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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem hutan yang terdapat di

daerah tropis dan sub tropis yang tumbuh pada tanah aluvial yang berlumpur dan

berpasir di daerah pantai, muara sungai dan laguna yang dipengaruhi oleh pasang

surut air laut (Tuwo, 2011). Ekosistem hutan mangrove tergolong dinamis sangat

labil, mudah sekali rusak dan sulit untuk pulih kembali, karena hutan mangrove

dapat terus berkembang serta mengalami suksesi sesuai dengan perubahan

tempat tumbuhnya (Arief, 2003; Mirawaty et al. 2015).

Karakteristik habitat mangrove berhubungan dengan kondisi salinitas,

struktur tanah, penggenangan air, pasang surut, serta jumlah oksigen di dalam

tanah. Di Indonesia substrat berlumpur ini sangat baik untuk tegakan Rhizophora

spp. dan Avicennia spp. (Bengen 2001). Komposisi spesies dan karakteristik

hutan mangrove tergantung pada faktor-faktor cuaca, bentuk lahan pesisir, jarak

antara pasang surut air laut, ketersediaan air tawar, dan tipe tanah (Arsornkoae,

1993).

Hutan mangrove penting peranannya sebagai pendukung kehidupan

dikawasan pesisir pantai dan mata rantai antara penyeimbang ekosistem darat

dan laut, karena itu pantai harus dipertahankan untuk memperoleh manfaat yang

sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia (Gufran & Kordi, 2012). Hutan

mangrove sangat penting bagi kehidupan ekosistem mangrove, mengingat
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mangrove memiliki manfaat yang luas yang ditinjau dari aspek fisik, kimia,

biologi, dan sosial ekonomi. Secara fisik, berfungsi menjaga garis pantai agar

tetap stabil, meredam dan menahan hempasan badai tsunami, melindungi pantai

dan tebing sungai dari proses abrasi, sebagai kawasan penyangga proses intrusi

atau rembesan air laut ke darat. Fungsi kimia, sebagai tempat terjadinya daur

yang menghasilkan oksigen dan menyerap karbondioksida, sebagai pengolah

bahan-bahan limbah hasil pencemaran industri dan kapal-kapal di lautan. Fungsi

biologi, merupakan tempat daerah asuhan (nursery ground), daerah mencari

makanan (feeding ground) dan daerah pemijahan (spawning ground) bagi ikan,

udang, kepiting, kerang, sebagai kawasan berlindung, bersarang, serta

berkembang biak bagi burung dan satwa lain, sebagai sumber plasma nutfah,

sebagai habitat alami bagi berbagai jenis biota darat dan laut lainnya. Fungsi

sosial ekonomi, penghasil bahan bakar, bahan baku industri, obat-obatan, perabot

rumah tangga, kosmetik, makanan, tekstil, lem, penyamak kulit, penghasil

bibit/benih ikan, udang, kerang, kepiting, dan sebagai kawasan wisata,

konservasi, pendidikan dan penelitian (Saparinto, 2007).

Mangrove merupakan fungsi sumber ekonomis pendapatan bagi

masyarakat, industry, daerah maupun bagi negara. Perhitungan nilai ekonomi

sumberdaya mangrove adalah suatu upaya melihat manfaat dan biaya dari

sumberdaya dalam bentuk moneter yang mempertimbangkan lingkungan (Arief,

2003; Saprudin & Halidah, 2016).
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Ekosistem pesisir didukung oleh tiga macam ekosistem, yaitu ekosistem

terumbu karang, ekosistem padang lamun (sea grass) dan ekosistem mangrove.

Terumbu karang memiliki beberapa fungsi penting, antara lain pelindung pantai

dari hampasan ombak dan arus kuat dari laut, sumber keanekaragaman hayati

yang tinggi, penunjang kehidupan dan mengurangi pemanasan global. Lamun

(sea grass) merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang

memiliki Rhizome, daun dan akar sejati yang mampu hidup terendam di air laut.

Menurut Waalimuna (2009), pada umumnya masyarakat yang tinggal di daerah

pesisir sangat bergantung pada hutan mangrove sebagai mata pencaharian pokok

antara lain : pembuatan tambak, pengambilan kayu bakar, pengambilan kulit

kayu dan pembuatan bahan baku bangunan rumah. Dalam hal ini kerusakan

hutan mangrove disebabkan oleh beberapa faktor di atas yaitu adanya alih fungsi

lahan yang dijadikan pertambakan di dalam kawasan hutan lindung adanya

kesenjangan sosial antara petani tambak tradisional dengan pengusaha tambak

kaya dan modern sehingga terjadi jual beli lahan tambak yang tidak rasional.

