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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dan secara geografis terletak di

antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia mempunyai keanekaragaman hayati

yang tidak terhitung jumlahnya, salah satunya adalah hutan mangrove. Berdasarkan

SK Dirjen Kehutanan Nomor: 60/Kpts/Dj./I/1978, yang dimaksud hutan mangrove

adalah hutan yang terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai dan dipengaruhi

oleh gerakan pasang surut air laut. Hutan Mangrove di Indonesia terluas di dunia,

yaitu mencapai 25% dari total luas hutan mangrove di seluruh dunia (Mangrove

Information Center, 2006 dalam Subadra, 2007).

Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis, didominasi  oleh

beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah

pasang-surut, pantai berlumpur (Bengen, 2002). Ekosistem ini mempunyai sifat yang

unik dan khas, dengan fungsi dan manfaat yang beraneka ragam bagi manusia serta

mahluk hidup lainnya. Ekosistem hutan mangrove merupakan kawasan hutan di

wilayah pantai.

Ekosistem Mangrove sebagai salah satu sumber yang perlu mendapat perhatian

di wilayah pesisir dikarenakan hutan mangrove berfungsi sebagai penyedia nutrien,

tempat pemijahan (spawning grounds), tempat pengasuhan (nursery grounds) dan

tempat mencari makan (feeding grounds) bagi biota laut tertentu. Ekosistem hutan

mangrove merupakan tipe sistem yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan,

sehingga  meningkatkan eksploitasi oleh manusia serta menurunkan kualitas dan

kuantitasnya.

Kawasan mangrove di Kelurahan Oesapa Barat, merupakan  bagian kawasan

pengelolaan Oleh bagian CCDP – IFAD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang.

Kawasan mangrove selain berfungsi secara fisik, juga memiliki berbagai fungsi

secara ekologi (biofisik) dan sosial ekonomi. Salah satu fungsi ekologi mangrove
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yaitu fisik kawasan untuk menjaga dan menstabilkan garis pantai dan tepian sungai

dan pelindung dari hempasan gelombang dan arus. Fungsi biologi adalah sebagai

tempat asuhan, tempat mencari makanan dan tempat berkembang biak antara lain

berbagai jenis ikan, burung, biawak dan jenis primata sedangkan fungsi ekonomi

mangrove salah satunya adalah kawasan wisata, lahan pertambakan yang hasilnya

dapat dikembangkan dalam bentuk produk industri sebagai penghasil pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kota Kupang.

Hutan mangrove Kelurahan Oesapa Barat dalam perkembangannya saat ini

telah menjadi salah satu tujuan wisata bagi masyarakat umum di Kota Kupang dan

sekitarnya. Namun pemanfaatan jasa lingkungan kawasan mangrove di Kelurahan

Oesapa Barat sebagai sumberdaya alam yang potensial untuk dijadikan daya tarik

wisata belum banyak dikembangkan.

Potensi sumberdaya pesisir dan laut sepatutnya dikembangkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan mengidentifikasi potensi

sumberdaya alam yang layak dikembangkan sebagai daerah tujuan ekowisata.

Alternatif ini merupakan terobosan baru yang sangat rasional diterapkan di kawasan

pesisir karena dapat memberi manfaat ekonomis dan jasa lingkungan tanpa

mengeksploitasi mangrove. Pemanfaatan jasa lingkungan berupa ekowisata akan

mendorong upaya konservasi ekosistem mangrove sebagai daerah penyangga

kawasan konservasi (Kusmana dan Istomo 1993).

Ekowisata di kawasan Mangrove Kelurahan Oesapa Barat dapat menjadi

alternatif pengembangan ekowisata dalam kerangka pengelolaan dan pengembangan

wisata baik oleh pihak pengelola kawasan maupun pihak masyarakat sekitar.

