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Abstract : The research is aimed at analyzing the ecotourism potencies
utrich may be developed as ecotourism attrictions and work sections
owned. by the Mangrove Information center in giving environmental
education to the society. Data are collected through fieli research using
purposive sampling.
The research shows that 

_the Mangrove Information Center has rnany
potencies to be developed as ecotourism atffactions zuch as; varies of
manqrove trees, birds, crabs, lizard, rnangrove information building
ryonitoring pool, nursery.area, touch pool, wood,en trail, resting pointq
floating deck, and viewing towers. Thete are many kinds oT iourist
attractions offered at the man$ove forest ecoto'rism object such as;
mangrove educational tourand trekking, bird watching, canoeing boating,
and mangrove tree plantation or adopicn. ln upply-g its proffams, the
Mangrove Information center has six woik sictions -such- 

as;
Environmental Education Section, Ecotourism section, Training Section,
Research Sectiorq Information Section, and Management Sectio;

Kelvords : ecotourism, tourist atfraction, and environmentar education.
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PE\D.{HLLU.{\
Kerusakan hutan tropis yang teriadi di berbagai negara di dunia semakin

meningkat dari tahun ke tahun dan bahkan rnengalami ancaman kepunahan
vane disebabkan karena penebangan liar (illegal lagging), pengalihan fungsi
lahan. eksploitasi hutan yang berlebihan, dan lain-lain. Sehingga pada awal
tahun 1990-an para ahli lingkungan dari seluruh dunia mengadakan
pertemuan di Rio de Jenerq Brasil yang pada intinya membahas mengenai
lanekah-langkah dan strategi yang harus dilakukan untuk mengurangi laju
kerusakan atau penyelamatan hutan tropis tersebut.

Di Indonesia, laju kerusakan hutan mencapai 2,8 juta hektar per tahun
dari total luas hutan yaitu seluas 120 juta hektar yang tersebar di seluruh
pelosok lrrdonesia. Dari total luas hutdn tersebut, sekitar 57 sampai 60 juta
hektar sudah mengalami degradasi dan kerusakan sehingga sekarang ini
indonesia hanya memiliki hutan yang dalam keadaan baik kira-kira seluas
50% dan total luas yang ada. Kondisi semacam ini apabila tidak disikapi
dengan arif dan segera dilakukan upaya-upaya penyelamatan oleh pernerintah
dan seiuruh warga negara Indonesia maka dalam jangka waku dua dasawarsa
Indonesia akan sudah tidak rnemiliki hutan lagi. Indonesia merupakan salah
satu negara yang memiliki hutan mangrove terluas di dunia mencapai 25Yo
dari total luas hutan mangrove di seluruh dunia (18 juta hektar) yaitu seluas
1.5 juta hektar atau sebanyak 3,8 oA dari total luas hutan di Indonesia secara
keseluruhan. Sedikitnya luas hutan mangrove ini mengakibatkan perhatian
Pemerintah Indonesia terhadap hutan mangrove sangat sedikit juga,
dibandingkan dengan hutan darat. Kondisi hutan mangrove juga mengalami
kerusakan yang hampir sama dengan keadaan hutan-hutan lainnya di
In donesia (Mangrove Information Center. 2006).

Menyikapi fenomena tersebut, Pemerintah Indonesia melalui
Departemen Kehutanan mengeluarkan beberapa kebijakan {policy} yang
diharapkan rnampu menyelamatkan kekayaan alam berupa hutan tropis yang
tersebar di seluruh penjuru nusantara. Salah satu kebijakannya adalah
mengenai upaya penyelamatan hutan mangrove. Sehingga pada tahun 1992
dibentuk Pusat Informasi Mangrove {Mangrove Information Center).
\{angrove Information Center (IVIIC) merupakan proyek kerjasama arfiaru
Pemerintah Indonesia melalui Proyek Pengembangan Pengelolaan Hutan
\{anglove Lestari dan Pemerintah Jepang melalui Lembaga Kerjasama
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Intemasional Pernerintah Jepang melalui Japan International Corporation
-{gency (JICA).

Proyek kerjasama ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama
dimulai pada tahun 1992 dan berakhir tahun 1997. Pada tahapan ini,
Pemerintah Jepang mengirim team untuk melakukan identifikasi hal-hal apa
sa.ja ;-ang dibutuhkan dan dilakukan. Dari hasil identifikasi ini, dibentukalan
team bersama antara Pemerintah lndonesia dan Pemerintah Jepang dan
seianjutnya sepakat untuk membangun Proyek Pengelolaan Hutan Mangrove
Lestari. Proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengekplorasi
teknik-teknik reboisasi yang bisa dilakukan untuk pemuhhan (recovery\
kondisi hutan mangrove yang sudah mengalami kerusakan. Teknik yang
ditemukan adalah tcntang bagaimana caftr persemaian bibit dan penanaman
mangrove. Selain itu diterbitkan juga buku panduan penanaman mangrove.
Hasil yang dicapai pada tahap ini adalah penenfuan model pengelolaan hutan
mangrove lestari, penerbitan beberapa buku seperti; buku panduan (guide
6oo&) persemaian bibit dan penanarnan mangrove, buku-buku yang berkaitan
dengan mangrove, dan reboisasi atau penanaman mangrove seluas 253 heltar
di karvasan Taman Hutan Raya {TAHURA).

Tingginya biaya operasional proyek yang diiaksanakan di Mangrove
Information Center (MIC) mengakibatkan terjadinya kekhawatiran terhadap
kurangnya dana proyek dan pemeliharaan dan pelatihan hutan nrangrove di
Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai khususnya di Kawzsan Mangrove
lnformation Center (I\flC) melahirkan ide dan terobosan baru yang
diharapkan bisa membantu menutupi kekurangan dana tersebut. Ide
cemerlang tersebut selanjutnya diimplementasikan dengan pengernbangan

obyek ekowisata di Kawasan Mangrove Information Center {MIC).
Mangrove Information Center (IUIC) memiliki berbagai potensi untuk

mengembangkan obyek ekowisata antara lain: sumber daya manusia yang
handal dan berkompetensi dalam bidang botani yang mampu
menginterpretasikan alam dengan pengunjung, sumber daya alam flora dan
fauna yang indah dan menad( dan infrastukfur yang memadai untuk
mengembangkan obyek ekowisata.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: {1) untuk mengetahui
potensi dan fasilitas pendukung ekowisata di objek ekowisata hutan mangrove
di Kawasan Mangrove Information Center, (2) untuk mengetahui produk-
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produk ekowisata yang ditawatkan di objek ekowisata di Kawasan Mangrove

inform6ion Center, dan (3) untuk mengetahui seksi dan sistem kerja

pendidikan lingkungan di Karvasan Mangrove Information center.

LANDASAN TEORI
Perkembangan dalam sektor kepariwisataan pada saat ini melahirkan

konsep peng.*L*ngatt pariwisata altematif yang tepat dan secara aktif

membantu menjaga 
-keberlangsungan 

pemanf,aatan budaya dan alam secara

berkelanjutan dengan memperhatikan segala aspek 
_ 
dari parit'isata

berkelanjutan yaitu; ekonorni masyaraka! lingkunga4 dan sosial-budaya.