Pengambilan kayu bakar yang berlebihan, biasanya dilakukan oleh

masyarakat setempat yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau dijual.

Pengambilan kulit kayu, yang biasanya dilakukan para nelayan dengan tujuan

mengawetkan alat penangkap ikan, berupa jala dan pukat. Pengambilan kayu

sebagai bahan bangunan rumah, biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat

dengan tujuan menggantikan kayu mereka yang sudah lapuk.
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Akibat dari kerusakan hutan mangrove yang sangat memperhatinkan,

maka dampaknya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat umum. Khususnya

masyarakat pesisir pantai antara lain : Ikan yang dulunya dipinggiran pantai,

sekarang sudah sangat jauh ke laut, air laut sudah masuk ke lahan perkebunan

dan sawah karena terjadinya instrusi, sebagian wilayah pesisir pantai sumurnya

sudah mulai terasa asin terjadinya abrasi dibeberapa wilayah pesisir

(Supriharyono, 2006).

Upaya yang harus dilakukan untuk menjaga dan mengembalikan fungsi

hutan mangrove adalah dengan melakukan pembentukan kelompok pelestarian

hutan mangrove pada wilayah pesisir pantai, mengadakan penyuluhan dan

pembinaan secara rutin, mengadakan pengawasan baik oleh kelompok pelestari

maupun oleh pemerintah setempat, pembuatan percontohan empang parit,

penanaman kembali hutan mangrove, mengadakan studi banding, mengalihkan

kegiatan lain tanpa merusak mangrove contohnya budidaya rumput laut,

budidaya kepiting dan adanya pengelolaan tempat wisata alam yang lestari

sebagai meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa harus merusak ekosistem

mangrove (Duke et al. 2007).

Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah tanpa harus merusak

ekosistem mangrove, perlu pemanfaatan kawasan mangrove dengan melakukan

pengembangan wisata di dalam kawasan mangrove harus dapat menjamin

keutuhan dan kelestarian ekosistem hutan. Konsep pengembangan wisata alam di

kawasan konservasi harus memperhatikan dampak dari aktifitas wisatawan,
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meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, pendapatan

langsung untuk kawasan, memberikan nilai pendidikan lingkungan bagi para

wisatawan, daya dukung lingkungan dan adanya partisipasi dari seluruh

masyarakat (Sudiarta, 2006).

Wisata alam yang dilakukan di kawasan mangrove adalah suatu strategi

baru yang menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan yang

mendorong pemeliharaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang sekaligus

bermanfaat bagi masyarakat setempat. Dengan demikian wisata adalah bentuk

wisata yang gejalanya terlihat dalam bentuk perjalanan yang tidak mengganggu

lingkungan alam sebagai sumber apresiasi dan kekaguman mereka (Mardjuka,

1995; Dunggio, 2005). Wisata alam merupakan suatu kegiatan perjalanan atau

sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat

sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam Taman

Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Taman Buru, Hutan

Lindung, dan Hutan Produksi (Direktorat Pemanfaatan Alam dan Jasa

Lingkungan, 2002). Wisata alam mulai berkembang sejalan dengan

berkurangnya kawasan ekosistem alami di dunia yang didukung oleh semakin

meningkatkan kesadaran manusia terhadap lingkungan. Menurut Rusita (2007)

obyek wisata alam yang tersebar di laut, pantai, hutan dan pegunungan adalah

produk-produk potensial yang dapat dikembangkan untuk kegiatan wisata alam.
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Setiap produk wisata alam memiliki tingkat amenitas serta nilai daya

saing tersendiri. Keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna, keunikan,

keindahan bentang alam serta gejala alam merupakan salah satu aspek penting

yang menjadi obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA) (Arief, 2003; Rusita

et al. 2016). Pemanfaatan ekosistem mangrove untuk konsep wisata (ekowisata)

sejalan dengan pergeseran minat wisatawan dari old tourism yaitu wisatawan

yang hanya datang melakukan wisata saja tanpa ada unsur pendidikan dan

konservasi menjadi new tourism yaitu wisatawan yang datang untuk melakukan

wisata yang di dalamnya ada unsur pendidikan dan konservasi. Oleh karena itu,

diperlukan upaya yang serius untuk mengelola dan mencari daerah tujuan wisata

alam yang spesifik alami dan kaya akan keanekaragaman hayati serta dapat

melestarikan lingkungan hidup (Rutana, 2011; Umam et al. 2015).

