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Abstrak 

 

Leonardo Z., 2017. Kajian potensi biofisik ekosistem mangrove untuk pengembangan 

ekowisata mangrove di kampung gisi desa tembeling kabupaten bintan, skripsi. 

Tanjungpinang : jurusan manajemen sumberdaya perairan, fakultas ilmu kelautan 

dan perikanan, universitas maritim raja ali haji. Dibawah bimbingan : Dr. 

Febrianti lestari, M.Si. Dan Fitria Ulfah, SP,MM. 

 

 Penelitian dilakukan pada bulan November 2016 – Januari 2017 di Kampung Gisi 

Desa Tembeling Kabupaten Bintan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

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 potensi sosial masyarakat 

Kampung Gisi. Dari hasil penelitian, indeks kesesuian biofisik mangrove untuk kawasan 

ekowisata pada stasiun 1 memiliki kriteria sesuai bersyarat, stasiun 2 dan stasiun 3 

dengan indeks kesesuaian sesuai. 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 4 spesies mangrove yang ditemukan yaitu Rhizophora 

apiculata, Rhizophora mucronata, Sonneratia alba dan Xylocarpus granatum,  sedangkan  

untuk kerapatan mangrove terbesar terdapat pada stasiun 1 dengan tingkat kerapatan 945 

ind/ha, stasiun ii dengan tingkat kerapatan 797 ind/ha dan stasiun dengan tingkat 

kerapatan 1322 ind/ha. Ketebalan mangrove pada stasiun 1 yaitu 110 m, stasiun 2 yaitu 

113 m dan stasiun 3 yaitu 115 m. Sedangkan kelompok biota asosiasi yang dijumpai 

terdiri ikan (pisces), Crustacea, Gastropda, reptil, burung, Coelenterata dan mamalia. 

Sedangkan untuk panjang tepian mangrove stasiun 1 1,23 km, stasiun 2 1,77 km, stasiun 

3 1,64 km dan lebar sungai dengan rata-rata 358,7. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

potensi sungai Kampung Gisi sesuai untuk dijadikan sebagai kawasan ekowisata.  

 

Kata kunci : Mangrove, Ekowisata, Biofisik, Sosial Masyarakat, Kampung Gisi Desa 

Tembeling. 

 

 

ABSTRACT 
 

Leonardo Z., 2017. Assessment of the biophysical potential of mangrove ecosystem for 

the development of ecotourism in mangrove of Gisi village Tembeling Bintan 

regency, thesis. Tanjungpinang: Water Resource Management Department, 

Faculty of Marine Sciences and Fisheries, Maritime University of Raja Ali Haji. 

Under the guidance of: Dr. Febrianti Lestari, M.Si. And Fitria Ulfah, SP, MM. 

 

     The study was conducted in November 2016 - January 2017 in the village of 

Gisi, Tembeling, Bintan district. The method used in this research is purposive sampling 

location determination based on their specific purpose and in accordance with the 

consideration of the researchers themselves so as to represent the population as well as 

mangrove ecosystem biophysical data retrieval and data on potential social in Gisi 

Village content. From the research, mangrove biophysical suitability index for ecotourism 

at station 1 has a corresponding conditional criteria, station 2 and station 3 with a 

corresponding suitability index. It is also supported by the public perception that the 

majority of understanding about the function of the mangrove, mangrove understand 
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about ecotourism. And community knowledge about the biota - associated biota in the 

mangrove ecosystem. There are four species of mangrove found that Rhizophora 

apiculata, Rhizophora mucronata, Sonneratia alba and Xylocarpus granatum,while the 

density of the largest mangrove contained in station 1 with a density 945 ind / ha, station 

2 with a density 797 ind / ha and station densities 1322 ind / ha. The thickness of the 

mangrove at station 1 is 110 m, station 2 is 113 m and station 3 is 115 m. While groups of 

biota encountered association consists of fish (Pisces), crustaceans, gastropods, reptiles, 

birds, and mammals Coelenterata. As for the length of the edges of mangrove station 1 is 

1.23 km, station 2 is 1.77 km, station 3 is 1.64 km and a width of a river with an average 

of 358.7. So it can be said that the potential of the river in  Gisi Village content is worthy 

to serve as ecotourism.  

