
7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hutan Mangrove

Menurut Nybakken (1992), yang dimaksud dengan “mangrove” adalah vegetasi

hutan yang tumbuh di antara garis pasang surut. Hutan mangrove adalah sebutan

umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu komunitas pantai tropik yang

didominasi oleh beberapa spesies pohon yang khas atau semak-semak yang

mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Mangrove merupakan

formasi-formasi tumbuhan pantai yang khas di sepanjang pantai  tropis dan sub tropis

yang terlindung. Formasi mangrove merupakan perpaduan antara daratan dan lautan.

Mangrove tergantung pada air laut (pasang) dan air tawar sebagai sumber

makanannya serta endapan debu (silt) dari erosi daerah hulu sebagai bahan

pendukung substratnya. Air pasang memberi makanan bagi hutan dan air sungai yang

kaya mineral memperkaya sedimen dan rawa tempat mangrove tumbuh (FAO, 1994).

Dengan demikian bentuk hutan mangrove dan keberadaannya dirawat oleh pengaruh

darat dan laut.

Ahli-ahli lain mendefinisikan mangrove secara berbeda-beda, namun pada

dasarnya merujuk pada satu-kesatuan yang sama, mendefinisikan mangrove sebagai

formasi tumbuhan daerah literal yang khas di pantai daerah tropis dan sub tropis yang

terlindung. Sedangkan Bengen (2002) mendefinisikan mangrove sebagai komunitas

vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang

mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur.  Di

Indonesia,  mangrove telah dikenal sebagai hutan pasang  surut dan hutan mangrove,

atau hutan bakau. Akan tetapi, istilah bakau sebenarnya hanya merupakan  nama  dari

istilah  satu  jenis  tumbuhan  yang menyusun  hutan mangrove, yaitu Rhizophora sp.

2.2 Karakteristik Hutan Mangrove

Karakteristik hutan mangrove dapat dilihat dari berbagai aspek seperti floristik,

iklim, temperatur, salinitas, curah hujan, geomorphologi, hidrologi dan
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drainase.Secara umum, karakteristik habitat hutan mangrove digambarkan sebagai

berikut (Bengen, 2002):

 Umumnya tumbuh pada daerah intertidal yang jenis tanahnya berlumpur,

berlempung atau berpasir

 Daerahnya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun yang

hanya tergenang pada saat pasang purnama. Frekuensi genangan menentukan

komposisi vegetasi hutan mangrove

 Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat

 Terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Air

bersalinitas payau (2-22 permil) hingga asin (hingga 38 permil).

 Menurut Walter (1971), ekosistem mangrove terutama didapatkan di 3 (tiga)

wilayah iklim berikut ini:

1) zona khatulistiwa antara ±10 LU dan 5-10 LS;

2) zona kering hujan tropika, zona sebelah utara dan selatan khatulistiwa,

sampai  ±25-30 LU dan LS; dan

3) wilayah yang beriklim sedang yang pada musim dingin tidak terlalu

dingin  dan  hanya terdapat di belahan batas tertimur dari benua    pada

zona ini.

2.3 Manfaat Hutan Mangrove

Hutan mangrove adalah vegetasi hutan yang hanya dapat tumbuh dan

berkembang baik di daerah tropis, seperti Indonesia. Mangrove sangat penting artinya

dalam pengelolaan sumberdaya di sebagian besar wilayah Indonesia. Fungsi

mangrove yang terpenting bagi daerah pantai adalah menjadi penyambung darat dan

laut. Tumbuhan, hewan, benda-benda lainnya dan nutrisi tumbuhan, ditransfer ke

arah darat atau ke arah laut melalui mangrove. Hutan mangrove memiliki fungsi

ekologis dan ekonomi yang sangat bermanfaat bagi ummat manusia.

Secara ekologis, hutan mangrove berfungsi sebagai daerah pemijahan

(spawning grounds) dan daerah pembesaran (nursery grounds) berbagai jenis ikan

dan, udang, kerang-kerangan dan spesies lainnya.  Selain itu, serasah mangrove
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(berupa daun, ranting dan biomassa lainnya) yang jatuh di perairan menjadi sumber

pakan biota perairan dan unsur hara yang sangat menentukan produktivitas perikanan

perairan laut di depannya.