Zonasi merupakan penetapan zona atau blok pengelolaan kawasan

konservasi sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Pengelolaan rencana wisata

di kawasan mangrove membutuhkan suatu zonasi wisata. Dalam pengelolaan

kawasan konservasi dikenal dua istilah menyangkut zonasi, yakni: zona dan blok.

Istilah zona lebih banyak digunakan untuk kepentingan dalam taman nasional

sementara untuk kawasan konservasi lainnya seperti kawasan wisata digunakan

istilah blok (Dunggio, 2005).

Zonasi pengembangan rencana wisata alam kawasan mangrove di

daerah pesisir Kecamatan Anggrek membutuhkan suatu zonasi wisata untuk

penentuan wilayah yang berpotensi. Zonasi berfungsi menetapkan zona atau blok
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pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan fungsi dan peruntukannya

(Dunggio, 2005). Salah satu alat yang digunakan dalam mendukung zonasi

wisata adalah melalui sistem informasi geografi (SIG). Sistem information

geografis (SIG) adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras

komputer, perangkat lunak, data geografis, metode, dan personil yang dirancang

sercara efisien untuk memperoleh, menyimpan, memperbaharui, memanipulasi,

menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang berreferensi

geografis (Mehta,1998). Berkembangnya kemampuan pemetaan oleh komputer

(computer mapping), menggunakan program sistem informasi geografi (SIG)

sangat membantu kecepatan dan ketepatan suatu proses penelitian, perencanaan

dan pengelolaan sumberdaya alam. Perencanaan kawasan wisata dalam skala

regional sangat membutuhkan identifikasi zona tujuan potensial, dimana

kecepatan dan ketepatannya dapat dibantu dengan aplikasi SIG (Riyanto, 2010),.

Mehta (1998) mengutarakan SIG, yang merupakan teknologi berbasis

komputer, dapat berperan baik dalam membantu pemenuhan kebutuhan akan

informasi sehingga dapat mengelola potensi sumberdaya alam dengan efektif.

Teknologi SIG sangat berguna untuk membantu perencana dalam mengerjakan

area yang secara geografis sangat luas, seperti perencanaan wisata di kawasan

mangrove. SIG dapat menyatukan data yang sangat banyak dan beragam mulai

dari penutupan lahan, topografi, jenis tanah,  penduduk, sebaran satwa, iklim

yang digunakan untuk perencanaan wisata di suatu tempat (Gunn, 1994;

Dunggio, 2005).
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Provinsi Gorontalo memiliki total luas hutan mangrove + 12.832,04 Ha,

salah satunya terdapat di wilayah pesisir Kecamatan Anggrek Kabupaten

Gorontalo Utara yang memiliki luas 646,65 Ha dengan SK Menhut

No.325/Menhut-II/2010. Ditinjau dari keanekaragaman hayati, Kawasan Hutan

Mangrove di daerah pesisir Kecamatan Anggrek mempunyai potensi yang tinggi

untuk dijadikan sebagai kawasan wisata. Kecamatan Anggrek terbagi atas 15

Desa, khususnya yang berada di bagian pesisir pantai terdapat 8 Desa yaitu Desa

Ibarat, Desa Ilangata, Desa  Ilodulunga, Desa Popalo, Desa Putiana, Desa

Tolango, Desa Langge, dan Desa Tutuwoto. Kemudian ada 7 Desa yang tidak di

wilayah pesisir pantai yaitu Desa Datahu, Desa Dudepo, Desa Helumo, Desa

Hiyalooile, Desa Iloheluma, Desa Mootilango, Desa Tolongio.

Kawasan hutan mangrove di daerah pesisir Kecamatan Anggrek

memiliki kekuatan obyek dan daya tarik wisata alam yang berupa hutan tropik

khas daerah pesisir. Dengan keanekaragaman flora dan faunanya yang pada

umumnya merupakan jenis sedikit berbeda dengan jenis vegetasi tanaman

lainnya, satwa jenis burung yang biasa di temukan di dataran tinggi yang perlu

dilindungi. pada umumnya merupakan jenis yang endemik dan terancam punah.

