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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut :

1. Kawasan hutan mangrove memiliki potensi sumberdaya alam dan lingkungan

yang tinggi berupa keunikan alam dan kekayaan flora fauna, sehingga sangat

potensial untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata. Keunikan alam yang bisa

ditemui di kawasan ini berupa pemandangan hutan mangrove di pesisir pantai,

panorama alam pemandangan pantai, pemandangan pegunungan, pemandangan

laut dan pemandangan pulau-pulau. Adapun kekayaan flora yang tidak biasa

dijumpai di hutan lainnya yang punya ciri khas akar yang mencuat keluar,

seperti jenis Rhizophora sp. dan Avicennia sp. Begitupun faunanya terdiri dari

berbagai jenis burung yang dilindungi salah satunya seperti elang bondol, bubut

jawa, gagak hutan, burung raja udang dan burung srigunting hitam. Hasil

keanekaragaman jenis burung pada lokasi penelitian ternilai Sedang Melimpah

di kawasan hutan mangrove disebabkan oleh tingginya kerusakan mangrove

dan kurangnya kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan mangrove,

2. Berdasarkan potensi yang ada di kawasan hutan mangrove Kecamatan Anggrek

Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil yang digambarkan melalui GIS (Geographic

Information System), menurut di masing-masing zonasi, maka terdapat kegiatan

wisata alam yang bisa dilakukan meliputi; wisata tracking mangrove, wisata
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pengamatan burung (birdwatching), wisata panorama alam dan wisata pantai.

Disamping itu dapat menikmati memancing, berenang dan dapat menjadi wisata

edukasi bagi para peneliti.

B. Saran

1. Perlu dibenahi untuk fasilitas seperti tong sampah untuk kebersihan, papan

petunjuk jalan dan menambah fasilitas untuk daya tarik wisata seperti

ditambakan jarak tracking mangrove.

2. Perlu dibuat promosi di media sosial tentang potensi wisata di kawasan

mangrove Kecamatan Anggrek.

3. Perlu adanya kegiatan penanaman kembali bagian lokasi-lokasi yang

kosong di kawasan mangrove Kecamatan Anggrek yang kosong, berupa di

Desa Putiana, Desa Popalo dan Desa Langge.

4. Perlu adanya perhatian dan kerjasama bagi masyarakat dan Pemerintah

daerah untuk menjaga kebersihan pantai dan menjaga kerusakan mangrove.