Lebih jauh, hutan mangrove juga merupakan habitat (rumah) bagi berbagai

jenis burung, reptilia, mamalia dan jenis-jenis kehidupan lainnya, sehingga hutan

mengrove menyediakan keanekaragaman (biodiversity) dan plasma nutfah (genetic

pool) yang tinggi serta berfungsi sebagai sistem penunjang kehidupan.   Dengan

sistem perakaran dan canopy yang rapat serta kokoh, hutan mangrove juga berfungsi

sebagai pelindung daratan dari gempuran gelombang, tsunami, angin topan,

perembesan air laut dan gaya-gaya dari laut lainnya.

Potensi ekonomi mangrove diperoleh dari tiga sumber utama, yaitu hasil hutan,

perikanan dan pantai, serta wisata alam.  Secara ekonomi, hutan mangrove  dapat

dimanfaatkan kayunya secara lestari untuk bahan bangunan, arang (charcoal) dan

bahan baku kertas. Hutan mangrove juga merupakan pemasok larva ikan, udang dan

biota laut lainnya.

2.4 Zonasi

Zonasi hutan mangrove terbagi atas daerah yang paling dekat dengan laut

dengan substrat agak berpasir, daerah seperti ini sering ditumbuhi Avecennia sp.,

sedang pada bagian pinggir daerah ini terdapat area yang sempit, berlumpur tebal dan

teduh dimana Avicennia sp. tidak dapat tumbuh dengan baik pada keadaan yang

demikian,  sehingga  spesies  yang  berasosiasi  dalam  zona  berlumpur  ini adalah

Sonneratia sp. (Bengen, 2002).  Untuk  zona yang lebih mengarah ke darat,

umumnya didominasi oleh Rhizophora sp.

Pada zona ini sering juga ditemukan Bruguiera sp. dan Xylocarpus sp. Untuk

zona  berikutnya  didominasi  oleh Bruguiera sp., dimana  daerah  ini memiliki

sedimen yang lebih berat berupa tanah liat. Selanjutnya zona transisi yaitu zona

antara hutan mangrove dengan hutan daratan rendah biasa ditumbuhi oleh Nypa

fruticans, dan beberapa spesies palem lainnya (Kusmana dkk, 2003)
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Pembagian zonasi ini juga berhubungan dengan adaptasi pohon mangrove baik

terhadap kadar oksigen yang rendah, sehingga memiliki bentuk perakaran yang khas,

adaptasi terhadap kadar garam yang tinggi sehingga beda bentuk daun dan adaptasi

terhadap tanah yang kurang stabil dan adanya pasang-surut sehingga struktur akar

yang terbentuk sangat eksentif dan membentuk jaringan horisontal yang melebar

dimana selain untuk memperkokoh pohon juga untuk mengambil unsur hara dan

menahan sedimen. Menurut Santoso dan Dasminto (2002), Zonasi tersebut  akan

berbeda  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lainnya,  tergantung  dari keadaan tempatnya.

2.5 Pengertian Ekowisata
*

Ekowisata adalah suatu perpaduan berbagai minat yang tumbuh dari rasa

keprihatinan lingkungan, ekonomi, dan sosial.  Ada beberapa pandangan yang sering

digunakan antara lain : (a).Wisata berbasis alamiah (nature-based tourism),

(b).kawasan konservasi sebagai pendukung obyek wisata (concervation supporting

tourism), (c).Wisata yang sangat peduli lingkungan (environmentally aware tourism),

dan (d).Wisata yang berkelanjutan (sustainallyrun tourism).

Ekowisata dalam teori dan prakteknya tumbuh dari kritik terhadap pariwisata

massal, yang dipandang merusak terhadap landasan sumberdayanya, yaitu lingkungan

dan kebudayaan. Kritik ini melahirkan berbagai istilah baru, antara lain adalah

pariwisata alternatif, pariwisata yang bertanggungjawab, pariwisata berbasis

komunitas, dan eko-wisata (Aoyama, 2000).

Alasan umum penggunaan konsep ini adalah karena dapat menggambarkan

pariwisata yang termasuk:

- bukan pariwisata berskala besar/massal;

- mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan; dan

- mempererat hubungan antar bangsa.

Ecotourism and Sustainable Development, mengemukakan bahwa ada 7 butir

prinsip - prinsip ekowisata :
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1. Perjalanan ke suatu tempat yang alami (involves travel to natural

destinations). Sering tempat tersebut jauh, ada penduduk atau tidak ada

penduduk, dan biasanya lingkungan tersebut dilindungi.

2. Meminimalkan dampak negatif (minimized impact). Pariwisata

menyebabkan kerusakan, tetapi ekoturisme berusaha untuk meminimalkan

dampak negatif yang bersumber dari hotel, jalan atau infrastruktur lainnya.

