 

yaitu setasiun III. Pengukuran panajang 

sungai menggunakan googel earth dengan 

cara menarikan tools path pada software 

googel earth dari stasiun I samapai ke 

setasiun III sehingga didapatkan panjang 

sungai yaitu 2.934 m atau ± 3. 

 

Kedalaman 

 

Table 5. Kedalaman Sungai Bintan Buyu 

No Stasiun Rata-Rata 

1 
Stasiun 

1 
3.4 

2 
Stasiun 

2 
4.6 

3 
Stasiun 

3 
4.4 

Sumber : Data primer (2015) 

 

 

 

 

 

Sumber Air Tawar 

Table 6. Jarak air tawar Sungai Bintan 

Buyu 

No. Stasiun 
Jarak Air Tawar 

(Km) 

1. I 0,695 

2. II 0,215 

3. III 0,371 

Sumber : Data primer (2015) 

 

Aksesibilitas 

 

 Aksesbilitas untuk menuju Sungai 

Bintan Buyu sangatlah mudah dikarenakan 

berada di jalan lintas barat ke arah 

Tanjunguban. Dan untuk menuju ke 

Sungai Bintan Buyu sendiri sudahlah 

bagus dikarenakan sudah aspalisasi. 

Aksesbilitas dinilai dengan menggunakan 

empat ketentuan yaitu telah tersedianya 

dermaga, jalan aspal, angkutan umum, dan 

sampan. 

 

Sarana dan Prasarana 

 

 Sarana dan perasarana yang ada di 

Sungai Bintan Buyu cukup baik.  

Dikarenakan  banyak sarana pendukung 

seperti tersedianya gazebo atau pondok, 

rumah makan bintan, sarana kebersihan 

atau tempat sampah, puskesmas, 

tersedianya balai adat, tersedianya 

penginapan, dan serta tersedianya rumah 

ibadah. 
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Kondisi Sosial Masyarakat Di Kawasan 

Bintan Buyu  

 

Persepsi Masayarakat 

 

 Dilihat dari tingkat persepsi 

masyarakat terhadap fungsi mangrove, 

secara mayoritas responden memahami 

tentang fungsi mangrove. Dari hasil 

wawancara sebesar  67% responden tahu 

tentang fungsi mangrove dan yang 

mengatakan ragu-ragu  sebesar 33% 

responden. Sedangkan dari tingkat 

persepsi responden mengenai ekowisata 

mangrove sebesar 73% responden 

mengatakan tahu tentang ekowisata 

mangrove, dan sisanya mengatakan ragu-

ragu sebesar 27% responden. 

 Tingkat persepsi masyarakat di 

Desa Bintan Buyu yang mengetahui biota 

asosiasi yang ada di Sungai Bintan Buyu 

sebesar  93% responden mengatakan tahu 

dan sisanya 7% responden mengatakan 

ragu-ragu. 

 Persepsi masyarakat Desa Bintan 

Buyu tentang sarana kebersihan yang ada 

di Sungai Bintan Buyu mayoritas 

responden  mengatakan adanya sarana 

kebersihan berupa tempat sampah, kamar 

mandi, dan toilet umum. Hal itu juga 

dibuktikan dengan hasil wawancara 

sebesar 74% responden mengatakan 

adanya sarana kebersihan,  10% responden  

mengatakan tidak tahu, dan sisanya yang 

mengatakan tidak ada sebesar 16 % 

responden. Hal itu juga dibuktikan dengan 

hasil wawancara, dimana 90% responden 

mengatakan kondisi kebersihan dan sarana 

perasarana baik, dan sisanya sebesar 10% 

responden  mengatakan tidak tahu. 

Sedangkan untuk keberadaan sumber air 

tawar sendiri dari hasil survei dan 

wawancara. sebesar 87% responden 

mengatakan ada, dan yang mengatakan 

ragu-ragu sebesar 13% responden.  

 

Tingkat Partisipasi Masyarakat 

 

 Berdasarkan hasil wawancara 

terhadap 30 responden, menunjukan 

bahwa sebanyak 50% responden 

mengatakan pernah mengikuti kegiatan 

sosialisasi yang diadakan di Desa Bintan 

Buyu. Sedangkan 30% responden tidak 

pernah mengikuti kegiatan sosialisasi 

mengenai pemanfaatan ekosistem 

mangrove, dan selebihnya sebesar 20% 

responden dari total responden 

mengatakan tidak perduli  mengenai 

kegiatan sosialisasi penanama ekosistem 

mangrove. Dari 50% responden yang 

pernah mengikuti kegiatan sosialisasi,  

Sebanyak 27% responden pernah 

mengikuti sosialisasi sebanyak 1-3 kali, 

sedangkan sisanya 23% responden pernah 

mengikuti sosialisasi sebanyak 3-5 kali.  

