
Dibiayai oleh:

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir
di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya

Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, terletak di pantai barat Aceh 
berjarak sekitar 80 km dari Kota Banda Aceh ke arah selatan. 
Kecamatan Jaya atau lebih sering disebut Lamno, dikenal 
masyarakat Aceh sebagai tempat wisata religi karena sarat dengan 
sejarah perkembangan Islam dan sejarah masuknya Portugis ke 
Aceh. Di lokasi ini (desa Gle Jong)  dijumpai adanya makam Sultan 
Ala'addin Riayatsyah. Topografi sepanjang pantai yang landai dan 
dibelakangnya berbukit menghasilkan pemandangan yang indah 
sehingga Kecamatan Jaya juga banyak dikunjungi untuk tujuan 
wisata alam. Mata pencaharian utama penduduk adalah sebagai 
petambak, nelayan dan petani  musiman. 

Secara ekologi, pantai-pantai di Kecamatan Jaya diklasifikasikan 
sebagai Dataran Rendah Pantai Bukit Barisan.  Kawasan pantai yang 
umumnya berpasir langsung berbatasan dengan perbukitan Bukit 
Barisan yang panjang, diselingi dengan dataran alluvial di dasar 
lembah membentuk sistem sungai yang berkelok-kelok. Area dataran 
pantai relatif sempit tapi cukup panjang, terdiri dari pantai berpasir, muara sungai berlumpur dan hutan mangrove. 
Dengan profil topografi seperti ini, pada saat terjadi Tsunami mengakibatkan timbulnya arus balik ke laut yang 
lebih merusak dibandingkan wilayah lainnya di Aceh. Arus balik ke laut menyebabkan munculnya banyak badan-
badan air baru dengan materi lumpur dan pasir yang menggantikan lapisan tanah organik sebelumnya. Hal 
tersebut mengakibatkan pemanfaatan pertanian  dan perkebunan paska Tsunami di lokasi ini memerlukan 
perlakuan khusus terlebih dahulu.

Tsunami 2004 telah mengakibatkan perubahan bentang alam yang cukup serius seperti hilang (amblas) nya 
daratan dan terbentuknya rawa-rawa pesisir.  Selain memakan korban sekitar 5,906 jiwa (wanita 3,210 dan pria 
2,696), banyak desa yang hilang dan mengalami kerusakan fasilitas mata pencaharian. Sebagai contoh, sebagian 
besar tambak di Desa Keude Unga dan Ceunamprong belum dapat dioperasikan sehingga banyak petambak yang 
harus menjalankan profesi lain seperti menjadi buruh bangunan dan nelayan sebagai alternatif mata pencaharian; 
bahkan hingga saat ini masih ada yang menganggur.  Terkait dengan kondisi tersebut, maka upaya rehabilitasi 
pesisir dan penciptaan mata pencaharian alternatif perlu dilakukan. 

Pulau Weh  

Aceh
Jaya

 

Sekilas Kecamatan Jaya

Wetlands International Indonesia Programme (WIIP) bersama WWF Indonesia melalui proyek Green Coast (didanai 
oleh Oxfam) telah memfasilitasi sekitar 31 LSM lokal dan 29 Kelompok Swadaya Masyarakat untuk membina 
masyarakat korban tsunami dalam melakukan rehabilitasi ekosistem pesisir yang digabungkan dengan upaya-upaya 
penciptaan matapencaharian alternatif di Aceh-Nias sejak Oktober 2005. Sejauh ini, pendekatan semacam ini telah 
memberikan hasil yang baik, karena partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi lahan (mulai dari tahap perencanaan, 
penyiapan dan penanaman bibit serta perawatannya) dikaitkan dengan pemberian insentif berupa pinjaman modal 
usaha (tanpa agunan dan tanpa bunga).   Keberhasilan dalam mempertahankan hidupnya tanaman rehabilitasi (yaitu 
>75%) akan menjadikan pinjaman ini sepenuhnya sebagai hibah, namun sebaliknya, jika gagal mempertahankan 
jumlah di atas mereka diwajibkan mengembalikan modal usaha secara proporsional kepada pihak proyek. Semua 
prasarat (hak dan kewajiban) kelompok masyarakat untuk dapat menerima bantuan modal usaha yang dikaitkan 
dengan keberhasilan rehabilitasi dituangkan dalam suatu kontrak kerja yang disaksikan tokoh masyarakat.

