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Jejak Mangrove Bontang ditulis 
berdasarkan hasil observasi Yayasan 
BIKAL sejak tahun 2000. Melihat 
kondisi yang semakin memprihatinkan, 
pada tahun 2010 diputuskan untuk 
mencatat beberapa temuan penting dan 
mendokumentasikannya ke dalam 
bentuk buku. 

Berangkat dari ingatan para penyusun 
sejak era 70-an,  kondisi mangrove 
di Bontang  masih lebat dan tinggi-
tinggi. Fakta sekarang tegakan pohon 
asli sudah tidak ada lagi, bahkan 
beberapa tepi darat sudah tidak ada 
pohon mangrovenya. Berdasarkan dua 
hal tersebut,  kami yakin bila tidak 
ada kebijakan yang  jelas dan tegas, 
maka cerita mangrove akan sama 
dengan cerita dinasourus, tinggal 
kenangan. Dokumentasi ini diharapkan 
dapat menjadi informasi awal dalam 
pengambilan keputusan sekaligus bahan 
pendidikan lingkungan hidup bagi 
pelajar, mahasiswa, dan masyarakat 
umum. Untuk itu, bentuk  dan tata 
letak dibuat lebih menarik dan dapat 
mencakup kebutuhan tersebut.

Judul buku ini juga mewakili 
kegelisahan kami terkait kurangnya 
keberpihakan kebijakan pembangunan 
terhadap kawasan yang sangat 
penting bagi Bontang yang 70% 
wilayah administrasinya adalah laut. 
Melalui buku ini kami berharap adanya 
reorientasi kebijakan pembangunan 
oleh pemerintah dan lebih tepat dalam 
implementasi pentingnya menjaga 
dan melestarikan hutan mangrove. 
Kami berharap, generasi berikutnya 
dapat melihat dan menerima manfaat 
dari hutan mangrove, bukan hanya 
jejaknya. Karena jelas, dari  jejak yang 
kami temukan, jenis mangrove yang ada 
sangat banyak.

Ucapan terima kasih disampaikan 
kepada semua pihak yang telah 
mendukung dan membantu dalam 
proses pengambilan data sampai dengan 
penulisan buku ini, terutama kepada 
Pemerintah Kota Bontang, Manajemen 
PT Badak NGL, Yayasan BIKAL, Kelurahan 
Bontang Lestari dan masyarakat yang 
bermukim di pesisir Kota Bontang.

Dalam pengambilan data dan 
penyusunan buku ini disadari banyak 
kekurangan, sehingga masukan 
sistematis sangat diperlukan.

Salam

PENYUSUN

KATA PENGANTAR



SAMBUTAN
Walikota Bontang

Adi Darma

Kekayaan keanekaragaman hayati yang 
dimiliki oleh Kota Bontang, sebagian 
besar berada di kawasan hutan kota, 
hutan lindung dan di wilayah pesisir. 
Berbagai macam tipe flora dan fauna 
yang ada di kawasan tersebut di 
antaranya adalah orangutan, rusa 
sambar, bekantan, buaya muara, burung 
Kuntul Perak, pohon ulin, pohon gaharu, 
pasak bumi, Tumbuhan Paku-Pakuan, 
mangrove, padang lamun dan terumbu 

Assalamu’alaikum warahmatullahi 
wabarakatuh

karang. Hutan mangrove merupakan 
aset bagi pembangunan nasional dan 
daerah sehingga diperlukan pengelolaan 
secara terpadu, baik antar sektor 
maupun tingkat pemerintahan.

Kebijakaan pemerintah Kota Bontang 
dalam rangka perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup telah 
dituangkan didalam dokumen RPJMD 
2011-2016 di antaranya yaitu dengan 
menetapkan program rehabilitasi 
hutan lindung seluas 400 hektar, hutan 
mangrove seluas 150 hektar 
dan tranplantasi terumbu karang 
seluas 10 hektar.

Tanggung jawab memelihara kelestarian 
fungsi lingkungan hidup serta 
mengendalikan kerusakan lingkungan 
hidup merupakan kewajiban setiap 
orang. Saya berharap peran aktif 
kalangan perusahaan, LSM, masyarakat 
dan stakeholder lainnya untuk 
berpartisipasi menjaga kelestarian Hutan 
Mangrove Kota Bontang.
Semoga terbitnya buku Jejak Mangrove 
Bontang ini dapat memberikan manfaat 
bagi kita semua.

Wassalamuaikum warahmatullahi 
wabarakatuh



SAMBUTAN
Precident Director & CEO PT Badak NGL

Nanang Untung

Sebagai  salah  satu industri pencairan 
gas alam  terbesar di dunia dengan 
predikat a worlddass  energy  
company, manajemen PT Badak  NGL 
menempatkan  lingkungan sebagai 
salah  satu nilai  dasar untuk mencapai 
misi dan visi perusahaan. Sejak awal 
berdirinya  perusahaan  ini  takkala  
Republik   tercinta  belum mewajibkan 
pengelolaan lingkungan, PT Badak  
NGL telah melakukan apa  yang 
disebut dengan Environemtal Impact 
Assessment “EIAH” yang pada akhirnya 
diundangkan di Indonesia menjadi 
Analisis Dampak Lingkungan atau kita 
kenal dengan sebutan AMDAL.

Dalam  pengoperasiannya PT Badak  
NGL selalu menekankan pentingnya 
pelestarian daya  dukung lingkungan 
untuk  kelangsungan kehidupan 
masa  depan yang  lebih  baik. Dengan 
demikian dalam  rangka  meningkatkan 
dan  memperluas pemahaman mengenai 
pentingnya konservasi hutan mangrove, 
maka  menjadi  kewajiban PT Badak NGL 
untuk  mendukung usaha penyebaran 
informasi pentingnya hutan mangrove 
bagi  masyarakat Bontang dan  Kaltim  
khususnya serta  masyarakat Indonesia 
pada  umumnya, sehingga  pada 
akhirnya dapat  meningkatkan dan 

mempertahankan  daya   dukung 
hutan  mangrove  untuk   kelangsungan 
kehidupan di masa  depan yang sangat 
bermanfaat baik bagi masyarakat, 
pemerintah 
maupun perusahaan.

Buku ini sangat bermanfaat dan atas 
nama Manajemen PT Badak NGL 
mengucapkkan selamat atas terbitnya 
buku Jejak Mangrove Bontang.
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Letak Kota Bontang di pesisir dan 
berbatasan langsung dengan Selat 
Makassar menjadikan ekosistem 
mangrove sangat penting untuk 
menopang berbagai aspek 
kehidupan sosial, ekonomi, 
budaya, pelestarian lingkungan 
sampai keamanan.



11LATAR BELAKANG

Bontang salah satu daerah otonom di 
propinsi Kalimantan Timur, berbatasan 
dengan Kutai Timur (Utara), selat 
Makassar (Timur), Kabupaten Kutai 
Kartanegara (Selatan dan Barat). 
Terletak antara 117’21’-117’29’ (Bujur 
Timur) dan 0’01-0’011 (Lintang Utara) 

Kota Bontang terletak di pantai Timur 
Kalimantan Timur yang landai dan 
bermuara pada beberapa sungai yang 
membentuk teluk, rawa, laguna, dan 
pulau-pulau kecil. Kondisi biofisik ini 
merupakan habitat dan tipe hutan 
mangrove. Hutan mangrove di Bontang 
merupakan kesatuan wilayah daratan 

pulau Kalimantan yang berada di 
ekosistem tanah kering dengan berbagai 
bentuk penggunaan lahan.  