 

Keywords: mangrove, ecotourism, biophysical, social, community, village gisi 

Tembeling village. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Mangrove sebagai salah satu 

komponen ekosistem pesisir memegang 

peranan yang cukup penting, baik di 

dalam memelihara produktivitas 

perairan pesisir maupun di dalam 

menunjang kehidupan penduduk di 

wilayah tersebut. Bagi wilayah pesisir, 

keberadaan hutan mangrove, terutama 

sebagai jalur hijau di sepanjang 

pantai/muara sungai sangatlah penting 

untuik suplai kayu bakar, nener/ikan dan 

udang serta mempertahankan kualitas 

ekosistem pertanian, perikanan dan 

permukiman yang berada di 

belakangnya dari gangguan abrasi, 

instrusi dan angin laut yang kencang 

(Onrizal, 2002). Salah-satu potensi yang 

juga dapat  dikembangkan  pada  

ekosistem  mangrove  adalah ekowisata. 

Berdasarkan data Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Provinsi 

Kepulauan Riau tahun 2002, Kabupaten 

Bintan memiliki luasan area hutan 

mangrove sebesar 16.998 ha atau sekitar 

52 % dari total hutan mangrove yang 

ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan 

total luasan area hutan mangrove adalah 

32.700 ha. Hutan mangrove tersebut 

umumnya tersebar di Kecamatan Bintan 

Timur, Kecamatan Bintan Utara, dan 

Kecamatan Teluk Bintan. Kecamatan 

Teluk Bintan memiliki ekosistem 

mangrove yang tersebar disepanjang 

pesisirnya dengan tingkat 

keanekaragaman jenis yang tinggi yaitu 

terdapat 17 jenis mangrove dari 11 

genus (Rozalina, 2014). 

Kerusakan hutan mangrove 

merupakan masalah umum di wilayah 

pesisir. Kerusakan hutan mangrove 

disebabkan karena alih fungsi kawasan 

hutan mangrove untuk pemukiman, 

pertambakan, pengambilan kayu dan 

sebagainya yang tidak 

mempertimbangkan kelestarian. Salah 

satu upaya dalam mengurangi atau 

menjaga ekosistem mangrove adalah 

menjadikan hutan mangrove sebagai 

kawasan ekowisata mangrove, karena 

selain melindungi atau menjaga 

kelestarian hutan mangrove juga mampu 

menunjang penghasilan bagi masyarakat 

sekitar.   

Pengertian ekowisata adalah suatu 

bentuk wisata yang bertanggung jawab 

terhadap kelestarian area yang masih 

alami (natural area), memberikan 

manfaat secara ekonomi dan 

mempertahankan keutuhan budaya pada 

masyarakat setempat (Fandeli, 2000). 

Sumberdaya ekowisata terdiri dari 

sumberdaya alam dan sumberdaya 

manusia yang dapat diintegrasikan 

menjadi komponen terpadu bagi 
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pemanfaatan wisata. Berdasarkan 

konsep pemanfaatan, wisata dapat 

diklasifikasikan menjadi wisata alam, 

wisata budaya dan ekowisata (Fandeli, 

2000). 

Salah satunya di daerah Kampung 

Gisi Desa Tembeling Kecamatan Teluk 

Bintan yang memiliki wilayah mangrove 

yang cukup luas dan belum 

termanfaatkan sehingga sangat 

berpotensi untuk pengembangan 

ekowisata mangrove. Sehingga 

demikian Kampung Gisi memiliki 

potensi yang baik jika dikelola untuk 

dijadikan tempat ekowisata mangrove, 

karena dilihat dari beberapa faktor 

pendukungnya seperti akses jalan 

menuju ke Kampung Gisi tersebut 

sangat baik, selain itu ramai masyarakat 

menghabiskan waktu bersantai di 

jembatan dekat daerah  Kampung Gisi 

karena view yang indah jika melihat 

mangrove dari atas jembatan. Oleh 

karena itu, peneliti terdorong melakukan 

penelitian dengan judul Kajian Potensi 

Biofisik Ekosistem Mangrove untuk 

Pengembangan Ekowisata di Kampung 

Gisi Desa Tembeling. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian dilakukan pada bulan 

November 2016 - Januari 2017 di 

Kampung Gisi Desa Tembeling 

Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten 

Bintan Provinsi Kepulauan Riau. 

Pengambilan data pada penelitian 

ini berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer didapat melalui 

penelitian yang dilakukan secara survey 

langsung pada lokasi penelitian, 

sedangkan data sekunder didapat dari 

instansi-instansi pemerintah setempat 

dan dari penelitian-penelitian terdahulu. 