Pengembangan pariwisata altematif berkelanjutan khususnya ekowisata

*eripakan 
- 

pembangunan yang mendukung pelestarian gkologi dan

petnUerian t*oA"t yang layak secara ekonomi dan adil seffira etika dan sosial

terhadap masyarakat.
Ekowisata merupakan salah satu produk pariwisata alternatif yang

mempunyai tujuan siitittg dengan pembangunan pariwisata berkelanj utan

yaitr pembungunun pariwisata Yang secara ekologis memberikan manfaat

-"ang layak *"** ekonomi dan adil socafa etika, memberikan manfaat sosial

i"tt uOup masyarakat guna memenuhi kebutuhaa wisatawan dengan tetap

memp eihatikan kelestarian kehidupan s osial-budaya, dan memberi peluang

bagi generasi muda sekarang dan yang akan datang untuk memanfaatkan dan

mengembangkannya.
Menurut The International Ecotourism society (2002) dalam

r:.rr-,r.xsrld-towi*rs.org.ernb*c*t*1u-ism2G02.htrnl mendifinisikali ekowisa*ra

sebagai: Ecotourism is "responsible trwe/ to nntural areas tlzaf conserves the

enviionment snd sustsint tlp well-being af local peaple-" Dari definisi ini.

disebutkan bahwa ekowisata merupakan perjalanan wisata yang berbasiskan

alam .va:rg mana dalam kegiatannya sangat tergantung kepada a1am, sehingga

lingkungan, ekosistem. dan kearifan-kearifan lokal -vang ada di dalamnva

harus dilestarikan keberadaanya.
Ekowisata merupakan perjalanan wisata ke suatu iingkungan baik alam

vang alami maupun Uuatan serta budaya yang ada yang bersifat inforrnatif dan

pardsrpatif yang berluluan untuk menjamin kelestarian alam dan sosial-

Ludala. Elowlsata menitikberatkan pada 1;ga ha1 utama yaitu;
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l'-:-ii-ngjunsan alam atau ekologi, memberikan manfaat ekonomi, dan:;-rr: osikologi dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi.
.-.-J-atal eko$isata secara langsung memberi akses kepada,a-,ru orang unfuk
::-:ia-,. rneneetahui, dan menikmati pengalanran alam, intelektual dan
r'j'f,e\ a nasr arakat lokal {Khan, 2003). Ekowisata memberikan kesempatan
:air pa:a *isararan untuk rnenikmati keindahan alarn dan budaya untuk
:,:r::eia-iari lebih jauh tentdng piritingnya berbagai ragam rnatrtuk hidup--:i'.E ada di dalarnnya dan budaya lokal yaltg berkembang di ku*aran tersebut.
reeiamn ekorvisata dapat meningkatkan pendapatan untuk pelestarldn alam
.'ang dijadikan sebagai obyek wisata ekowisata dan menghasiikan keuntungan
:xcnomi bagi kehidupan masyarakat setempat.

Drumm Qaar menyatakan bahwa ada enam keuntungan daiarn
-:rplementasi kegiatan ekowisata yaitu: (1) memberikan nilai ekonomi dalam
iesiatan ekosistem di dalam lingkungan yang diiadikan sebagai obyek wisata:
{2J menghalllkan keuntungan secafa langsung rntuk pelestarian lingkungan;
(3) mentberikan keuntungan secara langsung dan tidak langsung bagi para
stakehalders; (4) membangun konstituensi untuk konservuii u*ruru lokul,
nasional dan internasional; (5) memprornosikan pcnggunaan sumber daya
alam yang berkela'jutan; dan (6) *"t gutingi ancaman terhadap
kenekaragaman hayati yang ada di obyek wisata tersebut.

Atraksi ekowisata dapat berupa satu jenis kegiatan wisata atau
rnerupakan gabungan atau kombinasi kegiatan wisata seperti; flora dan fauna,
marga satwa formasi geomorfologi yang spektakuler dan rnanifestasi buda,va
yang unik yang berhubungan dengan konteks alam.

Kesuksesan pengembangan ekowisata sangat ditentukan oleh peran dari
masing-masing pelaku ekowisata yaifu; industri pariwisata. wisatawan.
masyarakat lokal, pemerintah dan instansi non pemerintah, dan akademisi.
Para pelaku ekowisata mempunyai peran dan karakter teruendiri yaitu: (l)
industri pariwisata -vang mengoperasikan ekowisata merupakan industi
galiwisata yang peduli terhadap pentingnya pelestarian alam dan
keberlanjutan pariwisata dan mempromosikan serta menjual program wisata
yang berhubungan dengan flora, fauna, dan alam: t.z) wisatawannya
merupakan wisatawan yang peduli terhadap lingkungan; (3) masyarakat lokal
dilibatkan dalam perencanaan. penerapan dan pengawasan pernbangunan, dan
pengevaluasian pembangunary (4) pemerintah berperan dalam pembuatan



6 .iLiFiiAL jviAi,ilLlEtuIEi'i PAFJWLSATA, RNi 20A5, VilLUME 5, iiO]/iOR i

peraturan-peraturan yang mengatur tentang pembangunan fasilitas ekowisata

agar tidak terjadi eksploitasi terhadap lingkungan yang berlebihan; (51

akademisi bertugas untuk mengkaji tentang pengertian ekowisata dan

mengadakan penelitian untuk menguji apakah prinsip-prinsip yang dituangkan

dalam pengertian ekowisata sudah diterapkan dalam prakteknya.

Pembangunan ekowisata yang berkelanjutan dapat berhasil apabila karakter

atau peran yang dimiliki oleh masing-masing pelaku ekowisata dimainkan

sesuai dengan perannya, bekerjasama secafa holistik di afitara para

stakeholders, memperdalam pengertian dan kesadaran terhadap pelestarian

alam, dan menjamin keberlanjutan kegiatan ekowisata tersebut (France, t997)-

Lebih laniut Drumm {2002) menyatakan bahwa dalam pengembangan

ekowisata harus: (1) memiliki dampak yang rendah terhadap sumber daya

alam yang dijadftan sebagai obyek wisata: @) meltbatkan stakeholders

(perorangan, masyarakat eco-tourists, tour operator dan institusi pemerintah

maupun non pemerintah) dalam tahap perencanaan' pembangunalle penerapan

dan pengawasan; (3) menghormati budaya-budaya dan tradisi-tradisi lokal; (4)

menghasilkan pendapatan yang pantas dan berkelanjutan bagi para

nrasyarakat lokal, staftehoWers dat taur aperator lokal; (5) menghasilkan
pendapatan untuk pelestarian alam yang dijadikan sebagai obyek wisata; (6)

dan mendidik para stakeholders mengenai pefanannya dalam pelestarian alam.

Pengembangan obyek ekowisata harus selalu berpedoman pada primip-
prinsip ekowisata dan pariwisata berkelanjutan agar tercapai tujuan
pengembangan ekowisata yakni ekowisata .vang berkelanjutan (sustainahle

ecotowrism). Menurut Wood (2A02), prinsip-prinsip dasar pengembangan

ekowisata adalah sebagai berik-ut :
I . meminimalisasi dampalidampak negatif terhadap alam dan budaya yang

dapat merusak destinasi ekowisata;
2. mendidik wisatawan terhadap pentingnya pelestarian (conservatian) alam

dan budaya;
3. mengutamakan pada kepentingan bisnis yang peduli lingkungan yang

bekerjasama dengan pihak berwenang dan masyarakat setempat untuk
memenuhi kebutuhan lokal dan mendapatkan keunfungan untuk
konservasi;

4. menghasilkan pendapatan yang dipergunakan untuk pelestarian dan

pengelolaan lingkungan dan daerah-daerah yang dilindungi;
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i- mengutamakan kebutuhan zonasi pariwisata daerah dan perencanaan
pef*nganan wisatawan. yang didesain untuk wilayah atau daerah yang

_ nrasih alami yang dijadikan sebagai destinasi ekowis4ta;6' mengrrtamakan kepentingan untuk studi yang berkaitan dengan sosial-
ter dan lingkunga begitu juga pemantauan jangka panjaTrg terhadap
obyek ekowisata untuk mengkaji dan mengevaluii kegiitannya serta
meminimalisasi dampak-dampak negatif;

7 - memaksimalkan keuntungan ekonomi untuk: negara yang bersangkutan,

fi.ql dan masyarakat lokal, khususnya masyarakai y*g iioggui
berdekatan dengan destinasi ekowisata;

t- menjamin bahwa pembangunan ekowisata tidak mengakibatkan
p_-erubalan lingkungan dan sosial-budaya yang berlebihan sebagaimana
ditentukan oleh para ahli dan peneliti;