Berdasarkan laporan survey BIKAL, 
BEBSiC, dan Badan Lingkungan Hidup 
Kota Bontang (2003) untuk penentuan 
maskot flora fauna Kota Bontang, 
vegetasi yang mendominasi hutan 
mangrove dan pantai Kota Bontang 
adalah bakau (Rhizophora sp.), Api-Api 
(Avicenia Sp.), Bius/ tancang (Brugueira 
sp.), Rambat Laut (Sonneratia,sp.), 
Cemara (Casuarina sp.), dan Teruntum 
(Luminitzera littorea).
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Kota Bontang memiliki panjang pantai 
sekitar 14 km yang awalnya merupakan 
kawasan hutan mangrove. Seiring 
dengan perkembangan pembangunan, 
kawasan tersebut, saat ini telah banyak 
difungsikan sebagai kawasan industri, 
tambak, pembangunan  sarana umum 
(pelabuhan, rekreasi) dan pemukiman. 

Keberadaan hutan mangrove bagi Kota 
Bontang sangat penting karena  luas 
wilayah administrasinya lebih dari 70% 
merupakan wilayah laut. Selain sebagai 

penopang ekonomi, social, budaya, 
kesehatan dan budaya masyarakat,  
mangrove juga sebagai benteng kota 
yang berbatasan langsung 
dengan selat Makassar. 

Kawasan mangrove ini juga melindungi 
dua perusahaan vital negara yang 
cukup rentan dengan berbagai ancaman 
kemanan, termasuk ancaman alam 
karena terletak di wilayah pesisir. 

Wilayah pesisir merupakan salah satu 
kawasan yang memiliki produktivitas 
hayati tertinggi (Dahuri, 2000). Perairan 
pesisir (coastal waters) daerah tropis, 
mendapatkan masukan unsur hara 
(nutrients) dari daerah melalui aliran 
air sungai dan air pemukaan (run 
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off) ketika hujan serta siraman sinar 
matahari sepanjang tahun. Kondisi ini 
yang menyebabkan eksosistem pesisir 
seperti mangrove berkembang 
di wilayah pesisir.

Produktivitas yang tinggi tersebut 
karena mangrove memiliki struktur 
fisik dan menyediakan makanan bagi 
organisme lain, terutama bagi ikan yang 
dapat dikonsumsi oleh masyarakat lokal 
bahkan dieksport. Pada saat pasang 
surut, nutrisi yang dihasilkan mangrove 
menyebar lebih jauh ke bagian 
ekosistem pesisir lainnya. Sebagian besar 
mikrofauna dan makrofauna di hutan 
bakau dan daerah pesisir sekitarnya 
yang tergantung pada produksi 
serasah dari hutan mangrove.
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Ekosistem mangrove merupakan bagian 
sangat penting dalam ekosistem wilayah 
pesisir di Bontang, seperti padang 
lamun (seagrass  beds) yang merupakan  
tempat pemijahan (spawning grounds) 
dan tempat asuhan (nursery grounds) 
bagi kebanyakan biota laut, seperti 
ikan, udang, kepting, dan moluska yang 
menjadi sumber penghidupan bagi 
nelayan tradisional Bontang sejak dulu.

Selain berbagai jenis ekosistem tersebut, 
wilayah mangrove dan ekosistemnya 

juga sangat kaya akan produser lainnya 
seperti fitoplankton (micro algae) dan 
rumput laut (macro algae = seaweeds) 
yang merupakan makanan utama 
berbagai jenis ikan. Hal ini wajar bila 
85% hasil tangkapan ikan di dunia 
berasal dari perairan pesisir/ perairan 
dangkal/ continental shel) (FAO, 1993); 
dan hampir 90% dari biota laut tropis 
atau seluruh daur hidupnya bergantung 
pada ekosistem wilayah pesisir (Poerwito 
dan Naam, 1979; Berwick,1982; 
Turner,1985; dan Gracia,1992).

Rantai Makanan Ekosistem Mangrove
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Di Bontang sendiri, wilayah pesisir 
sebagi ekosistem hutan mangrove 
sangat penting dalam menunjang 
sektor ekonomi nelayan tradisional, 
baik sebagai wilayah tangkap maupun 

Data : DPKP Bontang 2010

budidaya. Dari banyaknya jenis ikan 
yang ditangkap nelayan menunjukkan 
peran hutan mangrove yang sangat 
penting. 
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Pengertian Mangrove
Menurut FAO, 1952, mangrove 
merupakan sekumpulan pohon 
dan semak yang tumbuh di bawah 
batas air tertinggi pada saat laut 
pasang.  
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Mangrove adalah tumbuhan formasi 
pesisir yang sangat kompleks dan 
dinamis. Istilah mangrove memiliki 
makna ganda, yang mungkin awalnya 
membingungkan, karena mengacu baik 
untuk spesies individu semak (misalnya, 
Acanthus) dan pohon, (Rhizopra sp.) 
serta komunitas yang terdiri dari satu 
atau lebih spesies (misalnya , berdiri 
kecil atau hutan) (Hutcings dan Saenger 
1987). Ia telah mengemukakan bahwa 
mangal adalah istilah yang lebih sesuai 
untuk menggambarkan komunitas 
mangrove (MacNae 1986; Chapman 
1975; Capman 1977; Tomlinson 1986), 
seperti yang ditunjukkan oleh Tomlinson 
(1986). Istilah mangal didefinisikan 
sebagai suatu komunitas tanaman 
yang ditandai dengan hubungan 
mereka dengan pasang surut dan tidak 
terpengaruh fluktuasi salinitas.

Di Bontang sendiri, istilah mangrove 
lebih dikenal dengan istilah bakau, 
terutama untuk mangrove sejati atau 
komponen utama seperti Rhizophora sp, 
yang tumbuh di tepi pantai. Sedangkan 
Nypa yang juga merupakan sebagai 
salah satu jenis mangrove tidak disebut 
sebagai bakau, tapi lebih dikenal 
sebagai tumbuhan yang tumbuh di tepi 
sungai. 

Mangrove berarti tumbuhan tropis dan 
komunitasnya yang tumbuh di daerah 
pasang surut. Daerah pasang surut 
adalah daerah yang mendapat pengaruh 
pasang surut dan terletak di sepanjang 
garis pantai, termasuk tepi laut, muara 
sungai, dan tepi sungai. 
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Mangrove terdiri dari berbagai famili 
tumbuhan yang berdaptasi pada 
lingkungan tertentu. Tomlinson 
(1986) membagi spesies mangrove 
dalam 3 komponen, yaitu komponen 
utama (major component), komponen 
tambahan (monir component), dan 
asosiasi mangrove (mangrove associates).

Komponen utama merupakan 
tumbuhan yang membentuk spesialisasi 
morfologis seperti akar udara dan 

mekanisme fisologi khusus lainnya 
untuk mengeluarkan garam agar dapat 
berdaptasi terhadap lingkungannya.

Komponen tambahan merupakan 
bagian yang tidak penting dari 
mangrove. Terdapat didaerah tepi dan 
jarang membentuk tegakan murni. 

Asosiasi mangrove merupakan 
kelompok tumbuhan yang tidak  ada 
dalam komunitas mangrove sejati, tapi 
bersama tumbuhan darat.  

Di Bontang, komponen yang lengkap 
masih ditemui di lokasi yang yang 
terdapat sungai, meskipun kondisinya 
sudah mengalami degradasi. 
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HABITAT MANGROVE DI 
KOTA BONTANG

Hutan mangrove di Kota Bontang 
terdapat di sepanjang garis pantai 
dan ditengah perairan laut yang 
membentuk pulau. Mangrove  dapat 
ditemukan di beberapa kelurahan yang 
berada di pesisir, meskipun luas dan 
kondisinya sudah terbatas. Dari jenis 
yang ditemukan (Survey BIKAL, 2010-
2011) masih terdapat komunitas ketiga 
komponen mangrove. 
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Namun dari kondisi ini menunjukkan, 
potensi jenis yang cukup lengkap 
sebelum tekanan pembangunan proyek 
pabrik dan berbagai jenis pemanfaatan 
lain sejak tahun 70-an sampai sekarang. 

