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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Permasalahan 

Pantura atau Pantai Utara Pulau Jawa yang merupakan bagian dari 

kawasan pesisir, telah menjadi pusat berbagai kegiatan manusia sejak jaman 

kerajaan mendominasi di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, wilayah-

wilayah di sekitar Pantura tumbuh menjadi kota-kota besar yang dinamis dan 

seolah tidak pernah berhenti membangun.  

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan kota-kota tersebut, arus urbanisasi 

manusia menuju kawasan itu pun semakin meningkat. Kebutuhan akan 

kawasan tinggal, industri, dan pusat-pusat kegiatan lainnya telah memberi 

dampak perubahan pada pemanfaatan fungsi lahan yang tanpa disadari 

mengubah pula susunan alamiah yang mendominasi sebelumnya.   

Dua dari beberapa kota yang tengah berkembang di kawasan Pantura 

adalah Surabaya dan Gresik, di antara keduanya terletak sebuah sungai yang 

merupakan bagian dari DAS Bengawan Solo bernama Kali Lamong 

(Sulistyaningsih, 2009).  

Kali Lamong merupakan sungai yang dekat dengan wilayah muara 

yang berpusat di Teluk Lamong, Jawa Timur. Sejak awal tahun 1980-an, di 

sepanjang Kali Lamong terdapat kurang lebih 1.300 bangunan dan 17 unit 

industri yang berpotensi mengancam ekosistem di sekitar Kali Lamong 

(Bapeprov Jatim, 2010). 
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Hal tersebut juga ditambah dengan rencana pembangunan Lamong 

Bay untuk terminal peti kemas, perluasan Tanjung Perak, dan proyek 

Waterfront City yang akan berpotensi meningkatkan konsentrasi limbah, 

merusak kawasan mangrove di sepanjang sungai hingga pesisir, dan 

mempercepat laju sedimentasi kali (Bapeprov Jatim, 2010).  

Menurut keterangan dari masyarakat yang tinggal di bantaran Kali 

Lamong, sungai ini semula digunakan sebagai jalur pengangkutan bagi 

industri kecil garam ketika jalan raya Surabaya- Gresik belum dibangun 

seperti sekarang. Sedang bila musim hujan tiba, kawasan ini digunakan untuk 

menangkap ikan. Namun kini, bagian muara tersebut mengalami 

pendangkalan dan menyempit, membuat jumlah ikan berkurang dan arus di 

sekitar muara semakin kecil.  

Pada muara sungai, terdapat sebuah pulau yang terbentuk dari hasil 

sedimentasi delta Kali Lamong bernama Pulau Galang. Pulau ini akan 

terendam saat pasang tiba dan menjadi feeding ground bagi berbagai macam 

burung air saat air laut surut. Pulau Galang tersebut berjarak kurang lebih tiga 

kilometer dari kawasan permukiman penduduk terdekat. 

Perubahan pada habitat dapat berarti ancaman akan terjadinya 

perusakan habitat. Padahal, perusakan habitat dan eksploitasi sumber daya 

alam secara berlebihan telah menyebabkan Indonesia memiliki daftar spesies 

fauna terancam punah terpanjang di dunia, mencakup 126 spesies burung, 63 

spesies mamalia, dan 21 spesies reptil (Sumardja, 1998 dalam Widodo, 

2009).  
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Secara khusus, saat ini terdapat 1.111 jenis burung (11%) 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 jenis burung yang ada di dunia perlu untuk 

mendapat perhatian. Keterancaman tersebut akibat menurunnya kualitas 

lingkungan dan hilangnya habitat (Shahnaz et al., 1995). 

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan di atas, maka perlu 

dilakukan studi mengenai keanekaragaman burung berdasarkan perbedaan 

pemanfaatan fungsi lahan sebagai habitat burung dalam suatu kawasan yang 

terancam, seperti di kawasan Kali Lamong.  

Penelitian ini merupakan wujud kepedulian terhadap pelestarian 

keanekaragaman hayati di sekitar Pantai Utara Pulau Jawa, khususnya Kali 

Lamong, yang posisinya diapit dua kota besar yang tengah berkembang. 

Sebagai upaya pelestarian ekosistem yang berkelanjutan, penelitian ini kelak  

diharapkan dapat dijadikan salah satu pelengkap kajian upaya pengelolaan 

wilayah pesisir oleh para pengambil kebijakan dan memberi informasi 

tambahan bagi masyarakat untuk mengedepankan kegiatan konservasi habitat 

dan keanekaragaman hayati di dalamnya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diberikan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan lahan apa sajakah yang terdapat di sekitar kawasan muara 

Kali Lamong hingga tiga kilometer ke arah hulu? 

2. Bagaimanakah keanekaragaman burung di kawasan muara Kali Lamong 

hingga tiga kilometer ke arah hulu? 

3. Apakah terdapat perbedaan keanekaragaman burung pada pemanfaatan 

lahan yang berbeda hingga tiga kilometer ke arah hulu? 

4. Apakah terdapat perubahan jenis dan keanekaragaman burung yang terjadi 

selama waktu pengamatan? 

 

1.3 Asumsi Penelitian 

Pada pemanfaatan lahan yang berbeda, akan dijumpai jenis dan 

keanekaragaman jenis burung yang berbeda pula. Mengingat kawasan 

penelitian sangat dekat dengan perairan, maka jenis burung yang dapat 

dijumpai meliputi burung air (perancah) dan burung-burung pemangsa ikan 

atau Crustacea kecil.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penelitian 

ini dilakukan untuk: 

1. Mengidentifikasi pemanfaatan lahan yang terdapat di sekitar kawasan 

muara Kali Lamong hingga tiga kilometer ke arah hulu. 

2. Mengetahui keanekaragaman burung di kawasan muara Kali Lamong 

hingga tiga kilometer ke arah hulu. 

3. Mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman burung disetiap pemanfaatan 

lahan yang berbeda ke arah hulu. 

4. Mengetahui perubahan jenis dan keanekaragaman burung yang terjadi 

selama waktu pengamatan di setiap pemanfaatan lahan yang berbeda. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

keanekaragaman hayati, khususnya burung, di sekitar muara Kali Lamong, 

perbatasan Surabaya- Gresik sesuai perbedaan pemanfaatan lahan yang ada, 

sehingga masyarakat dan pemerintah terdorong untuk menjaga dan 

melestarikan keberadaan hayati tersebut. Selain itu penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi data dasar untuk penelitian atau menentukan kebijakan 

selanjutnya di sekitar kawasan muara Kali Lamong. Proses evaluasi 

kelestarian keanekaragaman hayati, khususnya burung, dapat dilaksanakan 

dengan baik. 
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