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ABSTRAK 

Kelembagaan dan partisipasi masyarakat merupakan aspek penting yang menjadi pilar utama dalam 
pelaksanaan ehabilitasi mangrove. Tidak jarang kegagalan dalam setiap rehabilitasi mangrove karena 
tidak didukung oleh peran kelembagaan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk 
menginventarisasi peran lembaga dan partisipasi masyarakat dalam konservasi mangrove di wilayah 
pesisir Desa Banyuurip, Ujung Pangkah Gresik.  Pemilihan desa penelitian dan responden dilakukan 
secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara secara 
terstruktur terhadap responden kunci dengan menggunakan metode snow ball. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa beberapa stakeholder yang berkontribusi besar dalam menginisiasi konservasi 
mangrove di Desa Banyuurip, Ujung Pangkah Gresik. Partisipasi masyarakat dan beberapa peran 
stakeholder seperti SKK Migas, PT Bharata, Perguruan Tinggi dan lainnya merupakan aspek penting 
yang menjadi pilar utama dan kunci keberhasilan dalam konservasi hutan mangrove di Desa Banyuurip, 
terutama diarahkan ke Banyuurip Mangrove Centre (BMC). Beberapa partisipasi dan peran stakeholder 
terhadap pengelolaan tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para stakeholders untuk dapat 
mengembangkan sistem pengelolaan hutan mangrove ditempat berbeda yang memiliki karakteristik 
serupa. Mengingat besarnya potensi mangrove yang ada sehingga perlunya peningkatan pengelolaan 
mangrove berbasis eco-wisata.  

Kata kunci: peran dan partisipasi, lembaga masyarakat, mangrove, stakeholder dan BMC 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Sebagai wilayah pesisir utara Jawa Timur dan sebagai hillir dari Sungai Bengawan 
Solo, kecamatan Ujungpangkah didominasi oleh pertambakan yang memanfaatkan system tradisional 
dan teknologi semi intensive. Hanya sebagian kecil, wilayah pesisir tertutup oleh mangrove. Dari 62,17 
km2 luas wilayah desa pesisir, hanya 84,1 Ha mangrove yang tersisa dengan kerapatan yang rendah. 
Tiga jenis mangrove sejati yang dominan melingkupi pesisir Ujungpangkah, yakni: Api-api (Avicennia 
alba), Pedada (Sonneratia caseolaris), dan Bakau (Rhizophora mucronata). Dari 13 desa di 
Ujungpangkah, terdapat 4 desa di wilayah pesisir, yaitu Pangkah Wetan, Pangkah Kulon, Banyuurip 
dan Ngemboh dimana wilayah tersebut sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan 
terkena dampak langsung (ring 1) dari kegiatan HESS (Indonesia-Pangkah) Ltd, sebuah kontraktor 
kontrak kerjasama (KKKS) BPMIGAS yang beroperasi di perairan Ujungpangkah. Oleh sebab itu HESS 
wajib bekerjasama dengan masyarakat di 4 desa pesisir tersebut dan melakukan kegiatan 
pengembangan masyarakat yang dilakukan melalui proses perencanaan secara partisipatif yang 
diakukan sejak tahun 2006. Masalah di Ujungpangkah pada perencanaan program bersama 
masyarakat, sering diungkapkan bahwa semakin tahun Ujungpangkah mengalami degradasi alam, 
hasil tangkapan nelayan dan hasil panen tambak semakin menurun baik secara kualitas maupun 
kuantitas. Berdasarkan permasalahan tersebut, Maka pada tahun 2008 HESS bekerjasama dengan 
IPB memfasilitasi sebuah tilik-kaji (assessment) untuk program pemulihan kawasan pesisir di 
Ujungpangkah. Permasalahan yang teridentifikasi di Ujungpangkah antara lain pencemaran; akibat 
pembukaan lahan pertanian di daerah hulu, limbah industri di daerah aliran sungan (DAS). Sektor 
industri yang menghasilkan limbah kimiawi (hidrokarbon, logam berat, dll) yang masuk melalui aliran 
sungai sangat potensial mencemari perairan pesisir dan laut. Degradasi Fisik Habitat kawasan pesisir 
Ujungpangkah akan mengakibatkan penurunan kualitas ekosistem pesisir; mangrove dan terumbu 
karang. Habitat yang mengalami kerusakan seperti konversi hutan mangrove untuk kepentingan 
pembukaan lahan tambak, penambangan batu karang untuk bahan bangunan, pengendapan dan 
peningkatan beban sediment akibat erosi tanah, eksploitasi berlebihan sumberdaya ikan.  
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Degradasi hutan mangrove merupakan problematika sektor kehutanan yang saat ini menjadi isu 
penting lingkungan dan pembahasan para Mangrove banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung 
dari terpaan ombak dan daerah yang landai di daerah tropis dan sub tropis (FAO, 2007). Tumbuhan 
yang hidup disepanjang khatulistiwa ini merupakan ekosistem terpenting dalam menyangga kehidupan 
di wilayah pesisir. Mangrove berfungsi sebagai penyedia nutrisi berbagai biota laut, penahan laju 
abrasi, angin taupan, tsunami, habitat satwa liar, tempat singgah migrasi burung, penyerap polutan, 
pencegah intrusi air laut, penyedia kayu bakar, obat tradisional serta digunakan sebagai bahan baku 
pembuatan kertas dan obat-obatan. 

