
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Hutan mangrove merupakan ekosistem hutan yang terletak diantara daratan dan 

lautan.  Hutan ini mempunyai karakteristik unik dibandingkan dengan formasi 

lainnya.  Keunikan tersebut terlihat dari keanekaragaman flora  yaitu: (Avicennia, 

Rhizophora, Bruguiera, dan tumbuhan lainnya yang mampu bertahan hidup 

disalinitas air laut), juga fauna (kepiting, ikan, jenis Molusca, dan lain-lain), dan 

habitat tempat hidupnya.  Hutan mangrove juga memiliki fungsi ekonomi, 

ekologi, dan sosial.  Fungsi ekonomi yang ada di hutan mangrove yaitu penghasil 

kebutuhan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan penghasil bibit. Fungsi 

ekologisnya yaitu sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, 

sebagai habitat berbagai jenis burung, dan lain-lain (Kustanti, 2011). 

 

Mangrove di dunia tersebar di berbagai negara yang memiliki iklim tropis dan sub 

tropis. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki iklim tropis, oleh karena 

itu Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan mangrove.  Hutan 

mangrove di Indonesia tersebar di beberapa provinsi diberbagai gugusan 

kepulauan. Diantaranya adalah di Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, 

Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Pulau Papua, dan pulau lainnya. 

Luasan hutan mangrove di Indonesia lebih kurang 3,7 juta hektar yang merupakan 
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Hutan mangrove terluas yang ada di Asia dan bahkan di dunia (Kementerian 

Kehutanan, 2013).  Menurut CIFOR (2012), luas hutan mangrove di Indonesia 

telah mengalami penurunan 30-50% dalam pada setengah abad terakhir ini karena 

pembangunan daerah pesisir, perluasan pembangunan tambak, abarasi air laut, 

dan penebangan yang berlebihan.  

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai 

hutan mangrove.  Hasil citra satelit terbaru yang dilakukan oleh kelompok kerja 

pelestarian hutan mangrove terpadu Provinsi Lampung menunjukkan sekitar 96% 

hutan mangrove di Lampung telah mengalami kerusakan.  Luasan hutan 

mangrove di Lampung sekitar 3.108 hektar dari jumlah lahan mangrove yang 

berpotensi untuk ditanam berkisar 98.938,84 hektar (Berita Lampung, 2011).  

Desa Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran 

merupakan salah satu daerah yang memiliki hutan mangrove di Provinsi 

Lampung.  Luasan hutan mangrove yang berada di Desa Pulau Pahawang ini pada 

tahun 1970-an berkisar 141,94 hektar, akan tetapi hutan mangrove tersebut 

dieksploitasi sehingga hutan mangrove tersebut rusak (Harjono, 2010).  Sejak 

tahun 2006 lembaga swadaya masyarakat (LSM) Mitrabentala dan masyarakat 

merehabilitasi lahan mangrove tersebut hingga sekarang.  Luasan mangrove 

setelah direhabilitasi adalah kurang lebih 30 hektar yang terbentang di pesisir 

pantai Desa Pulau Pahawang (Harjono, 2010).  

 

Kegiatan pengelolaan hutan mangrove yang tepat merupakan suatu cara untuk 

mengurangi ekosistem yang rusak.  Salah satu pendekatan pengelolaan yang 

rasional dalam pemanfaatannya dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan 
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mangrove, stakeholder, dan pemerintah.  Pengelolaan hutan mangrove di Desa 

Pulau Pahawang adalah kegiatan yang tepat dalam pemanfaatan lahan dan hasil 

hutannya, namun kegiatan dan faktor-faktornya yang mempengaruhinya masih 

perlu diketahui untuk pengembangan lanjutan dalam pengelolaannya.  

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Mengetahui bagaimana pengelolaan hutan mangrove di Desa Pulau Pahawang, 

Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran. 

B. Mengetahui bagaimana strategi pengembangan dalam pengelolaan hutan 

mangrove di Desa Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten 

Pesawaran. 

 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

A. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat serta pemerintah dalam upaya 

pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan. 

B. Sebagai bahan informasi untuk penelitian yang sejenis pada masa yang akan 

datang. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

Pengelolaan hutan mangrove secara bijaksana merupakan cara mengurangi 

kerusakan ekosistem mangrove dan melestarikan fungsi ekosistem mangrove. 
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Beberapa pendapat mengatakan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan mangrove 

ditentukan oleh bagaimana cara mengelola mangrove agar hutan mangrove dapat 

berfungsi dengan optimal (Wiharyanto, 2010 dan Subhan, 2014).  Manfaat hutan 

mangrove bagi masyarakat adalah menahan abrasi air laut, angin kencang, dan 

manfaat ekonomi.  Data yang diperlukan pada saat pengambilan data yaitu data 

primer dan sekunder.  Data primer kita dapat dari wawancara dengan pihak 

masyarakat meliputi tokoh masyarakat, masyarakat terpilih, LSM Mitrabentala, 

pengguna mangrove, kelompok masyarakat (pelestari dan pendidik), pihak 

pemerintah meliputi Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut), Dinas 

Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan pengelola daerah perlindungan mangrove 

(BPDPM), Aparatur Desa dan pengamatan langsung.  Data sekunder yang 

dibutuhkan adalah aspek ekologi, aksesibilitas menuju kawasan, kegiatan 

masyarakat lokal, laporan penelitian sebelumnya, jurnal, dan peran para pihak 

terkait yang didapatkan dari wawancara. 

 

Pemikiran mendalam (Brainstroming) merupakan langkah awal dalam pengolahan 

data yaitu dengan berfikir dalam penentuan aspek.  Menurut Rangkuti (2014), 

hasil dari brainstroming yaitu berupa data yang meliputi data primer dan sekunder 

sebelumnya telah ditentukan, kemudian dikelompokkan menjadi faktor internal: 

kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness), juga faktor external: peluang 

(opportunities) dan ancaman (threaths) tentunya kekuatan dan peluang yang 

dimiliki menjadi faktor pendukung pengembangan pengelolaan hutan mangrove 

dan sebaliknya kelemahan dan ancaman menjadi faktor penghambat dalam upaya-

upaya pengembangan.  
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Setelah dilakukan pengelompokan menjadi faktor internal dan faktor external 

kemudian dilakukan skoring dan dibuat tabel dalam bentuk matriks SWOT. 

Setelah dikelompokkan manjadi faktor internal dan faktor eksternal kemudian 

ditentukan sebuah pengambilan keputusan dalam analisis SWOT.  Hasil dari 

SWOT akan diolah kembali dengan mendeskripsikan hasil yang telah ada dalam 

bentuk kalimat yang mudah untuk dipahami. Data sekunder juga dianalisis 

menggunakan deskriptif secara umum.  Setelah analisis SWOT dan deskriptif 

dilakukan maka akan diperoleh hasil berupa titik pengelolaan pada kuadran untuk 

menentukan strategi pengembangan pada hutan mangrove di Desa Pulau 

Pahawang.   
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Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian. 
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