
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Permasalahan 

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai 

terpanjang kedua setelah Kanada, dua per tiga wilayah Indonesia adalah kawasan 

perairan. Dengan kondisi perairan yang sangat luas, Indonesia memiliki 

kenekaragaman hayati laut yang sangat kaya dan menjadi perhatian dunia 

(Djajadilaga et al., 2008). 

Wilayah Indonesia terdiri atas 17.508 pulau dan memiliki panjang garis 

pantai sekitar 81.000 km, adalah negara yang memiliki hutan mangrove terluas di 

dunia (Purnobasuki, 2005). Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi yang 

dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan pada tahun 2006, luas hutan mangrove 

di 15 provinsi di Indonesia berjumlah 4.390.756,46 ha, luas tersebut merupakan 

27% dari luas hutan mangrove di seluruh dunia yang luasnya sekitar 15,9 juta ha 

(Djajadilaga et al., 2008 ; Sumarhani, 1994). 

       Hutan mangrove merupakan ekosistem penyangga antara lautan dan 

daratan serta memegang peranan penting dalam mendukung produktivitas 

perairan pesisir dan sekitarnya (Subing, 1994). Selama berabad-abad orang 

Indonesia telah menggunakan mangrove baik sebagai sumber daya dalam 

memenuhi kebutuhan hidup seperti hasil hutan berupa kayu sebagai bahan bakar 

maupun untuk kenikmatan hidup seperti memanfaatkan kawasan mangrove 

sebagai kawasan wisata dan tempat rekreasi. Selain itu, hutan mangrove juga 
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memberikan  perlindungan terhadap sistem pantai terhadap angin dan gelombang 

yang kuat, menjaga keanekaragaman sumber daya genetik dan daur nutrien. 

Pemanfaatan mangrove secara tradisional dapat dikelompokkan dalam tiga 

kegunaan yaitu untuk hasil hutan, hasil akuatik, dan permukiman (Soemodihardjo 

dan Soegiarto, 1985 dalam Soesanto dan Sudomo, 1994). 

       Walaupun hutan mangrove mempunyai berbagai fungsi baik ekologis 

maupun ekonomis, tetapi yang paling utama dan tidak tergantikan oleh ekosistem 

lainya adalah kedudukan hutan mangrove sebagai mata rantai yang mengaitkan 

ekosistem laut dan dengan ekosisten daratan (Subing, 1994). 

       Era pembangunan yang semakin pesat dengan mengembangkan ekonomi 

nasional, menempatkan wilayah pesisir dan pantai pada posisi yang penting. Pusat 

pusat industri, pusat pembangkit listrik, lokasi rekreasi, pemukiman, pertambakan, 

dan sarana perhubungan lainya yang banyak dibangun di wilayah pesisir 

merupakan dilema (Purnobasuki, 2005).  

       Dengan berbagai kegiatan industri dan pengembangan wilayah di kawasan 

pantai dan pesisir di Jawa Timur, terutama di beberapa kota besar, beberapa 

dampak merugikan terhadap kelestarian ekosistem pesisir merupakan hal yang 

tidak bisa dihindari. Menurut Burhan (1994) wilayah pesisir Kota Surabaya di 

bagian utara sudah berubah menjadi zona industri atau zona pergudangan, yang 

secara perlahan tapi pasti akan menggusur pertambakan dan lajur mangrove di 

kawasan tersebut. Dampak perubahan bentang alam pesisir terhadap hidrologi, 

intrusi air laut, drainase kota, jalur hijau mangrove, biota di perairan pesisir 

berjalan cepat, termasuk upaya-upaya reklamasi pantai. 
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       Salah satu kawasan penting ekosistem mangrove di wilayah pesisir Jawa 

Timur adalah muara Sungai Kali Lamong dan Pulau Galang yang berada di Pantai 

Utara Kota Surabaya. Menurut Purnomo (1999) ekosistem mangrove yang berada 

di kawasan perairan Pantai Utara Surabaya, dijumpai mulai dari wilayah 

Kelurahan Tambak Wedi di bagian timur hingga wilayah Kelurahan Kalianak di 

dekat muara Sungai Kali Lamong pada bagian barat. Letak muara Sungai Kali 

Lamong berada di daerah perbatasan antara Kotamadya Surabaya dengan 

Kabupaten Gresik. Keberadaan ekosistem mangrove cenderung terkonsentrasi 

pada sisi barat mulai dari Bozem Morokrembangan ke arah barat hingga muara 

Sungai Kali Lamong sedang sisi timur mulai dari sekitar muara Sungai Kali 

Pegirikan hingga muara Sungai Kali Segunting di Kelurahan Tambak Wedi 

jumlahnya lebih sedikit. 

       Muara Sungai Kali Lamong, dengan Pulau Galang didalamnya, selain 

memiliki komunitas mangrove juga merupakan habitat penting bagi satwa liar 

terutama burung-burung pantai. Menurut keterangan yang ada dalam dokumen 

Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2009, kawasan ini memiliki 

potensi keanekaragaman hayati dan memberikan pengaruh terhadap ketersediaan 

keanekaragaman jenis flora dan fauna sehingga menjadi sumber daya penting 

untuk dijadikan modal suatu komponen dari sistem penyangga kehidupan, selain 

itu juga dapat dijadikan sebagai sumber yang mempunyai nilai ekonomi. Selain 

itu berdasarkan laporan studi Amdal Pelabuhan Tanjung Perak ke arah muara 

Teluk Lamong pada tahun 2000 yang juga terdapat dalam dokumen Badan 

Lingkungan Hidup Surabaya tahun 2009, kawasan ini merupakan habitat bagi 8 
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famili dan 17 spesies dari burung pantai. Di lain pihak, dilaporkan bahwa di 

tempat ini ditemukan jenis Bangau Bluwok (Mycterea cinerea) yang merupakan 

burung pantai dengan status Vulnerable atau beresiko tinggi mengalami 

kepunahan menurut IUCN berdasarkan hasil pengamatan oleh Kelompok Studi 

Burung Liar Pecuk ITS. 