Sebagai wilayah pesisir, Ujungpangkah didominasi oleh pertambakan yang memanfaatkan system 
tradisional dan teknologi semi intensive. Hanya sebagian kecil garis pantai dan wilayah pertambakan 
tertutup oleh mangrove. Ekosistem mangrove merupakan sumberdaya alam yang unik untuk 
mendukung kehidupan manusia; sebagai daerah pembiakan ikan (spawning ground), lahan pembibitan 
(nursery ground) dan lokasi makanan (feeding ground) bagi banyak biota laut, penahan erosi, 
mengurangi/ pemecah ombak, penghalang intrusi air laut, penyaring polusi air/ udara. Untuk 
mengembalikan fungsi mangrove, terutama untuk penyediaan sumberdaya alam dan penghalang 
kerusakan alam, dibutuhkan tindakan untuk melindungi dan merehabilitasi ekosistem mangrove 
tersebut.  

Kondisi kritis hutan mangrove di pesisir laut Banyuurip sangat memprihatinkan dan hutan mangrove 
rusak akan berimbas pada kehidupan warga setempatserta aktivitas para nelayan juga kerap 
terganggu. Dari kondisi yang memprihatinkan itu para tokoh sepakat untuk membenahi hutan 
mangrove. Tidak hanya dibenahi, melainkan juga dijadikan wahana wisata.  Dengan melihat kondisi 
eksisting seperti itu, maka perlu dilihat bagaimana partisipasi dan peran stageholder dalam membantu 
sekaligus memfasilitasi mengembangkan BMC sebagai eco-wisata. 

Tujuan Penelitian 

Mengidentifikasi partisipasi dan peran stakeholder dalam pengelolaan konservasi mangrove dan 
menganalisis partisipasi dan peran stakeholder dalam pengelolaan konservasi mangrove. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk 
menggambarkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan konservasi mangrove, 
khususnya kawasan mangrove di Desa Banyuurip, Ujungpangkah Kabupaten Gresik, menganalisis 
derajat kesesuaian antara aturan institusi pemerintah dan masyarakat, serta menganalisis konflik-
konflik yang terjadi, baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Penelitian 
ini menggunakan strategi studi kasus, yang dimaknai oleh Baedhowi (2001) sebagai suatu pendekatan 
untuk mempelajari, menerangkan, menginterpretasikan suatu kasus (case) dalam konteksnya secara 
natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Melalui strategi studi kasus, peneliti akan berusaha 
menemukan realita sosial secara holistik mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
konservasi mangrove. Diharapkan dengan strategi tersebut, peneliti dapat lebih mudah untuk 
memahami permasalahan penelitian secara lebih mendalam dan menyeluruh. 

Penelitian ini mengharuskan adanya interaksi langsung antara peneliti dengan subyek penelitian dalam 
suatu komunitas. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini ingin diketahui dan dipahami hal-hal yang 
terkait dengan pola perilaku, tindakan, dan interaksi sosial yang dilakukan oleh individu-individu dalam 
komunitas. Untuk itu, peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lapangan. 

Penelitian akan dilaksanakan di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, 
dengan fokus pada tahapan dan level partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan 
konservasi mangrove, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk melihat dan menganalisis 
realita yang terjadi pada masyarakat. Untuk mendapatkan data pendukung, penelitian juga dilakukan 
melalui koordinasi dengan dinas terkait. 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa 
pengelolaan konservasi mangrove Desa Banyuurip yang memiliki keunikan   Penelitian akan 
dilaksanakan pada Bulan Desember sampai dengan Bulan Mei 2017 dimaksud mencakup waktu sejak 
peneliti intensif di daerah penelitian, pengumpulan dan pengolahan data. 
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Penentuan Informan  

Informan merupakan pihak yang akan memberikan keterangan tentang diri, keluarga, pihak lain, dan 
lingkungannya. Informan diharapkan dapat membantu peneliti dalam mendapatkan informasi yang 
valid atau memberikan keterangan tambahan tentang topik kajian. Informan dipilih 
secara purposive yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui secara detail tentang 
pengelolaan mangrove, partisipasi masyarakat, aturan-aturan institusi pemerintah dan masyarakat, 
serta konflik-konflik yang pernah atau sedang terjadi dalam pengelolaan konservasi mangrove, baik 
yang berasal dari masyarakat desa setempat, pemda, maupun dinas terkait. 