Metode pengukuran yang 

digunakan untuk mengetahui kondisi 

mangrove adalah dengan menggunakan 

metode transek garis dan plot (Line 

transek plot). Metode transek garis dan 

plot adalah metode pencuplikan contoh 

populasi suatu ekosistem dengan 

pendekatan plot yang berada pada garis 

yang ditarik melewati wilayah ekosistem 

tersebut (Kepmen LH No. 201  2004). 

 Adapun langkah-langah yang dilakukan 

yaitu : 

a. Tarik transek dari arah laut 

kearah darat sepanjang 50 m 

dimulai dari bagian terluar 

mangrove sampai kedaratan. 

Transek tegak lurus dengan 

garis pantai sepanjang zonasi 

mangrove. 

b. Disetiap transek garis, letakkan 

plot berbentuk bujur sangkar 

sebanyak 3 plot dengan ukuran 

10 m x 10 m dengan interval 

antar plot 10 m. 

c. Pengambilan data mangrove 

untuk menentukan komposisi 

jenis dan kerapatan mangrove 

pada plot 10 m x 10 m . 

Pengukuran ketebalan / lebar 

mangrove dilakukan secara manual 

dengan cara diukur dengan 

menggunakan roll meter. Tebal 

mangrove diukur dari garis terluar ke 

arah laut tegak lurus ke arah darat 

hingga vegetasi mangrove terakhir 

(Hutabarat et al, 2009). Tebal  

mangrove  diukur  per stasiun. 

Data objek biota dikumpulkan 

dari pengamatan langsung dilapangan 

dan wawancara dengan 

masyarakat/nelayan sekitar guna 

mendapatkan informasi biota yang 

mungkin tidak ditemukan atau dilihat 

pada saat pengamatan secara langsung. 

Pengamatan objek biota untuk melihat 

ada atau tidak biota yang telah 

ditetapkan pada kriteria penilaian objek 

biota berdasarkan kriteria penilaian 

pada tabel matriks kesesuaian 

ekowisata menurut Yulianda (2007) 

dalam Feronika (2011) .  

Pengukuran lebar sungai 

menggunakan software yaitu google 

earth. Lebar sungai didapatkan dari 

perhitungan rata-rata lebar masing-

masing  sungai.  Sampling  lebar sungai  

yang  akan  dihitung  dipilih  secara 
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Di = ni 

A 

acak dari hilir ke hulu. Adapun langkah- 

langkah pengukuran lebar sungai 

sebagai berikut 

 

1. Tampilkan cakupan lokasi penelitian 

dari google earth. 

2. Lakukan pengukuran lebar sungai dari 

satu titik garis pantai ke titik garis pantai  

     lainnya menggunakan tools path pada 

google earth. 

3. Pengukuran sampling lebar sungai 

yang akan diukur dipilih secara acak 

dari  

    hilir ke hulu. 

Lebar sungai diperoleh dari rata-rata 

sampling lebar sungai yang telah diukur. 

Panjang tepian mangrove 

merupakan panjang lintasan tour. 

Pengukuran panjang tepian mangrove 

menggunakan software, yaitu Arc Gis 

10.3. Pengukuran panjang tepian 

mangrove yang merupakan bagian 

kawasan stasiun yang diteliti dimulai 

dari stasiun 1, stasiun 2 dan stasiun 3 

pengamatan terakhir. Pengukuran 

menggunakan tools path pada Arc Gis 

10.3.  

Pengukuran kedalaman 

dilakukan secara langsung dilapangan. 

Pengukuran kedalaman dilakukan per 

stasiun. Pengukuran dilakukan di tengah 

perairan bukan di garis pantai. Pada saat 

pengukuran, catat waktu 

pengamatannya. Waktu pengamatan 

berguna untuk melihat nilai kedalaman 

pada tabel pasut. Pengukuran kedalaman 

menggunakan tali yang diikat dengan 

pemberat. 

