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Melindungi ekosistem mangrove di Indonesia dapat membantu masyarakat pesisir, perekonomian nasional, dan lingkungan dunia.

Mangrove menyerap emisi 
karbon dalam jumlah besar serta 
mencegah perubahan iklim. 
Mangrove menyimpan sekitar

Mangrove, untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia dan Planet Bumi

Mangrove memberikan perlindungan di garis pantai 
dari berbagai bencana terkait iklim maupun lainnya, seperti 
badai dan tsunami. Mangrove juga mengurangi risiko 
banjir, penggenangan, dan erosi. Perlindungan yang 
diberikan mangrove diperkirakan bernilai sekitar 

USD 243 juta setiap tahunnya.6

bagi perekonomian Indonesia, dengan fungsi sebagai tempat pemijahan berbagai 
spesies penting untuk perdagangan komersial dan ketahanan pangan Indonesia.
Mangrove juga merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir, salah 
satu kelompok paling rentan di Indonesia.

Ekosistem mangrove berkontribusi setidaknya 

USD 1,5 miliar5

 
20%

spesies mangrove
sejati.4 92 CO2

Mangrove di Indonesia terkonsentrasi di Pulau1 Sumatra, Kali-
mantan dan Papua dengan total lahan mangrove sehat seluas 
2,67 juta hektar pada tahun 2019.2

Indonesia merupakan rumah bagi                         dari seluruh 
luasan mangrove dunia (3,31 juta hektar)3, dengan 
spesies mangrove yang juga paling beragam dengan

3,1 miliar metrik ton karbon (setara dengan emisi 
gas rumah kaca dari pemakaian sekitar 2,5 miliar 
kendaraan bermotor selama satu tahun), sekitar 
lima kali lebih besar dibandingkan hutan lahan tropis 
(per satu area).7

1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK), 2014 
2 KHLK, 2019
3 KLHK, 2019
4 Sukarjo & Alongi, 2012
5 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2015
6 Menendez et al, 2020
7 Murdiyarso et al., 2015

atau 21 triliun rupiah per tahun
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Sayangnya, keberadaan mangrove 
terancam akibat alih fungsi lahan

Tantangan Saat Ini

Dengan berbagai ancaman ini, 
Indonesia perlu segera menghentikan 
deforestasi mangrove dan mengelola 
mangrove secara lebih berkelanjutan.
Selain konservasi mangrove, Indonesia telah memiliki target 

untuk melakukan restorasi mangrove dalam 
skala besar. Indonesia berkomitmen untuk merestorasi 

600.000 hektar mangrove dalam empat tahun.12

Lebih dari 50%
berada dalam keadaan 

terdegradasi.9hektar mangrove (sekitar tiga 
perempat luas Jakarta).8

Setiap tahunnya, Indonesia kehilangan

50.000lebih dari

Lahan mangrove terutama dialihfungsikan untuk 

pembukaan lahan untuk budi daya (50% dari total
lahan, terkonsentrasi di Pulau Kalimantan dan

Sulawesi)10, pembukaan lahan untuk kelapa sawit 

(
Sumatra)
16% 

11
dari total lahan, terkonsentrasi di Pulau
 , dan pembangunan area pesisir untuk 
ekspansi lahan perkotaan. 

8 Adi et al., 2020
9 KLHK, 2015
10 Richards and Friess et al., 2016

11 Richards and Friess et al., 2016
12 Peraturan Presiden Nomor 120/2020 tentang Badan
Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)



Mencegah alih fungsi mangrove dengan menerapkan perencanaan 
wilayah dan Kawasan Konservasi Perairan.

Meningkatkan dan memperluas program restorasi melalui kerja 
sama dengan masyarakat dan sektor swasta.

Pembiayaan yang berkelanjutan untuk program restorasi 
mangrove dalam rangka mencegah alih fungsi mangrove 
melalui rencana pengelolaan dan peraturan. 

Mekanisme pembiayaan yang inovatif seperti perdagangan 
karbon untuk karbon biru (karbon yang tersimpan dalam 
mangrove), skema asuransi banjir, pembiayaan atas jasa 
ekosistem oleh sektor swasta, dan mekanisme lainnya terkait 
pembayaran berbasis hasil, seperti dana karbon yang dapat 
mengimbangi biaya dan memberikan pemasukan tambahan 
bagi masyarakat.

Memanfaatkan solusi keuangan yang inovatif

Memantau dan membuat pelaporan akan mangrove, 
beserta penghitungan nilai ekonominya

Memperkuat koordinasi antarinstitusi dengan memperjelas peran, 
pengaturan institusi, dan memastikan kebijakan dan mandat sudah 
selaras dan mendukung koordinasi pengelolaan mangrove secara 
efisien.

Memperkuat koordinasi antarinstitusi

Menghentikan deforestasi mangrove 

Memperluas program restorasi

Melibatkan masyarakat secara aktif demi tercapainya 
pengambilan keputusan yang lebih baik dan pendekatan yang 
tepat untuk restorasi dan mata pencaharian. Masyarakat dapat 
memanfaatkan mangrove untuk pariwisata, silvo-akuakultur, atau 
pengelolaan hasil mangrove secara berkelanjutan seperti untuk 
madu dan buah-buahan.

Melibatkan masyarakat

Informasi
lebih lanjut:

Kus Prisetiahadi, Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan, Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | kus.prisetiahadi@maritim.go.id 

Andre Aquino, Senior Environmental Specialist, World Bank | adeaquino@worldbank.org  

Bagaimana Kita Dapat Melindungi Mangrove
dengan Lebih Baik?

Komitmen Bank Dunia

Bank Dunia mendukung Indonesia dalam misi  pengelolaan mangrove melalui 
program Oceans MDTF dan program COREMAP. Berbagai program tersebut 
berupaya menyediakan landasan bagi pengelolaan mangrove yang berhasil, 
termasuk pembuatan indeks kesehatan mangrove melalui COREMAP, serta studi 
penghitungan dan penilaian modal alam, pembiayaan oleh sektor 
swasta, perencanaan wilayah laut, penguatan sistem tata kelola perikanan 
tradisional, serta solusi program mata pencaharian alternatif dan dukungan 
sosial untuk penanggulangan kemiskinan. 

Rekomendasi Investasi dan Kebijakan

Menggunakan teknologi pemetaan spasial terkini untuk memantau 
dan melaporkan tutupan mangrove serta laporan lapangan untuk 
memantau kondisi mangrove (keanekaragaman hayati, parameter 
hidrologi, dan lainnya).

Menaksir nilai ekonomi mangrove menggunakan penghitungan 
sumber daya alam, sehingga mangrove dapat dipertimbangkan 
dalam proses pembuatan kebijakan 

Sebagai bagian dari program COREMAP-CTI, Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengembangkan teknologi web 
dan Android untuk memantau dan mengumpulkan data 
terkait mangrove dari masyarakat. Data tersebut akan 
digunakan untuk memperkaya Indeks Kesehatan Mangrove. 

Bank Dunia saat ini tengah mempersiapkan program Lautan 
Sejahtera (Lautra) untuk meningkatkan pengelolaan mangrove 
dan memperluas restorasi mangrove.




