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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah pesisir Indonesia memiliki luas dan potensi ekosistem mangrove

yang cukup besar. Dari sekitar 15.900 juta ha hutan mangrove yang terdapat di

dunia, sekitar 27% atau sekitar 4.293 juta ha berada di Indonesia (Kusmana,

1995). Namun demikian luas hutan mangrove di Indonesia terus menyusut, hal

ini sesuai dengan hasil survei lapangan, yang menyatakan bahwa luas hutan

mangrove di Indonesia tahun 1982 sekitar 4.251.011 ha (Direktorat Bina

Program, 1982).

Luas ekosistem mangrove yang terdapat di kawasan mangrove di Nusa

Tenggara Barat memiliki tingkat kekritisan yang bervariasi yakni mulai dari

tingkat rusak berat, rusak sedang sampai relatif masih baik. Secara

keseluruhan sekitar 54% kawasan mangrove di Nusa Tenggara Barat

tergolong kritis atau rusak dan 46% yang berada dalam kondisi cukup baik.

Bila dilihat pada masing - masing pulau maka mangrove di Pulau Lombok

yang berada dalam tingkat rusak berat (sangat kritis) seluas 1071,10 ha

(32%), rusak sedang sekitar 590,87 ha (18%), dan yang masih baik sekitar

1642,67 ha (50%). Sedangkan di Pulau Sumbawa, mangrove yang berada dalam

tingkat rusak berat (sangat kritis)  seluas  685,76 ha (5%), (rusak sedang) sekitar

7537,21 (50%), dan yang masih baik sekitar 6829,29 ha (45%). (Balai

Rehabilitasi Lahan dan Konservasi NTB, 1999).



2

Ternyata kawasan mangrove yang tergolong rusak berat lebih luas di

Pulau Lombok dibandingkan yang terdapat di Pulau Sumbawa. Hal ini

tampaknya berkaitan dengan berbagai faktor antara lain tekanan penduduk,

penebangan pohon mangrove untuk bahan bangunan, konversi hutan

mangrove menjadi areal budidaya tambak, pemukiman dan mengeksploitasi

hutan mangrove  untuk  dijadikan sebagai bahan kayu bakar dan posisi

kawasan yang  lebih mudah diakses oleh penduduk yang ditunjang oleh

tersedianya infrastruktur jalan yang lebih baik sehingga akses masyarakat lebih

mudah. Ekosistem mangrove sering disebutkan sebagai hutan payau atau hutan

bakau. Ekosistem mangrove merupakan tipe hutan daerah tropis yang khas

tumbuh disepanjang pantai atau muara sungai yang masih dipengaruhi oleh

pasang surut air laut. Ekosistem mangrove banyak dijumpai diwilayah pesisir

yang terlindung dari gempuran ombak. Pengertian ekosistem mangrove secara

umum adalah merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh

beberapa jenis pohon mangrove yang tumbuh dan berkembang pada daerah

pasang surut pantai  berlumpur  (Bengen,  2000).

Bila dibandingkan dengan ekosistem hutan yang lain, maka ekosistem

mangrove memiliki flora dan fauna yang spesifik dan memiliki keanekaragaman

yang tinggi. Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pantai

disamping  terumbu karang dan lamun. Secara ekologis hutan mangrove dapat

berfungsi sebagai  stabilitas atau keseimbangan ekosistem, sumber unsur hara,

sebagai daerah asuhan (nursery ground), daerah mencari makan (feeding

ground), dan daerah pemijahan (spawning  ground). Secara ekonomis ekosistem
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mangrove dapat dijadikan sebagai areal budidaya, penangkapan, obyek wisata,

dan sumber kayu bagi masyarakat.

Selain hal tersebut di atas, mangrove merupakan salah satu hutan alamiah

yang unik dan mempunyai nilai ekologis dan ekonomis yang cukup tinggi, dapat

menghasilkan bahan dasar untuk keperluan rumah tangga seperti kayu bakar,

arang, dan sebagai bahan pembuatan perahu bagi oleh nelayan, mengacu pada

realitas tersebut di atas maka akan dicari suatu solusi atau strategi pengelolaan dan

pemanfaatan ekosistem mangrove yang berkelanjutan, yang diharapkan

menghasilkan suatu konsep baru untuk menjadi acuan pengelolaan ekosistem

mangrove khususnya di Kecamatan Jerowaru. Pemerintah daerah Kabupaten

Lombok Timur secara administratif terdiri dari Kecamatan Jerowaru yang berada

diwilayah pantai, diantaranya memiliki ekosistem hutan mangrove dengan luas

sekitar 1.493,56 ha. S e d an g k a Kecamatan Jerowaru memiliki ekosistem hutan

luas mangrove sekitar 7,29 ha. Dari luas tersebut di atas, untuk memenuhi

penetapan jalur hijau sesuai standar nasional yaitu 130 meter dikalikan dengan

tinggi rata - rata muka air pada saat pasang, masih diperlukan sekitar 2.663.42 ha.

( Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi NTB,  2006).