Dalam survey tersebut, ditemukan 25 
jenis mangrove, baik komponen utama, 
tambahan, maupun asosiasi.

 Sebaran Habitat Komponen Mangrove 
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SaLe Ra RmRa Am RmRaNfXg RmRaBg RmRaNfXg Bg mix zone + Rhizhopora

PROFIL ZONASI HUTAN MANGROVE, KEL. BONTANG LESTARI

Baltim PagungN yerakatT lk . Kadere Sekendis Konpeyor Indominco

Habitat hutan mangrove di Bontang 
di temui beberapa tipe, misalnya yang 
cukup lengkap terdapat di kelurahan 
Bontang Lestari. Berdasarkan tipe 

Secara khusus, survey ini juga 
menemukan lingkungan hutan 
mangrove berdasarkan letaknya. 
Secara fisiografi, dalam treminologi  
penerapannya yang luas, logo dan 
snaker (1974) dan Thom (1982), 

mengenali enam jenis dasar 
habitat  terutama pada pengaturan 
phisiographic, yang merupakan fungsi 
dari kondisi lingkungan dan interaksi 
biologis.

tersebut menyebabkan sebaran jenis 
juga masih banyak, meskipun kondisinya 
juga sudah mengalami tekanan.
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Namun harus dicatat, bagaimanapun, 
bahwa skema klasifikasi didasarkan 
pada habitat  mangrove sederhana yang 

Hutan Mangrove di tengah laut. Habitat 
ini membentuk  pulau-pulau.; Karang 
Kiampo Kedindingan, pulau panjang. 
Namun hanya dua jenis yang ditemui, 

Hutan mangrove yang tumbuh di 
pinggir laut. Habitat ini terbentang 
disepanjang pesisir Bontang  bagian 
Selatan (kompeyor Batu bara Indominco 
Mandiri) sampai di Kawasan Industri 
KIE PT. Pupuk Kaltim dan pemukiman 
masyarakat Guntung. Pada kawasan ini, 

hutan mangrove dapat berkembang 
dengan cepat dan menjadi benteng 
daratan dari ombak . Pada bagian 
luar, jenis yang ada tetap didominasi 
Rhizopora, sp dan Soneratia, sp.

yaitu; Rhizophora, sp dan Soneratia, sp. 
Kendati demikian tempat ini menjadi 
habitat beberapa jenis  burung dan 
monyet. 

A. Coral Reef Overwas MF

B. Finger Mangrove Forest

terdiri dari tiga spesies mangrove, dan 
pengaturan penerapannya belum diuji 
secara kuantitatif.

Coral Reef
Overwas MF

Fringe Mangro ve Forest
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C. Basin Mangrove Forest

D. Scub Mangrove Forest

F. Riverina Mangrove Forest

Habitat mangrove ini terdapat pada 
cekungan yang menyerupai mangkok. 
Tipe habitat mangrove ini tumbuh 
disepanjang  sampai garis pantai 
dari pedalaman disepanjang saluran 
terestrial menuju pantai. Tanah 
lingkungan daerah ini berada di bawah 
pengaruh limpasan air tawar, sedangkan 
lingkungan yang kearah laut yang 
dipengaruhi pasar surut.

Tipe semak belukar merupakan tipe 
yang umumnya berasosiasi dengan 
daerah yang berpasir. Jenis mangrove 
yang mendominasi adalah Rhizophora.  

Wilayah tepi sungai merupakan 
habitat yang cukup lengkap jenis 
mangrovenya. Dalam survey ditemukan 
jenis yang masih beragam pada habitat 
ini, misalnya di Sungai Nyerakat dan 
Sekendis. 

Basin Mangrove Forest

Scub Mangrove Forest

Riverina Mangrove Forest
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PROFIL VEGETASI MANGROVE SUNGAI NYERAKAT

NyPi XgLe Rm NyXgRm Ra Rm Bg Bg Ra Rm

500 m 1000 m 1500 m 2000 m0 m

G. Hammock Mangrove Forest

Tipe jenis ini hampir sama dengan 
mangrove yang tumpuh pada cekungan, 
namun sedikit lebih tinggi. Tipe ini tidak 
ditemui di Bontang, bahkan di Indonesia 
belum ada dokumentasi yang memuat 
tentang tipe ini.

tHammock Mangrove Fores
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Chapman (1977) mengidentifikasi tujuh 
faktor lingkungan kunci yang sebagian 
besar, menentukan distribusi mangrove, 
yaitu temperatur udara, perlindungan 
pantai, arus, tipe substrat, pantai 
dangkal, air garam dan pasang.

1.   Temperatur. Iklim khatulistiwa 
lembab yang mendominasi seluruh 
banyak udara, kepulauan dan 
tempratures air mungkin memainkan 
peran relative kecil (jika itu semua) 
dalam menentukan distribusi 
mangrove dan penataan komunitas 
mangrove. Udara dan suhu air rata-
rata bulan terdingin di Indonesia 
jauh diatas nilai minimum yang 
diperlukan untuk pengembangan 
mangrove, yaitu, 20oC, dan 24oC 
masing-masing

2.   Perlindungan Pantai. Seluruh hutan 
bakau yang ada di pulau-pulau 
menjadi pelindung daratan dari 
hantaman ombak besar, terutama 
karena system pengakarannya. 
Chapman (1977) menyatakan bahwa 

mangrove umumnya tidak akan 
tumbuh di daerah di mana bibit tidak 
dapat berakar. Sementara ini tampak 
tidak logis, juga jelas bahwa di mana 
tindakan mencakup spektrum yang 
luas dari energi berfluktuasi harian, 
bulanan, dan tahunan, tergantung 
pada kondisi cuaca.  Bakau 
adalah tanaman kuat yang dapat 
menahan kekuatan siklon tropis, 
sebagian besar Nusantara Indonesia 
dipengaruhi oleh perubahan iklim 
musiman dan arah gelombang.

3.   Arus Samudra. Arus samudera 
penting bagi penyebaran mangrove, 
dan telah menjadi faktor utama 
dalam biogeografi mangrove. 
Namun, dampak dari arus kuat 
pantai panjang yang sering terjadi 
di banyak daerah kepulauan belum 
dipertimbangkan untuk kontribusi 
mereka terhadap perkembangan 
mangrove. Misalnya, hutan 
mangrove lebat pasang surut di 
pulau Samama sering tersapu oleh 
arus pasang surut dari kecepatan 
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tinggi saat ini sebesar 1 m.sec-1. 
Kelimpahan bibit Rhizophora,  
menunjukkan bahwa kecepatan 
tinggi saat ini tidak mencegah 
pembentukan mangrove.

4.  Tipe substrat. Sebagian besar 
mangrove yang luas di Kalimantan 
berhubungan dengan lumpur dan 
endapan fluvial berlumpur. 

5.   Pantai Dangkal. Chapman (1977) 
menunjukkan bahwa hutan 
mangrove yang luas yang selalu 
berhubungan dengan pantai dangkal 
dan landai panjang sampai di lepas 
pantai.

6.   Salinitas. Mangrove adalah 
kelompok tanaman yang mampu 
berkembang dalam kondisi salinitas 
yang tinggi. Bakau halophytic, 
tanaman phanerogamic mampu 
bertahan di lingkungan pesisir sering 
digenangi oleh air laut. Banyak 
spesies mangrove, seperti Rhizophora 
stylosa, dapat mentoleransi 
konsentrasi natrium klorida (garam) 
yang sangat tinggi, dan sering 
ditemukan di lepas pantai.