Meminimalkan dampak negatif dapat dilakukan melalui pemanfaatan

material sumberdaya setempat yang dapat di daur ulang, sumber energi yang

terbaharui, pembuangan dan pengolahan limbah dan sampah yang aman,

dan menggunakan arsitektur yang sesuai dengan lingkungan lanskap dan

budaya setempat, serta memberikan batas/jumlah wisatawan sesuai daya

dukung obyek dan pengaturan prilakunya.

3. Membangun kepedulian terhadap lingkungan (build environmenta

lawareness). Unsur penting dalam ekoturisme adalah pendidikan, baik

kepada wisatawan maupun masyarakat penyangga obyek. Sebelumnya

semua pihak yang terintegrasi dalam perjalanan wisata alam harus dibekali

informasi tentang karakteristik obyek dan kode etik sehingga dampak negatif

dapat diminimalkan.

4. Memberikan beberapa manfaat finansial secara langsung kepada kegiatan

konservasi (provides direct finansial benefits for conservation). Ekoturisme

dapat membantu meningkatkan perlindungan lingkungan, penelitian dan

pendidikan, melalui mekanisme penarikan biaya masuk dan sebagainya.

5. Memberikan manfaat/keuntungan finansial dan pemberdayaan pada

masyarakat lokal (provides financial benefits and enpowerment for local

people).  Masyarakat akan merasa memiliki dan peduli terhadap kawasan

konservasi apabila mereka mendapatkan manfaat yang menguntungkan, baik

secara langsung maupun tidak langsung.  Keberadaan ekoturisme di suatu

kawasan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat

(local community walfare). Manfaat finansial dapat dimaksimalkan melalui
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pemberdayaan atau peningkatan kapasitas masyarakat lokal, baik dalam

pendidikan, wirausaha, permodalan dan manajemen.

6. Menghormati budaya setempat (Respect local culture). Ekoturisme

disamping lebih ramah lingkungan, juga tidak bersifat destruktif, intrusif,

polutan dan eksploitatif terhadap budaya setempat, yang justru merupakan

salah satu “core” bagi pengembangan kawasan ekoturisme.

7. Mendukung gerakan hak azasi manusia dan demokrasi (Support human

right and democratic movements). Ekowisata harus mengangkat harkat dan

martabat masyarakat lokal yang secara umum memiliki posisi tawar yang

lebih rendah, menempatkan masyarakat sebagai elemen pelaku dalam

pengembangan suatu kawasan, sehingga terlibat langsung dalam

pengambilan keputusan serta menentukan hak-hak kepemilikan.

Pengambilan keputusan secara komprehensif, adaptif dan demokratis,

melalui pendekatan co-management (integrated bottom up and top down

approach).

Dalam perkembangannnya dalam Aoyama (2000) menyatakan beberapa kriteria

standar tentang bagaimana seharusnya eko-tourisme yang telah diterima secara

umum, yaitu:

 Melestarikan lingkungan. Jika ekowisata bukan merupakan satu instrumen

konservasi, maka akan mendegradasi sumberdaya;

 Secara ekonomis menguntungkan. Jika tidak menguntungkan, maka tidak

akan  ada modal  yang  kembali  untuk  konservasi,  dan  tidak  akan  ada

insentif bagi pemanfaatan sumberdaya alternatif; dan

 Memberi manfaat bagi masyarakat.

2.6 Potensi Ekowisata Ekosistem Mangrove

Menurut Dahuri, Rais, Ginting, dan Sitepu (1996),  alternatif  pemanfaatan

hutan  mangrove  yang paling memungkinkan tanpa merusak ekosistem hutan

mangrove meliputi :enelitian ilmiah (scientific research), pendidikan (education), dan
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rekreasi terbatas/ekoturisme (limited recreation/ecotourism).  Minimal 20% dari total

area dari  suatu  zona  pesisir  harus  disediakan  sebagai  zona  preservasi.  Jalur

hijau (green belt) mangrove seperti tertera dalam UU No. 24/1992 adalah salah satu

bentuk zona preservasi.

Selanjutnya, menurut Kusmana,dkk (2003), pemanfaatan hutan mangrove

untuk rekreasi merupakan terobosan baru yang sangat rasional diterapkan di kawasan

pesisir karena manfaat ekonomis yang dapat diperoleh tanpa mengeksploitasi

mangrove tersebut. Selain itu, hutan rekreasi mangrove dapat menyediakan lapangan

pekerjaan dan menstimulasi aktivitas ekonomi masyarakat setempat, sehingga

diharapkan kesejahteraan hidup mereka akan lebih baik.Dari  segi  kelestarian

sumberdaya,  pemanfaatan  hutan  mangrove  untuk tujuan  rekreasi  akan

memberikan  efek yang  menguntungkan  pada  upaya konservasi mangrove karena

kelestarian kegiatan rekreasi alam di hutan mangrove sangat bergantung pada kualitas

dan eksistensi ekosistem mangrove tersebut.