Green Coast Project

xx
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Foto udara Muara Krueng Tunong sebelum tsunami (Juni 
2003, kiri) dan setelah tsunami (Juni 2005, kanan).  Lingkaran 
kuning lokasi rehabilitasi mangrove (M) dan hutan pantai (P)
(Sumber: Foto Udara ADB-ETSP (2005) dan Google Earth)

Sampai Agustus 2008, melalui fasilitasi oleh proyek Green Coast, tercatat tidak kurang dari 1000 hektar lahan 
pesisir (dari target 1.178 ha hingga akhir 2008) telah direhabilitasi (dengan jumlah tanaman hidup rata-rata 
sekitar 83% atau 1,54 juta dari 1,85 juta yang ditanam) melalui penanaman mangrove dan tanaman pantai di 
Aceh dan Nias. Selain itu, proyek Green Coast juga telah memfasilitasi berbagai upaya perlindungan terumbu 
karang, khususnya di Sabang.  

Di Kecamatan Jaya, pengembangan kegiatan Green Coast telah dimulai sejak Agustus 2007 hingga Maret 2009 
dan terletak di Desa Krueng Tunong, Gle Jong, Keude Unga dan Ceunamprong. Empat kegiatan utama yang 
dikembangkan yaitu: (1) Rehabilitasi ekosistem pesisir; (2) Pengembangan mata pencaharian; (3) Pembuatan 
peraturan desa yang mendukung upaya rehabilitasi ekosistem pesisir dan (4) Kampanye pendidikan lingkungan.   
Terkait dengan rehabilitasi, tidak kurang dari 371.750 tanaman (terdiri dari 19 jenis) telah ditanam di pesisir 
keempat desa di atas dengan tingkat keberhasilan hidup 75  90% (lihat Tabel).

Pencapaian Kegiatan 
Rehabilitasi Pesisir dan 
Pengembangan Mata 
Pencaharian

Desa Krueng Tunong

Tsunami menghancurkan hampir seluruh daratan di 
sisi utara desa Krueng Tunong, bahkan 
menyebabkan semenanjung Desa Ujung Sudeun dan 
Gua di Bukit Temega (yang berdekatan dengan 
Krueng Tunong) terputus.  Kawasan yang dulunya 
Desa Ujung Sudeun kini berubah menjadi pulau yang 
terpisah sama sekali dari daratan dan tidak lagi 
berpenghuni serta tsunami diperkirakan telah 
menelan lebih dari 1.000 jiwa.

Bersama dua kelompok masyarakat yang terdiri dari 
50 orang, sejak Agustus 2007 proyek Green Coast 
telah merehabilitasi sekitar 40 ha lahan pesisir 
dengan menanam tidak kurang dari 71.000 mangrove 
(umumnya di muara sungai dan tepi pematang 
tambak)  dan 7.100 tanaman pantai (di kawasan 
pantai berpasir).

Selanjutnya sejak Juni 2008, WIIP melalui proyek 
yang didanai FoN (Force of Nature) Malaysia, 
memperluas kegiatan rehabilitasi pesisir di desa ini 
dengan 50 ha lagi (ditanami mangrove 50.000 dan 
tanaman pantai 5.000) dan di bukit Temega seluas 20 
ha (dengan ditanami 12.500 asam jawa, cokelat, 
durian, pala, mangga, jambu keling, rambutan dll).   