7.    Pasang Surut. Menurut Chapman 
(1977), semakin besar kisaran 
pasang surut, semakin besar pula 
rentang vertikal yang tersedia untuk 
komunitas mangrove. Namun, 
topografi lokal (tanah elevasi dan 
kemiringan pantai) memainkan 
peranan penting juga. Kebanyakan 
pertumbuhan  mangrove yang luas 
terjadi pada pantai dangkal, garis 
pantai landai dan dataran aluvial 
datar. Hal ini terjadi di Bontang, 
dimana hutan mangrove sampai 
10 km dari garis pantai kearah 
darat. Contoh yang mudah untuk 
menggambarkan hal ini adalah 
kawasan hutan mangrove dari 
Bontang Kuala kearah Api-api (SMUN 
1 Bontang)  yang masih ditemui jejak 
mangrove, termasuk asosiasi dan 
jenis paku laut. Kondisi sama juga 
terlihat di Rawah Indah sampai Bukit  
Indah.
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2.3.  Pemanfaatan Kawasan 
Mangrove di Kota Bontang

Luas wilayah Bontang yang lebih 
tujuh puluh persen merupakan laut 
dan letaknya yang berada di pesisir, 
menjadikan kota pengolah gas alam 
dan pupuk ini rentan dengan beberapa 
dampak menurunan daya dukung 
lingkungan. 

Tingginya kebutuhan lahan untuk   
pembangunan, termasuk pemukiman 

masyarakat, sarana umum, kawasan 
industri dan dunia usaha lainnya 
menjadi polemik. Bukan hanya 
bagaimana upaya pelestarian dan 
rehabilitasi kawasan yang rusak tapi 
juga menyangkut penegakan hukum.
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PEMANFAATAN OLEH 
MASYARAKAT
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3.1. Kondisi Masyarakat

Terbatasnya kawasan yang 
dapat dimanfaatkan masyarakat 
sebagai kawasan pemukiman 
mengakibatkan pengalihan fungsi 
kawasan mangrove menjadi 
kawasan pemukiman masyarakat 
di pesisir, bahkan sampai di tengah 
laut. 
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Terbatasnya kawasan yang dapat 
dimanfaatkan masyarakat sebagai 
kawasan pemukiman mengakibatkan 
pengalihan fungsi kawasan mangrove 
menjadi kawasan pemukiman 
masyarakat di pesisir, bahkan sampai di 
tengah laut. 

Pertumbuhan pemukiman masyarakat 
di pesisir awalnya karena ketidaktahuan 
masyarakat terkait adanya larangan 
penguasaan lahan di kawasan 

mangrove, namun saat ini  terbatasnya  
ada pilihan bagi nelayan. Dari 
pengamatan BIKAL sejak 2000, kegiatan 
ekonomi bahkan berkembang cepat 
di pesisir kota yang menciptakan 
kantong-kantong pemukiman nelayan 
dan masyarakat yang membawa kesan 
kumuh, sanitasi buruk, rawan kebakaran 
dan beberapa bagian sulit diakses oleh 
pelayanan public.
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3.2. Mangrove dan Masyarakat

Masyarakat di pesisir, terutama yang 
masih bermukim di tengah laut masih 
sangat tergantung dengan hutan 
mangrove.

Selain untuk pemukiman, pemanfaatan 
mangrove oleh masyarakat antara lain 
untuk tiang rumah, tiang belat, dan 
kayu bakar. 
Pemanfaatan mangrove sebagai 
bahan makanan, sebanarnya sudah 
ada sejak abad XVI oleh pelaut Bugis 
yang terdampar di hutan mangrove 
dan kehabisan bahan makanan dan 
menjadikan buah mangrove sebagai 
pengganti beras. 

Dengan tingginya tekanan hutan 
mangrove, kearifan tradisional 
nenek moyang dikenalkan kembali 
agar masyarakat dapat menjaga, 
melestarikan bahkan merehabilitasi 
kawasan mangrove sekitar pemukiman 
mereka. 
Saat ini, masyarakat yang bermukim 
di pesisir diberikan program pelatihan 
bagaimana mereka dapat melakukan 
pelestarian sekaligus pemanfaatan 
mangrove bukan hanya pohon, 
kawasan, tapi juga mengolah buah 
untuk  berbagai baha makanan.



38 PEMANFAATAN OLEH MASYARAKAT

No.

1

2

3

4

5

6

Manngrove

Soneratia

Brugueira

Avicenia

Ambung

Xilocarpus granatum

Acanthus ilicifolius

Buah

Sirup

Beras

Tepung

Kripik

Bedak

Daun

Bedak

Obat

Multilier

Dodo

Selai

Tepung

Getuk
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Bruguiera gymnorrhiza  merupakan 
salah satu jenis yang buahnya 
dapat dijadikan bahan makanan 
berupa tepung. Sehingga dapat 
diolah menjadi panganan seperti 
kue, cendol, serta dapat menjadi 
pengganti beras 
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Sonneratia ovata yang mempunyai bau yang khas 
pada buahnya, dapat dibuat menjadi sirup dengan 
rasa yang sangat segar ketika diminum. Selain rasa 
yang khas juga dipercaya dapat memberikan khasiat 
pada stamina tubuh yang fit.
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5 cm

Beberapa Bentuk Buah Jenis Mangrove di Bontang

I. Ceriops decandra
J. Ceriops tagal
K. Sonneratia alba
L. Sonneratia ovata

M. Finlaysania maritima
N. Calophyllum inophyllum
O. Derris trifoliata
P. Xylocarpus granatum

I

M N

O

P

J

L
K
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Jenis Mangrove yang ada di Bontang

Rhizophora mucronata
Rhizophora apiculata
Bruguiera gymnorrhiza
Lumnitzera littorea
Bruiguira sexangula
Avecenia marina
Avecenia alba
Lumnitzera racemosa
Ceriops decandra
Ceriops tagal
Nypa fruticans
Soneratia alba
Soneratia ovata

Xilocarfus granatum
Acrostichum aureum
Derris trifoliate
Finlaysonia maritima
Pandanus tectorius
Scaevola taccada
Ipomoe pes-caprea
Calophylum inopyllum
Hibiscus tiliaceus
Acanthus ilicifolius
Sesuvium portulacastrum
Stachytarpheta jamaicensis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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RHIZOPHORACEAE
Komponen Utama

Batang Bunga Daun

A. Rhizophora mucronata
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RHIZOPHORACEAE
Rhizophora mucronata

Spesies yang mirip 
R.lamarckii, R.apiculata, R.stylosa, B.gymnorrhiza, B.sexangula, B.parviflora, B.cylindrica

Pohon tinggi mencapai 
2-5 meter

Akar tunjang

Kulit kayu kasar abu-abu 
hingga hitam, beralur
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Nama daerah 
Bakau, bako-gandul, bakau genjah,
bakau-bandul, bakau-hitam, 
tanjang-lanang, tokke-tokke, bakao, 
bakau-laki, blupap, tongke-besar, lului, 
bakau-bakau, wako, bako, bangko

Ciri khusus 
Daun lebih besar dari R.stylosa pada 
bagian tengah memiliki panjang 
maksimum, benang sari pendek     

Bunga

Bunga
•	 Rangkaian 4-8 kelompok bunga 

yang tersusun dua-dua tergantung 
diketiak daun

•	 Mahkota 4, putih berbulu
•	 Kelopak 4 helai, berwarna kuning 

susu hingga hijau kekuningan 
•	 Benang sari 8
•	 Ukuran diameter 3-4 cm, panjang 

1,5-2,0 cm
•	 Lainnya Benangsari pendek, putik 

sangat pendek
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Fenologi 
Berbunga sepanjang tahun (terutama Agt-Des) berbuah : Okt-Des (pada awal musim hujan), 
pembuahan hingga 14-15 bulan

