
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis dan subtropis yang 

didominasi oleh beberapa jenis mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang 

pada daerah pasang surut pantai berlumpur (Bengen, 2001).  Hutan mangrove 

memiliki berbagai fungsi dan manfaat yang berperan penting dalam kehidupan 

manusia, baik secara ekologi, sosial, maupun ekonomi. 

 

Hutan mangrove memiliki peranan penting dalam melindungi pantai dari abrasi, 

menahan lumpur, mencegah intrusi air laut, dan juga memerangkap sedimen 

(Kusmana, 2007).  Hasil hutan mangrove baik hasil kayu dan bukan kayu dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya sebagai bahan konstruksi, kayu bakar, 

bahan makanan, kerajinan, obat-obatan, pariwisata dan masih banyak lagi 

(Kustanti, 2011). 

 

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan IPB bekerjasama 

dengan Direktorat Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial pada tahun 

1999, luas mangrove di Indonesia diperkirakan sekitar 9,2 juta ha yang terdiri atas 

3,7 juta ha di dalam kawasan hutan dan 5,5 juta ha di luar kawasan hutan. 

Selanjutnya dilaporkan bahwa saat ini sekitar 43% (1,6 juta ha) mangrove di 

kawasan hutan dan 67% (3,7 juta ha) mangrove di luar kawasan hutan sedang 
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mengalami kerusakan akibat eksploitasi yang kurang terkendali, konversi ke 

bentuk pemanfaatan lain, pencemaran, bencana alam, dan lain-lain (Kusmana, 

2008). 

 

Mengingat pentingnya hutan mangrove bagi keberlangsungan hidup manusia, 

sudah sewajarnya diperlukan suatu perencanaan pengelolaan yang 

mempertimbangkan keberlanjutan atau kelestariannya. Segala potensi yang ada, 

baik berupa produk dan jasa lingkungan, harus digali seluas-luasnya secara 

bijaksana dan terencana untuk memberikan manfaat pada manusia dan 

pembangunan.  

 

Dewasa ini, ekowisata merupakan salah satu pendekatan untuk mewujudkan 

pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan.  Ekowisata didefinisikan oleh 

International Ecotourism Society sebagai : “a responsible travel  to natural areas 

which conserves the environment  and improves the welfare of local 

people”(Linberg, 1993). Sementara itu, menurut Hadinoto (1996),  ekowisata 

adalah  suatu  bentuk  kegiatan  pariwisata yang memanfaatkan keaslian 

lingkungan alam, dimana terjadi interaksi antara lingkungan alam dan aktivitas 

rekreasi, konservasi dan pengembangan, serta antara penduduk dan wisatawan.  

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekowisata 

mengintegrasikan kegiatan pariwisata, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat 

lokal, sehingga masyarakat setempat dapat ikut serta  menikmati  keuntungan 

dari kegiatan wisata tersebut melalui pengembangan potensi-potensi lokal yang 

dimiliki. 
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Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan 

merupakan desa yang terletak di wilayah pesisir.  Desa ini memiliki potensi 

wisata yang besar terutama ekowisata baik berupa pantai atau ekosistem 

mangrove. Meskipun Desa Merak Belantung memiliki banyak potensi 

sumberdaya wisata namun belum diteliti lebih lanjut dari aspek-aspek yang 

mendukung daerah ini untuk dikembangkan menjadi objek wisata mangrove, 

sehingga data dan informasinya masih bersifat umum.  Sedangkan untuk 

pengembangan wisata suatu daerah diperlukan kajian mendalam dari berbagai 

aspek.  Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian mengenai potensi wisata 

mangrove di Desa Merak Belantung sehingga dapat dikembangkan menjadi 

kawasan wisata yang mendukung kelestarian alam dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya.   

 

B. Rumusan Masalah 

 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Potensi dan daya tarik wisata apa yang terdapat di kawasan dan sekitar hutan 

mangrove Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung 

Selatan. 

2. Berapakah nilai keindahan potensi dan daya tarik wisata yang diberikan oleh 

pengunjung objek wisata di sekitar kawasan hutan mangrove. 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui potensi dan daya tarik wisata di kawasan dan sekitar hutan 

mangrove Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung 

Selatan. 

2. Mengetahui nilai keindahan potensi dan daya tarik wisata mangrove di Desa 

Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

 

1. Memberikan informasi mengenai potensi ekowisata mangrove yang terdapat 

di Desa Merak Belantung. 

2. Sebagai masukan kepada pengambil kebijakan terutama pemerintah daerah 

dan instansi terkait dalam mengembangkan potensi wisata yang akan datang 

serta sebagai bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

Konsep ekowisata merupakan salah satu alternatif untuk mengembangkan suatu 

kawasan menjadi tujuan wisata yang tetap memperhatikan konservasi lingkungan 

dengan menggunakan potensi sumberdaya serta budaya masyarakat lokal. Di satu 

sisi, pengembangan ekowisata ditujukan untuk menghasilkan keuntungan secara 

ekonomi, namun di sisi lain pengembangan juga harus memperhatikan terjaganya 

kualitas ekologis maupun sosial.  Konsep semacam ini sering disebut konsep 

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). 
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Perencanaan pengelolaan hutan mangrove akan lebih optimal dalam aplikasinya 

apabila telah diketahui secara pasti potensi yang ada di dalamnya. Potensi yang ada 

tidak hanya meliputi potensi biotik, tetapi juga faktor abiotik beserta 

lingkungannya. Untuk mengetahui potensinya maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai potensi hutan mangrove bagi pengembangan ekowisata. 

 

Penelitian ini menggunakan metode observasi dan  Scenic Beauty Estimation 

(SBE). Data mengenai potensi wisata yang ada di Desa Merak Belantung 

didapatkan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, data yang 

diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabulasi dan deskriptif.   Potensi yang 

diduga memiliki nilai keindahan tinggi diambil gambarnya kemudian 

dilakukan penilaian oleh masyarakat dan dihitung nilai keindahannya 

menggunakan pendekatan estimasi keindahan Scenic Estimation Beauty 

(SBE).  Data dan informasi yang diperoleh diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan ekowisata mangrove yang 

berkelanjutan. 

 

 

 

 


