
   
     

Kampanye Mangrove
Oleh

Gatot Subroto
(Menteri Koran KeSEMaT)

Hidup Si Fulan...hidup Si A....hidup 
Merah....hidup Hijau. Bunyi teriakan dari mulut-
mulut orang dan corong-corong suara yang 
memadati hampir di seluruh jalan-jalan. Banyak 
orang larut dalam keramaian yang 
mengkampayekan partai-partainya dan calon-
calon pemimpin daerahnya. Mereka sungguh 
bersemangat memperjuangkan dan berani 
mengeluarkan dana yang besar untuk 
kemenangan partai dan calegnya. Bahkan saling 
bermusuhan satu sama lain. 

Namun disayangkan hal itu tidak terjadi di saat 
mengkampayekan tentang pentingnya 
lingkungan hidup. Hanya sedikit orang yang 
antusias terhadap lingkungan, sehingga yang 

mengikuti kampaye tentang pelestarian lingkungan itu hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai rasa 
cinta terhadap lingkungan. Banyak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang 
tidak bertanggung jawab. Kebanyakan dari mereka hanya bisa mengeksploitasi dan mengeksploitasi sumber 
daya alam saja, tanpa diselingi dengan penjagaan dan perawatan terhadap lingkungan, sehingga kerusakan 
semakin lama semakin besar.

Salah satu lingkungan yang sangat penting bagi manusia adalah hutan mangrove. Hutan mangrove ini tumbuh 
subur di sepanjang pantai wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Sudah banyak manfaat yang 
diambil oleh sebagian penduduk dari kandungan hutan pesisir (mangrove) demi untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Ibarat “pagar makan tanaman” yang mana kebanyakan manusia hanya memanfaatkan hutan 
mangrove untuk kebutuhannya dan tak mau untuk menjaganya sehingga kerusakan mangrove semakin hari 
semakin parah. Kerusakan yang banyak terjadi di hutan mangrove, mengakibatkan bencana yang tidak diduga-
duga oleh manusia seperti terjadinya Tsunami di Aceh dan Nias, yang banyak memakan korban jiwa, akibat 
wilayah pantainya gundul/rusak. Setelah kejadian yang dashyat menimpa suatu daerah/negara, barulah manusia 
mulai berpikir dan sadar dengan kelalaiannya, terhadap lingkungan sekitarnya. (bersambung ke halaman 2. Baca 
Kampanye).

Enam Orang Anak KeSEMaT Diperbantukan di 
Aceh dan Nias
Nias, KK - Pada tanggal 4 Maret 2006 kemarin, enam 
orang Anak-anak KeSEMaT bertolak ke Aceh dan Nias 
dalam rangka ikut membantu upaya penginventarisasian 
kerusakan dan penelitian ekosistem mangrove di kedua 
daerah yang pada tahun 2004 terkena bencana 
gelombang dahsyat Tsunami. Mereka didampingi oleh 
Teguh Yudana (Alumni KeSEMaT) dan Dr. Rudhi Pribadi 
(Pembimbing KeSEMaT). Keenam Anak-anak KeSEMaT 

tersebut antara lain Andreas Tomi P.W  dan Yusuf Fajariyanto 
(Alumni KeSEMaT). Sumedi dan Moch. Ichwan Dwi Cahyo 
(Dewan Penasehat KeSEMaT). Larasasih Jatikusumo dan Sapto 
Pamungkas (Pengurus dan Anggota KeSEMaT). Mereka 
berenam akan bekerja bersama-sama dengan berbagai elemen 
masyarakat dan LSM lokal dan International selama dua bulan 
untuk membantu membangun kembali, Aceh dan Nias.