 Pada kegiatan penanaman 

mangrove sebagai upaya pemulihan 
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ekosistem mangrove partisipasi 

masyarakat yang pernah mengikuti 

kegiatan penanaman ekosistem mangrove 

di Desa Bintan Buyu sebayak 50% (15 

responden). Selebihya 27% responden 

tidak pernah melakukan penanaman 

mangrove, sedangkan 23% responden 

tidak tahu mengenai kegiatan penanaman 

mangrove. partisipasi masyarakat juga 

dilihat dari frekuensi responden dalam 

keikutsertaannya pada kegiatan 

penanaman. Dari hasil wawancara 

terhadap responden yang pernah mengikuti 

kegiatan penanaman sebanyak 27% 

responden pernah mengikuti kegiatan 

penanaman mangrove sebanyak  1-3 kali, 

sedangkan sebesar 23% responden pernah 

mengikuti kegiatan penanaman mangrove 

sebayak 3-5 kali, dan sisanya sebesar 50% 

responden tidak pernah mengikuti kegiatan 

penanaman mangrove. Partisipasi 

masyarakat terhadap keikutsertaan dalam 

kelompok yang memanfaatkan ekosistem 

mangrove dinilai dengan menggunakan 

pendekatan wawancara. Berdasarakan 

hasil wawancara 33% responden 

mengatakan aktif dalam mengikuti 

kegiatan kelompok. Sebesar 47% 

responden tidak aktif dalam kegiatan 

kelompok sedangkan sisanya 20% 

responden mengatakan  tidak pernah 

mengikuti kegiatan kelompok. 

 

 

Sikap masyarakat 

 

Berdasarkan hasil wawancara 

terhadap 30 responden, menunjukan 

bahwa sebesar 93% responden 

mengatakan setuju terhadap 

pengembangan kawasan ekowisata 

mangrove, dan sisanya 7% responden 

mengatakan ragu-ragu. Sedangkan untuk 

sikap  masyarakat terhadap keberadaan 

mangrove untuk dijadikan kawasan 

ekowisata mangrove, dari 30 responden 

yang dilakukan wawancara sebanyak 47% 

responden  mengatakan bahwa keberadaan 

mangrove di kawasan ini menarik untuk 

dijadikan kawasan ekowisata, sedangkan 

yang mengatakan  ragu-ragu  sebesar 50% 

responden, dan sisanya yang mengatakan 

tidak menarik 3% responden.  

 

Persepsi Pelaku Usaha 

 

 Berdasarkan hasil survei pada para 

pelaku  usaha sebanyak 2 orang usaha 

yang dijalani adalah usaha kuliner (rumah 

makan). Alasan pengusaha untuk 

membuka usaha adalah tuntutan ekonomi. 

Tidak ada campur tangan pemerintah 

dalam pengembangan usaha di Desa 

Bintan Buyu.  Masyarakat yang dilibatkan 

dalam usaha tersebut ± 3 orang. Seluruh 

responden pengusaha sangat mendukung 

dilakukannya pengembangan kawasan 

ekowisata mangrove, karena akan 
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berpontensi untuk meningkatkan kemajuan 

usahanya. 

 

Persepsi Instansi Pemerintah 

 

Berdasarkan hasil wawancara oleh 

instansi pemerintahan (Balai Pengelolaan 

Aliran Sungai, Badan Lingkungan Hidup, 

Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas 

Pariwisata) mengatakan bahwa belum ada 

rencana kerja yang strategis untuk 

pengembangan ekowisata mangrove di 

Desa Bintan Buyu. Peranan instansi  

pemerintah  tersebut hanya berupa 

rehabilitasi mangrove melalui penanaman 

mangrove dan pembinaan kelompok-

kelompok usaha masyarakat yang 

berhubungan dengan pelestarian 

mangrove. kegiatan yang umumnya 

dilakukan oleh instansi tersebut berupa 

peyediaan bibit mangrove dan pembuatan 

kebun bibit rakyat (KBR) dan melalui 

kelompok-klompok masyarak di Desa 

Bintan Buyu. 

 

Kesesuaian biofisik mangrove Stasiun I 

 

 stasiun I  tergolong dalam keriteria 

S2 (sesuai) dengan persentase 79,31%. 

Dengan demikian kondisi potensi 

mangrove pada stasiun I ini layak untuk 

dijadikan sebagai kawasan ekowisata 

mangrove. 

 

 

Kesesuaian biofisik mangrove  StasiunII 

 

kesesuaian dapat dikatakan kondisi 

biofisik mangrove  tergolong dalam 

keriteria S1 (sangat sesuai) dengan 

persentase 84,84%. Dengan demikian 

kondisi mangrove pada stasiun II ini layak 

untuk dijadikan sebagai kawasan 

ekowisata. 