9. membangun infrastruktur yang harus ramah lingkungan dan menyatu
dengan budaya masyarakat setempat, tidak menlgunican bahan bakar
yang terbuat dari fosil, dan tidak menggangu ekosistLm flora dan fauna.
Menurut wood.(2002), setiap pengerori ekowisata wajib menerapkan

dan ryematuhi prinsip-priryip dTar pengembangan ekowiJata serain itu,
pengelola_.ekowisata juga disarankan untuk melakukan hal-hal sebagaimana
tersebut di bawah ini agar pengembangan ekowisata dapat berhasifdengan
lebih optimal dan berkualitas, yaitu :

t- memberikan inforryaf tentang ringkungan dan budaya yang akan
dikunjungi sebelumkeberangkatan; -

2. ryryberikan panduan informasi tertulis mengenai pakaian yang harus
dipakai dan hal-hal yang boleh dilakukan dan mengingatkannya kembali

_ secara lisan pada saat keberangkatan dan ber-wisata:
3. memberikan pra-inforrnasi srcara singkat kepada wisatawan sebelum

kedatangannya tentang geografi destinasi" karaiaeristik sosial dan politik
destinasi, begitu juga tantangan-tantangan yang berhubungan d"ngun
alarn, sosial-budaya dan politik;

4' memberikan pelayanan dan pemanduan yang menyeruruh dengan
menggunakan pramu wisata yang memiliki pengetahuan dan keahlian
khusus;
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:i :;nlerikan kesempatan kepiada wisatawan untuk berinteraksi langsung
iensan mas-varakat lokal untuk mengetahui secara lebih mendalam
nien_qena i kehidupan sosial-buddyanya;

6, menumbuhkembangkan pemahaman baik kehidupan sehari-hari
masl'arakat dan ti'adisinya rnaupun isu-isu terkini yang muncul
sehubungan dengan pengornbangan ekowisata yang selanjutnya
didiskusikan secara bersama-sama untuk menghindari konflik
kepentingan di antara para stakeholders:

1. memberikan kesempatan kepada lembaga swadaya masyarakat lokal
untuk berpartisipasi dan mernberikan kontribusi pembangunan ekowisata;

8. menjamin bahwa semtla biaya rnasuk ke obyek ekowisata dikelola secara
transparan dan arcountable;

9. menyediakan akomodasi yang ramah lingkungan.
Perubahan paradigma wisatawan baik wisatawan manca negar4

wisatawan domestik maupun wisatawan nusantara dalam memilih obyek-
obyek wisata dari wisata konvensional beralih ke wisata alternatif yang ramah
lingkungan dan peka terhadap kearifan budaya lokal semakin menuntut para
pebisnis pariwisata untuk menyediakan keinginan wisatawan tersebut. Hal ini
disebabkan karena meningkatnya kesadaran para wisatawan terhadap
penlingnya konservasi lingkungan dan meningkatnya keinginan untuk
menikmati secara langsung kehidupan dari suatu lingkungan dan
ekosistemnva. Wisatawan yang mengunjungi obyek-obyek ekowisata atau
yang lebih lazim disebut ecotourist umumnya mencari pengalaman ke obyek-
obyek yang memberikan kesempatan untuk lebih dekat dan secara langsung
berinteraksi dengan alam dan kehidupan sosial budaya. Untuk menjaga dan
rnelindungi keaslian kawasan yang dijadikan sebagai daya tarik ekowisata
maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam melindungi aset-aset alam
dan budaya yang ada di kawasan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan
perencanaan,vang bagus, pemetaan kawasan tepat, dan pengeluaran kebi-iakan
yang mampu melidungi kekayaan alam dan budaya yang bisa dijadikan
sebagai obyek dan daya tarik ekowisata.

Letak Indonesia yang berada di daerah tropis sangat kaya dengan
beranekaragam flora, fauna dan biodiversitas lainnya. Kekayaan alam yang
berlimpah ini dapat dijadikan sebagai obyek dan daya tarik wisata khususnya
ekowisata" Menurut Sudarto (1999), secara umum kekayaan alam yang dapat
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'li"ladikan 
obyek dan daya tarik ekowisata adalah; hutan hujan tropis, hutan

twnngrov-e, hutan sagr], pegunungan es, dan fauna langka seperti; gajah,

komodo, orang utan, harimau, badak, burung cendrawasih, jalak putih dan

hin-lain.
Potensi dan keanekaragaman alam dan budaya ini belum sepenuhnya

bisa dikelola dan dikembangkan sehingga masih besar peluang untuk
mengemtangkan berba,gaijenis obyek dan daya tarik ekowisata di Indonesia.

Apalnla indonesia mafilpu fnernanfaatkan kekayaan alam dengan baik dan

mgelolanya dengan bi{aksana maka tidak menutup kemungkinan akan

menjadi daerah tujuan ekowisata terbesar di dunia.

WTO (2002) membuikan batasan mengenai pengembangan obyek dan

daya tark ekowisata sebagai berikut :

l. semua jenis pariwisata yang berbasiskan alam yang mana tujuan utama

dari wisatawan adalah untuk mengamati dan memberikan apresiasi

terhadapabrn, tra&si dan budaya yang ada di kawasantersebut;

2. mengandung unsur pendidikan dan enterpretasi;

3. dikelola oleh pelaku pariwisata lokal dan pangsa pasarnya adalah

kelompok-kelompok kecil;
4. meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan alam dan kehidupan

sosial budaya;
5. membantu pelestarian atau konservasi alam;

6. memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal, organisasi terkait

dan pihak berwenang;
7. memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan alternatif kepada

masyarakat lokal;
8. Meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian aset-as€t alam dan budaya

bag,i para wisatawan dan masyarakat lokal.

METODEPEIVELITIAN
Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di obyek ekowisata htrtan mangrave di Kawasan

Mangove Information center (fuilc) yang terletak di dalam Kawasan Taman

Hutan Raya di Desa Femogan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar -

Bali.
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Jeuis den Sumber Data
Penelitian ini mengunakan satu jenis data yaitu data primer yang

diperoleh dari pejabat pengelola ekowisata hutan mangrove di Kawasan

\fatgrove Information Center O/frC). Total responden yang diarnbil dari

pejabat pengelola ekowisata hutan mangrove adalah sebanyak tujuh (7)

responden yang diambil dari: Pimpinaq Seksi Informasi, Seksi Pelatihan,

Seksi Penelitian, Seksi Pendidikan Lingkungan, Seksi Ekowisata, dan Seksi

Manajemen masing-masing satu (l) responden. Responden yang diambil dari

pejabat pengelola ekowisata diambil dengan menggunakan metode purposive

sampling.yaitu respondenya ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti sebelum

melakukan penelitian ke lapangan.

Metode Pengumpulan Data
Data yang dibutuhkan dan dikumpulkan dalam

melalui beberapa cara yaitu sebagai berikut :

1. Obervasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subyek

dan obyek ekowisata untuk mengetahui secara pasti tentang lokasi dan

aktivitas sehari-hari di obyek ekowisata hutan mangrove di Kawasan

Mangrove Information Center (l\flC).
Wawancara, yaitu mengumpulkan informasi melalui wawancara

terstruktur dengan responden yaitu pengelola ekowisata hutan mangrove

di Kawasan Mangrove Information Center (InflC).
Dokumentasi, yaitu dengan mengabadikan dokumen-dokumen dan foto-
foto dari subyek dan obyek ekowisata. Peneliti juga mendokumentasikan

informasi yang diberikan oleh petugas di bagian informasi yang berupa

brosur-brosur dan bulletin tentang hutan mangrove dan ekowisata hutan

mangrove diKawasan Mangrove lnformation Center (MfC).

PEMBAHASAN
Potensi dan Fasilitas Pendukung Kegiatan Ekowisata Hutan Mangrove

2.

