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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mangrove merupakan vegetasi pantai tropis &sub-tropis yang didominasi 

oleh berbagai spesies mangrove yang bisa tumbuh dan berkembang di daerah 

pasang surut, berlumpur, serta berpasir. Akan tetapi, tidak semua pantai bisa 

ditumbuhi mangrove oleh karena pertumbuhannya yang memiliki persyaratan, 

seperti kondisi pantai yang terlindungi dan relatif tenang, dan mendapat sedimen 

dari muara sungai menurut Rahim et al. (2017). Menurut Waryono (2008) Hutan 

mangrove merupakan salah satu bentuk ekosistem hutan yang unik dan khas, 

terdapat di daerah pasang surut di wilayah pesisir, pantai, dan atau pulau-pulau 

kecil, dan merupakan potensi sumberdaya alam yang sangat potensial. Hutan 

mangrove memiliki nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi, tetapi sangat rentan 

terhadap kerusakan apabila kurang bijaksana dalam mempertahankan, melestarian 

dan pengelolaannya. 

Mangrove juga tersebar dipesisir pantai timur Indonesia. Indonesia 

merupakan negara dengan kekayaan hayati yang sangat tinggi, baik flora maupun 

fauna yang berada didarat ataupun laut. Indonesia juga dikenal sebagai negara 

yang memiliki keanekaragaman suku, ras, bangsa maupun agama yang tersebar 

diseluruh kepulauan Indonesia. Setiap suku, ras ataupun agama memiliki 

pengetahuan tradisional yang berbeda-beda dalam pemanfaatan tumbuhan untuk 

keperluan sehari-hari. Pengetahuan ini biasanya diajarkan secara turun-temurun 

dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah pemanfaatan tumbuhan yang ada 

disekitar tempat hidupnya yang dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan istilah 

etnobotani. Secara sederhana etnobotani dapat didefinisikan sebagai suatu bidang 

ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik secara menyeluruh antara 

masyarakat lokal dengan alam lingkungannya meliputi sistem pengetahuan 

tentang sumber daya alam tumbuhan (Hakim, 2014). tumbuhan berguna 

merupakan segala jenis tumbuhan yang memberikan manfaat bagi manusia, 

hewan dan makhluk lainnya (Suryadarma, 2008).  

Menurut Handayani (2015) pemanfaatan tumbuhan (etnobotani) memiliki 

banyak kepentingan, diantaranya kepentingan ekonomi dan budaya. Setiap 

masyarakat lokal memiliki pengetahuan yang berbeda dalam kegiatan penggunaan 
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dan pengelolaan sumberdaya alam sesuai adat dan budayanya. Menurut Fakhrozi 

(2009) masyarakat suku Melayu Tradisonal yang ada di sekitar Taman Nasional 

Bukit Tigapuluh sedikitnya memanfaatkan ± 266 spesies tumbuhan yang termasuk 

kedalam 94 famili. Kegiatan penggunaan dan pengelolaan sumberdaya alam 

berbasis budaya yang dilakukan oleh masyarakat lokal disebut juga dengan 

kearifan tradisional. Melalui kearifan tradisional yang dimiliki, masyarakat lokal 

secara langsung maupun tidak langsung telah ikut berkontribusi dalam 

melaksanakan kegiatan konservasi terhadap alam sekitarnya.  

Pesisir pantai Kecamatan Nipah Panjang merupakan bagian dari Cagar 

Alam Hutan Bakau Pantai Timur (CAHBPT) yang ditunjuk sebagai kawasan 

konservasi dengan fungsi sebagai Cagar Alam berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Pertanian nomor : 507/Kpts-Um/6/1981 tanggal 14 Juni 1981 dengan luas 

6.500 Hektar. Kecamatan Nipah Panjang memiliki mangrove yang cukup luas 

sehingga memungkinkan banyaknya pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat 

pesisir. Kecamatan Nipah Panjang berada di Kabupaten Tanjung Tabung Timur 

Provinsi Jambi yang memiliki 5.532 kepala keluarga dan memiliki jumlah 

penduduk 25.580 jiwa dengan suku bangsa yang berbeda (BPS Kab. Tanjung 

Jabung Timur. 2017). Adanya perbedaan suku dapat menimbulkan perbedaan 

pengetahuan tentang memanfaatkan tumbuhan berguna. Menurut informasi dari 

Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jambi (BKSDA Jambi), masyarakat di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya yang berada sekitar pesisir kawasan 

mangrove yang memanfaatkan tumbuhan dari hutan mangrove sebagai sumber 

mata pencarian seperti Rhizopora apiculata yang dimanfaatkan sebagai bahan 

bangunan dan kayu bakar (Ali BKSDA Jambi, komunikasi pribadi). Kegiatan 

pemanfaatan tumbuhan ini dapat membantu masyarakat dalam memperoleh 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka perlu adanya 

informasi mengenai potensi tumbuhan berguna yang ada di kawasan mangrove 

CAHBPT khususnya kecamatan Nipah Panjang. 

Jenis pemanfaatan tumbuhan berguna yang berpotensi dapat menjadi 

sumber pendapatan dari masyarakat sekitar mangrove Kecamatan Nipah Panjang 

yang akan dilakukan ditiga desa pesisir, yaitu tumbuhan obat, tumbuhan hias, 

aromatik, penghasil pangan, penghasil minuman, penghasil pakan, penghasil 
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pestisida nabati, penghasil pewarna tanin, untuk upacara adat, penghasil kayu 

bakar, penghasil bahan bangunan, penghasil tali anyaman dan kerajinan. 

Berdasarkan hasil studi etnobotani yang dilakukan Setiawan (2018), mangrove 

yang digunakan oleh masyarakat Suku  Makassar  di  Pulau  Tanakeke  sebanyak  

11  family  dan  13 spesies, berkhasiat medis sebanyak 7 spesies, bahan makanan 

sebanyak 4 jenis, serta terdapat 6 spesies yang digunakan untuk arang, kayu bakar, 

alat tangkap ikan dan tiang pancang  rumput laut dan kayu bahan bangunan. Oleh 

karena itu perlu dikaji potensi tumbuhan berguna, baik melalui kajian etnobotani 

maupun pengamatan langsung potensi tumbuhan berguna di kawasan CAHBPT 

khususnya kecamatan Nipah Panjang agar dapat terdokumentasi dan terjaga untuk 

generasi selanjutnya. Berdasarkan informasi diatas, perlu dilakukan penelitian 

mengenai “Etnobotani Dan Jenis Tumbuhan Berguna Pada Masyarakat Sekitar 

Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur”. 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Mengetahui jenis-jenis tumbuhan berguna di ekosistem Mangrove Cagar Alam 

Hutan Bakau Pantai Timur di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur. 

2) Mengetahui tumbuhan mangrove apa saja yang dimanfaatkan, bagian yang 

digunakan serta cara pengolahannya dan penggunaannya oleh masyarakat 

disekitar Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur. 

3) Mengetahui perbedaan pemanfaatan jenis tumbuhan berguna antar suku-suku 

yang ada di Kecamatan Nipah Panajang Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

1.3 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi 

kepada instansi terkait tentang jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat sekitar mangrove di Kecamatan Nipah Panjang, memberikan 

pengetahuan baru bagi peneliti dan bagi pembaca lainnya, serta memberikan 

informasi ilmiah dan menambah pengetahuan tentang tumbuhan yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar mangrove di Kecamatan Nipah Panjang. 


