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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi tanaman antara lain morfologi, hábitat dan
kriteria jenis maupun jumlah tanaman kawasan pesisir, identifikasi daya dukung dan kesesuaian lahan
serta membuat alternatif pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan nilai ekologis kawasan pesisir
(pantai Mutiara Pluit) di Teluk Jakarta. Telah dilakukan penetapan 3 zona, yaitu zona preservasi, zona
konservasi, dan zona pengembangan. Keanekaragaman pada zona preservasi yaitu terdapat 3 – 5 formasi
tumbuhan mangrove dengan jumlah spesies ≥ 11 spesies, memiliki kekhasan berdasarkan keberadaan
habitat satwa liar, dan memiliki kelangkaan meliputi 4 jenis flora, mamalia, burung, reptilia dan ampibia.
Keanekaragaman pada zona konservasi yaitu terdapat 2 – 3 formasi tumbuhan mangrove sedangkan
keanekaragaman zona pengembangan terdapat 1 – 2 formasi tumbuhan mangrove dengan jumlah
spesies mangrovenya terdapat ≥ 3 spesies, yang memiliki kriteria kekhasan dan kriteria kelangkaan.
Kata kunci: mangrove, zona preservasi, zona konservasi, zona pengembangan kota berkelanjutan

1.

PENDAHULUAN

Luas hutan mangrove di Indonesia diperkirakan antara 4 – 5 juta hektar meskipun di pulau Jawa
boleh dikatakan sangat menyusut sehingga tinggal beberapa ribu hektar saja dari semula ± 600
ribu hektar yang ditunjukkan dari jenis hutan mangrove di Indonesia yang semula paling sedikit
terdapat 37 jenis pohon mangrove di Utara pulau Jawa yang di dominasi oleh suku
Rhizophoraceae (genera Rhizophora, Bruguriera, Avicennia dan Ceriops) saat ini mengalami
penyusutan yaitu hanya tinggal 11 jenis dari genera Rhizophora dan Avicennia. Kecendrungan
terus berkurangnya luasan hutan mangrove berakibat sangat luas yaitu terjadinya kerusakan
lingkungan pesisir akibat peran hutan mangrove sebagai pengendali kualitas lingkungan antara
daratan dan lautan yang dikenal dengan istilah wilayah pesisir sudah mengalami kerusakan.
Hutan Mangrove mempunyai enam fungsi habitat, yaitu : pada tajuk-tajuk pohon dapat
dijumpai burung-burung (umumnya burung-burung air), juga binatang menyusui dan
bermacam-macam serangga. Lubang-lubang pada cabang pohon yang digenangi air di tempati
oleh larva nyamuk. Pada batang dan akar-akar napas dari pohon mangrove sering terlihat
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moluska atau kerang-kerang kecil. Di dalam dan di permukaan tanah hidup berbagai jenis
hewan tak bertulang belakang, seperti keong, ketam, bulu babi, teripang. Pohon kecil dihuni
oleh jenis-jenis keram atau kepiting, larva nyamuk dan katak. Bagian yang berair dihuni oleh
berbagai jenis ikan, buaya, ular dan biawak.
Peranan hutan mangrove di dalam kelangsungan proses ekologis dan sistem penyangga
kehidupan adalah mencegah intrusi air asin/laut ke daratan yang dapat merusak areal-areal
pertanian dan penyediaan air minum, menahan angin dan ombak, tempat berpijah berbagai
biota laut, ikan, udang dan sebagai penyaring dan pengurai bahan-bahan organik yang
datangnya dari daratan yang dibawa oleh aliran permukaan air hujan dan air sungai.
Hutan Mangrove meliputi pohon-pohonan dan semak yang terdiri atas 12 genera
tumbuhan berbunga (Avicennia, Sonneratia, Rhizophora, Bruguiera, Ceriops, Xylocarpus,
Lumnitzera, Laguncularia, Aegiceras, Aegiatilis, Snaeda, dan Conocarpus) yang termasuk ke
dalam delapan keluarga. Sebagai usaha penanggulangan pesatnya pertumbuhan struktur
terbangun di wilayah pesisir (yang berada di garis sempadan pantai) harus menerapkan
parameter-parameter penilaian ekologis sehingga dapat merumuskan alternatif kebijakan
dengan menerapkan zona-zona preservasi, konservasi dan pengembangan.
1)

Zona preservasi merupakan zona perlindungan sumberdaya. Fungsinya adalah untuk
perlindungan tanah, air, vegetasi, satwa dan sebagai obyek panorama wisata alam. Zona ini
tidak diperuntukan bagi aktivitas manusia karena kepentingan perlindungan terhadap daya
dukung wilayah pesisir dan hanya diperuntukkan bagi zona dengan fungsi penelitian.