Selain kegiatan rehabilitasi, kedua proyek di atas 
juga memberi bantuan pendanaan kepada kelompok 
masyarakat untuk mengembangkan alternatif 
matapencaharian berupa berternak ayam, sapi, 
kambing, tambak udang serta modal warung maupun 
berkebun kacang.
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Krueng Tunong sebelum tsunami
(foto diambil masyarakat 2003)

Tsunami 'menghilangkan'
pantai selebar  400m 

Lokasi penanaman  

 

Krueng Tunong setelah tsunami (Agustus 2007)
(Sumber foto: Dok. WIIP)



Kegiatan rehabilitasi di atas bertujuan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat ekositem lahan basah 
termasuk untuk mencegah abrasi pantai, memberikan perlindungan terhadap pemukiman masyarakat (dibangun 
pada pasca tsunami) disekitar Muara Krueng Tunong, memperbaiki habitat bagi satwa akuatik (sebagai tempat 
memijah, berlidung dari predator dsb) maupun sebagai penyangga berbagai kehidupan teresterial. Keberhasilan 
rehabilitasi di kawasan ini nantinya diharapkan akan dapat mendukung keanekaragaman hayati di sekitarnya, hal 
ini terlihat dari dijumpainya 32 jenis burung, dimana 11 jenis diantaranya merupakan jenis yang dilindungi 
berdasarkan undang-undang Indonesia yaitu jenis Kuntul Egretta sacra, E. alba, E. garzett; Elang  Haliastur Ind,  
Spilornis cheelas; Raja udang Alcedo meninting; Pekaka Pelargopsis capensis; Cekakak Halcyon chloris; 
Kengkareng Anthracoceros albirostris; Burung madu Anthreptes malacensis, Nectarinia jugularis dan Bangau 
tongtong Leptoptilus javanicus.

Desa Gle Jong

Desa Gle Jong masih berada dalam satu lingkup 
kemukiman dengan Desa Krueng Tunong.  Lokasi 
keduanya hanya dibatasi atau diapit oleh satu desa 
lain.  Desa Gle Jong ramai dikunjungi warga Aceh 
terutama saat Idul Adha untuk berziarah ke makam 
Sultan Ala'addin Riayatsyah yang diyakini sebagai 
salah seorang pemimpin dan penyebar Islam di Aceh. 
Desa Gle Jong di masa lalu juga merupakan tempat 
bermukimnya (enclave) orang Portugis yang akhirnya 
berasimilasi dengan penduduk setempat dan 
memeluk agama Islam. 

Tsunami 2004 menyebabkan tewasnya 1500 warga 
dan hilangnya satu dusun dari tiga dusun yang ada di 
Desa Gle Jong.  Selain itu, tsunami telah 
menyebabkan mundurnya garis pantai hingga 500 
meter ke darat, menghancurkan vegetasi hutan 
pantai dan rawa-rawa, serta mengubah sawah 
menjadi rawa baru berair payau.  Kawasan ini kini 
membentuk suatu hamparan rawa mangrove dimana 
masyarakat menangkap udang dan ikan dengan 
menggunakan jaring anco (liftnet).  

Ancaman paling serius yang terjadi di desa ini adalah 
adanya penambangan pasir oleh beberapa individu 
desa. Setiap hari sekitar 600 m3 atau 100 truk pasir 
ditambang dari pantai Gle Jong untuk memenuhi 
tingginya kebutuhan pasir untuk bahan bangunan 
paska Tsunami.  Akibat penggalian pasir, kini air laut 
(saat pasang) masuk ke darat lebih jauh 3m dari 
sebelumnya dan mematikan beberapa tanaman pantai 
yang baru ditanam (juga mengancam pemukiman yang 
baru dibangun).  Kondisi diatas berpeluang 
menimbulkan konflik karena kecilnya nilai sumbangan 
yang diberikan penambang pasir kepada kas desa 
dibanding kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Upaya rehabilitasi ekosistem pesisir (umumnya di rawa air payau dan pantai berpasir) yang difasilitasi oleh 
proyek Green Coast dilakukan oleh 25 orang warga yang tergabung dalam satu kelompok. Hingga kini telah 
ditanam sekitar 73.000 tanaman yang terdiri dari 70.000 mangrove 2.000 tanaman pantai dan 950 tanaman 
pekarangan.  Modal usaha yang diberikan oleh proyek GC digunakan oleh anggota kelompok untuk membeli 
sampan bekas (sebagai nelayan tangkap), berternak itik, ayam, kambing, usaha warung, menjahit, membuat 
kue dan pembuatan ikan asin.  

