
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kawasan pesisir merupakan daerah peralihan yang membatasi ekosistem 

darat dan ekosistem laut. Kawasan ini memiliki beberapa tipe ekosistem yang 

khas antara lain yaitu ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang, ekosistem 

padang lamun dan ekosistem estuaria. Ekosistem tersebut dipengaruhi langsung 

oleh gelombang maupun angin dari laut lepas.  

Mangrove dapat tumbuh dengan baik di daerah pesisir yang memiliki 

sungai besar dan terlindung. Jenis tumbuhan mangrove memiliki kemampuan 

untuk beradaptasi di lingkungan ekstrim seperti kondisi tanah yang tergenang, 

tanah yang memiliki kadar garam tinggi atau kondisi substrat berupa lumpur yang 

umumnya tidak stabil. Beberapa jenis mengembangkan kemampuan untuk 

mengeluarkan garam dari dalam jaringan tubuhnya, beberapa jenis lain 

beradaptasi dengan mengembangkan sistem perakaran atau sistem reproduksinya. 

Indonesia memiliki keanekaragaman jenis mangrove yang cukup tinggi. Di 

wilayah Indonesia terdapat kurang lebih 202 jenis tumbuhan mangrove, meliputi 

89 jenis pohon, 5 jenis palma, 19 jenis pemanjat, 44 jenis herba tanah, 44 jenis 

epifit dan 1 jenis paku. Beberapa jenis merupakan mangrove sejati dan sebagian 

yang lain merupakan mangrove ikutan (Noor et al., 1999). 

Sebagai ekosistem yang cukup produktif, mangrove menghasilkan 

berbagai produk baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain berupa 

kayu bakar, bahan bangunan, obat-obatan maupun perikanan. Mengingat 

produktivitas mangrove yang cukup tinggi ini maka lingkungan di kawasan pesisir 

sangat tergantung pada habitat mangrove yang ada. 

Indonesia merupakan kawasan ekosistem mangrove terluas di dunia. 

Ekosistem ini memiliki peranan ekologi, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya yang 

sangat penting; misalnya menjaga stabilitas pantai dari abrasi, sumber ikan, udang 

dan keanekaragaman hayati lainnya, sumber kayu bakar dan kayu bangunan, serta 

memiliki fungsi konservasi, pendidikan, ekoturisme dan identitas budaya.  
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Tingkat kerusakan ekosistem mangrove dunia, termasuk Indonesia sangat 

cepat akibat pembukaan tambak, penebangan hutan mangrove, pencemaran  

lingkungan, reklamasi dan sedimentasi, pertambangan, sebab-sebab alam seperti 

badai/tsunami, dan lain-lain. Restorasi mangrove mendapat perhatian luas 

mengingat tingginya nilai sosial-ekonomi dan ekologi ekosistem ini. Restorasi 

dapat menaikkan nilai sumber daya hayati mangrove, memberi mata pencaharian 

penduduk, mencegah kerusakan pantai, menjaga biodiversitas, produksi 

perikanan, dan lain-lain (Setyawan, 2002). 

Pada masa lalu ekosistem mangrove sangat melimpah di pantai utara Jawa 

mulai dari Banten hingga Jepara, “cekungan” antara Pati dan Rembang, serta delta 

Solo-Brantas. Di pantai selatan ekosistem ini tumbuh di Teluk Grajakan, Pulau 

Sempu, Segara Anakan, dan Ujung Kulon (Whitten et al., 2000). Keragaman 

bentuk fisiografi pantai mempengaruhi kultur masyarakat dalam menyikapi 

kondisi ekosistem mangrove, hal ini berdampak pada kelestarian ekosistem 

tersebut (Setyawan dan Winarno, 2006). 

Akan tetapi pantai utara Pulau Jawa memiliki perkembangan aktivitas 

ekonomi yang tinggi yang dapat memberikan tekanan bagi kelangsungan 

ekosistem mangrove di kawasan pesisir. Pantura Jawa Tengah tercatat mengalami 

kerusakan mangrove terparah dibandingkan pantura Jawa Barat maupun Jawa 

Timur, Kerusakan mangrove tersebut mencapai 96,5% (Puryono, 2009). 

Aksesibilitas menuju mangrove yang mudah  merupakan salah satu penyebab 

kerusakan mangrove. Faktor yang menyumbang kerusakan mangrove di Rembang 

antara lain yaitu pertambakan, penebangan mangrove, reklamasi dan sedimentasi 

serta pencemaran lingkungan. Menurut Kismartini (2012), minimnya mangrove di 

pesisir Kabupaten Rembang bermula dari konversi lahan mangrove menjadi 

tambak bandeng tahun 1960-an dan tambak udang windu pada tahun 1990-an. 