       Dalam Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah kota Surabaya, kawasan ini merupakan zona I pengembangan 

wilayah laut dengan fungsi utama sebagai wilayah pengembangan pelabuhan 

(waterfront city) dan alur pelayaran kapal besar. Pengembangan pantai dengan 

reklamasi dapat dilakukan di wilayah laut zona I Teluk Lamong dan zona III 

Kenjeran. Di sisi lain, di kawasan ini juga diperuntukkan sebagai wilayah 

budidaya laut, penangkapan ikan dan pelabuhan perikanan. Kawasan lindung 

wilayah laut juga diatur dalam Perda tersebut, kawasan ini terdiri dari kawasan 

konservasi laut dan kawasan mangrove dengan pemanfaatan untuk konservasi 

sumber daya air, wisata air dan penelitian, serta pencegahan abrasi pantai. 

Wilayah ini berada dalam zona IV yang meliputi kawasan Pantai Timur Surabaya. 

 Struktur komunitas menurut Keershaw, (1973) dalam Fachrul, (2007) 

dapat ditentukan oleh tiga komponen, yaitu susunan jenis tumbuhan secara 

vertikal atau stratifikasi vegetasi, susunan jenis tumbuhan secara horizontal atau 

sebaran individu serta banyaknya jenis atau kelimpahan tiap jenis tumbuhan yang 

ada. Selain itu, Soegianto, (1994) menyatakan bahwa struktur komunitas selain 

ditentukan oleh jumlah relatif atau kelimpahan relatif suatu organisme juga dapat 

ditentukan berdasarkan keanekaragaman jenis. 
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 Struktur komunitas tumbuhan dapat dipelajari dengan analisis vegetasi. 

Menurut Soerianegara dan Indrawan, (1980) dalam Fachrul, (2007) analisis 

vegetasi adalah cara untuk mempelajari struktur (bentuk) vegetasi dan komposisi 

(susunan) jenis tumbuhan dengan melakukan deskripsi komunitas tumbuhan. 

 Status kondisi mangrove merupakan tingkatan kondisi mangrove pada 

suatu lokasi tertentu dalam waktu tertentu. Fachrul, (2007) menyatakan bahwa 

untuk mengetahui kondisi kestabilan suatu komunitas, secara kualitatif dapat 

diperoleh dengan menentukan nilai indeks Dominansi dan indeks kemerataan 

jenis (species evennes).  

     Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, diperlukan penelitian untuk 

mengetahui status kondisi dan struktur komunitas sebagai bagian dari upaya 

pelestarian ekosistem mangrove yang berkelanjutan, menambah data tentang 

kondisi dan profil vegetasi mangrove dikarenakan pada tahun 2008 di kawasan ini 

telah dilakukan studi Amdal dalam rangka pembangunan kawasan wisata air 

waterfront city, serta sebagai upaya prediksi kondisi lingkungan di masa depan 

dengan mempelajari struktur dan status biota saat ini. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu alat 

pelengkap yang menjadi bahan kajian dalam upaya pengelolaan oleh para 

pengambil kebijakan serta sebagai informasi ilmiah yang berguna bagi masyarakat 

dan berbagai pihak dalam upaya pelestarian dan perlindungan di kawasan pesisir 

utara Jawa Timur. 
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1.2  Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, 

dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana struktur komunitas mangrove berdasarkan jenis-jenis mangrove 

penyusun komunitas di ekosistem Muara Kali Lamong Jawa Timur ? 

2. Bagaimana tingkat keanekaragaman jenis mangrove di ekosistem  Muara 

Kali Lamong Jawa Timur ? 

3. Bagaimana status kondisi mangrove di ekosistem Muara Kali Lamong Jawa 

Timur ? 

1.4  Tujuan Penelitian 

   Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui.  

1. Struktur komunitas mangrove berdasarkan jenis-jenis mangrove penyusun 

komunitas di ekosistem Muara Kali Lamong Jawa Timur. 

2. Keanekaragaman jenis mangrove di ekosistem Muara Kali Lamong Jawa 

Timur. 

3. Status kondisi mangrove di ekosistem Muara Kali Lamong Jawa Timur. 
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1.3  Batasan Penelitian 

       Batasan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis vegetasi komunitas  

mangrove di bagian sempadan Muara Kali Lamong di sisi wilayah Surabaya dan 

Gresik serta di Pulau Galang . 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 Batasan wilayah lokasi penelitian (Anonimous, 2011) 
  A = sempadan muara Kali Lamong sisi  Kota Surabaya 
  B = sempadan muara Kali lamong sisi Kabupaten Gresik 
  C = sempadan pantai Pulau Galang 

1.5  Manfaat Penelitian 

       Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah data tentang 

komunitas mangrove di ekosistem Muara Kali Lamong sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan kajian dalam pembuatan kebijakan pengelolaan oleh 

pemerintah, serta sebagai informasi ilmiah untuk masyarakat, pihak pengelola 

kawasan, lembaga konservasi dan semua unsur yang terkait dalam upaya 

perlindungan dan pelestarian mangrove di kawasan Muara Kali Lamong.  
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