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BAB I  

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia dikenal kaya akan berbagai jenis flora dan fauna. Hal itu di 

sebabkan indonesia terletak di daerah tropis, yang terdiri dari beberapa pulau, dan 

mempunyai keanekaragaan hayati yang tinggi fauna indonesia sangat 

beranekaragaan dan tersebar di seluruh kepulauan Indonesia dari sabang sampai 

marauke sesuai dengan habitat dengan kondidi alamnya masing- masing.  

Hutan bakau atau disebut juga Mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas 

rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh 

pasang-surut air laut. Mangrove dicirikan oleh adanya hutan yang dipengaruhi 

oleh pasang surut air laut dengan kondisi tanah yang (anaerobic). Secara biologis 

dalam keadaan alami, tumbuhan mangrove merupakan sumberdaya utama pada 

lahan pesisir pantai yang membentuk komunitas ekosistem mangrove. Ekosistem 

mangrove bukanlah suatu lahan yang tidak berguna, tetapi merupakan ekosistem 

yang produktif dengan karakteristik keanekaragaman flora dan fauna, memiliki 

fungsi ekologis, dan fungsi sosial ekonomis dalam menunjang sistem kehidupan 

dari beribu-ribu masyarakat sekitar kawasan pesisir. 

Ekosistem mangrove mempunyai peranan dan fungsi penting yang dapat 

mendukung kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, 

adalah sebagai berikut  

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rawa
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Payau&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Garis_pantai
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasang-surut&action=edit&redlink=1
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a.  Fungsi ekologis ekosistem mangrove menjamin terpeliharanya 

     1.  Lingkungan fisik  

     2.  Lingkungan biota 

     3.   Lingkungan hidup daerah di sekitar lokasi. 

b. Fungsi sosial dan ekonomis, yaitu sebagai  

1. Sumber mata pencaharian dan produksi berbagai jenis hasil hutan 

dan hasil hutan ikutannya. 

2. Tempat rekreasi atau wisata alam. 

3. Obyek pendidikan, latihan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

Wilayah pantai dan pesisir memiliki arti yang strategis karena merupakan 

wilayah interaksi atau  peralihan (interface) antara ekosistem darat dan ekosistem 

yang memiliki sifat dan ciri yang unik, dan mengandung produksi biologi cukup 

besar serta jasa lingkungan lainnya. Kekayaan sumber daya yang dimiliki wilayah 

tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagi pihak untuk memanfaatkan secara 

langsung atau untuk meregulasi pemanfaatannya karena secara sektoral 

memberikan sumbangan yang besar alam kegiatan ekonomi misalnya 

pertambangan, perikanan, kehutanan, industri, pariwisata dan lain-lain. Wilayah 

pesisir merupakan wilayah transisi yang dipengaruhi daratan dan lautan, yang 

mencakup beberapa ekosistem, salah satunya adalah ekosistem mangrove 

(Rahmawaty, 2006). 

Masyarakat pesisir merupakan sekelompok orang yang tinggal di daerah 

pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada 

pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Masyarakat pesisir yang sebagian besar 

merupakan masyarakat nelayan memiliki karakteristik yang berbeda dengan 
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masyarakat lainnya. Perbedaan ini dikarenakan keterkaitannya yang erat dengan 

karakterstik ekonomi wilayah pesisir, latar belakang budaya dan ketersediaan 

sarana dan prasarana penunjang. Pada umumnya masyarakat pesisir mempunyai 

nilai budaya yang berorientasi selaras dengan alam, sehingga teknologi 

memanfaatkan sumberdaya alam adalah teknologi adaptif dengan kondisi wilayah 

pesisir (Mubyarto, 1984). 

Burung air adalah jenis burung yang seluruh hidupnya berkaitan dengan 

daerah perairan (Rusila-Noor,Y., dkk, 1999). Burung air dapat diartikan sebagai 

jenis burung yang secara ekologis bergantung pada lahan basah. Lahan basah 

yang dimaksud mencakup daerah lahan basah alami dan lahan basah buatan, 

meliputi hutan mangrove, rawa, dataran berlumpur, danau, tambak, sawah dan 

lain-lain. Burung air dijumpai hidup secara berkelompok, umumnya dalam 

kelompok yang sangat besar dengan jumlah individu banyak, Hal ini merupakan 

salah satu upaya perlindungan diri pada saat mencari makan. Kehadiran burung 

air dapat dijadikan sebagai indikator keanekaragaman hayati pada kawasan hutan 

mangrove.  

Hal ini berkaitan dengan fungsi daerah tersebut sebagai penunjang aktivitas 

hidup burung air, yaitu menyediakan tempat berlindung, mencari makan, dan 

tempat berkembang biak (bersarang). Perubahan pada habitat dapat berarti 445 

ancaman akan terjadi hilangnya habitat burung. Secara khusus, saat ini terdapat 

1.111 jenis burung (11%) dari jumlah burung di dunia yang secara global 

terancam punah. Ditambah dengan 11 jenis (0,1%) dikategorikan dalam 

Tergantung Aksi Konservasi, 66 jenis (1%) Kurang Data, dan 877 jenis (9%) 

Mendekati Terancam Punah. Dengan kata lain, lebih dari seperlima dari semua 
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jenis burung yang ada di dunia perlu untuk mendapat perhatian. Keterancaman 

tersebut akibat menurunnya kualitas lingkungan dan hilangnya habitat (Shahnaz, 

J., dkk, 1995).  

Desa Tuada, Jailolo Halmahera Barat adalah Desa yang berada langsung di 

garis pantai. Desa tersebut bersebelahan dengan hutan mangrove yang statusnya 

sebagai hutan lindung. Pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan 

mangrove ialah memenfaatkan kayu dari mangrove untuk dijadikan bahan 

bangunan dan kayu energi. Potensi lain yang belum di manfaatkan masyarakat 

adalah potensi wisata dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di dalam 

desa. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

    Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli mengatakan bahwa kondisi Hutan 

mangrove semakin hari semakin berkurang dan di ikuti dengan kondisi burung 

yang habitatnya hilang sehingga nantinya terjadi kepunahan terhadap satwa itu 

sendiri.  Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian tentang identifikasi dan 

keanekargaman jenis burung di Hutan Mangrove, Desa Tuada, Jailolo, Halmahera 

Barat. 
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1.3 Tujuan Penelitian  

      Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengidentifikasi dan 

mengetahui keanekaragaman burung yang ada di Hutan Mangrove Desa Tuada 

Jailolo Halmahera Barat. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

      Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini yaitu peneliti  dapat 

mengetahui dan memahami lingkungan kerja secara nyata, serta dapat 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang jenis- jenis burung yang ada di 

dalam Hutan Mangrove Desa Tuada. Kemudian hasil penelitian dapat dipakai 

sebagai sumber referensi oleh peneliti berikutnya dan pemerintah untuk upaya 

pelestarian dan penetapan kebijakan  dalam pemanfaatan sumber daya alam. 