 

Analisa Data 

Kerapatan Jenis dan Kerapatan Jenis 

Relatif  

Kerapatan jenis (Di) yaitu 

jumlah tegakan jenis ke-i dalam suatu 

area (Englishet al., 1994) : 

 

 

 

 

Keterangan :   

Di = Kerapatan jenis ke-i  

ni = Jumlah total individu dari 

jenis ke-i  

A = Luas area total pengambilan 

contoh 

 

Analisis Kesesuaian Ekowisata 

Pengembangan suatu jenis 

kegiatan ekowisata memerlukan semua 

kriteria kelayakan atau kesesuaian, 

seperti kriteria ekologi pada mangrove 

yang tertera pada Tabel 1 

 

Tabel 1. Matriks kesesuaian  kawasan untuk wisata mangrove 

No. Kriteria Bobot Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 

1. Kerapatan 

mangrove(100m
2
) 

4 >15-25 >10-15 5-10 <5 

2. Jumlah kelompok 

jenis tumbuhan 

5 ≥7 5-6 3-4 1-2 

3. Jumlah spesies 

vegetasi manrove 

4 ≥10 6-9 3-5 1-2 

4. Ketebalan 

mangrove 

5 ≥500 200-500 50-200 <50 

5. Objek biota 3 Ikan,udang,k

epiting,molu

sca,reftil,bur

ung 

Ikan,udang,k

epiting,molu

sca 

Ikan,molusca Salah satu 

biota air 

6. Lebar sungai (m) 1 >500 201-500 4-200 <4 

7. Panjang tepian 

(km) 

1 >3 3 2 1 

8. Kedalaman(m) 3 >3-5 >2-3 1-2 1 
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9. Sarana dan 

Prasarana 

4 4  ketentuan 3  ketentuan 2 ketentuan 1 ketentuan 

10. Aksesibilitas  3 4  ketentuan 3  ketentuan 2 ketentuan 1 ketentuan 

Sumber : Yulianda (2007) dalam Wahyudi (2008), Murni (2000); Arifin (2001)           

dalam  Bahar  (2004)  dalam  Rozalina (2014). 

 

Rumus yang digunakan untuk 

kesesuaian wisata pantai dan wisata 

bahari Feronika dalam Budiman (2015): 

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 (132). 

 

Potensi Sosial Masyarakat  

Analisis komponen sosial 

masyarakat mengenai persepsi, 

digambarkan dalam bentuk presentase 

yang disampling. Dengan melihat 

presentase sikap, partisipasi serta 

wawancara dari kuisenor yang 

dilakukan, maka dapat dilihat tingkat 

persepsi masyarakat terhadap 

pengembangan ekowisata mangrove, 

nilai presentase responden dapat dilihat 

dengan menggunakan rumus Tuwo 

(2011):  

   
Keterangan:  

TPM : Tingkat Persepsi Masyarakat (%) 

n: Jumlah Responden Persepsi ke-i (org) 

N: Jumlah Total Responden (orang) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Potensi Biofisik Ekosistem Mangrove 

Kerapatan mangrove di Kampung 

Gisi Kabupaten Bintan Mangrove 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan dijumpai 4 jenis 

mangrove yang ada di Kampung Gisi 

Kabupaten Bintan. Adapun jenis dan 

kerapatan mangrove yang dijumpai 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Kerapatan Mangrove di Kampung Gisi 

Stasiun         Spesies / Jenis Mangove Kerapatan 

(ind/ha) 

Nama ilmiah Nama lokal Pohon 

1 Rhizophora Apiculata Bakau 646 

Rhizophora Mucronata Bakau 230 

Sonneritia alba Pedada 46 

Xylocarpus granatum Nyirih 23 

TOTAL  945 

2 Rhizophora Apiculata Bakau 576 

Rhizophora Mucronata Bakau 123 

Sonneritia alba Pedada 38 

Xylocarpus granatum Nyirih 61 

TOTAL  798 

3 Rhizophora Apiculata Bakau 731 

Rhizophora Mucronata Bakau 361 

Sonneritia alba Pedada 115 

TOTAL  1322 

        Sumber : Data Sekunder Julianto (2016) 

 



6 

 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa hasil 

pengamatan kerapatan mangrove di 

kampung Gisi melalui data sekunder 

Julianto (2016) pada stasiun I sebesar 

945 ind/ha, pada stasiun II sebesar 798 

ind/ha dan pada stasiun III sebesar 1322 

ind/ha. Stasiun I dan Stasiun II memiliki 

tingkat kerapatan yang jarang karena 

dipengaruhi dengan aktivitas manusia 

sedangkan stasiun III memiliki tingkat 

kerapatan yang sedang. 