Daun
•	 Susunan daunTunggal       
     bersilangan
•	 Bentuk Elips
•	 Ujung meruncing (ujung   
     memilikibentukan seperti       
     tonjolan gigi)
•	 Ukuran 15-20 cm
•	 Tipe biji Vivipari

Buah
•	 Diameter 2,0-2,3 cm, panjang 

: 50-70 cm
•	 Warna hijau sampai 

kekuning]
•	 leher kotiledon berwarna 

kuning ketika matang
•	 Permukaan berbintil
•	 Lainnya buah silindris 

(hipokotil)
•	 terlepas mulai dari bawa 

kotiledon, dapat mengapung, 
penyebarannya melalui arus
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RHIZOPHORACEAE
Komponen Utama

Batang Bunga Daun

B. Rhizophora apiculata
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RHIZOPHORACEAE
Rhizophora apiculata

Spesies yang mirip 
R.lamarckii, R.apiculata, R.stylosa, B.gymnorrhiza, B.sexangula, B.parviflora, B.cylindrica

Pohon tinggi mencapai 
15 meter

Akar tunjang

Kulit kayu abu-abu 
gelap, bercorak seperti 
mozaik
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Nama daerah 
Nama Daerah 
Jangkah, slengkeh, tinjang, bakau, bakau-leutic. 
Bakau-kacang, bakau putih, tanjang wedok, kajang-
kajang, tokek, bakao-bini, tongke busar, lalano, 
mangi- mangi, wako, bako, bangko, parao

Ciri khusus 
Daun lebih besar dari R.stylosa pada 
bagian tengah memiliki panjang 
maksimum, benang sari pendek     

Bunga

Bunga
•	 Rangkaian 2 bunga perkelompok 

pada tangkai yang kokoh panjang 
tangkai bunga hingga 1,4 cm di 
ketiak daun 

•	 Mahkota 4 putih
•	 Kelopak 4 helai, kuning kehijauan, 

diluar hijau kemerah-merahan
•	 Benang sari umumnya 12, coklat
•	 Ukuran 2-0-3-0 cm (Helai kelopak 

menyebar)
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Fenologi 
Berbunga sepanjang tahun (terutama Agt-Des) berbuah : Okt-Des (pada awal musim hujan), 
pembuahan hingga 14-15 bulan

Daun
•	  Susunan daun tunggal 

bersilang
•	  Bentuk daun tajam 

(dengan ujung yang tiba-
tiba tajam)

•	  Ukuran daun panjang 
9-18 cm

•	  Ciri khusus daun lebih 
kecil dari Rhizophora 
lainnya

Buah
•	 Ukuran diameter 1,3-1,7 cm 

panjang 20-25 cm
•	 Warna Hipokotil hijau sampai 

coklat, leher kotiledon 
berwarna merah ketika 
masak

•	 Permukaan berbintil (relatif 
halus)

•	 Lainnya buah silinder 
(hipokotil), terlepas dibawah 
leher kotiledon dapat 
mengapung, penyebaran 
melaui arus air.
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RHIZOPHORACEAE
Komponen Utama

Batang Bunga Daun

C. Bruguiera gymnorrhiza
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RHIZOPHORACEAE
Bruguiera gymnorrhiza

Spesies yang mirip 
B.cylindrica, B.sexangula, R.mucronata, R.stylosa, R. Lamarkii

Pohon tinggi mencapai 
20 meter

Akar lutut dan 
banir kecil berasal 
dari bentukan 
akar tunjang

Kulit kayu abu-abu 
gelap, kasar, memiliki 
mulut kulit kayu
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Nama daerah 
Nama Daerah 
Jangkah, slengkeh, tinjang, bakau, bakau-leutic. 
Bakau-kacang, bakau putih, tanjang wedok, kajang-
kajang, tokek, bakao-bini, tongke busar, lalano, 
mangi- mangi, wako, bako, bangko, parao

Ciri khusus 
Daun lebih besar dari R.stylosa pada 
bagian tengah memiliki panjang 
maksimum, benang sari pendek     

Bunga

Bunga
•	 Lebar, tunggal, diketiak daun
•	 Mahkota putih hingga coklat
•	 Kelopak 10-14 helai, merah
•	 Ukuran panjang 3-5 cm
•	 Ujung tiap mahkota berbentuk 

runcing masing-masing terdiri dari 
3 tangkai benang sari
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Fenologi 
Berbunga sepanjang tahun, berbuah : terutama dibulan juli-agustus, pembuahan hingga ma-
sak 7-8 bulan

Daun
•	  Susunan daun tunggal 

bersilangan
•	  Bentuk daun elips
•	  Ujung daun meruncing
•	  Ukuran daun panjang 

8-15 cm
•	  Tipe biji Vivipari
•	  Permukaan daun bagian 

bawah berwarna 
kekuningan

Buah
•	 Diameter 1,7-2,0 cm, panjang 

20-30 cm
•	 Warna hijau hingga ungu 

dengan bercak cokelat
•	 Permukaan licin
•	 Buah silinder (hipokotil), 

kelopak menyatu saat buah 
jatuh, dapat mengapung, 
penyebaran oleh arus air
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COMBRETACEAE
Komponen Utama

Batang Bunga Daun

D. Lumnitzera littorea
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COMBRETACEAE
Lumnitzera littorea

Spesies yang mirip 
L.racemosam O.octodonta

Pohon tinggi mencapai 
10 meter

Akar banir kecil 
dan akar nafas, 
kadang-kadang 
tidak tampak 
adanya akar 
udara

Kulit kayu abu-abu 
kecoklatan, beralur, 
celah sepanjang sumbu 
batang pohon
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Nama daerah 
Kedukduk, truntun, taruntum, duguk-ageng, 
duguk-gedeh, duguk raya

Bunga

Bunga
•	 Rangkaian berduri panjang 2-3 cm 

berada diujung 
•	 Mahkota 5 merah
•	 Kelopak 5 helai, hijau
•	 Benang sari lebih dari 10
•	 Ukuran diameter 0,5-0,7 panjang, 

1,6-1,8 cm
•	 Lainnya benang sari lebih dari 

panjang daripada mahkota

Ciri khusus 
Daun lebih besar dari R.stylosa pada 
bagian tengah memiliki panjang 
maksimum, benang sari pendek     
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RHIZOPHORACEAE
Komponen Utama

Batang Bunga Daun

E. Bruguiera sexangula
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RHIZOPHORACEAE

Spesies yang mirip 
R.stylosa, R.apiculata, R.Lamarcki, B.cylindrica

Pohon tinggi mencapai 
15 meter

Akar lutut dan 
banir kecil

Kulit kayu abu-abu 
gelap, kasar

Bruguiera sexangula
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Nama daerah 
Tanjang putih, tanjang 
sukun, lengadai, bius

Ciri khusus 
Daun lebih besar dari R.stylosa pada 
bagian tengah memiliki panjang 
maksimum, benang sari pendek     

Bunga

Bunga
•	 Mahkota putih hingga coklat
•	 Kelopak 10-14 helai, kuning 

kehijauan
•	 Ukuran panjang 3-4 cm
•	 Lainnya helaian mahkota tumpul 

tanpa tangkai benang sari
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Fenologi 
Berbunga sepanjang tahun, berbuah : terutama dibulan juli-agustus, pembuahan hingga ma-
sak 7-8 bulan

Daun
•	 Bentuk elips
•	  Ujung meruncing
•	  Ukuran panjang 6-9 cm
•	  Tipe biji vivipari
•	  Ciri khusus daun tebal 

dan licin, tanpa ujung 
kasar dan ramping bunga 
(kelopak) berwarna 
kuning kehijauan