2)

Zona konservasi
Zona konservasi pada awalnya merupakan zona perlindungan dan pelestarian yang
menutup kemungkinan dilakukan pemanfaatan sumberdaya alam, namun sekarang
kawasan konservasi merupakan kawasan yang dirancang dan dikelola secara tepat dengan
memanfaatkan sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam pembangunan
sosial dan ekonomi dilingkungan masyarakat pesisir.
Strategi konservasi yang disesuaikan dengan kondisi alam di Indonesia antara lain :
a)

Perlindungan terhadap penyangga kehidupan dengan menjamin terpeliharanya proses
ekologi bagi kelangsungan hidup biota dan ekosistemnya

b)

Pengawetan keanekaragaman sumber plasma nutfah bagi kepentingan umat manusia
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c)

Mengatur dan mengendalikan cara pemanfaatannya sehingga diperoleh manfaat yang
optimal dan berkesinambungan.

3)

Zona pengembangan
Zona pengembangan merupakan kawasan sepanjang pantai yang berpasir dan disekitar
teluk. Zona ini merupakan zona yang ditujukan untuk menjaga kualitas air laut dan
kelestarian kawasan pesisir.

Kota besar seperti Jakarta yang mempunyai berbagai permasalahan dikarenakan kepadatan
penduduknya yang sangat tinggi perkembangan permukiman merambah kearah wilayah pesisir,
maka program pembangunan perkotaan yang memanfatkan potensi sumber daya alam perlu
dilaksanakan untuk mengatasi beban kota DKI Jakarta yang semakin hari semakin terasa berat,
yang menyebabkan masyarakat tidak nyaman dan mengalami tekanan dari berbagai rutinitas
yang dijalaninya setiap hari. Program tersebut seharusnya menciptakan suatu kawasan pesisir
yang terintegrasi dan teratur, akan tetapi pada kenyataannya peningkatan pemanfaatan pesisir
sebagai kawasan pengembangan kurang memperhatikan fungsi ekologis hutan mangrove
berakibat pada kerusakan ekosistem alamiah yang selanjutnya terjadi penurunan sumberdaya
pesisir.
Dalam rangka pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan fungsi ekologis wilayah pesisir
yang berarti melakukan tindakan pengembangan dan pengendalian serta penataan tata ruang
dan kondisi sosial ekonomi maka harus dipertimbangkan berbagai aspek berdasarkan
kepentingannya antara lain kepentingan pesisir dari segi kelestarian lingkungan hidup.
Salah satu pengembangan wilayah pesisir, antara lain Pantai Mutiara yang berada di dalam
lingkungan alami yang nyaman dan harmonis serta di dukung pula dengan tapak yang memiliki
luas lahan yang besar maka dibutuhkan penanganan sistem tata ruang dalam penataan zonazona ruang (preservasi, konservasi dan pengembangan) untuk batas-batas fisik kegunaan lahan,
fungsi ekologis pada suatu bentuk ruang pada lahan yang akan dikembangkan bagi kepentingan
keberlangsungan hutan mangrove yang pada akhirnya akan menciptakan Jakarta sebagai kota
berkelanjutan.
Kerusakan mangrove di wilayah pesisir (Pantai Mutiara Pluit) di Teluk Jakarta memerlukan
upaya pemulihan berupa pendekatan yang sistematis dengan pemanfaatan sumberdaya alam
dan fungsi ekologis mangrove sehingga fungsi ekologis pesisir dapat mengurangi tingkat
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kerusakan lingkungan wilayah pesisir akibat adanya pembangunan yang tidak menerapkan
sistem tata ruang dalam penataan zona-zona ruang preservasi, konservasi dan pengembangan.
Dari uraian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi
tanaman yaitu antara lain morfologi, hábitat dan kriteria jenis maupun jumlah tanaman
kawasan pesisir, identifikasi daya dukung dan kesesuaian lahan serta membuat alternatif
pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan nilai ekologis kawasan pesisir (pantai Mutiara Pluit)
di Teluk Jakarta sebagai kawasan fungsional yang terdiri dari zona-zona ruang preservasi, ruang.