Alur Snowball Dalam Penelitian.  

Surveyor datang ke Kantor Desa untuk mendapatkan informasi dan data sekunder tentang siapa saja 
yang terlibat dalam pengelolaan konservasi mangrove untuk mencari responden sesuai dengan kriteria 
yang telah ditentukan.  
 

            

Gambar 1. Alur Snowball Dalam Penelitian 

Surveyor dating ke Kantor Kepala Desa (pengumpulan data sekunder)   (a)  Kantor Desa, meminta 
informasi siapa saja penggiat BMC sehingga dimungkinkan ditemukan responden yang 
dimaksud.apabila  tidak ditemukan responden dengan kriteria yang telah ditentukan, maka surveyor 
selanjutnya menggunakan metode yang sama untuk pencarian responden berikutnya. jumlah 
responden belum mencukupi sesuai data yang diperoleh.  

Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data   dilakukan 
dengan metode triangulasi data (kombinasi dari berbagai sumber data). Data primer diperoleh dari hasil 
wawancara mendalam dan pengamatan berperan serta di lapangan. Sedangkan data sekunder 
diperoleh melalui analisis dokumen-dokumen tentang gambaran umum kawasan pengelolaan 
mangrove. 

Teknik pengambilan data dengan wawancara mendalam dilakukan melalui interaksi dua arah dengan 
prinsip kesetaraan antara peneliti dengan informan dalam suasanan yang akrab dan informal. 
Sedangkan yang dimaksudkan dengan pengamatan berperanserta adalah proses penelitian dengan 
melakukan interaksi sosial antara peneliti dengan tineliti dalam lingkungan sosial tineliti. Dalam 
pengamatan berperanserta, peneliti akan mengamati tentang partisipasi masyarakat, pola perilaku 
masyarakat, reaksi masyarakat terhadap aturan institusi, serta bentuk-bentuk konflik yang terjadi dalam 
pengelolaan pengelolaan mangrove. Pengamatan ini dilakukan agar peneliti dapat melihat secara 
langsung mengenai keadaan masyarakat setempat, merasakan, dan melihat beragam 
fenomena/peristiwa yang diharapkan dapat diperoleh pemaknaan yang sama antara peneliti dan tineliti. 

Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif dilakukan secara berlanjut, berulang, dan terus menerus yang terdiri dari 
pengumpulan data, analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan. Kemudian data-data tersebut 
direduksi melalui proses pemilihan dan pengkategorian data-data yang sesuai. Data-data yang akan 
direduksi adalah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, pengamatan 
berperanserta, dan analisis dokumen serta literatur. Reduksi data bertujuan untuk menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Lokasi Desa  

Desa Banyuurip merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten 
Gresik Jawa Timur. Dilihat dari kondisi geografis ketinggian tanah desa mencapai kurang lebih 2 meter 
diatas permukaan laut. Desa Banyuurip termasuk daerah swasembada. Adapun batas-batas wilayah 
Desa Banyuurip antara lain sebagai berikut:  

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngimbo  
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pangkah Kulon  
Sebelah Utara berbatasan dengan laut jawa  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gosari.  

Desa Banyuurip merupakan suatu desa yang wilayah desanya terdiri dari lima dusun yaitu Dusun 
Bangsal Sari, Dusun Mulyosari, Dusun Banyulegi, Dusun Klakak dan Dusun Bondot. Luas wilayah desa 
Banyuurip adalah kurang lebih 5,35 Km2 dengan memiliki ketinggian dari permukaan air laut 2 meter. 
Sedangkan banyaknya curah hujan adalah 2000 mm/th. dan suhu udara adalah 29 C. 

Masyarakat Nelayan Desa Banyuurip 

Upaya masyarakat nelayan mengelola hutan mangrove di pesisir desa Banyuurip dimulai sejak tahun 
2011. Berbagai lembaga telah membantu pengembangan dan konservasi hutan mangrove Banyuurip, 
seperti PT PGN Saka, PT Barata Gresik, TNI, perguruan tinggi untuk memberikan penyuluhan, dan 
sebagainya. Dari lembaga-lembaga tersebut, PGN Saka yang sering membantu secara terus-menerus, 
tidak hanya untuk masyarakat nelayan tetapi juga untuk masyarakat desa-desa lain di Kecamatan 
Ujungpangkah. Dana bantuan diambilkan dari dana CSR PGN Saka. Khusus untuk bantuan kepada 
masyarakat nelayan Banyuurip, PGN Saka tidak hanya membantu usaha konservasi mangrove tetapi 
juga membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberian bantuan beasiswa pendidikan, dan 
pembangunan infrastruktur desa seperti pos kamling dan mushola. 