Buah
•	 Ukuran diameter 1,5 - 2 cm, 

panjang 6-13 cm
•	  Warna hijau ungu dengan 

bercak cokelat
•	  Permukaan licin
•	  Lainnya buah silinder 

(hipokotil) kelopak menyatu 
saat buah jatuh, dapat 
mengapung penyebarannya 
oleh arus
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AVICENNIACEA
Komponen Utama

Batang Bunga Daun

F. Avicenia marina
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AVICENNIACEA
Avicenia marina

Spesies yang mirip 
A.lanata, A.officinalis, A.alba

Pohon tinggi mencapai 
12 meter

Akar nafas seperti 
pensil

Kulit kayu halus, 
kelabu, hijau loreng 
(mengelupas pada 
bercak)
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Nama daerah 
Siasia putih, api-api, pejapi, 
api, sia, hajusa, pai

Ciri khusus 
Daun lebih besar dari R.stylosa pada 
bagian tengah memiliki panjang 
maksimum, benang sari pendek     

Bunga

Bunga
•	 Rangkaian berbunga 8-14 berduri 

rapat, panjang 1-2 cm berada 
diujung atau ketiak daun pada 
pucuk

•	 Mahkota 4, kuning hingga orange
•	 Kelopak 5 helai
•	 Benang sari 4
•	 Ukuran diameter 0,4-05 cm
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Fenologi 
Berbunga sepanjang tahun, berbuah : terutama dibulan juli-agustus, pembuahan hingga ma-
sak 7-8 bulan

Daun
•	  Susunan Daun tunggal 

bersilangan
•	  Ukuran daun panjang 5-11 

cm
•	  Bentuk elips
•	  Ujung runcing hingga 

membundar
•	  Daun memiliki kelenjar 

garam, permukaan daun 
berwarna perak kelabu 
hingga putih 

Buah
•	 Ukuran lebar 1,5 - 2,0 cm 

panjang 1,5 - 2,5  cm
•	 Warna kulit berwarna hijau 

dalamnya berwarna   hijau 
hingga kekuningan

•	 Permukaan berambut halus
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AVICENNIACEA
Komponen Utama

Batang Bunga Daun

G. Avicenia alba
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AVICENNIACEA
Avicenia alba

Spesies yang mirip 
A.officialis, A.lanata, A.marina

Pohon tinggi mencapai 
12 meter

Akar nafas seperti 
pensil

Kulit kayu kelabu, 
hingga hitam
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Nama daerah 
Siasia putih, api-api, pejapi, 
api, sia, hajusa, pai

Ciri khusus 
Daun lebih besar dari R.stylosa pada 
bagian tengah memiliki panjang 
maksimum, benang sari pendek     

Bunga

Bunga
•	 Rangkaian 10-30 bunga, berduri, 

panjang 1-3 cm, berada diujung 
atau diketiak daun pucuk

•	 Mahkota 4, kuning hingga orange
•	 Kelopak 5 helai
•	 Benang sari 4
•	 Ukuran diameter 0,4-05 cm
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Fenologi 
Berbunga sepanjang tahun, berbuah : terutama dibulan juli-agustus, pembuahan hingga ma-
sak 7-8 bulan

Daun
•	  Susunan Daun tunggal 

bersilangan
•	  Ukuran daun panjang 

10-18 cm
•	  Ciri khusus daun ramping 

panjang
•	  Daun memiliki kelenjar 

garam, permukaan daun 
berwarna perak kelabu 
hingga putih  

Buah
•	 Ukuran lebar 1,5 - 2,0 cm 

panjang 2,5-4,0 cm
•	 Warna kulit berwarna 

kekuningan
•	 Permukaan berambuat halus
•	 Seperti buah cabe
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COMBRETACEAE
Komponen Utama

Batang Bunga Daun

H. Lumnitzera racemoza
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COMBRETACEAE
Lumnitzera racemoza

Spesies yang mirip 
L.littorea, O.octodonta

Bentuk pohon perdu, 
tinggi mencapai 5 
meter

Akar tidak ada 
akar udara

Kulit kayu abu-
abu memilki celah 
longitudinal, terutama 
pada batang tua
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Nama daerah 
Saman-sigi, kedukduk, 
truntun, susup, lasi, taruntum

Ciri khusus 
Daun lebih besar dari R.stylosa pada 
bagian tengah memiliki panjang 
maksimum, benang sari pendek     

Bunga

Bunga
•	 Rangkaian berduri panjang 1-2 cm 

berada diujung
•	 Mahkota 5 putih
•	 Kelopak sari 5 helai, hijau
•	 Ukuran diameter 0,4-0,5 cm, 

panjang 0,7-0,8 cm
•	 Lainnya benang sari lebih panjang 

daripada mahkota
•	 Ciri khusus mahkota putih (Merah 

pada L.littorea)
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Fenologi 
Berbunga sepanjang tahun, berbuah : terutama dibulan juli-agustus, pembuahan hingga ma-
sak 7-8 bulan

Daun
•	  Susunan daun tunggal, 

berseling
•	  Bentuk daun bulat telur 

sungsang
•	  Ujung membulat
•	  Ukuran panjang 3-7 cm
•	  Tipe biji normal
•	  Permukaan atas dan 

bawah hampir sama

Buah
•	 Ukuran panjang 0,4-0,5 cm
•	 Warna hijau kekuningan
•	 Permukaan mengkilap
•	 Lainnya buah menyerupai 

vas bunga, bergabus, dapat 
mengapung, penyebaran 
melalui arus
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RHIZOPHORACEAE
Komponen Utama

Batang Bunga Daun

I. Ceriops decandra
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RHIZOPHORACEAE
Ceriops decandra

Spesies yang mirip 
C.tagal, C.cornicratum, A.floridum, O.octodonta

Pohon/perdu, tinggi 
mencapai 3 m

Akar banir berasal 
dari akar tunjang

Kulit kayu abu-abu 
kekuningan muda 
dengan tambahan 
coklat gelap
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Nama daerah 
kenyongyong, tingi, tengar, 
tinci, luru, parum

Ciri khusus 
Daun lebih besar dari R.stylosa pada 
bagian tengah memiliki panjang 
maksimum, benang sari pendek     

Bunga

Bunga
•	 Rangkaian 5-10 bersusun rapat, 

diketiak daun 
•	 5, putih hingga coklat 
•	 Ukuran diameter 0,4-0,5 cm 
•	 Berbunga pada tangkai bunga 

pendek yang kokoh
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Fenologi 
Berbunga sepanjang tahun, berbuah : terutama dibulan juli-agustus, pembuahan hingga ma-
sak 7-8 bulan

Daun
•	  Susunan tunggal,  

bersilangan 
•	  Bentuk telur sungsang 
•	  Ujung membundar 
•	  Ukuran 3-6 cm  
•	  Tipe biji vivipari

Buah
•	 Diameter 0,8 - 1,2 cm, 

panjang mencapai 15 cm 
•	 Warna hipokotil hingga 

cokelat, leher kolitedon 
berwarna merah gelap saat 
masak 

•	 Permukaan relatif licin, ujung 
berkutil, kasar 

•	 Buah silinder, dapat  
mengapung, penyebaran oeh 
arus air
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RHIZOPHORACEAE
Komponen Utama

Batang Bunga Daun

J. Ceriops tagal
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RHIZOPHORACEAE
Ceriops tagal

Spesies yang mirip 
A.decandra, A.cornicratum, A.floridum, O.octoctodonta

Pohon/perdu, tinggi 
mencapai 6 m

Akar banir 
berasal dari 
bentukan seperti 
akar tunjang, 
kadang-kadang 
membentuk 
akar lutut atau 
akar nafas yang 
menonjol

Kulit kayu : abu-abu 
(kadang coklat), batang 
licin, dasarnya berlapis
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Nama daerah 
tengah, metigi, tingi, tengal, tinci, 
lonro, tengoh, band-gangi, mange-
darat, tanger, wanggo, parum, lindur