2.

METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Batas Wilayah Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Mutiara Pluit Teluk Jakarta yang secara administratif
terletak di Jalan Pluit Timur Raya Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
Secara geografis terletak antara 106º 45´ - 106º 50´ BT dan 6º 05´ - 6º 10´ LS dengan luas tapak
±75 hektar. Batas wilayah tapak : sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan
berbatasan dengan Pluit Samudra, sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Mangrove Muara
Angke dan PLTU Muara Karang serta disebelah Timur berbatasan dengan Waduk Muara Baru.
Waktu Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan. PEnelitian lapangan ini dilakukan
dengan cara mengumpulkan data primer mulai dari bulan Agustus 2017 s/d bulan Oktober
2017. Namun demikian, data sekunder dan peta-peta makro telah dihimpun dari instansi terkait
di wilayah Kotamadya Jakarta Utara.
Metode yang digunakan dalam penelitian di Pantai Mutiara Pluit Teluk Jakarta adalah
metode pendekatan sistematis untuk perencanaan dan pemanfaatan dengan pendekatan
sumberdaya alam yang dikemukakan oleh Gold dan penyebaran kuisioner terhadap masyarakat
yang tinggal menetap dan pengunjung wilayah pesisir untuk menjelaskan hubungan kausal,
analisa dan evaluasi, prediksi bagi pengembangan indikator sosial.

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian
Kondisi kawasan pesisir Utara Jakarta mengalami perkembangan lingkungan yang berbeda
dengan lingkungan pesisir di Indonesia pada umumnya, dikarenakan berada di Ibukota Negara,
sebagai kota metropolitan. Perkembangan tersebut telah menjadikan kawasan pesisir ini lebih
dominan sebagai lingkungan yang telah dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia. Untuk
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mendiskripsikan kondisi dipantai Mutiara Pluit Teluk Jakarta, disusun berdasarkan kondisi geofisik-kimia, sosio-demografi dan kondisi sumberdaya alam.
Kondisi geo-fisik-kimia kawasan pesisir Utara Jakarta didiskripsikan dalam beberapa
komponen yang meliputi :
1)

Kondisi Iklim dan Cuaca
Iklim suatu tapak penting untuk mengetahui keadaan tertentu, kawasan iklim pesisir Utara
Jakarta mempunyai iklim tropis dengan karakteristik musim penghujan pada bulan Oktober
hingga Maret dan musim kemarau pada bulan April hingga September. Cuaca di kawasan
pesisir Utara Jakarta dipengaruhi oleh angin laut dan darat yang bertiup secara bergantian
antara siang dan malam. Berdasarkan data iklim dari stasiun Hidros Oceanografi TNI AL
Jakarta Utara tahun 2010, suhu udara di kawasan pesisir Utara Jakarta berkisar antara
28 oC - 33 oC, suhu terendah terjadi pada bulan Januari sebesar 27,6 oC dan tertinggi pada
bulan Mei yaitu 33º C. Kelembaban udara berkisar antara 70 sampai 81%, kondisi ini
dirasakan cukup panas. Kecepatan angin rata-rata 7,9 km/jam, arah angin terbanyak Timur
Laut berkisar pada bulan April s/d September. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada
bulan Juni 30 mm/bulan dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 452
mm/bulan atau 1733 mm/tahun. Penyinaran matahari berkisar antara 32 sampai 70%
dengan rata-rata penyinaran sebesar 60%.

2)

Kondisi Hidrologi dan Drainase
Kondisi air tanah mengandung garam yang cukup tinggi sehingga untuk keperluan
masyarakat Mutiara Pluit di Teluk Jakarta menggunakan air dari PDAM. Jaringan drainase
yang terdapat dipantai Mutiara Pluit Teluk Jakarta berupa saluran drainase alam dan
buatan.