Pada dasarnya masyarakat terlibat aktif melakukan konservasi mangrove karena mereka berkeinginan 
mewariskan kondisi lingkungan pesisir yang lestari kepada anak cucunya kelak. Masyarakat nelayan 
berharap, konservasi mangrove dapat menyelamatkan pantai dari abrasi dan memanfaatkan berbagai 
potensi ekosistem mangrove untuk kepentingan ekonomi warga, seperti mengambil udang, kepiting 
bakau, dan mengolah buah tanaman mangrove untuk berbagai produk yang bernilai ekonomis. Sampai 
sekarang aspek pengolahan mangrove masih belum bisa dikembangkan karena pohon mangrove yang 
berbuah masih sedikit. 

Sebagian masyarakat nelayan kurang respek terhadap kepemimpinan Ketua Rukun Nelayan Tirta 
Buana, H. Makful. Sebagian nelayan itu keberatan dengan adanya pembuatan kolam pemancingan 
yang menghabiskan tempat terbuka untuk menaruh bambu-bambu nelayan yang digunakan sebagai 
rumpon kerang. Mereka menyoroti kepemimpinan ketua rukun nelayan yang dianggapnya kurang 
transparan kepada anggota-anggotanya. Misalnya saja soal bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak 
mitra kepada masyarakat nelayan terkait dengan konservasi mangrove. Selain itu, masyarakat 
menyoroti tentang masa jabatan yang sudah sangat lama bagi ketua rukun nelayan, yakni sudah sekitar 
20 tahun menjabat.  

Meskipun demikian, ketika sedang ada kegiatan konservasi mangrove yang dibiayai oleh mitra, 
sebagian nelayan dilibatkan dalam kegiatan tersebut dan diberi upah. Namun hal demikian tidaklah 
berlangsung secara terus-menerus. Menurut sebagian nelayan yang lain, setiap ada kegiatan 
konservasi dan jika ada masalah di dalam warga masyarakat, rukun nelayan juga rapat untuk 
membahasnya. Meskipun demikian tidaklah semua masalah yang ada bisa diatasi bersama. Kondisi 
demikian yang menimbulkan ketidakpuasan pada sebagian nelayan yang lain, seperti pada kasus 
pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kolam pancing yang dianggap mengganggu tempat nelayan 
menaruh barang-barangnya, seperti bambu-bambu untuk membuat rumpon kerang. 

Informasi lain, soal pembibitan mangrove dan cemara udang menurut nelayan merupakan usaha 
pribadi Bapak Abdul Mugni. Keterlibatan nelayan sangat minim. Menurut Pak Mugni mengajak nelayan 
untuk secara tekun melakukan pembibitan tidak mudah. Katanya, nelayan itu memiliki sifat keras 
kepala, sehingga tidak banyak yang mau ikut pengembangan usaha pembibitan. Bibit-bit mangrove 
dan cemara udang itu dijual kepada konsumen publik yang membutuhkan. 
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Cikal Bakal Banyuurib Mangrove Center (BMC) 

Dari hasil wawancara dengan pak Abdul Mughni sebagai anggota nelayan sekaligus penggiat BMC 
menjelaskan bahwa cikal bakal BMC dari kepedulian Kelompok Nelayan Tirta Buana Banyuurib yang 
melihat adanya abrasi pantai yang semakin lama semakin masuk kedalam, keprihatinan kondisi 
lingkungan yang ada membuat kelompok nelayan berupaya perlunya menanaman mangrove sebagai 
penghambat terjadinya abrasi pantai, hasil wawancara yang telah dirangkum berikut ini; 

Upaya masyarakat nelayan mengelola hutan mangrove di pesisir desa Banyuurip dimulai sejak tahun 
2011. Berbagai lembaga telah membantu pengembangan dan konservasi hutan mangrove Banyuurip, 
seperti PT PGN Saka, PT Barata Gresik, TNI, perguruan tinggi untuk memberikan penyuluhan, dan 
sebagainya. Dari lembaga-lembaga tersebut, PGN Saka yang sering membantu secara terus-menerus, 
tidak hanya untuk masyarakat nelayan tetapi juga untuk masyarakat desa-desa lain di Kecamatan 
Ujungpangkah. Dana bantuan diambilkan dari dana CSR PGN Saka. Khusus untuk bantuan kepada 
masyarakat nelayan Banyuurip, PGN Saka tidak hanya membantu usaha konservasi mangrove tetapi 
juga membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberian bantuan beasiswa pendidikan, dan 
pembangunan infrastruktur desa seperti pos kamling dan mushola. 