Potensi rekreasi dalam ekosistem mangrove antara lain :

1. Bentuk perakaran yang khas yang umum ditemukan pada beberapa jenis

vegetasi mangrove seperti akar tunjang (Rhizophora sp.), akar lutut

(Bruguiera sp.) akar pasak (Sonneratia sp., Avicennia sp.), akar papan

(Heritiera sp.);

2. Buah yang bersifat viviparious (buah berkecambah semasa masih menempel

pada pohon) yang diperlihatkan oleh beberapa jenis vegetasi mangrove

seperti Rhizophora sp. dan Ceriops sp;

3. Adanya zonasi yang sering berbeda mulai dari pinggir pantai sampai

pedalaman (transisi zonasi);

4. Berbagai jenis fauna yang berasosiasi  dengan ekosistem mangrove seperti

beraneka ragam jenis burung, serangga dan primata yang hidup di tajuk

pohon serta berbagai jenis fauna yang hidup di dasar mangrove seperti babi

hutan, biawak, buaya, ular, udang, ikan, kerang-kerangan, keong, kepiting,

dan sebagainya;
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5. Atraksi adat istiadat penduduk setempat yang berkaitan dengan sumberdaya

mangrove; dan

6. Hutan-hutan mangrove yang dikelola secara rasional untuk pertambakan

tumpang sari, penebangan maupun pembuatan garam, bisa menarik

perhatian wisatawan.

Potensi ini dapat dikembangkan untuk kegiatan berburu, lintas alam,

memancing, berlayar, berenang, pengamatan jenis tumbuhan, dan atraksi satwa liar,

fotografi, pendidikan, piknik dan camping, serta adat istiadat penduduk lokal yang

hidupnya bergantung pada keberadaan hutan mangrove. Kawasan mangrove memiliki

tempat yang cukup tinggi bagi pengembangan wisata atau rekreasi pantai. hal ini

didasarkan pada keunikan karakteristik dari tumbuhan (flora) penyusun ekosistem

mangrove, terutama sistem pembuangannya, diversitas bentuk buah dan sistem

perakarannya. Daya tarik utama  ekosistem mangrove adalah potensi keragaman

kehidupan liarnya.

2.7 Daya Dukung Ekowisata Mangrove

Menurut Sunu (2001), yang dimaksud daya dukung lingkungan adalah

kapasitas  atau  kemampuan  ekosistem untuk  mendukung  kehidupan  organisme

secara sehat sekaligus mempertahankan produktivitas, kemampuan adaptasi dan

kemampuan memperbaharui diri. Daya dukung lingkungan diartikan sebagai

kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia. Setiap daerah

mempunyai karakteristik geografi yang berbeda-beda serta ditambah dengan kegiatan

manusia dengan berbagai kepentingannya sehingga daya dukung lingkungannya

sangat bervariasi.

Daya dukung hutan mangrove menurut (Soerianegara,1991) adalah kemampuan

sumberdaya hutan mangrove dalam mempertahankan fungsi dan kualitasnya tanpa

mengurangi kemampuan memberi fasilitas pelayanan berupa rekreasi alam.  Daya

dukung rekreasi alam adalah kemampuan sumberdaya untuk mempertahankan fungsi

dan kualitasnya guna memberikan pengalaman rekreasi yang diinginkan. Daya

dukung menyangkut daya dukung fisik lokasi dan daya dukung sosial.
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Pada hakekatnya, setiap area wisata mempunyai  kemampuan  yang berbeda-

beda dalam menyerap arus wisatawan. Pada area wisata tertentu yang dikunjungi

wisatawan jika melebihi kapasitasnya, maka akan terjadi kemunduran. Apabila terjadi

kerusakan objek wisata alam, objeknya tidak menarik dan mengakibat pengunjung

semakin lama semakin sedikit. Pengunjung akan bertambah lagi bila terjadi proses

pemulihan secara alami (Rahayu, 2001). Daya dukung hutan mangrove menyangga

kegiatan wisata adalah kemampuan sumberdaya hutan mangrove untuk

mempertahankan fungsi dan kualitasnya guna memberikan pelayanan pengalaman

wisata alam yang dinginkan. Prinsip daya dukung ini akan menjadi pedoman dalam

perencanaan kegiatan wisata, sehingga keharmonisan  antara sendi-sendi ekologi dan

tujuan wisata tetap bisa terbina secara berkelanjutan (Undang-undang No. 23 tahun

1997, tentang lingkungan hidup). Sedangkan menurut World Trade Organization

(1992), adalah jumlah pengunjung (wisatawan) suatu kawasan wisata yang dapat

diakomodasi dengan tingkat kepuasan pengunjung yang tinggi dan berdampak

minimal pada sumberdaya.