Kebutuhan mendesak untuk kegiatan menangkap ikan bagi nelayan-nelayan Desa Gle Jong adalah boat besar 
beserta mesinnya.  Sampai dengan Juni 2008 tecatat bahwa Desa Gle Jong hanya memiliki 4 buah sampan 
kecil (dioperasikan dua orang) dan satu buah boat besar (dioperasikan lima orang) yang kini telah melapuk 
akibat kualitas badan boat yang kurang baik.

Lift net (anco) untuk menangkap udang
(Sumber foto: Dok. WIIP)

Mangrove ditanam di rawa-rawa pesisir diharapkan 
melindungi pemukiman baru di belakangnya
(Sumber foto: Dok. WIIP)
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Foto udara Desa Keude Unga sebelum tsunami (Juni 2003, kiri) 
dan setelah tsunami (Agustus 2006, kanan). Lingkaran kuning di 
kiri adalah adalah pemukiman yang hilang saat tsunami sedang 
lingkaran pada gambar kanan adalah lokasi penanaman 
mangrove Green Coast
(Sumber foto: Laporan ETSP-ADB 2006)

 

Foto udara kondisi Desa Ceunamprong 
sebelum tsunami
(Sumber: Google earth)

Desa Ceunamprong

Desa Ceunamprong bersebelahan dengan Desa Keude Unga 
dan masih berada dalam satu kemukiman yaitu Kemukiman 
Kuala Unga. Bila dibandingkan dengan luasan lahan kering 
yang ada, lahan basah di desa Ceunamprong relatif tidak luas. 
Sungai permanen relatif berukuran kecil jika dibandingkan 
dengan sungai-sungai yang ada di  Keude Unga.  Di beberapa 
bagian dataran pesisir yang landai dimanfaatkan untuk lahan 
pertambakan.  Jumlah korban jiwa akibat tsunami tidak 
banyak, yaitu sekitar 150 jiwa karena sebelum terjadi tsunami 
penduduk telah menyelamatkan diri ke perbukitan yang 
letaknya tidak jauh dari desa.    

Keanekaragaman hayati di desa ini tidak terlalu menonjol, 
hanya saja diperoleh informasi bahwa sebelum tsunami di 
pantai berpasir Desa Ceunamprong sering ditemukan penyu. 
Akan tetapi hingga kini belum ditemukan kembali penyu naik 
ke darat untuk bertelur.

Desa Keude Unga

Posisi pantai desa Keude Unga berada dekat 
sekali dengan daerah perbukitan.  Saat gempa 
bumi terjadi pada pagi hari 26 Desember 
2004, polisi-polisi paramiliter yang ber-pos di 
Desa Keudeu Unga menyadari akan 
datangnya gelombang tsunami lalu segera 
menyuruh penduduk untuk naik ke perbukitan.  
Hal tersebut menyebabkan hampir seluruh 
penduduk Desa Keude Unga selamat, 
sedangkan wilayah Desa Keude Unga sendiri 
termasuk mangrove yang tumbuh disekitar 
pemukiman hilang berubah menjadi laut.  
Pemukiman yang ditempati oleh warga saat 
ini, pada awalnya adalah sawah yang akibat 
tsunami berubah menjadi rawa berair asin, lalu 
ditimbun untuk dijadikan perumahan.