Informasi lain, soal pembibitan mangrove dan cemara udang menurut nelayan merupakan usaha 
pribadi Bapak Abdul Mugni. Keterlibatan nelayan sangat minim. Menurut Pak Mugni mengajak nelayan 
untuk secara tekun melakukan pembibitan tidak mudah. Katanya, nelayan itu memiliki sifat keras 
kepala, sehingga tidak banyak yang mau ikut pengembangan usaha pembibitan. Bibit-bit mangraove 
dan cemara udang itu dijual kepada konsumen publik yang membutuhkan. 

Persoalan pendidikan di kalangan masyarakat nelayan Banyuurip merupakan persoalan yang serius 
karena sebagian besar mereka berpendidikan SD. Anak-anak nelayan yang lulus pendidikan SMA 
sangat jarang. Kemampuan ekonomi untuk membiayai pendidikan anak-anaknya sangat terbatas. 
Selain itu, tantangan ekonomi yang dihadapi oleh nelayan juga berat karena masa musim ikan yang 
baik dalam setiap tahun hanya berlangsung 4 bulan, yaitu sejak bulan Agustus a.d. November, 
sedangkan bulan-bulan Mei s,d, Juli, kondisi penghasilan lumayan. Bulan-bulan yang lain, yaitu 
Desember s.d. April adalah bulan-bulan paceklik. Pada saat bulan paceklik nelayan bekerja apa saja 
di darat untuk memperoleh penghasilan, seperti menggiling batu, membuat bata merah, dan buruh jasa 
lainnya. Pada saat paceklik, nelayan sangat mengharapkan bantuan pemerintah. 

Dari pemantauan singkat di lokasi, tampaknya penguatan organisasi Rukun Nelayan Tirta Abadi perlu 
dilakukan. Pembenahan penguatan itu dapat dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut. 
1. Melakukan regenerasi kepemimpinan dan penyegaran organisasi dengan menampilkan orang-

orang baru yang potensial sebagai pengurus. 
2. Tidak menunggu dan mengharap saja bantuan konservasi dari pihak-pihak lain tetapi juga aktif 

mengembangkan usaha ekonomi alternatif bagi anggotanya, seperti membuka warung kuliner khas 
kerang, industri kreatif berbasis kerang, dan sebagainya. 

3. Organisasi nelayan juga harus mengembangkan jejaring kemitraan yang luas dengan berbagai 
pihak untuk akses informasi, penyuluhan life skill, dan sebagainya. 

Kemudian sumber lain yang merupakan kepala Desa Banyuurip menambahkan dimana beliau mulai 
terlibat dalam pengelolaan Hutan Mangrove sebagai berikut; 
Ikhsanul Haris adalah Kepala Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah menceritakan kawasan 
wisata di pesisir laut Ujungpangkah, dia menjelaskan situasi di kawasan ekowisata mulai kondisi 
jogging track dari kayu yang mengelilingi area konservasi mangrove hingga gazebo yang dipakai 
wisatawan untuk beristirahat. Rasa puas sekaligus penasaran masih menggelayuti pikiran Ikhsan. 
Sebab, hasil ekowisata tersebut mulai terlihat, dan wahana 1 hektare itu kini mulai ramai dikunjungi 
masyarakat. Beliau mengatakan bahwa tidak mudah untuk merealisasikan wahana tersebut, sejak 
terpilih sebagai Kades pada 2013, mantan pendidik di salah satu ponpes ternama di Kecamatan Dukun 
itu punya mimpi agar Banyuurip memiliki ikon wisata baru. Dipilihlah kawasan hutan mangrove di desa 
tersebut. Punya alasan kuat apabila kondisi kritis hutan mangrove di pesisir laut rusak, hal tersebut 
akan berimbas pada kehidupan warga setempat,” paparnya. Tak hanya abrasi yang makin parah, 
aktivitas para nelayan juga kerap terganggu. 

Dari situ, saya bersama para tokoh sepakat untuk membenahi hutan mangrove dan tidak hanya 
dibenahi, melainkan juga dijadikan wahana wisata. Namun, realisasi misi tersebut ternyata tidak 
mudah, sejumlah penolakan bermunculan pada awal persiapan pembangunan. Yang paling sering 
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terdengar adalah rasan-rasan” paling-paling iki ngenakno petinggi. Maksudnya, program itu hanya 
bermanfaat bagi petinggi di desa. Ditambah, muncul penolakan dari sebagian nelayan di sana. Nelayan 
khawatir wahana baru tersebut berpengaruh pada kelangsungan mata pencaharian mereka. 