3)

Kondisi Geografi dan Geologi
Teluk Jakarta sebagai perairan semi tertutup dengan adanya Kepulauan Seribu di sebelah
Utara Mulut Teluk, disamping kawasan ini menjadi tempat bermuaranya 13 sungai dan
kanal buatan yang berhulu di wilayah Selatan. Sistem daerah aliran sungai dan drainase
yang bermuara di kawasan ini antara lain, kali Angke, Grogol, Pesanggrahan, Ciliwung,
Cipinang, Sunter, Krukut (BPR Pantura, 2016). Besarnya debit rata-rata harian sungai yang
bermuara di Teluk Jakarta dari tahun 2011 – 2015 disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Debit rata-rata harian sungai di Teluk Jakarta 2011 -2015 (m³/detik)
Sta

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nop

Des

1

23,78

22,92

16,07

14,92

11,49

8,72

4,40

5,69

5,49

7,39

10,69

15,30

2

11,78

11,28

10,26

11,81

11,91

8,57

7,63

7,07

6,76

7,82

8,87

8,88

3

9,63

10,77

9,54

10,02

8,37

7,10

6,08

4,85

5,02

6,77

7,10

6,95

4

5,00

5,64

5,40

6,68

5,25

3,51

2,50

2,32

2,28

3,93

3,75

3,88

5

0,73

0,76

0,67

0,66

0,61

0,58

0,54

0,54

0,53

0,56

0,65

0,64

Sumber Puslitbang Air 2011-2015
Keterangan : Sta 1 : Ciliwung (Manggarai), Sta 2 : Kerukut (Benhil), Sta 3 : Sunter (Cipinang), Sta 4 : Angke
(Rawabuaya), Sta 5 : Grogol (Palmerah)

Hasil pemantauan kualitas air oleh Puslitbang Air (2005) seperti DO (Disolved Oxygen), BOD
(Biologycal Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand) dan kandungan logam berat
(Cd, Cr, Zn, Cu, dan Pb.) disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kualitas Air Sungai di Teluk Jakarta 2015 (mg/liter)
Sta

Lokasi

DO

BOD

COD

Cd

1
2

Manggarai (Sungai Ciliwung)
Pejompongan (Sungai
Kerukut)
Cipinang (Sungai Cipinang)
Rawabuaya (Kali Angke)

3,1
1

6,2
14

12
26

0,002 0,007 0,076 0,047 0,007
0
0,005 0,095 0,063 0,007

0,9
3,3

22
5,9

37
9

0,002 0,008 0,142 0,044 0,008
0
0,011 0,071 0,01 0,011

3
4

Cr

Zn

Cu

Pb

Secara umum wilayah pesisir Teluk Jakarta berdasarkan bentuk bentang alam (landscape),
dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu satuan geomorfologi pantai dan satuan geomorfologi
fluvial (PPGL, 2006 dalam BPR Pantura Jakarta, 2010). Satuan geomorfologi dataran pantai
merupakan daerah dengan kelerengan datar hingga landai (1º - 3º) yang sebagian besar
ditempati rawa-rawa. Satuan geomorfologi fluviar terletak di bagian Selatan dari satuan
geomorfologi dataran pantai yang memanjang dari Barat ke Timur dimana satuan ini
umumnya tidak begitu terpengaruh oleh proses interaksi dengan laut.

4)

Kondisi Hidro-Oseanografi
Kondisi Hidro-Oseanografi yang dibahas adalah bathimetri, arus, pasang surut, dan
gelombang. Teluk Jakarta merupakan perairan dangkal, kedalaman perairan kurang dari 30
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meter dan tidak ditemukan palung atau tonjolan yang dapat mengubah gelombang akibat
refraksi dan difraksi. Arus yang mempengaruhi pengairan Teluk Jakarta dipengaruhi oleh
angin musim oleh karena itu disebut arus musim (Dishidros TNI AL, 2012). Dari hasil survey
yang dilaksanakan Dishidros TNI AL diperoleh data pada musim Barat arus bergerak ke
Timur dengan kecepatan 0,05 sampai 0,52 m/detik, sedangkan pada musim Timur arus
bergerak ke Barat antara 0,10 sampai 0,7 m/detik. Sedangkan tipe pasang surut nya pada
musim Barat dan musim Timur diperoleh kondisi pasang surut yang tidak berbeda. Arah
gelombang sesuai dengan arah angin, pada musim Barat gelombang datang dari arah Barat
Laut (tinggi gelombang antara 0,1 – 1,5 m) bila cuaca buruk bisa mencapai 3 meter. Pada
musim Timur gelombang datang dari Timur Laut dan sebagian datang dari arah Utara
dengan tinggi gelombang antara 0,1 – 1 meter.