Berdarkan data kondisi ekosistem mangrove tersebut, Pemerintah daerah

Kabupaten Lombok Timur telah mengambil kebijakan secara nasional dalam

pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove yang mengacu kepada

landasan strategi dan dasar hukum sebagai berikut yaitu : Undang- undang Nomor

5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Butannya; UU

No. 9 tahun 1990, tentang Pariwisata; UU No.24 tahun 1992 tentang, Penataan
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Ruang; UU No.41 tahun 1999. Peraturan Pemerintah (PP) No.28 tahun 1985,

tentang Perlindungan Hutan; PP No. 18 tahun 1994, tentang Penguasaan

Pariwisata Alam; PP No. 47 tahun 1997, tentang  Rencana Tata  Ruang  Kawasan

Nasional; PP No. 32 tahun 2002, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan; UU no. 31 tahun 2004, tentang Perikanan.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah

Daerah dan Undang - Undang Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan

Pemerintah Daerah dan Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, maka

selain undang - undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas, pemerintah

daerah juga telah melakukan langkah - langkah antisipasi guna mempertahankan

hutan mangrove. Melalui Perda Nomor 21 tahun 2001, tentang Rencana Tata

Ruang Kawasan Pantai dan Penetapan Jalur Hijau Hutan Mangrove dan Kawasan

Lindung dan Laporan Akhir Zonasi dan Manajemen Pengelolaan Wilayah Laut

Kabupaten Lombok Timur 2005, menyarankan hutan bakau (hutan mangrove)

sebagai zona lindung dan kawasan konservasi.

Namun demikian hingga saat ini masyarakat masih tetap melakukan

aktifitasnya yang cenderung merusak dan berdampak negatif terhadap ekosistem

mangrove tersebut. Hal ini diduga terjadi karena peraturan yang ditetapkan

pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur belum mengakomodir berbagai

kepentingan stakeholders dalam optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan

ekosistem mangrove dan belum jelasnya zonasi pemanfatan yang spesifik

berdasarkan  zonasi  potensi  dan  sumberdaya ekosistem mangrove.
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Pola pemanfaatan ekosistem mangrove yang selama ini dilakukan

masyarakat di Kecamatan Jerowaru berbasis pada kepentingan individu atau

kelompok tertentu, baik dari pihak swasta maupun pemerintah. Seperti misalnya

adalah penebangan hutan mangrove untuk dijadikan bahan bangunan, konversi

hutan mangrove menjadi areal budidaya tambak dan pemukiman dan

mengeksploitasi hutan  mangrove untuk  dijadikan sebagai kayu bakar.  Akibat

dari kegiatan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan di wilayah pesisir

dan lautan  khususnya di Kecamatan Jerowaru.

Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan masyarakat yang cenderung

melakukan bpengrusakan adalah timbulnya kerusakan ekosistem yang tidak

terkendali. Wilayah pesisir memiliki arti yang strategis dan memberikan

sumbangan yang besar dalam kegiatan ekonomi seperti pertambangan, perikanan,

kehutanan, industri, pariwisata dan lain - lain. Kerusakan hutan mangrove yang

disebabkan oleh tekanan pertumbuhan penduduk yang cepat terutama di daerah

pantai mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan sumber

daya alam secara berlebihan sehingga hutan mangrove cepat menipis dan rusak,

disamping itu juga meningkatnya permintaan terhadap produksi kayu hutan

mangrove. Untuk mengantisipasi konflik dan dampak negatif yang terjadi

diperlukan suatu stretegi kebijakan pengelolaan yang tepat dengan menerapkan

prinsip - prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang

berwawasan ekologis dengan tetap memperoleh manfaat ekonomisnya secara

berkelanjutan.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas,  maka dapat di rumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimana komposisi dan kondisi tegakan hutan mangrove di Kecamatan

Jerowaru?

2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap hutan mangrove di Kecamatan

Jerowaru?

3. Bagaimana  starategi  pengelolaan  hutan  mangrove  di  Kecamatan Jerowaru?

1.3 Tujuan  Penelitian

Secara umum tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh pengelolaan

mangrove di Kecamatan Jerowaru secara berkelanjutan. Sementara tujuan khusus

yang  ingin  diperoleh  adalah:

1. Mengidentifikasi kondisi dan komposisi tegakan hutan mangrove di

Kecamatan Jerowaru.

2. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan mangrove di

Kecamatan Jerowaru.

3. Merumuskan starategi pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Jerowaru.
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1.4 Manfaat  Penelitian

Hasil  penelitian  ini  diharapkan memberikan  manfaat  sebagai  berikut:

1. Manfaat bagi peneliti, sebagai bahan informasi dalam pengembangan teknologi dan

ilmu pengetahuan sehubungan dengan pengelolaan hutan mangrove  yang

berkelanjutan.

2. Manfaat bagi pemerintah, sebagai informasi yang akurat dalam penyusunan

strategi  pengelolaan  kawasan  hutan  mangrove yang  berkelanjutan.

3. Manfaat bagi masyarakat, sebagai bahan informasi dalam menjaga dan

melestarikan  kawasan  hutan  mangrove  yang berkelanjutan.


