
Riset Aksi Pengembangan Model 
Bisnis Berbasis Masyarakat  
untuk Restorasi Mangrove di  
Kabupaten Banyuasin,  
Sumatra Selatan

©
 D

ya
h 

Pu
sp

ita
lo

ka
/C

IF
O

R

Didukung oleh Mitra Kegiatan

CIFOR-ICRAF Indonesia dan partner - Center Of 
Excellence Peatland Conservation And Productivity 
Improvement (CoE PLACE) Universitas Sriwijaya dan 
Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Sumatra Selatan 
(Forum DAS Sumsel) – melaksanakan Riset Aksi 
Partisipatoris (PAR) untuk mengembangkan model bisnis 
yang dapat diterima secara lokal dan berkelanjutan. 
Selain itu juga memberikan peluang bagi masyarakat 
untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan 
dari restorasi mangrove, memperkuat kebijakan lokal 
untuk restorasi mangrove, dan berkontribusi terhadap 
agenda restorasi mangrove di tingkat nasional dan 
global. Riset ini menitikberatkan pada tantangan 
degradasi mangrove dan isu pengembangan komunitas 
terutama di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. 

Didukung oleh Temasek Foundation, Singapura; 
aksi riset ini akan dilaksanakan selama empat 
tahun, dari November 2021 hingga November 2025. 

Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan 
dan mengimplementasikan restorasi mangrove 
dan model bisnis berbasis masyarakat yang layak 
secara ekologis dan diterima komunitas lokal; 
serta memberikan manfaat bagi masyarakat lokal 
sembari berkontribusi tidak hanya terhadap inisiatif 
mangrove berkelanjutan di Indonesia tetapi bisa 
lebih daripada itu.



Teori Perubahan Riset

Aksi Utama
(10-15 ha)

Bisnis berbasis 
masyarakat di

1-2 desa

Mangrove terdampak
531.866 ha

kebijakan Sub-national
(kabupaten 
dan provinsi)

Kebijakan nasional

Kegiatan global

Pendekatan utama dan metodologi

Riset aksi ini didesain untuk dapat menghasilkan 
beberapa capaian: 

 • Peningkatan restorasi mangrove di lokasi penelitian;
 • Kegiatan restorasi dan pemanfaatan mangrove dapat 

menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan bagi 
masyarakat;

 • Peningkatan penyerapan emisi GRK melalui restorasi 
mangrove;

 • Penyusunan rencana aksi untuk kelestarian mangrove di 
Sumatra Selatan;

 • Keterlibatan pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan 
di berbagai tingkatan untuk mengimplementasikan dengan 
baik kebijakan, kerangka peraturan, dan mekanisme insentif 
yang tepat untuk mendorong kelestarian mangrove;

 • Terbentuknya wadah bagi komunitas di tingkat nasional, 
regional, dan international demi mendorong cara-cara baru 
kerjasama dengan masyarakat untuk peningkatan lebih lanjut.

Capaian yang diharapkan

Penelitian ini akan memanfaatkan beberapa 
pendekatan dalam kegiatannya sesuai teori perubahan:
1. Riset Aksi Partisipatif (PAR)
2. Analisis kelembagaan dan pembangunan 

3. Analisis jaringan pemangku kepentingan
4. Rantai nilai komoditas yang berkelanjutan
5. Analisis kebijakan dan ekonomi-politik
6. Nilai ekonomi total ekosistem mangrove



Peta Lokasi di Kabupaten Banyuasin

Lokasi riset
Lokasi yang menjadi fokus untuk kegiatan restorasi mangrove dan pengembangan 
bisnis masyarakat berada di lima desa pada wilayah Sungsang (Kecamatan Banyuasin II): 
Desa Sungsang I, Sungsang II, Sungsang III, Sungsang IV, dan Marga Sungsang. Wilayah 
Sungsang berlokasi di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, Indonesia.



Peta lokasi penelitian di wilayah Sungsang (Kecamatan Banyuasin II) 
sebagai fokus lokasi untuk kegiatan aksi riset

Narahubung Situs

cifor-icraf.org/community-business-mangrove/Sonya Dyah Kusumadewi  
CIFOR-ICRAF 

 s.dyah@cgiar.org

(CIFOR-ICRAF)
Contact person

https://www.cifor-icraf.org/community-business-mangrove/
mailto:s.dyah@cgiar.org