 

Kelompok Mangrove 

Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat beberapa jenis dan kelompok 

tumbuhan mangrove di Kampung Gisi, 

pada stasiun 1 dan 2 terdapat 4 jenis dari 

3 kelompok mangrove, sedangkan pada 

stasiun 3 terdapat 3 jenis dari 2 

kelompok mangrove. Keterangan lebih 

jelasnya tentang jenis dan kelompok 

mangrove pada masing-masing stasiun 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

 

Tabel 3. Kelompok Mangrove 

Stasiun Kelompok Jenis Tumbuhan Mangrove 

 1 Rhizopora 

Sonneritia 

Xylocarpus 

Total 3 

2 Rhizopora 

Sonneritia 

Xylocarpus 

Total 3 

3 Rhizopora 

Sonneritia 

Total 2 

Sumber: Data Sekunder Julianto (2016) 

 

Tabel 3 menunjukan bahwa 

kelompak mangrove yang berada di 

kampung Gisi berdasarkan data 

sekunder Julianto (2016) terdapat 3 jenis 

yakni kelompok Rhizopora, Sonneritia, 

Xylocarpus. Pada stasiun I ditemukan 3 

kelompok mangrove yakni Rhizopora, 

Sonneritia, dan Xylocarpus, pada stasiun 

II juga ditemukan 3 kelompok mangrove 

yakni Rhizopora, Sonneritia, dan 

Xylocarpus, sedangkan pada stasiun III 

ditemukan 2 kelompok mangrove yakni 

Rhizopora, dan Sonneritia. 

 

Spesies/Jenis Vegetasi Mangrove 

Jenis mangrove yang ditemukan 

di Kampung Gisi sebanyak 4 jenis 

mangrove. Untuk lebihnya dapat dilihaat 

pada Tabel 4. 

   Tabel 4.  Jenis Mangrove di Kampung Gisi 

Stasiun Jenis mangrove 

1 Rhizophora apiculata 

Rhizophora mucronata 

Sonneritia alba 

Xylocarpus granatum 

TOTAL 4 

2 Rhizophora apiculata 

Rhizophora mucronata 

Sonneritia alba 
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Xylocarpus granatum 

TOTAL 4 

3 Rhizophora apiculata 

Rhizophora mucronata 

Sonneritia alba 

TOTAL 3 

   Sumber : Data Sekunder Julianto (2016) 

Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil 

pengamatan jenis mangrove yang 

dilakukan di Kampung Gisi berdasarkan 

data sekunder Julianto (2016) 

ditemukan pada stasiun I ada 4 jenis 

mangrove yakni Rhizopora apiculata, 

Rhizopora mucronata, Sonneritia alba 

dan Xylocarpus granatum, pada stasiun 

II ditemukan kembali 4 jenis mangrove 

yang sama yakni Rhizopora apiculata, 

Rhizopora mucronata, Sonneritia alba 

dan Xylocarpus granatum. Sedangkan 

pada stasiun III ditemukan 3 jenis 

mangrove yakni Rhizopora apiculata, 

Rhizopora mucronata dan Sonneritia 

alba. Faktor penyebab sedikitnya jenis 

mangrove di Kampung Gisi dikarenakan 

faktor lingkungan seperti salinitas air 

tinggi sebab tidak adanya aliran air 

payau yang masuk ke Kampung Gisi. 

Jenis mangrove yang mampu 

beradaptasi pada salinitas hanya 

Rhizopora apiculata dan Rhizopora 

mucronata ditambah jenis mangrove 

pada kegiatan penanaman mangrove 

yang dilakukan oleh Pemerintah yakni 

Rhizopora apiculata dan Rhizopora 

mucronata sehingga jenis mangrove 

Rhizopora apiculata dan Rhizopora 

mucronata lebih banyak ditemukan di 

Kampung Gisi. 

 

Ketebalan Mangrove 

Hasil penelitian mendapatkan 

nilai ketebalan mngrove yang berbeda-

beda pada masing-masing stasiun. 

Ketebalan mangrove tertinggi terdapat 

pada stasiun 3 dan yang terendah 

terdapat pada stasiun 1. Keterangan 

lebih jelas tentang nilai ketebalan 

mangrove dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5.  Ketebalan Mangrove di Kampung Gisi 

Stasiun Ketebalan Mangrove 

1 110 

2 113 

3 115 

Sumber : Data Sekunder Julianto (2016) 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa 

hasil pengamatan yang dilakukan di 

Kampung Gisi berdasarkan data 

sekunder Julianto (2016) pada stasiun I 

memiliki ketebalan mangrove sebesar 

110 m, pada stasiun II memiliki 

ketebalan mangrove sebesar 113 m dan 

pada stasiun III memiliki ketebalan 

sebesar 115 m. Pada stasiun I dan II 

memiliki ketebalan tergolong rendah 

dikarenakan aktivitas penebangan 

mangrove yang dilakukan oleh 

masyarakat. Sedangkan stasiun III 

memiliki ketebalan tergolong sedang 

karena tidak tersentuh oleh aktivitas 

manusia. 