Pengantar Redaksi
Salam Mangrove!
Salam jumpa para pembaca yang budiman. Pada 
bulan yang baik ini, perkenankanlah kami 
mempersembahkan Koran KeSEMaT edisi ketiga. 
Koran KeSEMaT merupakan suatu bentuk usaha 
pelayanan yang diberikan oleh KeSEMaT, tidak 
hanya kepada anak-anak KeSEMaT saja namun 
juga pada sesama civitas akademika dan 
masyarakat. Kali ini kami menyajikan berbagai 
agenda Kegiatan KeSEMaT terdekat, karena 
keberadaan Koran ini tidak lepas dari usaha 
publikasi  dan informasi program kegiatan 
KeSEMaT. Kali ini, informasi yang kami sajikan 
antara lain mengenai Kampanye Mangrove, 
Mangrove Cultivation (MC) 2006, Mangrove 
Training (MT), Mangrove Documentation (MD), 
Pengiriman Delegasi KeSEMaT ke Proyek 
Mangrove di Aceh dan Nias, Informasi Workshop 
LSM Nasional yang diikuti KeSEMaT di Bogor, 
Pengenalan Binatang Mangrove oleh KeSEMaT ke 
Anak-anak SD di Jepara, dan informasi menarik 
lainnya. Redaksi menerima sumbangan tulisan 
maupun foto-foto ekosistem mangrove untuk kami 
sajikan pada edisi mendatang. Kami terbuka 
terhadap saran maupun kritik, silahkan layangkan 
ke email kami. Akhirnya, selamat membaca.

PENANGGGUNG JAWAB Danang Argo Kuncoro 
PENASEHAT Aris Priyono, ST PEMIMPIN REDAKSI
Gatot Subroto  REDAKSI Anita Dwi Kartika, IKLAN DAN 
SIRKULASI Niramaya Kusumawardani KANTOR 
REDAKSI Ngesrep Barat V/35 Semarang 50275 
TELEPON (024) 746 1834 EMAIL kesemat@yahoo.com 
WEBSITE http://kesemat.tripod.com CONTACT PERSON 
Gatot Subroto HP 08179579770  PENGIRIMAN ARTIKEL
Setiap artikel dan tulisan yang dikirim ke redaksi 
hendaknya diketik dengan spasi ganda, maksimal lima 
halaman kuarto PERTANYAAN SEPUTAR MANGROVE, 
KRITIK DAN SARAN bisa disampaikan langsung kepada 
redaksi atau ke kantor redaksi.
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Setiap rupiah dari hasil penjualan koran ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan bedeng persemaian mangrove KeSEMaT di Teluk Awur - Jepara dari kerusakan.

Rp. 100,-

Bukan Kampanye Partai. Bapak Sofyan dari Dinas Perhutani 
Banyumas mengkampanyekan tentang pentingnya pelestarian 
ekosistem mangrove di Acara Mangrove Cultivation 2006 –
KeSEMaT di Kampus Ilmu Kelautan UNDIP Teluk Awur Jepara. 

KeSEMaT/EDI KURNIAWAN

Monitoring Mangrove. Anak-anak
KeSEMaT (Larasasih J. dan Sumedi) sedang 
melakukan pendataan persebaran ekosistem 
mangrove di Nias.

KeSEMaT/RUDHI PRIBADI

KeSEMaT Menjawab
Hai KeSEMaT yang makin huebat, dan buanyak proyeknya, aku Maya anak UNDIP. Mau tanya nih, aku pernah ke Demak dan ada Ibu-ibu 
yang membawa buah mangrove namanya Brayo, katanya mau dijual ke pasar. Brayo itu jenis apa sih? Emangnya bisa dimakan juga, ya?  
(Pertanyaan disampaikan via email Bulan Maret 2006). Hai juga Maya. Terima kasih atas pujiannya. Brayo adalah nama daerah dari buah 
mangrove spesies Avicennia spp. Bentuknya bulat dan lancip pada ujungnya. Memang, Brayo atau Api-api ini jenis buah mangrove yang bisa 
dikonsumsi (buah mangove lainnya yang bisa dikonsumsi adalah Bruguiera spp, Sonneratia spp dan masih banyak lagi). Brayo bisa dimasak 
sebagai urap, sayur asam dan berbagai masakan di daerah lainnya. Kalau mau tahu lebih banyak mengenai masakah buah mangrove datang 
saja ke Kantor KeSEMaT, ada banyak buku yang membahas mengenai masakan dari buah mangrove. Begitu Maya, semoga membantu. 