Setyawan dan Winarno (2006) menuliskan bahwa di pesisir Kabupaten 

Rembang ditemukan 27 spesies mangrove yang terdiri atas 12 spesies mangrove 

mayor, 2 spesies mangrove minor dan 13 spesies mangrove asosiasi. Di 

Kabupaten Rembang mangrove dapat ditemukan salah satunya di Desa 
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Pasarbanggi. Di Pasarbanggi spesies yang mendominasi adalah jenis Rhizophora 

dengan tegakan Sonneratia ke arah laut dan Avicennia ke arah daratan.  

Ekosistem mangrove di Desa Pasarbanggi merupakan salah satu yang 

terbaik di Pantura Jawa Tengah. Mangrove di Kabupaten Rembang merupakan 

perpaduan antara mangrove alami dan hasil rehabilitasi. Usaha pengelolaan 

melalui usaha rehabilitasi dilakukan sejak tahun 1960-an secara swadaya oleh 

masyarakat setempat maupun bekerja sama dengan pemerintah. Usaha rehabilitasi 

yang dilakukan dapat dikatakan berhasil dengan baik, terbukti dengan adanya 

perbaikan kondisi hutan mangrove dan bertambahnya luasan hutan mangrove di 

beberapa kawasan mangrove Kabupaten Rembang. Kawasan mangrove dapat 

berfungsi secara fisik, ekologi (biofisik) maupun ekonomi. Salah satu fungsi 

ekonomi mangrove adalah sebagai kawasan yang berpotensi untuk tempat rekreasi 

(wisata), lahan pertambakan dan penghasil devisa dengan produk bahan baku 

industri (Saparinto, 2007). 

Pengembangan ekowisata mangrove dapat dijadikan alternatif pengelolaan 

dan perlindungan ekosistem mangrove. Hasil penelitian Utami (2011) 

menunjukkan bahwa salah satu kekuatan untuk pengembangan wisata mangrove 

di kawasan pesisir Rembang adalah adanya faktor daya tarik lingkungan sekitar 

mangrove. Ada peluang berupa besarnya dukungan pengembangan ekowisata. 

Potensi ekowisata ini dapat dikembangkan melalui strategi pengelolaan dengan 

menekankan pada pemanfaatan daya tarik lingkungan sekitar mangrove tersebut. 

Pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan untuk menjaga 

kelestarian lingkungan semakin perlu untuk dilakukan dengan diterbitkannya 

Peraturan Desa Pasarbanggi Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pelestarian 

Lingkungan Hidup Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. 

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa semua pihak harus bertanggung jawab 

dalam pengendalian hutan mangrove dengan menumbuh kembangkan hutan 

mangrove.  

Usaha pengelolaan melalui kegiatan wisata alam mulai dirintis sejak tahun 

2014 dengan pembangunan fasilitas untuk menikmati suasana hutan mangrove 

berupa jembatan (board walk) dan gazebo yang melintas hutan mangrove. 
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Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat (kelompok) belum secara optimal 

dan hanya sebatas pemungutan tiket parkir kendaraan pengunjung. Lokasi hutan 

mangrove telah dibuka untuk wisata setelah pembangunan jembatan selesai 

dilaksanakan namun pemberlakuan tiket parkir ini dilakukan setelah adanya 

kunjungan Gubernur Jawa Tengah dalam rangka Sosialisasi Peraturan Desa terkait 

konservasi yang bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Bumi 

Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 Juni 2014.  

Berdasarkan potensi dan kondisi hutan mangrove yang ada sekarang ini di 

Desa Pasarbanggi maka diperlukan sebuah kajian mengenai kesesuaian dan daya 

dukung kawasan hutan mangrove untuk melakukan perencanaan pengembangan 

ekowisata mangrove secara berkelanjutan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011 – 2031 pasal 32 ayat 3 

huruf b, kawasan mangrove di Desa Pasarbanggi ditetapkan sebagai salah satu 

kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan 

hidup. Ekosistem mangrove di Desa Pasarbanggi merupakan salah satu yang 

terbaik di wilayah Pantura Jawa Tengah. Sebelum dilakukan upaya rehabilitasi 

kondisi hutan mangrove di Desa Pasarbanggi mengalami kerusakan. Setelah ada 

upaya pengelolaan secara swadaya oleh masyarakat dengan melakukan 

rehabilitasi lambat laun kondisi kerusakan tersebut mengalami penurunan. Data 

dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menyebutkan bahwa pertambahan 

luasan hutan mangrove hasil dari kegiatan rehabilitasi juga semakin meningkat 

dari yang semula 60 ha pada tahun 2009 menjadi 80,51 ha pada tahun 2011 

(Auliyani, 2013).  