Rasan-rasan itu dijawab Ikhsan dengan rutin keliling bersama tokoh setempat dan mereka 
membeberkan tujuan dan manfaat pembenahan hutan mangrove. Awalnya tidak mudah dan akhirnya 
luluh dengan konsep yang ditawarkan sang Kades. Bahkan, warga dan nelayan ikut terlibat tidak hanya 
pembangunan, tapi juga pengelolaan. Ditambahkan tempat ini bisa menjadi alternatif bagi nelayan 
ketika mengalami barapan (paceklik bagi para nelayan) dan para nelayan serta warga akhirnya 
membentuk komunitas bernama Pelestari Mangrove Tirta Buana Banyuurip. Lewat program corporate 
social responsibility (CSR) sebuah perusahaan migas, hutan mangrove itu mulai ditata mulai dilakukan 
pembibitan mangrove, sejumlah fasilitas dibangun di sana seperti jogging track dan gazebo untuk para 
wisatawan. 

Pada pintu masuk wahana wisata, terdapat kawasan edukasi dan pembibitan mangrove. Lebih dari 60 
ribu bibit mangrove ditanam.” Ke depan seluruh kawasan bibir pantai kami tanam untuk mencegah 
abrasi, sejumlah program pemerintah juga dipakai untuk mempercepat pembangunan kawasan wisata 
dan konservasi tersebut. Termasuk, dana desa diarahkan ke sana. Sebab, lanjut dia, pembangunan 
kawasan wisata itu belum selesai. Salah satu mimpi yang ingin diwujudkan bersama warga adalah 
wisata mangrove yang dipadu dengan pasir putih.  

 Organisasi BMC  
 

Sumber: Pengolahan Data Primer 

Dari penelusuran yang dilakukan tim dan atas informasi dari informan pertama dilanjutkan ke informan 
ke-dua yang sekaligus sebagai Kepala Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik 
yang merupakan innovator dalam perkembangan organisasi Banyuurip Mangrove Centre (BMC), 
berikut ini hasil wawancara: 
1. Banyuurip Mangrove Centre (BMC) masuk dalam dusun Banyulegi, dimana banyuurip terdidiri 

dari 5 (lima) dusun yaitu dusun Bandat, dusun Kabeh, dusun Banyulegi, dusun Mulyosari dan 
Bangsilsari. 

2. Penghasil utama dari masyarakat Desa Banyuurip adalah sebagai nelayan dan pada umumnya 
pengahsil dari budidaya Kerang Hijau dan Kerang Darah. Oleh karena itu tidak heran kalau di 
Desa Banyuurip terdapat gundukan-gundukan cangkang kerang yang saat ini sudah mengganggu 
lingkungan. 

3. Dalam membantu mewujudkan eco-wisata di Banyuurip. Kepala Desa juga menganggarkan dana 
desa untuk perbaikan lingkungan dengan meningkatkan konservasi. 

4. Kepala Desa punya target Banyuurip Mangrove Centre sebagai daerah konservasi dan eco-wisata 
dan menjadi salah satu tujuan wisata di Jawa Timur. 

5. Upaya untuk mencarikan dana pengembangan BMC, kepala desa juga menggandeng pihak luar 
antara lain : Dinas DKP kabupaten, bupati, Dinas LH, SKK Migas, PT Bharata dan dengan 
perguruan tinggi. 

Dari informasi ketua BMC ada beberapa masalah yang belum bisa diatasi dan butuh bantuan pihak 
luar diantaranya: 

Penasehat : Kepala Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kab 
Gresik 

Ketua : Ihsanul Haris S.Pd 

Wakil Ketua : Abdul Mughni 

Seksi Ketertiban dan Keamanan : Slamet 
 

Seksi Kebersihan dan Keindahan : Soradi 
 

Seksi Daya Tarik Wisata dan 
Keindahan 

: Fauzi 

Seksi Humas dan Pengembangan 
SDM 

: Muh. Tholib 

Seksi Pengembangan Usaha : Zulis Faroh, S.Pdi 
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1. Prasana dan sarana eco-wisata 
- Toilet kurang memadai 
- Fasilitas kantor BMC 
- Tempat untuk istirahat wisatawan 
- Penataan kuliner 
- Kapal wisatawan. 
2. SDM  
- Pemandu wisata 
- Sistem informasi 
- Pemahaman tentang konservasi dan eco-wisata 
- Pengelolaan limbah cangkang kerang. 
3. Kelembagaan  
- Studi banding perlu dilakukan seperti di Sendang Biru Malang 
- Pengelolaan mangrove di Probolinggo 

Peran serta masyarakat 

Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan 
gotongroyong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mengenal, 
memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat, baik dalam bidang kesehatan 
maupun dalam bidang yang berkaitan. 