Berdasarkan potensi ekowisata yang ada sekarang di Kelurahan Oesapa Barat, maka

untuk pengembangannya sebagai kawasan ekowisata perlu dilakukan penelitian

potensi daya tarik ekowisata guna merumuskan strategi pengembangan ekowisata di

Kelurahan Oesapa Barat secara berkelanjutan dan menerapkan strategi pengelolaan

ekowisata agar kelestarian ekowistem mangrove di Kelurahan Oesapa Barat tetap

terjaga dan masyarakat merasakan dampak dari pengembangan tersebut.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa wilayah pesisir merupakan

suatu kawasan yang khas sebagai interaksi ekosistem terrestrial (daratan) dan perairan

(laut). Pada dasarnya kondisi tersebut sangat rentan terhadap gangguan, sehingga

membutuhkan perlindungan yang cukup untuk menjaga keberlanjutannya secara

ekologis. Namun demikian, secara ekonomi wilayah ini memiliki daya tarik besar

karena posisi geografis, kandungan sumberdaya, dan jasa lingkungan yang

dimilikinya. Oleh karena itu, wilayah pesisir umumnya menjadi sentra bagi beragam

aktivitas ekonomi, dan sebagai konsekuensi logisnya terjadinya pertumbuhan

penduduk yang tinggi, dan menimbulkan persoalan sosial, seperti halnya yang terjadi

pada kawasan Kelurahan Oesapa Barat, Kota Kupang.

Konsep ekowisata merupakan salah satu alternatif untuk pengembangan

kawasan pariwisata dalam suatu wilayah yang tetap memperhatikan konservasi

lingkungan dengan menggunakan potensi sumberdaya serta masyarakat setempat.

Pengembangan kawasan ekowisata bukan merupakan suatu pengembangan kawasan

industri pariwisata  yang hanya bersifat sektoral. Dalam pengembangan tersebut,

terdapat aspek-aspek lain yang saling berhubungan dan menentukan keberhasilan

pengembangannya. Dalam pengembangan ekowisata mangrove, keseimbangan yang

menepatkan dimensi-dimensi sosial, lingkungan dan ekonomi menjadi  penting

untuk  dikaji.  Disatu  sisi,  pengembangan  ekowisata  ditujukan untuk menghasilkan

keuntungan secara ekonomi, namun di sisi lain, pengembangan juga harus

memperhatikan terjaganya kualitas lingkungan, baik secara biofisik maupun sosial.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang pengembangan ekowisata dan

strateginya agar dapat dirasakan manfaat ekologi, ekonomi dan sosial secara

seimbang.
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Berdasarkan hal di atas, maka disusun diagram alur pemikiran penelitian seperti

yang tertera pada Gambar 1.1.

\

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

1. Mengidentifikasi potensi ekowisata mangrove di Kelurahan Oesapa Barat;

2. Menganalisis karakteristik, motivasi, persepsi, partisipasi masyarakat dan

pengunjung setempat terhadap pengembangan ekowisata mangrove di

Kelurahan Oesapa Barat; dan

3. Menyusun alternatif strategi pengembangan ekowisata mangrove di

Kelurahan Oesapa melalui pendekatan SWOT dan mengidentifikasi rencana

pengembangan ekowisata mangrove oleh  pemerintah di Kelurahan Oesapa

Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak

sebagai berikut :

1. Bagi penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmu pengetahuan

untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang objek yang diteliti dan

juga sebagai pembuka wawasan yang lebih luas bagi peneliti tentang

pengembangan ekowisata hutan mangrove khususnya di Kelurahan Oesapa.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu bagi pengetahuan

bagi perkembangan ilmu di bidang budidaya pada umumnya dan pada

khususnya di bidang budidaya kehutanan.

3. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan masukan dan pertimbangan

dalam merumuskan strategi pengelolaan ekowisata hutan mangrove yang

bermanfaat bagi kelestarian, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat yang

berada di sekitar kawasan .

4.  Bagi masyarakat
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Memberikan informasi dan gambaran yang jelas kepada masyarakat

mengenai kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan

kawasan ekowisata Kelurahan Oesapa Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur,

guna semakin baik dalam pengelolaannya di masa mendatang.