KeSEMaT MENANTANG ANDA!
PUNYA ARTIKEL MANGROVE? KIRIMKAN KE 

KORAN KeSEMaT. SATU BUAH STIKER 
CANTIK BAGI YANG ARTIKELNYA DIMUAT

HUBUNGI GATOT SUBROTO
081 795 797 70

LARASASIH J. BERKATA: Dalam bahasa Nias, mangrove atau bakau disebut ‘Tongo’. Ada juga yang 
menyebutnya ‘Dongo’. Namun sayang, mangrove sama sekali tidak dimanfaatkan di Nias. Karena subur, lahan 
bekas hutan mangrove di daratan yang terangkat karena gempa, telah berubah fungsi menjadi ladang penduduk. 

FOR FURTHER INFORMATION 
ABOUT THE HOTTEST NEWS OF 
KeSEMaT’S ACTIVITIES, PLEASE 

CHECK OUT ITS COOL WEBSITE AT
HTTP://KeSEMaT.TRIPOD.COM

KOTAK INI DISEDIAKAN UNTUK ANDA!
SEBAGAI MEDIA PROMOSI PRODUK/KEGIATAN 

ANDA. HUBUNGI GATOT SUBROTO 081 795 797 70



KeSEMaT Adakan Mangrove Training
Semarang, KK - Sekali lagi KeSEMaT 
kembali mengadakan program Mangrove 
Training (MT). MT akan diadakan mulai 
dari tanggal 16 Maret 2006, setiap hari 
Kamis sore (pukul 15.00 WIB-18.00 WIB) 
sampai dengan akhir Agustus 2006 di 
Kantor KeSEMaT Semarang, berupa 
presentasi dan diskusi mengenai 
ekosistem mangrove dan ekosistem 
pesisir lainnya. Sebenarnya kegiatan 
MT adalah program pendidikan dan 

pelatihan (DIKLAT) bertema mangrove yang diselenggarakan setiap tahun oleh 
KeSEMaT. Program ini mulai dilaksanakan satu tahun yang lalu (kepengurusan 
Angkatan IV, periode 2004/2005) dan dilanjutkan lagi oleh kepengurusan 
Angkatan V yaitu periode 2005/2006. Tujuan diadakannya MT ini adalah untuk 
memberikan bekal kepada pengurus dan anggota KeSEMaT untuk mampu 
meningkatkan kemampuan berbicara di depan forum dan memberikan 
pengetahuan tentang ekosistem mangrove dan pesisir lain yang terbagi menjadi 
sepuluh bidang kajian yaitu ekologi mangrove, pertumbuhan mangrove, krustasea 
mangrove, gastropoda mangrove, plankton, ekstraksi mangrove, poliket mangrove, 
persemaian mangrove, pemangsaan mangrove, gugur serasah mangrove, 
periphyton mangrove dan ekosistem karang dan pesisir.

Kampanye
(Sambungan dari halaman 1)
Sekarang ini, Kampaye Mangrove (KM) mulai 
menggaung di seluruh pelosok wilayah Indonesia, 
baik di media massa, seminar, penyuluhan, pelatihan 
dan brosur-brosur. Kampaye semacam ini, timbul dari 
LSM-LSM, mahasiswa pencinta alam yang peduli 
lingkungan, dan juga pemerintah. KM tidak mesti 
turun ke jalan-jalan, yang akan menambah keributan 
dan kemacetan jalan. KM seolah-olah menggugah 

hati manusia, paska kejadian bencana alam yang 
memilukan tersebut. Pemerintah di seluruh pelosok 
Indonesia mulai mencanangkan proyek-proyek untuk 
penanaman mangrove kembali sebagai pelestarian 
terhadap lingkungan pesisir dan antisipasi terhadap 
bencana alam yang tak terduga datangnya. Namun, 
KM belum maksimal dilakukan, karena masih banyak 
orang yang masih belum paham akan pentingnya 

mangrove bagi manusia. Untuk itu, himbauan dan 
kampaye terhadap mangrove perlu lebih digalakkan 
lagi untuk menghidupkan kembali slogan “sabuk hijau 
nusantara” yang telah lama menghilang. Marilah kita 
bergandeng tangan untuk mengkampayekan 
mangrove dari sekarang. Hidup Mangrove...Hidup 
Mangrove...Hidup Mangrove.