Saat ini, vegetasi mangrove alami nampak 
telah mulai tumbuh dan berkembang di Keude 
Unga, terutama di bagian muara sungai dan 
kawasan berlumpur di sisi utara.  Selain 
tumbuh secara alami, proyek GC juga telah 
memfasilitasi upaya rehabilitasi ekosistem 
pesisir di lokasi ini dengan menanam mangrove (70.000), tanaman pantai (9.650) dan tanaman pekarangan 
(350) oleh dua kelompok masyarakat yang terdiri dari 38 orang.

Dari sisi komponen modal usaha yang diberikan oleh proyek GC, ternyata pengelolaan kegiatan ekonomi di 
Desa Keude Unga lebih maju bila dibandingkan dengan tiga desa lainnya di Kecamatan Jaya.  Dua kelompok 
masyarakat yang dibentuk di desa ini telah berhasil mengembangkan usaha simpan pinjam (dana bergulir) bagi 
anggotanya dan hingga kini tidak ada kendala dalam pengembalian cicilan tiap bulannya. Dana ini dikelola oleh 
kelompok dengan berbagai jenis usaha (termasuk berternak ayam, itik, membuat kerupuk, membuka warung 
dan membuat tempe).  Dari kesemua jenis usaha tersebut, ternyata usaha tempe mengalami kemajuan yang 
sangat pesat. Pada mulanya dalam seminggu hanya menggunakan 5kg kedele sebagai bahan baku pembuat 
tempe, sekarang diperlukan 10kg kedele/hari.  Perhitungan kasar pendapatan dari usaha tempe saat ini 
mencapai Rp1,5juta/ bulan (sekitar 160 USD/bl).  Disamping itu kelompok juga memiliki usaha ternak sapi yang 
dikelola secara berkelompok/ bersama.
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Di desa Ceunamprong, proyek Green Coast dilaksanakan agak 
terlambat (yaitu sekitar November 2007) dibanding ketiga lokasi 
lainnya di atas (yang telah dimulai pada April 2007).  Tapi 
keterlambatan ini tidak menjadi hambatan bagi berhasilnya 
kegiatan rehabilitasi di desa ini.  Hal ini terlihat dari telah 
selesai ditanamnya  sebanyak 73.000 tanaman rehabilitasi 
yang terdiri dari 71.000 mangrove, 1.650 tanaman pantai dan 
350 tanaman pekarangan. 

Saat ini pengembangan alternatif matapencaharian (kegiatan 
ekonomi) sedang dalam tahap identifikasi jenis usaha yang 
akan dilakukan kelompok.  Dari hasil pengamatan WIIP dan 
diskusi dengan masyarakat, usaha yang cukup potensial untuk 
dikembangkan di desa ini  adalah pertanian sayuran, kacang 
tanah, semangka, cabe dan usaha perikanan tangkap.  
Memanfaatkan keberadaan kotoran ternak (misal sebagai 
kompos) yang cukup banyak di desa ini diharapkan dapat 
mendukung usaha-usaha alternatif yang telah diidentifikasi di 
atas.

 

Pantai berpasir Desa Ceunamprong
(Foto oleh: Alvi)

Cemara pantai tinggi ± 1m berumur delapan 
bulan  (Foto oleh: Alvi)

Jumlah Bibit

Krueng Tunong Gle Jong Keude Ungah Ceunamprong Jumlah

Jenis Tanaman Pantai

Tanaman Pekarangan

Estimasi tingkat keberhasilan tumbuh 75-80% 80-90% 90% 90% 75-90%

Bakau besar Rhizophora mucronata 30.000 40.000 4.750 8.000 82.750

Bakau merah R.apiculata 40.000 30.000 65.000 53.000 188.000

Tengar Ceriops tagal 10.000 10.000

Api-api  Avicenia 1.000 250 1.250

Cemara laut Casuarina equisetifolia 3.000 250 2.650 350 6.250

Bunot Calophyllum innophyllum 500 50 500 900 1.950

Kelapa Cocos nucifera 3.000 50 1.000 400 4.450

Waru Hibiscus tiliaceus 300 1.800 2.500 4.600

Ketapang Terminalia cattapa 300 75 500 875

Kuda-kuda Lannea coramondalica 2.500 2.500

Rambutan 500 150 650

Mangga 100 100

Jeruk bali 300 300

Belimbing wuluh 75 75

Asam jawa 50 100 350 500

Total oleh Green Coast 78.100 73.150 80.000 73.000 304.250

Total oleh proyek lain  (Didanai FON- 67.500 67.500
Malaysia) termasuk mangrove, kelapa,
cemara, asam jawa, durian, pala, coklat,
mangga, jambu keling, rambutan