Burung yang pernah dijumpai oleh masyarakat seperti Srigunting Hitam

(Dicrurus macrocoercus), Raja Udang Biru (Halcyon smyrnensis), Bubut Jawa

(Centropus nigrorufus), Bondol Haji (Lonchura maja) dan Elang Bondol

(Haliastur indus). Beberapa jenis flora di Gorontalo Utara juga ada beberapa

vegetasi yaitu jenis Avicennia marina, Bruguiera parviflora, Ceriops decandra,
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Rhizophora spp., Sonneratia ovata dan Xylocarpus granatum. Ini menjadi

keunikan tersendiri dalam obyek wisata alam dan juga bisa menjadi potensi

sarana edukasi dan informasi (Kiraman, 2015).

Pengelolaan wisata menjadi program unggulan di Kabupaten Gorontalo

Utara, sebelumnya di Gorontalo Utara sudah ada Wisata Bahari dan Wisata

Pantai. Wisata alam merupakan salah satu indikator yang turut serta dalam

meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah dengan menjaga dan

melestarikan hutan mangrove. Sehingga peneliti mengambil penelitian tentang

“Zonasi Rencana Pengelolaan Wisata Alam Kawasan Mangrove Di Daerah

Pesisir Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara” untuk

merekomendasikan potensi yang ada untuk pengembangan wisata alam di

Kabupaten Gorontalo Utara.

Pengembangan wisata di dalam dan di sekitar kawasan dilindungi

merupakan salah satu cara terbaik untuk mendatangkan nilai ekonomi bagi

kawasan terpencil karena dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi

masyarakat setempat, merangsang pasar setempat dan adanya perbaikan sarana

dan prasarana (MacKinnon et al. 1993). Kesemuanya ini akan bermuara pada

lestarinya seluruh keanekaragaman hayati yang ada di dalam kawasan mangrove

tersebut. Masyarakat dengan sendirinya akan menjaga keutuhan kawasan itu

karena telah mendatangkan keuntungan buat mereka sehingga adanya pengalihan

kegiatan wisata untuk tidak merusak kawasan mangrove. Menurut Gunn (1994)

perencanaan dan pengembangan kawasan wisata sebagai suatu unit lansekap
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tidak dapat dihentikan oleh batas kota, harus mengikuti arah geografis, termasuk

komunitasnya. Pengembangan daerah tujuan wisata harus memperhatikan semua

sumberdaya alam dan budaya, serta lingkungan agar tidak terjadi degradasi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana potensi sebaran flora dan fauna, aksesibilitas dan fenomena alam

di daerah pesisir kawasan mangrove, sebagai objek dan daya tarik wisata alam

kawasan mangrove di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara ?

2. Bagaimana zonasi rencana pengelolaan wisata alam kawasan mangrove

dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis di daerah pesisir

Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui potensi sebaran flora dan fauna, aksesibilitas dan fenomena

alam di daerah pesisir kawasan mangrove, sebagai pengelolaan objek dan

daya tarik wisata alam kawasan mangrove di Kecamatan Anggrek Kabupaten

Gorontalo Utara

2. Untuk mengetahui zonasi rencana pengelolaan kawasan mangrove dengan

menggunakan Sistem Informasi Geografi dalam pengelolaan wisata alam.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat untuk bidang keilmuan adalah mendapatkan pengetahuan dan

informasi tentang potensi flora dan fauna, aksesibilitas, dan fenomena alam

di daerah pesisir kawasan mangrove di daerah pesisir Kecamatan Anggrek

Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Manfaat untuk Pemerintah adalah dapat memberikan informasi dalam

menyusun rencana pemanfaatan serta pelestarian hutan mangrove dalam

pembangunan wisata alam di pesisir pantai Kecamatan Anggrek untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah Kabupaten

Gorontalo Utara.

3. Manfaat untuk masyarakat adalah sebagai sumber informasi tentang potensi-

potensi yang ada di kawasan pesisir hutan mangrove sebagai pengembangan

wisata dan menjaga hutan mangrove serta meningkatkan pendapatan

masyarakat di pesisir pantai Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo

Utara.