Ciri khusus 
Daun lebih besar dari R.stylosa pada 
bagian tengah memiliki panjang 
maksimum, benang sari pendek     

Bunga
•	 Berbunga 5-10 bersusun 

menggantung, 
•	 diketiak daun
•	 Mahkota 5, putih dan coklat
•	 Kelopak 5 helai hijau
•	 Ukuran 0,4-0,5 cm
•	 Bunga pada tangkai 
•	 bunga panjang yang ramping

Bunga
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Fenologi 
Berbunga sepanjang tahun, berbuah : terutama dibulan juli-agustus, pembuahan hingga ma-
sak 7-8 bulan

Buah
•	 Diameter 0,8 - 1,2 cm, panjang 

mencapai 25 cmatau lebih
•	 Warna hipokotil hingga cokelat, leher 

kolitedon berwarna kuning saat masak
•	 Permukaan berbintil kasar dan beralur
•	 Buah lebih panjang dari C.decandra
•	 Buah silinder (hipokotil), mengantung, 

ujung tajam, helaian kelopak melebar 
atau terbentuk dibuah, dapat 
mengapung, penyebaran melalui arus 
air
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PALMAE
Komponen Utama

Batang Bunga Daun

J. Nypa fruticans
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PALMAE
Nypa fruticans

Spesies yang mirip 
A.decandra, A.cornicratum, A.floridum, O.octoctodonta

Pohon/perdu, tinggi 
mencapai 4-9 m

Tidak ada akar 
udara

Kulit kayu : abu-abu 
(kadang coklat), batang 
licin, dasarnya berlapis



PROFIL MANGROVE BONTANG86

Nama daerah 
bunyuk, buyuh, nipa, niu-
npa, nypa

Ciri khusus 
palem mangrove, tumbuh berdekatan, 
seringkali membentuk komunitas murni 
disepanjang tepi sungai

Bunga

Bunga
•	 Ukuran 25 cm  (bunga betina) 
•	 Bunga betina berbentuk bola, 

bunga jantan bergerombol 
rapat, warna merah bata hingga 
kekuningan.
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Fenologi 
Berbunga sepanjang tahun, berbuah : terutama dibulan juli-agustus, pembuahan hingga ma-
sak 7-8 bulan

Daun
•	  Susunan tunggal,  

bersilangan 
•	  Bentuk telur sungsang 
•	  Ujung membundar 
•	  Ukuran 3-6 cm  
•	  Tipe biji vivipari

Buah
•	 Ukuran panjang buah (yang 

berbentuk bola) hingga 45 
cm 

•	 Cokelat gelap atau merah 
bata 

•	 Berbentuk bola sama dengan 
pandan



PROFIL MANGROVE BONTANG88

SHONNERATIACEAE
Komponen Utama

Batang Bunga Daun

L. Sonneratia alba
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SHONNERATIACEAE
Sonneratia alba

Spesies yang mirip 
S.caseplaris, S.ovata

Pohon/perdu, tinggi 
mencapai 16 m

Warna krem 
sampai coklat 
Akar nafas, 
berbentuk kerucut

Kulit kayu halus, 
retak/celah searah 
longitudinal,
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Nama daerah 
sia-sia putih, sie-sie, api-
api, nyapi, api

Ciri khusus 
tangkai daun pada bunga dewasa berwarna kuning, helai 
kelopak menyebar atau sedikit melengkung kearah buah 
(pada S.ovata, helai kelopak tegak pada buah)

Bunga

Bunga
•	 Rangakian 1 sampai beberapa bunga 

tersusun diujung atau cabang/dahan pohon 
•	 Mahkota putih  
•	 Kelopak 6-8 helai, merah dan hijau  
•	 Benang sari banyak putih 
•	 Ukuran diameter 5-8 cm 
•	 Bunga sehari (ephermal), terbuka 

menjelang malam hari, mengandung 
banyak madu pada pembuluh kelopak 

•	 Tipe biji normal
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Fenologi 
Berbunga sepanjang tahun (antara 3-4 bulan) berbuah mei-juni dan oktober-november pem-
buahan sampai masak 2-3 bulan

Daun
•	  Susunan tunggal 

bersilangan 
•	  Bentuk oblong sampai 

bulat telur sungsang 
•	  Ujung membundar sampai 

berlekuk 
•	  Ukuran panjang 5-10 cm 
•	  Bagian atas dan bawah 

permukaan daun hampir 
sama

Buah
•	 Ukuran 3,5 - 4,5 cm 
•	 Warna Hijau 
•	 Permukaan halus 
•	 Kelopak berbentuk cawan 

menutupi dasar buah, helai 
kelopak menyebar atau 
melengkung, berisi 150-200 
biji dalam buah



PROFIL MANGROVE BONTANG92

SHONNERATIACEAE
Komponen Utama

Batang Bunga Daun

M. Sonneratia ovata
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SHONNERATIACEAE
Sonneratia ovata

Spesies yang mirip 
S.caseplaris, S.alba

Pohon mencapai 
20 m

Akar nafas

Kulit kayu halus, 
retak/celah searah 
longitudinal,
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Nama daerah 
sia-sia putih, sie-sie, api-
api, nyapi, api

Ciri khusus 
tangkai daun pada bunga dewasa berwarna kuning, helai 
kelopak menyebar atau sedikit melengkung kearah buah 
(pada S.ovata, helai kelopak tegak pada buah)

Bunga

Bunga
•	 Rangkaian 1 sampai beberapa susun 
•	 Mahkota tidak ada 
•	 Kelopak bunga 6-8 helai 
•	 Tipe biji norma
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Fenologi 
Berbunga sepanjang tahun (antara 3-4 bulan) berbuah mei-juni dan oktober-november pem-
buahan sampai masak 2-3 bulan

Daun
•	  Susunan tunggal 

berpasangan 
•	  Bentuk bulat telur 
•	  Ujung membundar 
•	  Permukaan atas dan 

bawah daun hampir sama

Buah
•	 Ukuran 3 - 5 cm 
•	 Warna hijau 
•	 Kelopak menutuipi buah



PROFIL MANGROVE BONTANG96

MELIACEA
Komponen Tambahan

Batang Bunga Daun

N. Xylocarpus granatum
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MELIACEA
Xylocarpus granatum

Spesies yang mirip 
X.moluccensis, X.rumphii

Pohon tinggi 
mencapai 8m

Banir dan akar 
papan. Banir 
tumbuh dengan 
baik, akar 
seperti ular yang 
berombak

Kulit kayu merah 
kecoklatan, halus, pucat 
berbintik kehijauan 
atau kekuningan, 
mengelupas pola acak
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Nama daerah 
banang-banang, nyirih, siri, nilyh, nyirih-
bunga, nyuru, jombok, gading, buli, bulu-
putih, bulu hitam, buah kira-kira, nipa, 
niumeri-kara, mokmof, kabau, niri

Buah

Buah
•	 Diameter 15-20 cm
•	 Warna coklat kekuningan
•	 Permukaan kasar
•	 Buah tergolong berat (1-2 kg), 

bulat seperti melon terdiri 6-16 biji, 
dapat mengapung, penyebaran 
biji oleh arus air dikenal sebagai 
“puzzle fruit”
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Bunga
•	 Rangkaian 8-20 bunga, anak 

bunga, panjang mencapai 6 
cm, diketiak daun

•	 Mahkota 4, krem sampai 
putih kehijauan

•	 Kelopak 4 helai, hijau 
kekuningan

•	 Benang sari menyatu dengan 
pembuluh (tube) krem putih

•	 Ukuran 1,0-1,2 cm
•	 Bunga berkelamin tunggal

Daun
•	 Susunan majemuk, berseling 

anak daun biasanya terdiri 
dari 2 pasang

•	 Bentuk elips sampai telur 
sungsang

•	 Unjung membundar
•	 Panjang 7-12 cm
•	 Bagian atas dan bawah daun 

hampir sama
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PTERIDACEAE
Komponen Tambahan