Pengelolaan wilayah pesisir bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam hal ini hutan 

mangrove secara optimal dan berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan 

lingkungan yang merugikan kepentingan generasi yang akan datang. 
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Konsep ekowisata merupakan salah satu alternatif pengembangan 

pariwisata di kawasan hutan mangrove dengan tetap memperhatikan aspek 

konservasi lingkungan. Pengembangan kawasan hutan mangrove untuk kegiatan 

ekowisata diharapkan akan memberikan keuntungan secara langsung kepada 

masyarakat sekitar misalnya melalui penjualan makanan dan minuman, jasa 

penyewaan kapal dan lainnya. Keuntungan lain yang tidak kalah penting adalah 

lestarinya hutan mangrove untuk generasi yang akan datang.  

Akan tetapi adanya perbedaan konsep ekowisata antar stakeholders dapat 

menimbulkan kurangnya komitmen dalam pelaksanaan pengelolaan ekowisata 

sehingga mempengaruhi keberlangsungannya. Pengelolaan ekowisata akan 

berubah menjadi kegiatan wisata yang kurang memberikan manfaat pelestarian 

lingkungan karena kecenderungan perilaku pengelola wisata dan pengunjung yang 

tidak ramah lingkungan (Hidayati et al., 2003). 

Pembangunan pariwisata yang secara umum berjalan dengan cepat dan 

lebih mengutamakan kepentingan ekonomi terkadang mengabaikan pelestarian 

lingkungan dan meminggirkan masyarakat lokal. Degradasi lingkungan seperti 

berkurangnya keanekaragaman hayati dapat terjadi akibat pembangunan sarana 

prasarana maupun perilaku wisatawan yang tidak ramah lingkungan. 

Melihat belum optimalnya sistem pengelolaan wisata maka perlu dikaji : 

1. Potensi dan kondisi biofisik kawasan mangrove di Desa Pasarbanggi, 

Rembang, Jawa Tengah. 

2. Kesesuaian, daya dukung kawasan dan kerentanan habitat mangrove di Desa 

Pasarbanggi, Rembang, Jawa Tengah untuk pengelolaan dan pengembangan 

ekowisata. 

3. Strategi pengembangan ekowisata mangrove yang mendukung pemberdayaan 

masyarakat lokal di Desa Pasarbanggi, Rembang, Jawa Tengah. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengkaji potensi dan kondisi biofisik kawasan mangrove di Desa 

Pasarbanggi, Rembang, Jawa Tengah. 
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2. Mengkaji kesesuaian, daya dukung kawasan dan kerentanan habitat mangrove 

di Desa Pasarbanggi, Rembang, Jawa Tengah untuk pengelolaan dan 

pengembangan ekowisata. 

3. Memberikan masukan mengenai strategi pengembangan ekowisata mangrove 

yang mendukung pemberdayaan masyarakat lokal di Desa Pasarbanggi, 

Rembang, Jawa Tengah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua 

pihak yang terkait antara lain : 

1. Manfaat Akademis : memberikan informasi ilmu pengetahuan untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya terkait dengan pengelolaan ekowisata 

mangrove yang berkelanjutan. 

2. Manfaat Praktis :  

a. Pemerintah : sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

perencanaan pembangunan di sektor pesisir (terutama hutan mangrove) 

dalam upaya pengelolaan ekowisata mangrove secara berkelanjutan 

dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, sosial dan ekonomi. 

b. Masyarakat : memberikan gambaran mengenai kegiatan yang dapat 

dilaksanakan dalam pengelolaan ekowisata mangrove sehingga 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Alur Penelitian 

Pengembangan ekowisata selain menghasilkan keuntungan ekonomi juga 

harus memperhatikan kualitas lingkungan baik biofisik maupun sosial. Kondisi 

hutan mangrove di Desa Pasarbanggi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang 

yang sudah terbina dengan baik ditandai dengan semakin meningkatnya luasan 

hutan mangrove dan meningkatnya keanekaragaman jenis mangrove dapat 

dijadikan modal untuk menyusun perencanaan wisata yang tetap mengedepankan 

pelestarian lingkungan.  
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Gambar 1-1. Diagram kerangka pemikiran dan alur penelitian 