Total yang ditanam 145.000 73.150 80.000 73.000 371.750

Jenis Mangrove

Tabel: Jenis dan jumlah tanaman rehabilitasi yang telah ditanam 
oleh anggota kelompok masyarakat di pesisisr desa Krueng 
Tunong, Gle Jong, Keude Ungah dan Ceunamprong sejak April 
2007 hingga kini (September 2008)
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Pembuatan Peraturan Desa /Pengelolaan Pesisir Bersama 
Masyarakat

Untuk menjamin kelestarian ekosistem termasuk keberhasilan jangka panjang dari upaya-upaya rehabilitasi pesisir 
yang telah dilakukan oleh kelompok masyarakat di keempat desa di atas, WIIP telah memfasilitasi terbentuknya 
suatu peraturan yang disepakati oleh warga dan pemerintahan desa.  Peraturan ini disusun dengan melibatkan 
partisipasi masyarakat desa. 

Berikut ini adalah kutipan dari peraturan yang telah disyahkan oleh Keuchik Gampong/Desa Krueng Tunong pada 
tanggal 10  September 2008 Nomor:  11.14.05.03.2022/ 338 /2008.

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN TANAMAN MANGROVE DAN HUTAN PANTAI SERTA PEMANFAATAN 
MUARA KRUENG SAWAH KAMENG

1. Dilarang merusak/ mencabut pagar serta tanaman pantai apa saja, tanpa seizin Keuchik, dan sepengetahuan 
Tuha Peut.

2. Dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat dan racun di dalam kawasan larangan 
tangkap muara Krueng Sawah Kameng.

3. Penangkapan hanya boleh dilakukan diluar kawasan larangan tangkap.

4. Dilarang membuang jaring bekas dan alat tangkap ikan lainya yang sudah tidak terpakai kedalam krueng 
maupun kedalam laut.

5. Dilarang melakukan pembukaan tambak didalam wilayah kegiatan tanaman pantai tanpa seizin Keuchik dan 
sepengetahuan Tuha Peut.

6. Dilarang membuang limbah/ sampah di dalam wilayah rehabilitasi kawasan tanaman rehabilitasi pantai.

7. Ukuran mata jaring yang yang boleh dilakukan untuk menangkap ikan di muara Sawah Kameng Krueng Tunong 
tidak boleh lebih kecil dari 2,5 inchi.

8. Kelompok dan masyarakat bersama-sama merawat dan menjaga serta memelihara tanaman pantai dan 
tanaman mangrove yang ada.

9. Dilarang menggembala ternak di dalam lokasi rehabilitasi tanaman pantai.

10. Siapa saja yang melihat ternak masuk kelokasi tanaman pantai wajib mengeluarkannya.

11. Dilarang melakukan kegiatan apapun dalam kawasan larangan tangkap kecuali hanya untuk melintas atau 
penelitian atas izin Keuchik dan sepengetahuan Tuha Peut.

Pelanggaran terhadap aturan-aturan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi sbb:

1. Menebang/ mengambil tanaman pantai tanpa seizin Keuchik atau Tuha Peut akan dikenakan sanksi berupa 
denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pohon yang rusak dan pelaku wajib menanam 
serta merawat sampai satu tahun pohon sejenis dengan jumlah lima kali jumlah pohon yang dirusak/ ditebang.