Bentuk Aktivitas 

1. Pembibitan dan penanaman Mangrove lebih dari 30 jenis Mangrove dan pengembangan 
ekowisata.  

2. Untuk meningkatkan pendapatan nelayan melakukan budidaya Kerang hijau; 
3. Mempercantik kawasan mangrove terutama pada pintu masuk dilakukan Penanaman Cemara 

Udang; 
4. Membentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk menampung dan mengelola bersama 

usaha-usaha baik dalam bidang perikanan dan kelautan maupun handycraft 
5. Membentuk lembaga Kelompok Lingkungan dalam rang menyebarkan dan mensosialisasikan 

pentingnya lingkungan dalam pengelolaan mangrove. 
6. Kelompok Pengelola yang dimaksud untuk menangani dan mengembangkan eko-wisata BMC agar 

semakin tertata dan dikenal diluar Kabupaten Gresik; 
7. POKDARWIS dibentuk dalam rangka ikut serta mengembangkan eco-wisata pada aspek 

penanganan jasa pelayanan wisata. 

Peran Stakeholder 

Stakeholder adalah adalah sekelompok masyarakat yang memiliki hubungan dengan sebuah 
perusahaan baik sebagai pihak yang mempengaruhi atau terpengaruh. Jadi kunci dari kelompok ini 
harus memiliki hubungan dengan instansi baik yang berhubungan dengan bidang ekonomi, sosial, dan 
lain-lain. Secara tidak langsung posisinya sangat mempengaruhi hasil dari sebuah usaha baik secara 
keseluruhan atau beberapa bagian saja. 

Peran Pemprov Jatim dan Pemkab Gresik 

Pemerintah Propinsi Jawa Timur dari informasi yang didapat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa 
Timur baru sebatas diperdakannya Kawasan Zonasi daerah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dan dari 
kegiatan field trip HAPPI Jawa Timur belum banyak yang dilakukan oleh Penprov Jatim dalam ikut 
serta dalam mengembangkan eco-wisata mangrove, berikut ini kontribusi yang dilaksanakan; 

Tabel 1. Peran Pemprov Jatim dan Pemkab Gresik 

No Stakeholders Kunci Kontriusi Analisis Penilaian 

1 Pemkab/Pemprov Penetapan status hokum 
kawasan (RTRW) 

Sudah dilakukan optimal 

  Mengembangkan kelembagaan 
masyarakat 

Sudah dilakukan belum 
optimal 

  Penataan zonasi kawasan (papan 
peta, penunjuk lokasi) 

Sudah dilakukan belum 
optimal 
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  Promosi wisata Sudah dilakukan belum 
optimal 

  Peningkatan SDM Sudah dilakukan belum 
optimal 

  Peningkatan sarana prasarana 
pendukung wisata 

Belum dilakukan 

  Penyusunan rencana pengelolaan 
jangka menengah dan panjang 

Sudah dilakukan belum 
optimal 

Sumber: Pengolahan Data Primer 

Peran Pemerintah Propinsi Jatim yaitu sudah ditetapkannya atau sudah diterbikannya RTRW yang 
baru, sehingga lokasi peruntukan untuk lokasi budidaya dan peruntukan yang lain sudah lebih jelas. 
Sedangkan untuk penetapan daerah konservasi dan eco-wisata sedang diuupayakan minimal melalui 
SK Bupati untuk dipakai sebagai dasar pengelolaan Banyuurip Mangrove Centre. Adapun untuk 
penataan zonasi belum dilakukan karena hal tersebut perlu dilakukan studi lebih mendalam sehingga 
tidak menimbulkan konflik antara penggiat BMC dengan masyarakat yang menggunakan laut sebagai 
sumber penghidupan. 

Peran Pemerintah Desa 

Dari informasi yang diperoleh dari kepala desa menyebutkan bahwa misi utama untuk meningkat gairah 
ekonomi selain penghasilan dari nelayan adalah dengan meningkatkan pengelolaan BMC sebagai 
sumber penghasilan masyarakat Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah. Berikut ini di tampilkan 
peran desa dalam meningkatkan kemampuan BMC dalam mengelola distinasi eco-wisata, termasuk 
didalamnya dalam bentuk fisik. 