KeSEMaT Terpilih Sebagai Peserta Workshop
LSM Tingkat Nasional di SEAMEO-BIOTROP IPB Bogor
Bogor, KK - Pada tanggal 29 Januari - 3 Februari 2006 
KeSEMaT mengikuti workshop yang bertema "The training 
workshop on developing the capacity of environmental 
NGOs in Indonesia to effectively inplement wetland project 
according to The Ramsar guidlines and objectives of the 
convention on biodiversity" yang diadakan oleh Wetlands 
International Indonesia Programme (WI-IP). Workshop ini 

diadakan di SEAMEO-BIOTROP Institut 
Pertanian Bogor (IPB). Para peserta 
workshop selain mendapatkan berbagai 
materi pelatihan mengenai lahan basah 
(terutama gambut) juga diajak untuk 
meninjau kelompok binaan WI-IP di Pemalang 
dan Mentangai, Kalimantan Selatan.

KeSEMaT ketemu IUCN Belanda. Maartje Hilterman selaku Programme Officer Small Grants Programmes dari IUCN Belanda berjabat 
tangan dan memberikan Piagam Penghargaan kepada KeSEMaT yang diwakili oleh Aris Priyono, ST selaku Dewan Kehormatan 
KeSEMaT karena KeSEMaT terpilih sebagai salah satu peserta dari 20 LSM di Indonesia dalam pertemuan puncak Workshop LSM 
Tingkat Nasional di SEAMEO-BIOTROP IPB Bogor

KeSEMaT Mengenalkan Binatang-binatang Mangrove
 Kepada Guru dan Murid SD Islam Terpadu

di Teluk Awur Jepara
Jepara, KK - Pada tanggal 12 Januari 2006, di Ruang Teater Kampus Ilmu Kelautan Teluk Awur Jepara, Aris 
Priyono, ST selaku Sutradara Mangrove Movie (MM) KeSEMaT memberikan pengetahuan mengenai Konservasi 
Binatang-binatang Mangrove kepada Guru dan Murid SD Islam Terpadu Teluk Awur Jepara. Acara dimulai pada pukul 
09.30 WIB yang dibuka oleh Dosen Ilmu Kelautan UNDIP, Kunarso, ST yang dilanjutkan dengan penyampaian materi 
oleh Aris Priyono, ST dan pemutaran film MM yang berjudul Di Bawah Akar Bakau. Acara tersebut dihadiri oleh 
kurang lebih 30 murid SD Islam Terpadu beserta Bapak dan Ibu Guru Pendamping mereka. Acara berakhir pada 
pukul 12.00 WIB.

KeSEMaT dan DKP PEMKOT 
Semarang Garap Proyek MD

Demak, KK - DKP Pemkot Semarang 
bekerjasama dengan KeSEMaT mengadakan 
kegiatan Mangrove Documentation (MD) di 
empat kecamatan se-Semarang. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mendokumentasikan dan 

menginventarisasi kerusakan mangrove yang ada di 
empat kecamatan tersebut. Survei awal akan 
dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2006 yang 
kemudian diikuti dengan pelaksanaan kegiatan dan akan 
berakhir pada tanggal 31 Maret 2006.

Hebohnya KeSEMaThursday. Anak-anak
KeSEMaT mendengarkan presentasi 
Pemakalah tentang mangrove di Kantor 
KeSEMaT setiap Kamis sore, yang dihadiri 
kurang lebih 30 orang mahasiswa. 

KeSEMaT/GURUH WICAKSONO

WI-IP/FERRY HASUDUNGAN

Mencintai Binatang Mangrove Dengan Memutar Film. 
KeSEMaT memperkenalkan jenis binatang-binatang yang 
hidup di lumpur-lumpur mangrove kepada siswa SD Islam 
Jepara. Acara ini terbukti berhasil menarik minat puluhan 
siswa dan Guru SD tersebut.