3.2 Tata Ruang dan Zonasi Hutan Mangrove
Pantai Mutiara Pluit di Teluk Jakarta seluas 75 hektar yang semula berupa rawa penuh dengan
semak belukar merupakan kawasan hutan mangrove yang dikembangkan dan dialihfungsikan
pada tahun 1997 berdasarkan letaknya yang strategis di Teluk Jakarta. Penysusunan rencana
pengembangan kawasan pesisir Mutiara Pluit dilakukan dengan adanya Surat Direktorat
Jenderal Kehutanan No.: 3147/DJ/I/1982 yang kemudian diperkuat dengan SK Menteri
Kehutanan No. : 097/KPTS-11/1998 tentang Pengembangan Hutan Lindung Angke Kapuk dan
sekitarnya termasuk dipantai Mutiara Pluit Teluk Jakarta dan juga adanya kebijakan pemerintah
tentang Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) kecamatan Penjaringan serta kecamatan
Cengkareng tahun 2010. Di lain pihak kawasan pesisir tersebut merupakan Hutan Lindung
Mangrove yang pada perkembangannya terdapat kecendrungan penggunaan lahan yang tidak
sesuai dengan fungsi hutan lindung mangrove, kondisi ini diperparah oleh kegiatan-kegiatan
yang mengkonversi lahan-lahan produktif menjadi Resort Mutiara Pluit. Dari berbagai
permasalahan yang timbul dimana Marina Pluit menjadi tujuan wisata maka cara penyelesaian
yang terbaik adalah membuat suatu penataan ruang di wilayah pesisir dengan sistem tata ruang
dalam penataan zona-zona ruang (preservasi, konservasi dan pengembangan) Sehubungan
dalam pengembangan wilayah pesisir tersebut diperlukan adanya suatu pendekatan yang
sistematis berupa pendekatan pada sumberdaya alam sehingga diharapkan fungsi ekologis
wilayah pesisir tetap berjalan dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup.
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Kriteria yang digunakan untuk menentukan tata ruang dan zonasi menjadi zona preservasi,
zona konservasi dan zona pengembangan adalah sesuai dengan kriteria-kriteria yang disusun
berdasarkan potensi supply dan demand (Ireland, 2004) Potensi supply meliputi sumberdaya
alam terdiri dari unsur fisik dan biologi yang mempunyai interaksi satu sama lain. Sedangkan
potensi demand meliputi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir yang dalam
perkembangannya membutuhkan pasokan sumberdaya alam yang memadai dan memerlukan
pengaturan pemanfaatan agar dapat menjamin kelestariannya. Berdasarkan hal tersebut maka
kriteria yang digunakan untuk menentukan tata ruang yang digunakan sesuai dengan fungsi
supply adalah keanekaragaman dan kelangkaan (jumlah, kepadatan, penyebaran ekosistem dan
spesies), kekhasan (bentuk, warna, ukuran).
Untuk menetapkan kriteria zona preservasi keanekaragamannya harus mencapai nilai
tertinggi yaitu apabila terdapat 3 – 5 formasi tumbuhan mangrove dimana jumlah spesies
mangrovenya terdapat ≥ 11 spesies, kriteria kekhasannya adalah berdasarkan keberadaan
habitat satwa liar, kriteria kelangkaan meliputi 4 jenis flora, mamalia, burung, reptilia dan
ampibia. Adapun pada zona yang ditetapkan sebagai zona preservasi ini ditemukan 4 formasi
tumbuhan mangrove dari Rhizophoraceae (Rhizophora), Sonneratiaceae (Sonneratia),
Avicenniaceae (Avicennia), Meliaceae (Xylocarpus) antara lain Barringtonia asiatica, Terminalia
cattapa, Callophyllum innovilum, Cassuarina equisetifolia, Avicennia offisinalis, Pandanus
tectorius., Hibiscus tilliaceus, Ficus mucronata, Triphasia trifolia, Cocos nucifera dan Wedelia
trilobata. Zona ini menempati wilayah Utara (berbatasan dengan wilayah Kepulauan Seribu yang
secara geografis terletak di Laut Jawa) yang memiliki sebaran terumbu karang dengan tutupan
karangnya antara 24 – 37 %. Di samping untuk melestarikan fungsi dan nilai ekologis dari