 

Potensi Hutan Mangrove 

Pasarbanggi 

Pengelolaan oleh masyarakat dengan  konsep ekowisata Mangrove 

Bagaimana kondisi eksisting hutan 

mangrove Pasarbanggi dalam 

kaitannya dengan kesesuaian, daya 

dukung dan kerentanannya sebagai 

destinasi wisata 

Perlindungan ekosistem mangrove dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Latar 

Belakang 

Melakukan pengelolaan ekosistem mangrove (perlindungan, pelestarian dan 

pengembangan) berbasis masyarakat agar tercapai pengelolaan berwawasan 

lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Bagaimana alternatif strategi yang 

tepat sebagai upaya pengelolaan dan 

peningkatan kesejahteraan 

masyarakat 

� Indeks Kesesuaian Wisata 

� Daya Dukung Kawasan 

� Kerentanan/ Coastal 

Vulnerability Index (CVI) 

� Analisis Deskriptif 

� SWOT 

� AHP 

Diketahuinya kondisi kesesuaian 

wisata, daya dukung kawasan dan 

kerentanan yang berguna untuk 

penentuan strategi pengelolaan 

Alternatif langkah-langkah yang perlu 

dilakukan untuk pengelolaan 

Rekomendasi Strategi Pengelolaan Kawasan Hutan 

Mangrove Desa Pasarbanggi 

Problem 

Statement 

Pertanyaan 

Penelitian 

Analisis 

Output 
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Sebagai awal penelitian dilakukan pengumpulan data terkait dengan 

kondisi hutan mangrove di Desa Pasarbanggi meliputi data biotis (vegetasi dan 

satwa) dan data fisik (luas, letak, sarana dan prasarana, jenis substrat dan data 

klimatologi). Kemudian dilakukan pengumpulan data pengunjung dan masyarakat 

sekitar, serta permasalahan yang muncul di kawasan hutan mangrove tersebut. 

Dari data yang terkumpul dilakukan analisis kesesuaian, analisis daya dukung 

kawasan dan analisis kerentanan kawasan untuk dijadikan sebagai obyek wisata 

mangrove. Dari hasil yang didapatkan kemudian dilakukan analisis kekuatan 

sebagai pendukung dan kelemahan sebagi pembatas sehingga dapat ditentukan 

strategi pengembangan ekowisata ke depannya. 

1.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya terkait dengan pengembangan dan pengelolaan 

ekowisata mangrove umumnya dilakukan di kawasan yang telah ditetapkan 

sebagai kawasan lindung (konservasi). Penelitian ini dilaksanakan di kawasan 

hutan mangrove Desa Pasarbanggi yang merupakan salah satu kawasan strategis 

di Kabupaten Rembang. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 

Metode pengambilan data vegetasi dan burung dilakukan dengan metode titik 

(plotless method) dan analisis strategi dilakukan dengan metode gabungan antara 

SWOT dan AHP. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk pengelolaan wisata di hutan 

mangrove Desa Pasarbanggi. 

Yuanike (2003) melakukan penelitian pengembangan ekowisata dan 

partisipasi masyarakat di hutan mangrove Nusa Lembongan, Bali. Dilakukan 

pengambilan data vegetasi dengan metode transek dan data keragaman burung. 

Hasil pengamatan dijumpai 11 jenis mangrove dan 17 jenis burung. Analisis 

vegetasi juga dilakukan dengan menggunakan citra Landsat-5 TM dan diperoleh 3 

zonasi mangrove. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan wisata adalah 

tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah pendapatan dan persepsi masyarakat. 

Model pengembangan ekowisata mangrove adalah wisata alam terpadu dengan 

obyek pengamatan mangrove, terumbu karang, budidaya rumput laut, kehidupan 



9 

 

 

 

desa dan atraksi kebudayan. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan adalah 

olahraga air dan rekreasi, wisata pendidikan dan pelatihan serta wisata kesehatan 

dan pengembangan diri. 

Ahmad Bahar tahun 2004 melakukan penelitian dengan judul “Kajian 

Kesesuaian dan Daya Dukung Ekosistem Mangrove untuk Pengembangan 

Ekowisata di Gugus Pulau Tanakeke Kabuapten Takalar, Sulawesi Selatan”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa areal hutan mangrove masih tersisa 1553,65 ha. 