KeSEMaT/STEPHANUS ERY K.

Bagi seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan 
mahasiswa UNDIP dari fakultas lainnya, yang tertarik mengikuti KeSEMaThursday, 
KeSEMaT mengundang Anda untuk bisa datang dan menghadiri acara ini. Silahkan 
datang setiap Kamis sore mulai pukul 15.00 WIB. GRATIS DAN UNTUK UMUM!

KeSEMaT JUALAN KAOS MC 2006. CUMA 20 RIBU LHO! 
TERTARIK? HUBUNGI : INDAH KURNIANI (0818 024 205 10)

Mangrove Pantai Utara Semarang 
Rusak Berat! Ketua MD – KeSEMaT, 
Guruh Wicaksono, dilatarbelakangi 
konversi lahan mangrove sebagai 
tambak di Genuk Semarang.

KeSEMaT/FEBRIANTO EKO S.

DUA BUAH ARTIKEL KeSEMaT DIPUBLIKASIKAN DI SITUS UNEP-PBB DAN WI-IP BOGOR
Internet, KK - Dua buah artikel yang ditulis oleh Anak-anak KeSEMaT (Aris Priyono dan Sumedi) secara berturut-turut masuk dan diterbitkan dalam dua buah situs besar organisasi internasional. Tulisan Aris Priyono (Dewan Kehormatan KeSEMaT) 
yang berjudul Seedlings of Change diterbitkan di Majalah Remaja TUNZA (versi elektronik) milik UNEP-PBB, yang diterjemahkan menjadi tiga bahasa sekaligus yaitu Inggris, Perancis dan Spanyol. Bagi yang tertarik untuk membaca hasil tulisannya 
silahkan Anda mengunjungi situs http://www.ourplanet.com/tunza/issue0303en/pages/seedlings_7.html. Sementara itu, tulisan Sumedi (Dewan Penasehat KeSEMaT) mengenai Perbanyakan Mangrove Melalui Sistem Cangkok juga dipublikasikan di 

situs WI-IP. Untuk membaca hasil tulisannya silahkan mengunjungi situs WI-IP http://www.wetlands.or.id

KeSEMaT memberi kesempatan kepada Rekan-rekan yang tertarik 
untuk memanfaatkan KORAN KeSEMaT sebagai Media Promosi Anda, 
karena KORAN KeSEMaT didistibusikan secara luas di Kampus FPIK 
UNDIP di Tembalang Semarang dan Teluk Awur Jepara. HUBUNGI 
REDAKSI KORAN KeSEMaT 085225079398. DIJAMIN PUAS!

KELUARGA BESAR KeSEMaT
MENGUCAPKAN SELAMAT BERTUGAS KEPADA 

KOORDINATOR KeSEMaT JEPARA DIBAWAH 
PIMPINAN MUHAMAD IKHSAN S. H.

KIRIMKAN PERTANYAAN SEPUTAR 
MANGROVE KE EMAIL KeSEMaT!

KeSEMaT@YAHOO.COM 
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Lima puluh orang mahasiswa Peserta Mangrove Cultivation (MC) 2006 KeSEMaT telah berhasil membibitkan berbagai spesies mangrove dari jenis Bruguiera cylindrica, Ceriops 
tagal, C. decandra, Avicennia lanata, Rhizophora mucronata, dan R. apiculata (total 2500 benih) untuk menyelamatkan Pantai Teluk Awur Jepara dari abrasi. Salut!

EDISI BERIKUTNYA >> Proyek Newmont, Proyek Pangandaran, RAT, 
Proyek Karimunjawa, PROKER KeSEMaT Jepara, Komik Mat Kesem dan 
masih banyak lagi. Jadi, jangan ketinggalan KORAN KeSEMaT edisi berikutnya!

Anda ingin sehat? Gunakan VCO (Virgin Coconut 
Oil) yang berasal dari bahan alami berkhasiat. VCO 
mengobati kanker, alergi kulit, hepatitis, kurang 
nafsu makan, dll. Dapatkan segera. Hanya Rp. 
15.000,- HUBUNGI GAT’S 08179579770 (IKLAN)