 

Kesesuaian biofisik mangrove  Stasiun 

III 

kondisi biofisik mangrove  

tergolong dalam keriteria S1 (sangat 

sesuai) dengan persentase 81,90%. Dengan 

demikian kondisi mangrove pada stasiun 

III ini layak untuk dijadikan sebagai 

kawasan ekowisata mangrove. 

Secara keseluruhan, kesesuaian 

biofisik mangrove untuk pengembangan 

kawasan ekowisata pada stasiun I, II, dan 

III terkatagorikan sangat baik. Hal ini juga 

didukung oleh persepsi masyarakat yang 

secara mayoritas memahami tentang 

fungsi mangrove dan mengerti mengenai 

ekowisata mangrove. Kondisi tersebut juga 

didukung oleh pengetahuan masyarakat 

mengenai biota-biota yang berasosiasi 

pada ekosistem mangrove. Dilihat dari 

persepsi masyarakat mengenai kondisi 

aksebilitas dan sarana kebersihan di Desa 

Bintan Buyu dalam keadaan kondisi yang 

baik. Pengembangan kawasan ekowisata 

Sungai Bintan Buyu juga didukung  oleh 
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persepsi masyarakat mengenai keberadaan  

sumber air tawar di sekitar Sungai Bintan 

Buyu.  

Data kesesuaian ekowisata juga 

didukung dengan data sosial masyarakat 

yang mencakup persepsi, partisipasi, dan 

sikap.  Dalam kegiatan sosialisasi 

mengenai penanaman ekosistem 

mangrove, masih perlu juga peningkatan 

partisispasi masyarakat mengenai 

sosialisasi ekositem mangrove untuk 

mendukung pengembangan kegiatan 

ekowisata mangrove di Desa Bintan Buyu.  

Para pengusaha sangat mendukung 

dilakukan pengembangan kawasan 

ekowisata mangrove karena berpontensi 

dalam peningkatan kemajuan usahanya. Di 

samping itu, peranan instansi  pemerintah  

hanya berupa rehabilitasi mangrove 

melalui penanaman mangrove dan 

pembinaan kelompok-kelompok usaha 

masyarakat yang berhubungan dengan 

pelestarian mangrove. kegiatan yang 

umumnya dilakukan oleh instansi tersebut 

berupa peyediaan bibit mangrove dan 

pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) 

melalui kelompok-klompok masyarakat di 

Desa Bintan Buyu. 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitia yang 

telah dilakukan di Desa Bintan Buyu 

Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten 

Bintan dapat di simpulkan sebagai berikut 

: 

1. Potensi biofisik ekosistem 

mangrove di sungai Bintan Buyu sangatlah 

bagus dimana mangrove yang dijumpai 

terdapat 13 genus dari 17 sesies. 

sedangakan  untuk kerapatan mangrove 

terbesar terdapat pada stasiun III dengan 

tingkat kerapatan 14,7 individu/ 100 m2 

atau sama dengan 15 individu/hektar. 

Sedangkan untuk lebar sungai dengan rata-

rata 22 – 40 m dan panjang sungai 2.934 m 

atau ± 3 km. 

2. Berdasarakan hasil wawancara ke 

pada masyarakat setempat ternyata 

mayoritas responden memahami 

pengertian mangrove, fungsi dari 

mangrove, dan kepedulian masyarkat 

terhadap ekosistem mangrove.  

3. Kesesuaian kawasan mangrove 

untuk ekowisata mangrove di Desa Bintan 

Buyu Kecamatan Teluk Bintan, dapat 

dikatakan sangan sesuai untuk dijadikan 

kawasan ekowisata mangrove. Stasiun I 

dengan keriteria S2 (Sesuai) dengan bobot 

sekor nilai 79,31. Sedangkan pada stasiun 

II dengan keriteria S1 (sangat sesuai) 
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dengan bobot sekor nilai 84.84.  Dan pada 

stasiun III dengan keriteria S1 (sangat 

sesuai) dengan bobot sekor nilai 81,90. 

 

Saran 

 Dari hasil penelitian ini hanya 

mengkaji Kesesuaian Kawasan Mangrove 

Untuk Ekowisata Mangrove serta data 

sosial masyarakat yang mencakup 

persepsi, partisipasi, dan sikap. Oleh karna 

itu  perlu dilakukan penelitian lanjutan, 

salah satunya perlu dilakukanya penelitian 

lanjutan tentang ekowisata mangrove yang 

berbasis masyarakat berupa Analisis Swot, 

dan Daya Dukung Kawasan untuk 

menunjang kegiatan ekowisata. 
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