Prinsip daya dukung ini akan menjadi pedoman  dalam perencanaan lanskap

kawasan rekreasi hutan mangrove, terutama pada daerah rawan secara ekologis,

sehingga diharapkan fungsi dan kualitas kegiatan yang direncanakan tidak merusak

fungsi ekologis mangrove. Pemanfaatan kawasan hutan mangrove menurut tujuan

kegiatan yang akan dilakukan dapat dibagi berdasarkan kepekaan ekologi yang

meliputi: daerah preservasi, daerah pembangunan dan pemanfaatan, daerah

konservasi.

2.8 Analisis SWOT

Strategi adalah suatu pendekatan pemakaian sumber daya di dalam kondisi

persaingan agar seperangkat sasaran dapat dicapai. Strategi pengelolaan adalah

pengelolaan keunggulan persaingan mencakup mengidentifikasi sasaran dan

menganalisis lingkungan, mengenali ancaman dan peluang, penerapan strategi dan

memantaunya agar keunggulan persaingan dapat berlanjut meskipun harus

menghadapi perubahan dalam lingkungan (Hayden, 1991). Strategi merupakan suatu
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seni menggunakan kecakapan dan sumberdaya suatu organisasi untuk mencapai

sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang

paling menguntungkan (Salusu, 2004).  Menurut Steiner dan Miner (1997) strategi

merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan

ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi

organisasi.

Beraneka ragam faktor harus diperhitungkan dalam analisis yang bersifat

strategis, sehingga terpilihnya suatu alternatif tertentu yang diyakini merupakan

keputusan yang paling tepat. Para pakar sependapat bahwa instrument untuk menilai

berbagai faktor yang layak diperhitungkan yakni analisis SWOT dan pendekatan

matriks (Rangkuti, 2000). Menurut Rangkuti (2000), analisis SWOT adalah

identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan.

Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths)

dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan

kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Analisis SWOT membandingkan

antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan

kelemahan sehingga dari analisis tersebut dapat diambil suatu keputusan strategi.

Selanjutnya unsur-unsur tersebut dihubungkan keterkaitannya dalam bentuk matriks

untuk memperoleh beberapa alternatif strategi. Matriks ini menghasilan 4 (empat)

kemungkinan strategi pengembangan ekowisata mangrove.

Strategi Kekuatan-Peluang dibuat dengan menggunakan seluruh kekuatan

untuk memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi Kelemahan-Peluang adalah

meminimalkan kelemahan dalam memanfaatkan peluang. Strategi Kekuatan–

Ancaman dibuat dengan menggunakan kekuatan dan mengatasi ancaman. Sedangkan

Strategi Kelemahan-Ancaman dibuat dengan meminimalkan kelemahan dan

menghindari ancaman. Menurut Umar (2001), matriks SWOT merupakan matching

tool yang dipergunakan para pengelola mengembangkan 4 tipe strategi. Tiap strategi

akan memanfaatkan peluang eksternal meskipun para manajer atau pengelola juga

kadang menghadapi kesulitan karena adanya kelemahan internal. Analisis SWOT

yang didesain oleh Learned pada tahun 1965 dari Harvard Business School sangat
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mempengaruhi para arsitektur strategi. Pendekatan yang juga umum digunakan

adalah pendekatan faktor internal dan eksternal. Ada berbagai pendekatan yang dapat

dipakai untuk menentukan posisi dalam kuadran matriks, yaitu kualitatif dan

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dapat membawa hasil analisis pada sesuatu yang

lebih obyektif dan posisi perusahaan peta kuadran matriks dapat ditentukan secara

akurat (Hutabarat dan Huseini 2006). Marimin (2004) mengemukakan bahwa proses

yang dilakukan dalam analisis SWOT agar keputusan yang diperoleh lebih tepat perlu

melalui beberapa tahapan berikut :

a. Tahap pengambilan data, yaitu evaluasi faktor eksternal dan internal;

b. Tahap analisis, yaitu pembuatan matriks internal, eksternal dan matriks

SWOT; dan

c. Tahap pengambilan keputusan.