2. Jika melakukan kegiatan membuang sampah atau limbah dan pembakaran akan dikenakan sanksi berupa 
denda sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan harus membersihkan limbah tersebut. 

3. Jika melakukan kegiatan menggembala didalam wilayah rehabilitasi penanaman  akan di kenakan sanksi berupa 
denda sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

4. Jika melakukan penangkapan ikan di kawasan larangan tangkap, maka alat tangkapnya disita oleh Keucik dan 
akan menjadi milik desa.

5. Jika merusak atau mengambil pagar dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu 
rupiah).

6. Jika melakukan kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan jaring ukuran mata jaring lebih kecil dari 2,5 
inchi maka alat tangkapnya disita oleh Keuchik dan akan menjadi milik desa.

7. Jika melakukan pengeboman di kawasan/ sungai akan di kenakan denda sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta 
rupiah) dan pelaku diserahkan kepada pihak yang berwajib.
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Pelatihan Rehabilitasi dan Kampanye Pendidikan Lingkungan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok masyarakat dalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatan rehabilitasi, proyek GC terlebih dahulu memberikan pelatihan-pelatihan rehabilitasi.   Di 

dalamnya termasuk tehnik memilih dan menyiapkan bibit di dalam persemaian, menetapkan lokasi 

penanaman dan menanam serta merawat bibit di lokasi penanaman. Semua upaya-upaya di atas, oleh WIIP 

didukung dengan berbagai buku panduan lapangan (field guide) yang mudah dipahami.

Selanjutnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan pesisir, 

proyek GC juga telah melakukan berbagai upaya kampanye dan pendidikan lingkungan dengan target 

masyarakat luas (termasuk para guru dan murid sekolah serta anggota masyarakat).  Kegiatan ini dilakukan 

di dalam ruang kelas maupun di lapangan terbuka.  Beberapa kompetisi penanaman mangrove juga dilakukan 

untuk para murid sekolah.  Untuk mendukung kegiatan ini, WIIP telah menyebarluaskan berbagai bahan-

bahan kampanye lingkungan (termasuk brosur, leaflet, poster, komik dsb.).

Pelatihan teknik pembibitan tanaman rehabilitasi 
(Sumber foto: Dok. WIIP)

Persemaian mangrove model terendam
(Sumber foto: Dok. WIIP)

Pendidikan lingkungan bagi siswa SD
(Sumber foto: Dok. WIIP)

Pendidikan lingkungan bagi siswa SD melalui lomba 
melukis.  (Sumber foto: Dok. WIIP)
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Peluang wisata 
di lokasi kegiatan
Selain manfaat-manfaat penting 
yang akan diperoleh dari kegiatan 
rehabilitasi, seperti: perlindungan 
kawasan pemukiman, pulihnya 
nilai ekosistem lahan basah 
secara luas yang bermanfaat 
bagi kehidupan satwa perairan, 
teresterial, dan mendukung mata 
pencaharian nelayan, juga 
terdapat pula ancaman-ancaman 
yang terjadi pada lokasi-lokasi 
proyek.  Untuk itu sangatlah 
bijaksana bila ke depan pihak 
PemKab Aceh Jaya memberikan 
perhatian khusus dalam 
pengelolaannya.  

Keberhasilan kegiatan rehabilitasi 
di kawasan ini (didukung dengan 
perbaikan fasilitas jalan raya 
Banda Aceh-Meulaboh, adanya 
peninggalan sejarah makam 
Sultan Ala'addin Riayatsyah dan 
pantai serta pulau-pulau kecilnya 
yang indah), ke depan akan 
menjadikan Aceh Jaya sebagai 
objek tujuan wisata budaya dan 
alam bahari yang sangat 
menjanjikan.  Amien!

Informasi lebih lanjut mengenai Green Coast Indonesia dapat menghubungi
I Nyoman N. Suryadiputra (Project Coordinator): nyoman@wetlands.or.id   -   www.wetlands.or.id

Keberlanjutan Kegiatan

Seiring dengan akan berakhirnya kegiatan proyek Green Coast pada bulan Maret 2009, maka perlu diupayakan 
pengelolaan selanjutnya dari lokasi-lokasi diatas berikut sumber daya dan aktivitas yang telah diinisiasi. 