Dijumpai 5 jenis mangrove yang didominasi oleh Rhizophora mucronata, 125 

jenis ikan, 30 jenis makrozoobenthos, dan 19 jenis burung. Yang memiliki 

kesesuaian untuk ekowisata adalah hutan mangrove di bagian barat laut Pulau 

Lantangpeo dengan daya dukung maksimal kawasan 279 orang. Kegiatan 

ekowisata yang sangat potensial dikembangkan adalah jalan-jalan, pemotretan, 

dan interpretasi alam. Kegiatan berperahu/bersampan dan memancing tidak 

potensial dikembangkan. Strategi yang diprioritaskan yaitu pelatihan penduduk 

lokal jadi pemandu ekowisata dan pembentukan kelompok pelestari mangrove. 

Kajian pengembangan ekowisata mangrove berbasis masyarakat di Taman 

Wisata Teluk Youtefa Jayapura Papua dilakukan oleh Selvi Tebaiy tahun 2004. 

Hasilnya antara lain yaitu ditemukan 3 famili mangrove dengan 7 jenis mangrove 

sejati dan 12 jenis tumbuhan asosiasi. Kawasan mampu menerima kunjungan 

perharinya sebanyak 280.000 jam kunjungan. Hasil penilaian potensi obyek 

menunjukkan bahwa kawasan ini memenuhi kriteria untuk dikembangkan. Faktor 

yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi adalah tingkat pendidikan, 

pendapatan, pengeluaran dan pekerjaan. Arahan strategi pengembangan 

didapatkan 6 strategi prioritas pengembangan ekowisata. 

Dhimas Wiharyanto (2007) pada penelitiannya yang dilakukan di 

Pelabuhan Tengkayu II Kabupaten Tarakan menemukan 6 famili dan 13 spesies 

mangrove yang didominasi oleh Rhizophora apiculata dan Sonneratia alba. 

Fauna yang berasosiasi yaitu fauna darat (mamalia, reptil, aves) dan fauna air 

(pisces, crustacea). Daya dukung secara fisik untuk ekowisata mangrove 90 

pengunjung/jam dan 1.800 pengunjung/hari. Berdasarkan kriteria penilaian 

kelayakan pengembangan pariwisata hutan mangrove termasuk kategori layak 
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(baik) untuk dikembangkan sebagai kawasanekowisata. Analisis SWOT yang 

dilakukan menghasilkan 9 alternatif strategi. 

Teguh Setyo Nugroho (2009) melakukan penelitian pada Kawasan Hutan 

Lindung Di Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan 

Barat. Hasil penelitian yang dilakukan antara lain luas hutan mangrove mengalami 

penurunan sekitar 31,42 ha/tahun selama kurun 16 tahun. Jenis mangrove yang 

dominan adalah Rhizophora apiculata dan Bruguiera gymnorhiza. Nilai ekonomi 

mangrove lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekonomi tambak. Pandangan 

masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove masuk dalam kategori kurang 

baik. Adanya tambak, permukiman dan lahan garapan disebabkan karena masih 

lemah dan belum efektifnya organisasi, struktur kelembagaan (batas yuridiksi, 

property right dan aturan representasi). Alternatif solusi pengelolaan mangrove 

yaitu merevisi tapal batas (zonasi) dan memberikan akses kepada masyarakat 

untuk tetap membudidayakan tambak dengan sistem silvofishery. 

Endang Karlina (2010) dengan judul penelitian “Strategi Pengembangan 

Ekowisata di Kawasan Mangrove Pantai Tanjung Bara Sangatta, Kabupaten Kutai 

timur Provinsi Kalimantan Timur” menjelaskan bahwa potensi daya tarik sebagai 

unsur utama aspek penawaran ekowisata di kawasan mangrove Pantai Tanjung 

Bara adalah kebersihan dan kenyamanan kawasan, keindahan alam, kekhasan dan 

keunikan sumberdaya alam dan variasi kegiatan wisata. Unsur penunjang 

ekowisata memiliki klasifikasi tinggi yaitu infrastruktur, fasilitas dan layanan 

serta kualitas lingkungan. Berdasarkan klasifikasi potensi penawaran ekowisata 

tersebut pantai ini berpotensi tinggi untuk dikembangkan. Kegiatan yang paling 

diminati oleh pengunjung adalah berjalan di atas jembatan kayu dan pengamatan 

satwa liar. Strategi pengembangan yang dilakukan yaitu pengembangan produk 

ekowisata minat khusus mangrove, meningkatkan fasilitas dan sarana ekowisata 

mangrove, meningkatkan mutu sumberdaya manusia dalam kegiatan ekowisata 

mangrove, membuat jejaring website ekowisata mangrove dan meningkatkan 

koordinasi dengan Pemda dalam rangka pengawasan kelestarian dan kebersihan 

kawasan mangrove. 
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Tabel 1-1. Daftar penelitian terdahulu terkait ekowisata mangrove 
No. Peneliti 