3.
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Ged.ng Puset Informasi Mangrove (fuIangrove Inforhation Center WC)
fiddrts')

G'efrrng ini dijadikan'sebagai kantor operasional Mangrove Information
C€trer CvflC). Ada beberapa ruangan di dalam gedung ini yang berfungsi
qebngai ruang informasi, ruang seminar, ruang pameran, museum,
p€rFrskaa4 aqurium, dan arboretum.

Kolrn i!3nitor {Monitoring PooI)
Kolam monitor ini dibuat untuk penangkaran biawak yang ditangkap

oleh warga di sekitar Kawasan Mangrove Information Center (lv[Ic). Tempat
ini dijadikan sebagai atraksi wisata yang sangat menarik terutama bagi
pcngunjung anak-anak yang sai,ie sekali tidak pernah berinteraksi dengan
el*m s€cara langsung.

Areal Persemaian (Nursery Areu)
Beberapa saat beranjak dari gedung Mangrove Information Center

(NflC) akan ditemukan areal persemaian. Lahan yang dipergunakan sebagai
areal persemaian seluar 7.700 m2. Bagi para peneliti lingkungan, tempat ini
biasanya dipergunakan sebagai lokasi penelitian yang sangat menarik.
Sedangkan bagi pengunjung di tempat ini akan diperkenalkan proses
pembibitan pohon mangrove dan perawatan sebelum pohon-pohon mangrov€
tersebut ditanang sehingga pengunjung mengetahui s€cara pasti tentang
proses pembibita& penimaman dan pemeliharaan mangfove.

Kolam Sentuh (Toach PooI)
Kolam ini diderain secara khusus agar fauna hutan mangrove seperti

kepiting dan mulusca dapat hidup sebagaimana habitat aslinya. Dengan
demikian maka para pengunjung dapat berinteraksi secara langsung dan

menyentuh fauna-fauna hutan mangrove tersebut dengan mudah. Di kolam ini
sering kali diadakan lcrnba menangkap kepiting sebagai afiaksi wisata
tambahan terutama bagt pq,g"qiung anak-anak.
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t"-t;fr;"[lt "r{;{#; #:!,lebih 2,5 k'ometer ini dirancang dengan

konsep natwe-base; ;;i;p';t1r' r'e;"ftttuttun tontttuksi jembatan ini

termasuk tiang panca;:;ilk; iuo .g"ru;koya 
menggunakan bahan baku

kayu vang tahan terhadi; ffi; dr" 
"iidan 

t',anVa bagian-bagian tertentu sa.1a

terutama puOu t"*put tltoar masuknyu -ul 
JiU*g"n menggunakan

semen dan batu t"i'r"g; ;lu"p* jlmbatan ini?iuuat di sepanjang hutan

mangrove tidak *"r,iilUofbn' tekanan-iekanan terhadap ekologi hutan

mangrove. J..b";k;; i"ii*.n"t"ilaiun yang 
-disrpakan 

ud':l: iaiur

trekking-olahraga' p*ngl*ut* U"*n+ mimancing' dan k- <rarait ekowisata

lainya di Kawasan fti""F"tt l"s^trnation Center (lvflci'

Pondok Perilrlranat'n" tl exaig If ut)

Di sepanj an g fi ;'il kafrr terdaqat pon dok-p on dof 
.n, ̂ 1f 

iran atan v an g

berjarak kurang d;h 500 meter Aail-satu pondok peristirahatan dengan

pondok peristirahaia; ilg i;i"nya. fttat junrlah pondok peristirahatan

sebanyak 5 buah' t"tp* i*'stiralatan pertama-bern ana P71d Heron Hut'

terletak di gerbang *"tl'f :i*Uapn kary menuju keirutan mangroYe' Tempat

ini biasanya aig*n"il" J"uagai tempat berkr.rrnpul bagi pengunjung yang

datang secafa b*fiil;;-!"i"r"* _dan 
sesudah melaksanakan kegiatan

ekowisata di K;;; Mangrove _Information 
center (lvllc)' Tenrpat

peristirahatan f.*O""til* furple Heron Hut, teietak kira-kira 500 rneter

dwi starting puini Vi ti*pat ini peneuniune bisa melihat berbagai pohon

mangrove yung ioj;d; UlU"rup" j.n* t*pi;og dan ikan. Sering kali tempat

ini juga dijadikan ffi;i t;;;t'li ili'"h"t Lgi p"lglnilng vane melakukan

kegiatan ***un.iir!"-ai sekitar .pondoc 
peristirahatan ini. Tempat

peristirahatan f.rtigu't.rnu ma Spotted'Dove Hui, terletak kira-kira 300 metef

ke arah kiri dari '{n"i*"'iiil"no"l 
"pi 

sekitar pondok peristirahatan ini

banyak t"*p*t"*pat n"nr1lfni Tlmpat peristiiahatan keempat bernama

wimbrel Hut, ter\,Jtaitira-kira ooo *"t"t ke arah kanan dari Mlenaru Little

Egret.Di sekitar 
-ffip", 

;i;t*anfaatkan sebagai rempat pencarian udang

bagimasyarakatlokaldantempatmemancingbagiparapenBuniunS.TernHt*'
merupakan tempat peristirahatan terfelar da:n ter-akhir, letaknya kira-kira 500

merer dari wtmbrei Hul. Dari tempat ini bisa melihat pemandangan laut yang
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hptr's? ;crh ,{rn kegiatan para nelayan di sekitar pelabuhan benoa. Tempat
mr rg{lap€srras kira-kira 30 orang dan sering digunakan untuk rnelaksanakantril drrr ricxx axtivity Pq pu.u pengunjung yang datang dalam kelompok
sff"r" Di =ekitar wimbrel Hutterdapatbeberapa tempat pemancingan ikan dan
nerl'm gi.apan kryitin g.

Di masing-masing pondok peristirahatan tersebut dilengkapi dengan
nacan informasi tentang ekologi hutan mangrove, papan him-bauan, papan
Xarangan, dan tempat sampah.

Geladak Terapung (Flaating Deek)

, Ge.ladak terapung dibangun dengan konstruksi khusus dan dilengkapi
dengan beberapa pelanrpung di bawah geradak sehingga bisa naik turun sesuai
dengan pasung surut permukaan air laut. Letaknya kira-kira 700 moter dari
starting paint jembatan kayu. Pengunjung yang berkunjung secara ldngsung
dapat menikmati dan merasakan pasang surutnya air laut sambil melihat
krbagai flora hutan mangroye seperti kepiting udang dan ikan. Geladak
terapung ini sering dipergunaltan untuk tempat pengambilan gambar dan foto
la1ena di sekelilingnya 

terdapat pemandangan hutan mangrove yang sangat
indah- Daya tampung geladak terapung ini seberat satu (l)-ton utuu u *ung
dewasa.

Menara Pandang (Yiewing Tower)
sebagai fasilitas pendukung dan untuk menambah fasilitas-fasilitas

ekowisata yang sudah ada di Kawasan Mangrove Information center {MIC),
dibangun dua menara pandang yang terbuat dari kayu yaitu; Little' ngr;t
To.wer dengan ketinggian 10,25 meter dengan daya tampung maksimal
sebanyak 20 orang dewasa dan sun Bird Tower dengan ketinggian g meter
dengan daya tampung maksimal sebany-ak 4 orang dewasal-Dari kedua
menara ini dapat melihat pemandangan hutan mangrove yang sangat luas dan
hijau dengan udara yang sangat segar. selain digunakan untuk rnelihat
kawasan hutan mangrove dari atas, menara-menara inijuga digunakan sebagai
tempat untuk program pengamatan burung {bird watching). Di masing-*urirrg
menara terdapat papan inforrnasi, tempat dudulq larangan, dan tempat.u*prh.
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Produk-Produk Ekowisata llutan Mangrove
Produk-produk ekowisata yang ditawarkan di Kawasan Mangrove

Information ienter (MIC) adalah toir pendidtkan mangrove dan lintas alam

(mangrove educational tour and trekking), pengamatan burung (bird watcing),

ber.iin kano (canoeing)' bermain perahu (.baating). dan penanaman atau

fengadopsian pohon *uogrou* (mangro,*e tree plantation ar adoption).

Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai bentuk-bentuk produk

ekowisata dan modef kegiatan ekowisata yang ada di Kawasan Mangrove

Information Center (t!trC)'

Mangrove Educatlbnal Tour and Trekkin-g
'Mnngy*e ed*tational tow and trekking diawali {enqan 

pemberian

informasi-pra taw (prelaur information) selama 30 menit di dalam kelas'

p""g"tit"i diberilin informasi tentang arti, fungsi, jenis' dan ekologi

*un"grJt* lang ditayangkan dengan menggunakan video dan presentasi dari

staflang 6..tugur hi Uag;an ekowisata. Di akhir presentasi juga diadakan

u"*i t:iiyu iawab, sehingga pengunjung yang ingin mendapatkan informasi

yang lebih Lan;.ak tentang mangrove dan ekowisata bisa bertanya kepada

petugas yang memberikan presentasi.

selarna dalam perjalanan, pengunjung akan diajak berkeliling di

kawasan Mangrove Information Center tfuffc) dan sepanjang jembatan kayr

yang dipandu i1"h ,"orung pemandu wisata yang m9mlliki kompetensi dalam

tlOing mangrove sehfurgga marftpu mengkomunikasikan hutan mangrove

bes*rti eko-toginya den'[m pengunjung. Di sepanjang jalur trekking,

pengunjung dapat mefihat berbagdi jenis pohon mangrove, kepiting, ikarq

udang, burung dan lain-lain.
6iuyu .rrang han s dikeluarkan untuk mengikuti program ini sebesar

Rp.50.0ti0 bagi pengunjung asing dan sebesar Rp. 35-000 bagt pengunjung

domestik. Harga ter;but sllOutt temasuk pelayattan" informasi pra tour dalam

bentuk presei'tasi, pemanduan di lapangan, snack dal makan siang'

pengunjung juga dapat melakukan kegiatan trekking dengan hanya membayar

tiket- masik 
-sebesar Rp.5.000. titapi tidak mendapatkan informasi,

pemanduaq dan makan.
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ffmrdl W,rt"tlhxlirg

***ra "imgan. kegiatan maftglove educationqr tour and trekking,
hdryFrqr lsf:E,naran.burung diawali dengan kegiatan lapangan yaitu dengan
mrsiiirnmi "i.3sning burungburung yang "d" di t u*L*o Mangrove
nniim-mrmaq.'' center ffuffc) selama dua jam, setelah itu dilanjutkan dJngan
{,"}g*'mnr'ril -forr*m ruangan unfuk mendapatkan penjelasan yang lJbih mendalam,**ns burung-burung ydng baru saja diliharatau burung-birung yang sudah:mursmtikasi oleh team peneliti di Mangrove Informortion center iruncl.l*.ryar: gkglisah p,elgaTuran b]lfu\g diuAukun di pagi hari sebelurn jam
nnen paqi. ini disebabkan karena tarak[eritin dari bururr!-burung paritai itau.*'E btrada di kawasan hutan mangrove berbeda de-ngan b;fu; d;;;;l;r::g pantai biasanya keluar untuk mencari makan sebetim *ut"rru?i r*iii

burung darat mencari makannya setelah matahari terbit k#ena**efum maahari terbit burun g darat tidak akan keluar dari sarangnya. Biava
-m'rk mengikuti program ini sebesar Rp.75.000 psr orang. Bi";;.;.l-*
':rmasu- jasa pelayanan, pemandu wisata, dan snack. reglatan pengarnatan
suning di obyek ekowisata di Kawasan Mangrove Informartion centei ffufrc)-"emiliki karakteristik tersendiri dan sangat berbeda dengan kegiatan
:Enqamaran burung konvensional lainnya yang ditawarkan Jleh op"iuto._
'tr€r"alor 

pengamatan burung yang ada di Bari yang burung*burungnya
l3*r), sengaja dikurung dan dipelihara di suatu areal tertentu untukjiperfontonkan. Lain hllnya dengan pengamatan di Mangrove Information
f,ent€r {hdIC), burung-burungnya *i*pakun burung reias dan memiliki
ksrakleristik burung laut yang arami yang memiliii keterikatan dengan
ekologi hutan mangrove. Artinya, waraupunlurung-burung tersebut tidak di
l'.urung namun burung-burung tersebut akan terus berada di dalam hutan
mangrove. Dua menara_.pandang yang ada di daram kawasan Mangrove
Info_qation center Mrc) sangat memLantu dalam p*ng**utun burun! dari
-iarak jauh. Namun salget disayangkan karena berum udu utut pengamatan
burung seperti binakuler yang disewakan di obyek ekowisata ini, ihirrggu
h3y'-a orlng-orang tertentu saja yang bisa melakukan pengamatan tururrg'ii
ob-r'ek ekowisata ini. pemandu ekowisata pengamatan burungnya juga
memiliki kompetensi (pengetahuaq keahlian, dan frilaku) yang sangat bagus
sehingga mampu menginterpretasikan dan menjeiaskan-*uiu keseluruhan
tentang burung-burung habitat hutan mangrove dengan baik.
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Fishing
\femancinq merupakan salah satu aktivitas untuk berinteraksi dengan

alam 1'ang sangat menyenangkan. Di Kawasan Mangrove Information Center

I\IIC) terdapat beberapa tempat unttrk memancing yang terletak di sepanjang

.iembatan kayu dan tempat-tempat peristiralratan. Di tempat-tempat tersebut

bisa memancing ikan, kepiting dan udang. Pengunjung yang berkeinginan

untuk memaneing harus membawa pancing dan umpan sendiri sesuai dengan

kebutuhannya. Bagl pengunjung asing yang ingin mengikuti program

memancing dikenakan biaya sebesar Rp.50.000 per orang, sedangkan

pengunjung domestik hanya dengan membayar tiket masuk kawasan

Mangrove Information Center (MIC) yaitu sebesar Rp.5.000 per orang'

Canoeing
Kegiatan ekowisata bermain kano dilakukan dengan menelusuri aliran

air yang menyerupai sungai yang ada di Kawasan Mangrove Information
Center (MIC) yaitu dari blok I sampai m. Ada empat kano yang disewakan

kepada pengun-iung. Masing-masing kano bokapasitas dua orang yaitu satu

pengemudi yang merangkap sebagai pemandu ekowisata dan satu pengunjung'

Dalam perjalanan akan dijelaskan jenis-jenis pohon mangrove, waktu pasang

dan surutnya air laut, dan prilaku dan cara hidup berbagai fauna yang

ditemukan selama perjalanan. Perjalanan ini berlanpung kurang lebih selama

dua jam. Pengunjung yang mengikuti program ini dikenakan biaya sebesar Rp.

80.000 per orang. Biaya tersebut termasuk jasa pelayanan, pemandu wisata.

dan snack.