Beberapa hal penting yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, antara lain: 

Pengakuan resmi (tertulis) dan diumumkan secara luas tentang nilai penting dan manfaat lestarinya kawasan pesisir 
di keempat desa tersebut di atas bagi lingkungan dan masyarakat (silahkan tetapkan cara yang paling efektif dalam 
penyampaiannya. Misalnya dengan menetapkan peraturan daerah/ qanun yang menunjang kelestarian kawasan 
yang telah direhabilitasi),

Dipertahankannya hasil-hasil kegiatan rehabilitasi oleh GC di atas, dan jika dimungkinkan mengalokasikan dana 
(misal APBD) untuk merawatnya, 

Tidak mengalihfungsikan lokasi-lokasi yang telah direhabilitasi di atas menjadi bentuk-bentuk lain yang akan 
merugikan lingkungan dan masyarakat sekitarnya,

Dilanjutkannya pendampingan teknis dan sosial bagi kelompok masyarakat yang terbentuk selama berlangsungnya 
proyek Green Coast,

Penertiban kegiatan-kegiatan yang merusak dan mengganggu kelestarian sumber daya alam di lokasi-lokasi diatas.

Hasil Pembelajaran 

Kegiatan rehabilitasi pesisir di Kecamatan Jaya telah memberikan pembelajaran 
yang bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi keberhasilan upaya-upaya serupa 
di tempat lain.  Beberapa hasil pembelajaran yang diperoleh:

Masyarakat sangat menyukai pendekatan yang dilakukan oleh proyek GC, 
Pertama: karena fasilitator tinggal di desa bersama masyarakat binaannya 
sehingga timbul hubungan yang akrab. Kedua: penggabungan kegiatan rehabilitasi 
dengan pemberian insentif pinjaman modal usaha bersyarat, dipandang sangat 
mendidik sehingga masyarakat merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab akan 
hasil rehabilitasinya. Ketiga: pemberian berbagai pelatihan tentang tehnik 
rehabilitasi telah memperluas wawasan masyarakat, sehingga ke depan dapat 
diterapkan untuk menyiapkan bibit-bibit tanaman (bernilai ekonomi) lainnya.  
Keempat:  kegiatan rehabilitasi (melalui pemulihan ekosistem mangrove) diyakini 
akan dapat melindungi pemukiman dari bencana badai maupun air pasang dan 
memulihkan sumber matapencaharian masyarakat pesisir.  

Namun demikian, beberapa hal/ pembatas yang berpotensi menggagalkan 
kegiatan rehabilitasi di Aceh Jaya juga perlu diantisipasi, diantaranya: (a) 
Pembangunan jalan raya Banda Aceh-Meulaboh (meski lokasi jalan relatif jauh) 
berpotensi melintasi sebagian kawasan mangrove yang telah tumbuh secara 
alami di utara desa Keude Unga. (b). Keberadaan ternak (seperti kambing dan 
kerbau) di sekitar lokasi rehabilitasi berpeluang menggagalkan upaya 
rehabilitasi, oleh karenanya dibutuhkan biaya besar untuk memagari tanaman. 
(c). Adanya penambangan pasir laut telah menggerus garis pantai di desa Gle 
Jong dan ini berpeluang membahayakan pemukiman di belakangnya dan 
menggagalkan upaya rehabilitasi.  Untuk mengatasi hal demikian peraturan desa 
perlu segera dibuat dan ditaati. (d) Pola iklim yang tidak menentu/ berubah 
(diantaranya musim hujan) dan berubahnya pola arus telah menyebabkan 
berpindahnya endapan lumpur di muara Krueng Tunong dan ini menyebabkan 
tercabutnya beberapa tanaman rehabilitasi.
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