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GEGER STRATEGI 
Save it, study it, use it 

• Sejak tahun 1990 an 
• Dana dan manusia yang terlibat??? 
• Apa hasilnya (Data, luas dan sebaran) 
• Apa yang terjadi: mangrove semakin 

menyusut, eg DKI, SULSEL, Pantura dst 





Recovery Mudah 



MANGROVE VERSUS PEMBANGUNAN 
FISIK 



Jika mangrove hilang 

• Hilangnya Values hakiki manusia sebagai khalifah 
kehidupan menjadi kering    

• Karena hilangnya  postulat/hukum alam yang 
menjadi acuan manusia dan pembangunan 
(sosial, ekonomi, ekologi, spiritual/penghargaan 
terhadap sang pencipta) 

• Runtuhnya budaya manusia  KARENA 
HILANGNYA IMAJINASI 

 
 



 
HILANGNYA IMAJINASI  



Carles Darwin 
jika mangrove hilang   

• Hilangnya Sumber Pembelajaran: Belajar dari alam, 
belajar dari perilaku  moral hidupan di alam, bagaimana 
membangun respek manusia terhadap hidupan di alam  

 
• Natural history: any animal endowed with clear social 

instincts would also develop a moral sense as soon as 
its intellectual powers developed to a sufficient levels.      



Change and Move on 



Apa yang harus change and 
move on  

• Kapasitas SDM (Sosial, ekonomi, budaya) 
• Leadership Gila 
• Mekanisme/aturan 
• Organisasi 
• Merata, terus-menerus, keberlanjutan 

 



Geger Spiritual Muncul 

• Ternyata sangat positif manfaatnya bagi 
implementasi strategi  

• Dengan kejadian Tsunami Aceh 
• Sadar untuk manfaat lain terbawa ikut seperti 

pelindung wilayah pesisir; Tempat ruaya dan 
berpijah biota 
 



Leadership 
agar berkelanjutan 

 Kapasitas kepemimpinan menjadi 
sangat penting untuk membawa visi 
dan misi pengelolaan mangrove 
mencapai destinasi dengan hasil 
terbaik.  



Perlu Leadership Gila 



Metode 
• Mengembangkan sistem values yang 

secara sistemik mempertemukannya 
dengan ide untuk menguasai perubahan 
(Beck dan Cowan, 1996).  

 

• Dasar etika dan moral: menjalankan visi 
dan misi pengelolaan mangrove tidak 
cukup hanya dengan akal dan pikiran 
sehat, juga perlu membuka hati 
(Morrison, 1996) dengan  etika ecosophy 
(Alikodra, 2012).  



TERIMA KASIH 



GERAKAN CINTA MANGROVE  

• Arne Naess’s:  definisi 
ecosophy:  philosophy 
ekologi  yang 
harmoni/equilibrium 

• Philosophy …… Sofia (atau) 
wisdom: berisi norm, 
aturan, postulat, value 

• Gerakan yang menghargai 
alam 
 
 

ECOSHOPY…..ECO..  
LOGOS …. 
PHILOSOPHY 
……DEEP ECOLOGY 
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