Boating
Waktunya sama dengan canoeing tetapi jarak yang dilalui lebih jauh'

Dari kantor ke Patung Ngurah Rai, kemudian ke dekat pelabuhan benoa, ke

blok ltr sampai blok 1 kemudian kembali ke kantor. Ada dua jenis boat (besar

dan kecil) yang disediakan untuk program ini. Boat kecil berkapasitas 3 orang

dengan harga Rp.150.000 per boa! sedangkan boat besar berkapasitas 5 orang

dengan harga Rp.300.000 per boat.
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]]il{ftffmlgrnne Tree plantation or Adoptionr:g:,n rni diru-jukan t"puAu i*gunjung yang mempunyai keperdulian'mE: to- j--- ;erhadap hutan mangrou" n.n!un;rr,g ;#.rilan kesempatanmmr.,,* o'reililIa'o arau mengadopsi sarah ."0; j;il;"p;;; irangrove. eagrrffinqnm,r,ng -rang merakulan pengaaopsiun por,o" *#;;r,'di pohon yangrxriln- --=s*ut akan ditemperfan 
4T'p*unuri L"n 

"pengadopsi 
dan:Ls-r"': :crritrtat pengadopsra,r rungr* pemeliharaan pohon mangroveltr-lo'ff'rr 

'jibebankan kefada'p"ng"loru 
oprogram 

mmtgrove tiee adoption dan;m*mrung tersebut akan dib"erikan' i"?*Tri;;;;r" dan foto:mkembangannva secara berkara *r"r"1 *;tid;;"Hg pengunjung-r:urs: mern'ih kegiatan ini dikenaka" bi"v ;;;;;;;.trdr00 per tahun,ffirk pengadopsian satu pohon *":g:y: Narna pengadopsi pohon-rirgro'e tersebut akan masih ditenrpei apabira p"ngucopri-,n?sih membayariuran mhunan yang ditentukan, ;ilil p"ngudopJ tida[ mernbayar iuranrersebut maka namanla akan dilepas. NJ*un, penanaman mansove bisa juga:iatr-rkan dengan ranpa mengadopsinya. r";*;rdil#ffi" kesempatanumruk menanam pchon n'ung;ou"'di ffi:t vi'"s iJtrr-dir";ilr."n. Kegiatanpenanaman mangrove biasanya oil*"t* ;hh;;rh"ekorah atau
ffi:n',l ff #:: il:l$jfl t5:1x f ; :., #,111 i:!!d;'.ji"s,u, iun h u,a n

ryosuojons harus mengkordinasikan ;:#ff"ti:ffiTilruHrT;ffi ,

;H}ffi ;fi]'ff f:g*t6;il;*r.i,uiuit'p"r,ii",?l,,g,ou"yuogd.&;;;;il;=ltllH-01fl ",;?*.,l;;T'[,ffi :if 
,Tffi 

I'Tj']#mangrove sendiri sehingga mampu meningkarka; f#;r"ri;nlya terhadappentingnya konservasi au" p"roi*;""'rrr*" nuuorrvu i,iJn *un*r*o".Penanaman pobon mangrove juga dapat memotivasi pffinjung untukmelakukan kunju,gan, 
"1ung 

(r$no;;i,ir,4 t. obyek eklwisata huranmangrove di Kawasan Mangrove Information center (MIC). Ini membuktikanbahwa dengan cara melibaltkan ;-"d;* secara aktif daram penanamanpohon rnangrove maka kesadar; ff;d"p. pentingnya perrindungan hutanmangrove akan muncurdengan sendirinya dari 0""*":"i'*.'iuii, auyu t"rr.ekowisata p€nanaman mls'ou.9 atau pengad-opriun' porroo-'riig.ou. ouputri ijad ika n seba sai saiah satu m 
"o 

ia p"naio-it[nH;k,;;;;, rrru iil*,r.
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Seksi dan Sistem Kerja pendidikan Lingkungan di obiek Ekowisata

""3f#-Jll11^*ngro*raff '"v:,YT".XT",t"ff fr "l'il"ffi ,tgfi]
membagi ruang lingkup kerj111a {en:ac
pendidikan f-ingto'gunl Setsi gtowisaia"-Seksi Pelatihan' Seksi Penelitian'

seksi Infomari' o"Ji"ri'iil;j"t* rt'i"* F"Tbist*--'e^ksi 
keria ini

adalah untuk meng#;ffi'[il"i:" dan" meningkatkan profesionalisme

serta mempertajam'io*p"t"nu; "t*U"'-duya 
rnarnusia yang bekerja 

-di
Mansove Informatioit"li., tiwcl. Berikut ini adalah penjelasan rnengenar

';##;;;* ;il;#;;drurkro tungsi dan ruang lingkup kerjanva'

seksi PgngiuJHi;il-"*i?i&r"*^" 
bertungsi unruk menvebarluaskan

informasi tentang fi"gttninidup nrususnya- ekosistem mangrovp kepada

rnasyaraka! b".,k k iil;;i ;:,ilili a* ii"-i" Laman ka*ak-kanak sampai

perguruan tinggi ;;prin kalangan Y*uT 
seloerti masyarakat dan wisatawan:

meningkatkan t"p"'Aliiuo maslarakat-tott"a*p pelestarian lingkungan; dan

merubah prilaku masyarakat ontot it oi ."ttu 
'-"olaga dan melestarikan

1in gkungan khususnya' ekosistem :nangrov€' 
Bentuk penaiditan 1in gkungan

vans dibefikan u.irirut inrormal berup a events- Events.-tersebut &pat

lil&#;';;;juii ouu vaifit; event "gut* 
dan event non reguler' Event

regular yang sering il"il sebagai c-liss in the 'field yaitu menerima tarnu

yang berasal d"ri ;;;;l-"a^""iitt ageil dengan memberikan presentast

tentang mangrove Jiouru* fuangan uotu[ t"."oupatkan informasi awal atan

gambaran umum t""*u *""q1* tutodian diajak ke lapangan' Intin-va

belajar tentang ;6;;t- di Tapangan untuk dapat berinteraksi langsung

dengan lingkunga' 6n ekosist*i""iu. foot"p pendidikan yang diterapkan

adalah 
..tak kenal ln"t" t"t ,*oang'. Diharapkan dengan -lengenal 

mangrove

dan berinteraksi secata langsung akan tumbuh keperduall1'dun rasa sayang

dengan mangrove' Sedangkan ivent noi regutai yang dilaksanakan berupa

lomba berpidato {speech contest)' to*uu 
"fotogrun' lomba menggambar'

romba mewarnai, 
'iui su**ur camp v"rg r"i" semua kegiatan tersebut

bertemakan -urrgril"."il;;" u".picito 
".enggunak1n. dua bahasa yaitu

Bahasa Inggris cJo-e;ru*u tepang. Lolniu u.tii"o"ro Bahasa Inggris sudah
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drorrum ;.uu:1a-1, empat kali, sedangkan lomba berpidato Bahasa Jepang

iinmufir niiror.pii-*: sehanlak lima kali. Segmen pasar lomba berpidato adalah

iilsin{fln-;lg:ryr- iekriah menengah atas, mahasiswa, dan pramu wisata. Melalui

!flrufiilfir Jtfudrrsr,kan juga bisa meningkatkan kepedulian para peserta lomba

tumlmrfim rTrrl:gole. Selain lomba berpidato, lomba lain yang diadakan adalah

rnmrma t m"'gr"n lang diikuti oleh siswa-siswi sekolah menengah atas'

:miemnss?s- il{qn umum, lomba menggambar, lomba mewarnai, dan lomba

kepiting yang diikuti oleh siswa-siswi sekolah dasar. selain

mnnnmt'mtra tersebutldi atas, diadakan juga Summer Camp yaitu kegiatan

nffimah di kawasan Mangrove Information center (IvtIC). Kegiatan

rr*en'rahan sudah diadakan dua kali. Segmen pasar Summer Camp adalah

;*'na-sis*i sekolah dasar dan sekolah menengah pertqma. Kegiatan-kegiatan

:s=ebrrc merupakan alat atau media pendidikan linglcUtigan yang dikemas

;:rrulk rnendekatkan mereka kepada mangl0Yb sbcara letrih menarik. Sekarang
rrr segmen pasar utama dari program pendidikan lingkungan di Mangrove

Lntbrmation Center (MIC) adalah sekolah-sekolah yaitu dari taman kanak-

hnak sampai perguruan'tinggi, tetapi tidak tertutup kemungkinan diberikan

juga kepada wisatawan yang berkunjung ke Mangrove Information Center

lfflCl khususnya yang membeli dan mengikuti salah satu produk ekowisata

yang ditawarkan.
Promosi yang dilakukan untuk melakukan wents tersebut dengan cara

mengundang sekoiah-sekolah. Model promosi ini hanya berlangsung selama

dua Lhun. Nu*,rn sekarang ini sudah datang dengan sendirinya kecuali untuk

st'ents non regulm. Sistem penanganan pengunjung dalam jumlah banyak

\group) dilakukan dengan cara bokerjasama dengan seksi lain yaitu Seksi

Ekowisata.
Pendidikan lingkungan idealnya dilakukan dengan menggunakan

permainan, peralatan pengenalan lingkungan yang menarik sehingga pemberi

informasi hanya sebagai fasilitator bukan sebagaimana layaknya sekolah-

sekolah formal. Komunikasi yang dilakukan yang dilakukan dengan para

wisatawan adalah komunikasi dua arah yaitu fasilitator memberikan

presentasi dan tayangan mengenai ekologi hutan mangrote kemudian para

wisatawan diberikan kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang

berkaitan dengan ftr{rngrove.