O. Acrostichum aureum
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PTERIDACEAE
Acrostichum aureum

Nama daerah 
Karakas, paku laut

Semak tinggi
mencapai 1,5 m

Akar tidak memiliki 
akar udara, tipe biji 
spora

Daun paku, panjang 
daun lebih dari 1 m, 
jumlah anak daun kuran 
30
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LEGUMINOSAE
Komponen Tambahan

P. Derris trifoliate
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LEGUMINOSAE
Derris trifoliate

Nama daerah 
Ambung, kambingan

Bunga rangkai bulir, panjang kurang 
lebih 20 cm panjang masing-masing 
bunga 1 cm, mahkota berwarna putih 
atau merah jambu.
Buah panjang 3-4 cm, pipih, keriput

Tumbuhan 
merambat

Daun berseling 
majemuk 3-5 anak 
daun, elips, ujung daun 
meruncing
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ASCLEPIDIACEAE
Komponen Tambahan

Q. Finlaysonia maritime
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ASCLEPIDIACEAE
Finlaysonia maritime

Bunga putih dan merah jambu 
buah kapsul seperti perut ikan 
panjang 7-8 cm, berpasangan 
setelah tua berwarna 
kemerahan

Tumbuhan 
merambat

Daun tunggal, 
bersilangan, elips 
hingga bulat telur 
sungsang, meruncing 
panjang 8-13 cm, daun 
tebal berdaging
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PANDANACEAE
Komponen Utama

R. Pandanus tectorius

Batang Bunga
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PANDANACEAE
Pandanus tectorius

Pohon tinggi
hingga 6 meter

Memiliki banyak 
akar tunjang yang 
berbentuk lurus

Nama daerah 
Pandan laut

Panjang 0,5-2 m dengan 
berduri kecil, memiliki 
duri yang tajam pada 
ujung daun dan 
sepanjang sebagian 
tengah tulang daun 
Bunga seperti nenas, 
diameter 20-30 cm, pada 
saat matang berwarna 
orange



PROFIL MANGROVE BONTANG108

GOODENIACEAE
Komponen Utama

S. Scaevola taccada
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GOODENIACEAE
Scaveola taccada

Perdu/pohon,
tinggi mencapai 
3 cm

Banir dan akar 
papan. Banir 
tumbuh dengan 
baik, akar 
seoerti ular yang 
berombak

Kulit kayu merah 
kecoklatan, halus, pucat 
berbintik kehijauan 
atau kekuningan, 
mengelupas pola acak
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Nama daerah 
Bakung-bakung,
babakoan

Ciri Khusus :
Kadang-kadang terdapat didaerah komunitas 
mangrove, tetapi hanya pada daerah yang 
berpasir dan daerah yang memiliki drainase 
yang baik

•	 Daun tunggal, berseling, 
bulat telur, ujung daun 
membuat daging

•	 Bunga majemuk 
bersusun, diujung daun, 
bagian dalam mahkota 
berembang hanya pada 
bagian bawah dengan 
cara membengkok tajam

•	 Buah berbentuk seperti 
kacang, diameter 2-4 cm 
putih pada saat matang
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MALVACEAE
Asosiasi Mangrove

T. Hibiscus tilliaceus
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MALVACEAE
Hibiscus tilliaceus

Pohon/perdu,
tinggi hingga 6 m

Daun tunggal, 
berseling, berbentuk 
hati lebar panjang 
10-15 cm, bagian 
bawah berbulu 
keputih-putihan

Nama daerah 
Waru, waru laut, waru langit

Bunga serupa dengan 
Theresia populnea, 
tetapi bercabang 5, 
kepala putik berwarna 
ungu dengan bercak 
coklat
Buah kapsil, siameter 
2-3 cm, terbelah 
kedalam 5 segement 
dan melepaskan biji 
pada saat matang 
(dehiscent)
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CONVOLVULACEAE
Asosiasi Mangrove

U. Ipomoea pes-caprae
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CONVOLVULACEAE
Ipomoea pes-caprae

Bentuk tumbuhan 
merambat, 
menjalar di 
permukaan tanah

Daun tunggal, 
berseling, bentuk 
daun menyerupai 
jejak kaki kambing 
Buah kapsul bulat, 
diameter 1-2 cm, 
coklat

Nama daerah 
Katang-katang, ketepeng, daun kacang, daun barah, katang

Bunga merah jambu, 
berbentuk terompet, 
tunggal, diujung 
daun, diameter 10 cm 
Ciri khusus terdapat 
dipantai, terutama 
dipantai berpasir
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GUTTIFERAE
Asosiasi Mangrove

V. Calophyllum inopyllum
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GUTTIFERAE
Calophyllum inopyllum

Pohon tinggi 
mencapai 12 meter

Daun tunggal 
bersilangan, 
bentuk elips 
sampai oblong, 
ujung daun 
membundar, 
memiliki alur 
sejajar

Nama daerah 
Camplung, Nyamplung, Bintanguru

Bunga 5-15 bunga, 
majemuk bersusun, 
panjang mencapai 25 
cm, diketiak daun, 
mahkota bunga terdiri 
dari 8(-13) helai, putih 
dan kuning
Buah berbentuk bola 
kecil, diameter 2-3 cm, 
hijau, permukaan halus
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Jenis Mangrove yang ada di Bontang

Rhizophora mucronata
Rhizophora apiculata
Bruguiera gymnorrhiza
Lumnitzera littorea
Bruiguira sexangula
Avecenia marina
Avecenia alba
Lumnitzera racemosa
Ceriops decandra
Ceriops tagal
Nypa fruticans
Soneratia alba
Soneratia ovata
Xilocarfus granatum
Acrostichum aureum
Derris trifoliate
Finlaysonia maritima
Pandanus tectorius
Scaevola taccada
Ipomoe pes-caprea
Calophylum inopyllum
Hibiscus tiliaceus
Acanthus ilicifolius
Sesuvium portulacastrum
Stachytarpheta jamaicensis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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5 cm

Beberapa Bentuk Buah Jenis Mangrove di Bontang

A.  Rhizophora mucronata
B.  Rhizophora apiculata
C.  Bruguiera gymnorrhiza
D.  Lumnitzera littorea

E.  Bruiguira sexangula
F.  Avecenia marina
G.  Avecenia alba
H.  Lumnitzera racemosa

I
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5 cm

Beberapa Bentuk Buah Jenis Mangrove di Bontang

I.  Ceriops decandra
J.  Ceriops tagal
K. Sonneratia alba
L.  Sonneratia ovata

M.  Finlaysania maritima
N.  Calophyllum inophyllum
O.  Derris trifoliata
P.  Xylocarpus granatum

I

M N

O

P

J

L
K



120



121



Kitamura, S. dkk. 1997. Handbook of Mangroves in Indonesia-Bali & Lombok.

Denpasar: Jaya Abadi.

Mackinnon, K. dkk. 1996. The Ecology of Kalimantan. Singapore: Periplus Editions.

Mulyadi, Adief. dkk. 2003. Potret Lingkungan Hidup Kota Bontang. NRM 

Programe, Yayasan BIKAL dan KKPPSDA Kota Bontang

Tomascik, T. dkk. 1997. The Ecology of the Indonesian Seas Part I. Singapore: 

Periplus Editions.

DAFTAR PUSTAKA





Untuk informasi lebih lanjut 
dapat menghubungi :
YAYASAN BIKAL
Jl. Cumi-Cumi 3 RT.01 NO.50
Tanjung Laut Indah Bontang
KALIMANTAN TIMUR
www.bikal.info

BIKAL