Tabel 2.  Peran Pemerintah Desa 

No Stakeholders Kunci Kontriusi Analisis Penilaian 

1 Pemerintah Desa Pengelolaan kawasan wisata 
(pelaku ekowisata) 

Sudah dilakukan optimal 

  Pemberdayaan masyarakat Sudah dilakukan belum 
optimal 

  Pelestarian lingkungan Sudah dilakukan belum 
optimal 

  Promosi dan diversifikasi wisata Sudah dilakukan belum 
optimal 

  Inisiasi kebijakan lokal Sudah dilakukan belum 
optimal 

  Monitoring Kelestarian lingkungan Belum dilakukan 

  Pengawasan dan pencegahan 
kerusakan 

Sudah dilakukan belum 
optimal 

Sumber: Pengolahan Data Primer 

Peran Industri dan Perguruan Tinggi 

Banyak yang sudah dilakukan oleh industry dan perguruan tinggi dalam ikut serta mengembangkan 
disnitasi eco-wisata BMC, dari hasil wawancara dengan suffi staf Desa Banyuurip dan Pak Mughni,  
perguruan tinggi yang sudah terlibat antara lain UB, UTM, Unair, UNMUH Gresik, berikut ini kegiatan 
yang dilakukan baik industry dan perguruan tinggi; 

Tabel 3. Peran Industri dan Perguruan Tinggi 

No Stakeholders Kunci Kontribusi Analisis Penilaian 

1 Industri (PGN SAKA) CSR pembangunan fasilitas 
pendudkung ekowisata 

Sudah dilakukan optimal 

  Pemberdayaan ekonomi 
masyarakat 

Sudah dilakukan belum 
optimal 

2 Akademisi/Peneliti Studi keanekaragaman hayati Sudah dilakukan belum 
optimal 

  Studi daya dukung lingkungan 
untuk ekowisata 

Belum dilakukan 



Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 
Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018 
 

184 
 

  Rekayasa social pengembangan 
ekonomi masyarakat 

Belum dilakukan 

  Menemukan solusi-solusi 
pengelolaan berinovasi pada 
kelestarian keanekaragaman 
hayati dan budaya 

Belum dilakukan 

  Pendampingan masyarakat Sudah dilakukan belum 
optimal 

Sumber: Pengolahan Data Primer 

Upaya masyarakat nelayan mengelola hutan mangrove di pesisir desa Banyuurip dimulai sejak tahun 
2011. Berbagai lembaga telah membantu pengembangan dan konservasi hutan mangrove Banyuurip, 
seperti PT PGN Saka, PT Barata Gresik, TNI, perguruan tinggi untuk memberikan penyuluhan, dan 
sebagainya. Dari lembaga-lembaga tersebut, PGN Saka yang sering membantu secara terus-menerus, 
tidak hanya untuk masyarakat nelayan tetapi juga untuk masyarakat desa-desa lain di Kecamatan 
Ujungpangkah. Dana bantuan diambilkan dari dana CSR PGN Saka. Khusus untuk bantuan kepada 
masyarakat nelayan Banyuurip, PGN Saka tidak hanya membantu usaha konservasi mangrove tetapi 
juga membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberian bantuan beasiswa pendidikan, dan 
pembangunan infrastruktur desa seperti pos kamling dan mushola. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Partisipasi masyarakat dan beberapa peran stakeholder seperti SKK Migas, PT Bharata, Perguruan 
Tinggi dan lainnya merupakan aspek penting yang menjadi pilar utama dan kunci keberhasilan dalam 
konservasi hutan mangrove di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik 
terutama diarahkan ke Banyuurip Mangrove Centre (BMC). Kesadaran dan partisipasi masyarakat 
serta peran para stageholder dalam pengelolaan secara benar konservasi mangrove di Desa Banyuurip 
merupakan bentuk partisipasi positip. 

Stakeholders yang terlibat di dalam pengembangan BMC eco-wisata   stakeholders fasilitator yang 
bersifat memfasilitasi dan mencukupi kebutuhan dalam mengembangkan BMC. Pola kerjasama 
stakeholders dalam pengembangan objek wisata BMC bersifat sukarela dan “give and take”, 
sedangkan faktor-faktor yang menghambat para stakeholders dalam upaya mengembangkan objek 
wisata pantai karang jahe ialah kepastian status zonasi mangrove, anggaran, sumber daya manusia, 
pola pikir, regulasi, promosi pariwisata, dan kerjasama antar stakeholders 

Saran 

Mengingat besarnya potensi mangrove yang ada sehingga perlunya peningkatan pengelolaan 
mangrove berbasis eco-wisata. Oleh karena itu, penataan dan pengelolaan eco-wisata perlu 
ditingkatan seperti; 
1. Perlu ditingkatkan kerjasama antar stakeholders dalam rangka mewujudkan BMC sebagai salah 

satu distinasi eco-wisata di Jawa Timur yang lebih dikenal dan menjadikan paket wisata dengan 
distinasi wisata lainnya; 

2. Penataan kelembagaan yang professional dan modern untuk menyongsong distinasi eco-wisata 
khususnya dalam menarik wisatawan yang lebih luas dan sebagai pundi-pundi penghasilan 
masyarakat lokal dan kesejahteraan pada ummnya; 

3. Penataan dan pengembangan distinasi eco-wisata untuk lebih nyaman dan informatif seperti: 
penataan PKL, Lay out wisata dan fasilitas lainnya. 
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