2(r jLTRNAL idAi\iAiEMEi\i pARtwisATA, iu\il 2aad. -yoliii,;5, i\foMoR i

Pelayanan informasi dan pendidikan ringkungan dii;ikan secara gratis

\:que :"Tlu masyarakat serama hari kerja I 
jenin'samf 

, Jumat). Sedangkan
di luar.hari kerja dikenakan biaya sebesai Rp. 1.500 ba, siswa-siswi tarnanl9n{-fnak sampai sekolah rnenengah pertama dan Ii. 2.000 bagi siswa-
siswi sekolah menengah atas, mahasir"*u, dun masyarak, umum.

Komposisi materi yang didesain untuk plndir:en lingkungan dan
diberikan kepada pala rnasyarakat diharapian 13mpu i"niigkatkan
keperdulian masyarakat terhadap pentingnya prestarian ringkungan
khususnya ekologi hutan mangrove yrog puiu ui,irnyu Uermuara pada
perubahan prilaku masyarakat un*tuk seiantiasa mencirt aimangrave.

Mangrove Information center (&frc) juga nrenberirln pendidikan
lingkungah kepada masyarakat lokal khususnya di Desa.,emogan dengaa cara
membefikan presentasi tentang cara pembuangun ou. p"ogirot*o.-sampah
sehingga tidak mengakibatkai p"n""rnurun ri"ngkurgan di tingkung annya
khususnya di Kawasan Mangrove Information Cent"(nnC).

Staf yang bertngas dalam bidang pendidikar' lingi<ungan berjumlah
empat orang. Dalam peinberian pendiditan rinprungan-. keempat itur ini
secara bergantian mcmberikan pendidikan lingrudgJn teprda masyarakat
yang membutuhkan. 

-N1m,n diharapkan di masa"yang al,an datangMangrove
Infornration certer (Mrc) bisa merubah narasumber menjadi rasi'iitator-yang
bisa memfasilitasi dan menggugah masyarakat urtuk perduri terraoap
lingkungan.

Selai Ekowisata
Tingginya biasa operasionar proyek yang dilaksanakan di Mangrove

Information. center (MIC) mengakibatLn ie4aoinya kekhawatiran teriadap

:oung"yl dana proyek dan pemeliharaan dan pelatihan hutan mangrove di
kawasan Taman Hutan Raya khususnya di Kawasan Mangrove Information
center (a'flc) melahirkan ide dan terobosa' baru yang diharapkan bisa
membantu rnerufupi (<ekurangan dana fersebut. IdL cimerlang tersebut
selan-iutnya diimplernentasikan dengan peflgembangan obyek ekowisata di
Kawasan Mangrove Information Ceriler OnCl

Mangrove Information center (Mrc) memitiki berbagai potensi untuk
mengembangkan obyek ekowisata antara lain; sumber dulu *unuria yang
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mmmr,ri llp: herkompetensi dalam bidang botani yang mampu
rm05f,lprm€rrrtrasikan alam dengan wisatawan, sumber daya alarn flora danjhffmp j#xilms indah dan menarilg dan infrastukfur yang memadai untuk
lrTrl||nssmhflmgkan obyek ekOwisata"

P:c,fuk-produk ekowisata yang ditawarkan di obyek ekowisata hutan
mirDmsrr4e di Kawasan Mangrove Information center ctt&cl adalah
Bstrdirdie&n lingkungan dan lintas alam di sekitar mdngrove
Twwrrcteeductional tour and treffirg), penga.matan bumng (bird watehing),

:rs:rn-iln F'ano (canoeing), berlayar menggunakan perahu (boatirtg), dan
pengadcpsian pohon mangrove {mangrove tree adoption}.

Selsi Pelatihan
Fungsi seksi Pelatihan mendistribusikan kajian yang ditemukan pada

.eeriode 19y2-2aa1. Ruang lingkup kerja Manggove Information center (MIc)
adalah di seluruh Indonesia. Ada tiga jenis pelatihan yang diberikan
\fangrove Information center (MIC) yaitu; kursus berkala (*sol* course),
pelatihan yang tempatnya berpindah-pindah (mabite training) dan pelatihan
-rang sesuai dengan permintaan (on demand training). pelatihan regular
dibedakan menjadi tiga jenis yaitu; (1) course A,yang ditujukan kepada staf
Departemen dan Dinas Kehutanan, staf Teknis Kehutanan, dan lembaga
swadaya masyarakat. Ada sembilan topik yang diberikan kepada para peserta
course A seperti; kebijakan dan aturan perundang*undangan, ikologi
matgrove, pemanfaatan sumber daya mangrove, teknik rehabilitasi, teknik
survei, pemberdayaan masyarakal pengenalan jenis maagrovq Capita Selecta
dan field trip. Pelatihan ini sudah dilaksanakan rima belas kali atau angkatan;
Q) course B, yang ditujukan kepada pengambil kebijakan yaitu; Gubernur,
Bupati, anggota DPRD, dan Kepala Dinas Kelrutanan. Topik yang diberikan
kepada peserta course B seperti: ekologi mangrove dan pengelolaan
mangrove berkelaqiutan. Pelatihan ini sudah dilakukan tiga kali atau
angkataq (3) course c, yang ditujukan kepada guru dan infornral leader
seperti Lurah, sekretaris Desa dan Ketua Kelompok Tani. Materi yang
diberikan berhubungan dengan ekologi mangrove, pengenalan jenis mangrove,
pemanfaatan sumber daya mangrove dan teknik rehabilitasi mangroye.
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Tujuan pelaksanaan mobire training aclarah untuk menekan biaya yangharus dikeluarkan. Dengan 
-mendatangl daerah-daerah yu"g *"*"rrukanpelatihan tentang ry1q9v" diharapkarimlmpu mengurangi biaya pelatihan

karena dengan cara ini Mangrove Information center ilrrcirr""v" rnengirim
beberapa staf ahli 

Th]ngga tidak perru lagi mengeruarkan biaya untukpenginaparq konsumsi dan transportasi uus_i i"11 p"r".rtu-rJugimana yangdilakr:kan pada regurar lraining. Seksi Feiatitran vtangrovt mro.mation
center (MIC) sudah melaksanakln mobile training beberipa kari seperti disamarinda, Aceh, Kendari, dan papua. Kedua uentur< petatinan tersebut diatas direncanakan, diserenggarakan dan dibiayai *"p"nuioyu olr, vr*gou"
Information Center (MfC).

_ Bentuk pelatihan lainnya yang diberikan oleh Mangrove Informationcenter (iuIC) adalah on demand lraining, peratihan ini ditawarka' untuksemua pihak dan instairsi yang memerlukan pelatihan tentang mangrovesepefti; travel agent, hotel, dan perusahaan atau industri yang diiingkurrga4nya terdapat mangrove. Materi yang diberikan sesuai dengan
kebutuhannya.