 

Jenis Biota yang Ditemukan 

Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan terdapat 10 jenis dari 7 objek 

biota yang ditemukan seperti yang 

disajikan pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Biota pada ekosistem mangrove di Kampung Gisi 

No Objek Biota Jenis Biota Stasiun 

   I II III 

1 Ikan (pisces) Belanak (Mugil dosumieri) + + + 

  Ikan Sembilang (Polonotus 

canius) 

+ + + 

2 Crustacea Kepiting bakau (Scylla serrata) - + + 

3 Gastropoda Siput isap (Potamididae) + + + 

4 Reptil Ular Bakau (Chrysopelea sp.) - + + 

  Biawak (Varanus salvator) + + + 

5 Burung Bangau putih (Bubulcus ibis 

kuntul) 

- - + 

  Elang laut (Haliaeetus leuogaster) + - - 

6 Coelenterata Ubur-ubur (Aurelia sp.) - + - 

7 Mamalia Monyet ekor panjang ( Macaca 

fascicularis) 

+ + + 

 Total  6 8 8 

Sumber: Data Sekunder Julianto (2016) 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil 

pengamatan biota yang dilakukan di 

Kampung Gisi berdasarkan data 

sekunder Julianto (2016) pada statiun I 

ada 6 jenis biota yang ditemukan yakni 

ikan Belanak (Mugil dosumieri), Ikan 

Sembilang (Polonotus canius), Siput 

isap (Potamididae), Biawak (Varanus 

salvator), Elang laut (Haliaeetus 

leuogaster) dan Monyet ekor panjang ( 

Macaca fascicularis), pada stasiun II 

ditemukan 8 biota yakni Belanak (Mugil 

dosumieri),  

Ikan Sembilang (Polonotus 

canius), Siput isap (Potamididae), Ular 

Bakau (Chrysopelea sp.), Biawak 

(Varanus salvator), Ubur-ubur (Aurelia 

sp.) dan Monyet ekor panjang ( Macaca 

fascicularis), sedangkan pada stasiun III 

ditemukan 8 biota yakni Belanak (Mugil 

dosumieri), Ikan Sembilang (Polonotus 

canius), Kepiting bakau (Scylla serrata), 

Siput isap (Potamididae), Ular Bakau 

(Chrysopelea sp.), Biawak (Varanus 

salvator), Bangau putih (Bubulcus ibis 

kuntul), dan Monyet ekor panjang ( 

Macaca fascicularis). Kurangnya biota 

yang disebabkan faktor lingkungan dan 

pengaruh aktivitas manusia. Semakin 

banyak biota yang berada di ekosistem 

mangrove menjadi daya tarik pada 

ekowisata mangrove. 

 

Panjang Tepian Mangrove 

Panjang tepian mangrove 

Kampung Gisi pada stasiun I memiliki 

panjang sebesar 1,23 Km, pada stasiun 

II memiliki panjang sebesar 1,77 Km 

dan pada stasiun III memiliki panjang 

sebesar 1,64 Km. Panjang tepian 

mangrove ini menjadi lintasan tour 

pengunjung dalam melintas ekosistem 

mangrove. 

 

Lebar Sungai 

lebar sungai di Kampung Gisi 

cukup luas pada stasiun I lebar sungai 

sebesar 273 m, pada stasiun II lebar 

sungai sebesar 358 m dan pada stasiun 

III lebar sungai sebesar 445 m. 

Sedangkan lebar rata-rata sungai yakni 

358,8 m. Lebar sungai yang cukup luas 

pada Kampung Gisi mempermudah jalur 

akses tour jika daerah ini dijadikan 

kawasan ekowisata mangrove. 

Kedalaman  

kedalaman sungai di Kampung 

Gisi pada stasiun I sebesar 3,9 m, pada 

stasiun II memiliki kedalaman 5,4 m dan 

pada stasiun III memiliki kedalaman  

sebesar 4,7 m. Kedalaman sungai ini 
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mempermudah jalur pompong pada saat 

sungai di Kampung Gisi sedang surut. 