keanekaragaman plasma nutfah wilayah pesisir juga berfungsi untuk menahan abrasi dari
gelombang yang tinggi pada musim Barat yang dapat mencapai ketinggian 3 meter.
Untuk menetapkan kriteria zona konservasi keanekaragamannya harus mencapai nilai
sedang yaitu apabila terdapat 2 – 3 formasi tumbuhan mangrove dimana jumlah spesies
mangrovenya terdapat ≥ 7 spesies, kriteria kekhasannya adalah berdasarkan keberadaan habitat
satwa liar, kriteria kelangkaan meliputi 2 jenis flora, mamalia, burung, reptilia dan ampibia.
Adapun pada zona yang ditetapkan sebagai zona konservasi ini ditemukan 2 formasi tumbuhan
mangrove dari Avicenniaceae (Avicennia) dan Meliaceae (Xylocarpus) antara lain Terminalia
cattapa, Cassuarina equisetifolia, Avicennia offisinalis, Hibiscus tilliaceus, Ficus mucronata,
Triphasia trifolia, Cocos nucifera dan Wedelia trilobata. Zona ini menempati wilayah sepanjang
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kawasan yang berbatasan dengan waduk Muara Baru dan disebelah Barat zona ini menempati
kawasan disepanjang area yang berbatasan dengan hutan mangrove Muara Angke dan PLTU
Muara Karang. Kawasan konservasi merupakan kawasan yang dirancang dan dikelola secara
tepat dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam
pembangunan sosial dan ekonomi dilingkungan masyarakat pesisir.
Untuk menetapkan kriteria zona pengembangan keanekaragamannya harus mencapai nilai
sedang yaitu apabila terdapat 1 – 2 formasi tumbuhan mangrove dimana jumlah spesies
mangrovenya terdapat ≥ 3 spesies, kriteria kekhasannya adalah berdasarkan keberadaan habitat
satwa liar, kriteria kelangkaan meliputi 2 jenis flora, mamalia, burung, reptilia dan ampibia.
Adapun pada zona yang ditetapkan sebagai zona pengembangan ini ditemukan 1 formasi
tumbuhan mangrove dari Avicenniaceae (Avicennia marina) dan formasi Barringtonia
(Terminalia cattapa). Zona pengembangan di Pantai Muara Pluit di Teluk Jakarta.
Selain penataan sistem tata ruang dalam zona preservasi, konservasi dan pengembangan,
perlu juga dilakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk menghindari konflik
kepentingan pengelolaan sehingga kerusakan mangrove di wilayah pesisir kawasan Mutiara
Pluit di Teluk Jakarta dapat diminimalisir. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menghambat
laju deforestasi mangrove adalah revitalisasi sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta khususnya
yang berdekatan dengan pantai Mutiara Pluit dengan menerapkan jalur hijau tepi sungai
disepanjang tepi kanan kiri sungai dengan lebar jalur hijau sampai pada batas flood plain.

4.

KESIMPULAN

Penetapan zona preservasi : keanekaragamannya terdapat 3 – 5 formasi tumbuhan mangrove
dengan jumlah spesies ≥ 11 spesies, kriteria kekhasannya adalah berdasarkan keberadaan
habitat satwa liar, kriteria kelangkaan meliputi 4 jenis flora, mamalia, burung, reptilia dan
ampibia. Penetapan zona konservasi : keanekaragamannya terdapat 2 – 3 formasi tumbuhan
mangrove jumlah spesies mangrovenya ≥ 7 spesies, kriteria kekhasannya adalah berdasarkan
keberadaan habitat satwa liar, kriteria kelangkaan meliputi 3 jenis flora, mamalia, burung,
reptilia dan ampibia. Penetapan zona pengembangan : keanekaragamannya harus mencapai
terdapat 1 – 2 formasi tumbuhan mangrove dengan jumlah spesies mangrovenya terdapat ≥ 3
spesies, kriteria kekhasannya adalah berdasarkan keberadaan habitat satwa liar, kriteria
kelangkaan meliputi 2 jenis flora, mamalia, burung, reptilia dan ampibia dan 1 formasi
tumbuhan mangrove yaitu formasi Barringtonia (Terminalia cattapa).
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