Seksi Penelitian
Fungsi seksi Feneritian di Mangrove rnformarion center tMlcl adarahuntuk menyediakan dxa-dmta ifrrriah ie*ang dunia mangtouu yuitu a*t"

tentang flor4 fauna, dan ekologi th*iigrove. plrrefitian yung".udah dilakukan
masih bersekala kecil.set'bfti sdtvei dun p"ng,r*puran aaL yang bertujuan
intuk mengidentifikasi jehisjenis flora dan fuun* penelitian itmiatr yang
sudah dilakukan di l{awdsah li,laogroue Information center (tdc) antamlan:
pengukuran kadar garam.darr pengukuran parameter pertumbuhan mangrove.
Penelitian yang sudah dilakukan r"lu*a ini dilakukan sendiri oleh team dal
Mangrove Information lenter Mrc) tunpa melibatkan pihak-pihak lain
seperti kalangan akademisi atau pusat-pusat penelitian lainnya. Frekuensi
penelitian sanqat tergantung dari dana yang tersedia, sehingga dapat dikatakan
bahwa penelitian dilakukan hanya jika ada dana. Selaila ini, peneritian-
penelitian dibiayai oleh Departemin Kehutanan Republik Indonesia dan Japan
Iaternaticnal cooperation Agency (ncA). semua hasil penelitian selaru
didokumentasikan dan beberapa diantaranya dipublikasikun dutu. bentuk
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mrsffur" -nulletin oan byicu, Hasil-hasil penelitian ini juga sering rripergun4kan
mrm,,,,,,,,,,, nara peneliti dari kalangan akademisi yung *"tu[.rkan plnelitian secara
mmdffi sebagi data sekunder.

Fenelitian khusus tentang pengembangan ekowisata di Kawasanlrfuqgroye Information center ffrc] belum pernah dilakqfun oleh staf pada
Seftsi Penelitian di Mangrove Information Center (IvfIC).

-{kses penelitian bagi para peneliti dari dalam iun luu. negeri dibuka
;Brala tuas. Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari Institut pertanian
Bcgu. universitas Gadjah Mada, dan universitas udayana umumnya
men_gkaji tentang lingkungan. setiap peneliti diwajibkan untuk membe,rikan
rasil penelitiannya kepada Mangrove Information center rurc) sebagai
sebuah konsekuensi.

Seksi Penelitian selalu selektif memilih peneliti yang akan mengadakan
penelitian di Mangrove Information center 0rnc), artinya-bahwa peneliti satu
dengan 

-y,ang lainya tidak boleh melakukan. p"o*iitiuo dengan pokok
ry.masalghan yang sama. Dengan cara ini diharapkan tidak terjadi duplikasi
.tajian dan para peneiiti teisebut dapat membantu untuk menambah
kekasanahan ilmu dan kajian tentang mangrove dan ekologinya.

. ltaf yang bertugas pada seksi penelitian sebanyak tlma orang yaitu satu
koordinator dan empat anggota.

Sehi Informasi
Seksi Informasi berfungsi untuk penyebaran informasi tentang mangrove

yang bertujuan untuk pengenalan, pengetahuan dan manfaat mangrove.
Informasi yang diberikan mengenai persemaiarq manajemen, d* doro bor"
mengenai flora dan fauna. Ada beberapa cara p.ny"Lurun informasi yang
dilakukan oleh Mangrove Information center'(Mrc) seperti penyebaran
pamplef talkshow melalui radiq televisi, dan pameran-pameran yang
berbasiskan lingkungan hidup.

., _ ^sumber 
daya manusia yang betugas di Mangrove Information center

(IvrIC) masih sangat kurang sekarang ini hanya uou ttgu orang staf yaitu
seorang koordinator da1 d1a anggota. Kompetensi sumber'daya *lnusia yung
!'ertugas pada seksi ini cukup baik dan memiliki kemampuan yang nta-rata
dan belum mencapai advanced.
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Pada dasarnya semua sumber daya rnanusia yang.Ugtyja di Mangrove

Information center dr., t"rmasut ii dulu*nyu seksi Informasi diirerikan

keterampilan dan pelatihan bahasa asing seperti Bahasa liggtil dan Bahasa

G""g;;u U"rtufr, ;;"n untuk peirbeiian informasi kepada wisatawan

asing secara khusus ditatutan oleh piamu wisata dari Seksi Ekowisata yang

khusus dididik ou' JiU".ituo p"ogirh,run mengenai ekglgei mangrove dan

keterampilan *"ngrnui 
"uru 

*aiyani dan berinteraksi dengan wisatawan

asingdenganbaik.Modelpelatihan-pemanduanwisatawaninimerupakan
hasil studi to*pu,utif du,i negara lain yaitu Brunai Darusalam yang sudah

berpengalaman dalam m"og"ilt uogkuo ekowisata hutan mangrove. usaha

yang dilakuk"" ""*k;;;-fi;n 
rtuiltl* kemampuan dalam berbahasa asing

bag, staf Mangrove l#ormation Center (NflC) adalah dengan cara

melrgadakan test yangbertaraf internasional setiap tahun'

Seksi Manajemen
SeksiManajemenberfungsiuntukmengorganisirdanmendukungsemua

kegiatan yang dilakukan oleh Mangrove lnformation center (I{rc) seperti;

t"liutun p"nJiOitutt iingkungan, Peftiha-n, penelitian' penanaman mangrove;

dan kegiatan 
"no*iuuii. 

p"i"u"ntotan Seksi Manajemen merupakan salah

satuupayayangdilakukanolehMangrovelnformationCenter(MIC)untuk
rnenjamin ,etiup tfiiui* y*g dilatirkan dapat berjalal.dan terkordinasi

dengan baik dan *;i-;;1.* ;p""y, un&k meniiptakan pelaksanaan kegiatan

V*nE p*f.*ional dan uto,,tu'"i' Dengan pengelolaan yang baik dalam setiap

kegiatan diharapkan ru.p" meninfkatka,r tep*t"ayau,t semua pihak yang

berkepentingan untuk terus bekerjasama dalam upaya pelestarian mangrove di

seluruh Indonesia khususnya di Bali'

KESIMPULAN
Darihasilpembahasandiatas,makadapatditariktigasimptrlanantara

T*'rn" Mangrove Information center (Ntrc) memiliki beberapa potensi alam

asli dan b"J;^;;; aisa aijudikan sebagai daya tarik dan atraksi

ekowisata. fotensipJtensi atam tersebut antara lain; beraneka ragam
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:EtnnLfimn lnnnuove,. byrung, kepiting ikan, biawalg gedung pusal
nriun-nrnrus r*&nerove.. koram monitor, i'iear persemuiun, rioril sentuh,,ry i*1.r, pondok peristirahatan, geladak terapung 

-fo 
*"n".u

mrcnmiA_"

inmrs kryiatan ekowisata yang ditawarkan antara lain; lintas alamrnen ry€ tur1 and ftekking), pengamatan"bting eird*wrrm:,nmgr bermain kana (canoeing), bJimain ferahu (iootnd, dun
JNffimmirerrran atau pengadopsian pohon mangrove (mangrove treeiilrp{&ir-rrn or adoption). Semua kegiatan ekowislata t"tr"out l"*asiskan
@didikan lingkungan yang bertt{uan untuk *.;irgk;k; [Jpoouri"n
lml.arakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungal. 

---- - -r
Dalam menjalankan programny* Mangrove Information center (MIC)
p-T9."9 ruane lingkup it"* meni;di enam seksi keda yaiiu; setsiFendidikan Lingkungan. seksi EkJwisata, seksi p-i,*ri,"", seksiPenelitian, seksi Informasi, dan seksi Manaj.emen. ro;oun fr*uugiu'
'eksi kerja ini adarah untuk mengoptimalkan"kin.4" 0"il*"iingmtr.*
profesionalisme s€{'ta mernp^ettaSim kompetensi simber auyu L*nu*ia
lang bekerja di Mangrove Information Center (MIC).
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