 

Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana  di 

Kampung Gisi pada stasiun I tidak 

ditemukan sarana dan prasarana, pada 

stasiun II juga tidak ditemukan sarana 

dan prasaran, dan pada stasiun III 

ditemukan sarana dan prasarana yakni 

toilet umum, mushola dan sumur umum. 

Aksesbilitas 

aksesbilitas di Kampung Gisi 

pada stasiun I ditemukan jalan setapak 

dan tambatan perahu, pada stasiun II 

ditemukan jalan aspal, jalan setapak dan 

jembatan, sedangkan pada stasiun III 

ditemukan jalan aspal, jalan setapak dan 

dermaga. Akses yang mudah dijangkau 

ini mempermudah pengunjung untuk 

datang jika Kampung Gisi dijadikan 

kawasan ekowisata mangrove. 

 

Indeks Kesesuaian Wisata 

Indeks kesesuaian wisata 

mangrove wilayah ekositem mangrove 

di Kampung Gisi pada stasiun 1 

memiliki kriteria sesuai bersyarat 

dengan nilai IKW 53%, sedangkan pada 

stasiun 3 dan 4 memiliki kriteria sesuai 

dengan nilai IKW 58% untuk stasiun 2 

dan nilai IKW 64% untuk stasiun 3. 

Potensi Sosial Masyarakat 

Berdasarkan data Kantor Desa 

Jumlah kepala keluarga di Kampung 

Gisi sebanyak 45 KK. Pengambilan data 

masyarakat diambil sebanyak 30 kk dari 

45 kk. Dalam melakukan wawancara 

langsung dibagi dari segi mata 

pencaharaian, pengetahuan masyarakat 

mengenai ekosistem mangrove dan 

tingkat kesadaran masyakat. 

Dari hasil pengambilan data 

melalui wawancara kuesioner dapat 

dilihat tingkat potensi sosial masyarakat 

dalam segi mata pencaharian yakni 

didapati 20 orang sebagai nelayan dan 

10 orang sebagai buruh. 

 

Persepsi Masyarakat terhadap 

Ekosistem Mangrove 

Sebagian besar masyarakat Kampung 

Gisi telah mengetahui fungsi ekosistem 

mangrove sebagai sumber makanan bagi 

sebagian biota laut sehingga masyarakat 

kini melestarikan ekosistem mangrove. 

Partisipasi Masyarakat terhadap 

kegiatan Pemerintah 

Sebagian besar masyarakat Kampung 

Gisi mendukung kegiatan pemerintah 

baik sosialisasi dan penanaman 

mangrove untuk menjaga dan 

melakukan pemulihan ekosistem 

mangrove agar ekosistem mangrove di 

daerahnya membaik. 

Sikap Masyarakat terhadap 

Ekowisata Mangrove 

Sebagian besar masyrakat setuju 

daerahnya dijadikan tempat ekowisata 

mangrove namun ada juga yang ragu-

ragu dan ada yang juga yang tidak tahu 

mengenai ekowisata. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan di Kampung Gisi 

Desa Tembeling Kecamatan Teluk 

Bintan Kabupaten Bintan dapat di 

simpulkan sebagai berikut : 

1. Potensi biofisik ekosistem 

mangrove di  Kampung Gisi 

memperlihatkan bahwa 

kesesuaian wilayah ekositem 

mangrove di Kampung Gisi 

pada stasiun 1 memiliki kriteria 

sesuai bersyarat, sedangkan 

pada stasiun 2 dan 3 memiliki 

kriteria sesuai. 

2. Potensi sosial masyarakat di 

Kampung Gisi Desa Tembeling 

didapatkan dari hasil kuesioner 

bahwa  dari persepsi, partisipasi 

dan sikap masyarakat sangat 

tinggi terhadap pelestarian 

mangrove, sebagian masyarakat 

juga setuju Kampung Gisi 

dijadikan wilayah ekowisata 

namun ada juga masyarakat 
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yang ragu-ragu wilayahanya 

dijadikan tempat ekowisata 

mangrove. 

Saran 

Setelah peneliti mengkaji 

potensi biofisik ekosistem mangrove di 

Kampung Gisi didapatkan pada stasiun 1 

dan 2 terjadi kerusakan mangrove 

sehingga peniliti menyarankan adanya 

penelitian lanjutan mengenai reboisasi 

ekosistem mangrove. 
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