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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

 “Sukardjo (1984) mengatakan Indonesia merupakan negara maritim yang 

mempunyai panjang garis pantai ±81.000 km. Kawasan pantai tersebut terdapat 

beberapa tipe vegetasi, diantaranya mangrove atau hutan bakau”. Dilanjutkan oleh 

Yulianto (2007) “luas hutan mangrove di Indonesia pada tahun 1982 adalah 

4.251.000 ha, namun pada tahun 1996 luasnya berkurang menjadi 3.533.600 ha”.  

 Terdegradasinya mangrove secara pesat dapat memicu meningkatnya erosi 

pantai yang menjadi penyebab kerusakan habitat alami flora dan fauna di ekosistem 

laut. Kerusakan hutan mangrove juga menyebabkan terkikisnya daratan secara 

perlahan. Melihat hal tersebut konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove sudah 

sepatutnya menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat 

untuk menjaga kelestarian ekosistem. Wiyono (2009) menyatakan “ekosistem 

mangrove merupakan ekosistem bagian dari wilayah pesisir, sehingga dampak 

masing – masing ekosistem pesisir akan saling berinteraksi. Sebagai upaya 

pemanfaatan perlu adanya pengelolaan secara terpadu, dengan melibatkan seluruh 

sektor dan semua pengguna atau pemilik kegiatan pembangunan”. 

Rehabilitasi hutan mangrove yang sebagian besar telah mengalami 

kerusakan, diperlukan penanganan yang serius. Salah satu yang harus dilakukan 

untuk mendukung kegiatan tersebut yaitu, upaya pembuatan persemaian dan 

penggalakan penanaman tanaman mangrove yang melibatkan seluruh lapisan 

masyarakat.  

Kawasan mangrove memiliki ekosistem yang kompleks dan berfungsi 

sebagai zona penyangga stabilitas ekosistem daerah vital lainnya di wilayah pesisir. 

Wilayah tropika dan sub tropika, hutan mangrove memiliki peranan penting dalam 
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mengurangi keganasan erosi pesisir dan merawat fungsi hidrologi jaringan kerja 

saluran dan parit sehingga berdasarkan letaknya mangrove mempunyai fungsi 

ganda, baik sebagai pelindung maupun sebagai pendukung kedua ekosistem 

tersebut.   

 Salah satu kawasan mangrove yang berada di Kabupaten Probolinggo 

terdapat di Kecamatan Tongas. Kecamatan Tongas terdiri dari 14 kelurahan dan ada 

5 kelurahan yang terdapat hutan mangrove yaitu Desa Bayeman, Desa Dungun, 

Desa Curah Dringu, Desa Tongas Kulon, dan Desa Tongas Wetan, namun 

keeradaan mangrove di kecamatan tongas banyak terjadi kerusakan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Nanik (2011) “tentang analisis perubahan hutan mangrove di 

Kabupaten Probolinggo menyebutkan bahwa ada 2 kelurahan di Kecamatan Tongas 

yang banyak mengalami kerusakan yaitu Desa Bayeman yang awalnya  seluas 1,82 

Ha dan Dungun 1,31 Ha, pada tahun 2011 menjadi 0 Ha”.  

  Untuk menghindari hilangnya fungsi ekosistem mangrove tersebut maka 

ekosistem mangrove perlu diperbaharui, yaitu dengan cara merehabilitasi 

mangrove.  

Dahuri (2003) “menyatakan rehabilitasi mangrove merupakan suatu aksi yang 

bertujuan mengembalikan tidak hanya hutan mangrove tetapi juga mengambil 

fungsi ekologis, fisik, dan ekonomis ekosistem tersebut. Informasi mengenai 

komposisi, zonasi lingkungan, dan fungsi ganda mangrove dapat dijadikan 

pertimbangan dalam usaha rehabilitasi kawasan mangrove”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Kondisi hutan mangrove dapat dilihat dari luasan mangrove yang menutupi 

kawasan pesisir dari tepi pantai hingga ke daratan, tingkat kerapatan jenis mangrove 

dalam satuan area tertentu, dan kemampuannya bertahan terhadap ancaman yang 
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selalu menggangu pertumbuhannya. Pemanfaatan hutan mangrove yang berlebihan 

dan tanpa melihat aspek ekologi bisa menyebabkan degradasi yang semakin besar 

terhadap keberadaan hutan mangrove. 

Apabila sudah terjadi kerusakan maka perlu segera diperbaiki sebelum 

ekosistem mangrove hilang dari kawasan tersebut yaitu dengan upaya rehabiitasi 

mangrove. Upaya rehabilitasi sangat membantu perbaikan kawasan pesisir, 

sehingga perlu adanya kajian untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya 

kerusakan ekosistem mangrove dan tingkat kerusakan yang terjadi yang 

menyebabkan ekosistem mangrove terganggu. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerusakan mangrove di 

Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai informasi mengenai struktur komunitas 

mangrove dan lingkungan yang kondusif bagi pengelolaan ekosistem mangrove 

sehingga dapat dijadikan acuan bagi penentuan lahan dan spesies yang sesuai untuk 

kegiatan rehabilitasi hutan mangrove dan bahan bagi pengelolaan hutan mangrove 

di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa timur. 