(Tahun) 

Judul Tujuan Metode 

1 2 3 4 5 

1. Yuanike 

(2003) 

Kajian Pengembangan 

Ekowisata Mangrove dan 

Partisipasi Masyarakat di 

Kawasan Nusa Lembongan, 

Bali 

1. Mengkaji potensi 

ekowisata yang dapat 

dikembangkan di 

kawasan mangrove 

Nusa Lembongan 

2. Mengetahui sejauh 

mana partisipasi 

masyarakatlokal 

dalam 

pengembangan 

ekowisata mangrove 

di Nusa Lembongan 

3. Memberikan 

rekomendasi arahan 

kebijakan 

pengembangan 

ekowisata mangrove 

yang mendukung 

pemberdayaan 

masyarakat lokal di 

NusaLembongan 

1. Vegetasi : 

Metode transek 

2. Partisipasi : 

Metode 

Komponen 

Utama (PCA) 

3. Analisis 

Kebijakan  : 

Analisa 

Perencanaan 

Balik dan AHP 

2. Ahmad 

Bahar 

(2004) 

Kajian Kesesuaian dan 

Daya Dukung Ekosistem 

Mangrove untuk 

Pengembangan Ekowisata 

di Gugus Pulau Tanakeke 

Kabupaten Takalar, 

Sulawesi Selatan 

1. Mengkaji potensi dan 

kondisi ekosistem 

mangrove di Pulau-

pulau Tanakeke 

2. Mengkaji kesesuaian 

dan daya dukung 

ekosistem mangrove 

di Pulau-pulau 

Tanakeke untuk 

pengembangan 

ekowisata 

3. Memberikan arahan 

kebijakan 

pengembangan 

ekowisata mangrove 

berbasis masyarakat 

1. Vegetasi : 

Metode transek 

2. Strategi : 

Analisis SWOT 

dan Matriks 

Perencanaan 

Strategi 

Kuantitatif 

(QSPM/Quantit

ative Strategies 

Planning 

Matrix) 

3. Selvi 

Tebaiy 

(2004) 

Kajian Pengembangan 

Ekowisata Mangrove 

Berbasis Masyarakat Di 

Taman Wisata Teluk 

Youtefa Jayapura Papua 

1. Mengkaji potensi 

ekowisata yang dapat 

dikembangkan pada 

ekosistem mangrove 

2. Menghitung nilai 

ekonomi mangrove 

sehingga dapat 

1. Vegetasi : 

Metode 

transek/kuadrat 

2. Partisipasi : 

Metode 

Komponen 

Utama (PCA) 
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diketahui manfaat 

dari keberadaan 

mangrove 

3. Mengetahui sejauh 

mana partisipasi 

masyarakat lokal 

dalam 

pengembangan 

ekowisata mangrove 

4. Mengetahui daya 

dukung lingkungan 

terhadap kunjungan 

yang terjadi serta 

penilaian potensi 

kawasan obyek 

ekowisata mangrove 

5. Memberikan 

laternatif strategi 

kebijakan dalam 

pengembangan 

mangrove sebagai 

ekowisata 

3. Strategi : 

Analisis SWOT  

4. Dhimas 

Wiharya

nto 

(2007) 

Kajian Pengembangan 

Ekowisata Mangrove di 

Kawasan Konservasi 

Pelabuhan Tengkayu II 

Kota Tarakan Kalimantan 

Timur 

1. Mengetahui kondisi 

biofisik hutan 

mangrove di 

kawasan konservasi 

Pelabuhan Tengkayu 

II 

2. Mengetahui kondisi 

sosial ekonomi 

masyarakat di sekitar 

kawasan konservasi 

Pelabuhan Tengkayu 

II 

3. Menghitung daya 

dukung kawasan 

mangrove terhadap 

jumlah pengunjung 

4. Kelayakan kawasan 

untuk pengembangan 

wisata 

5. Menentukan strategi 

untuk pengembangan 

ekowisata mangrove 

yang berkelanjutan di 

kawasan konservasi 

Pelabuhan Tengkayu 

II 

1. Vegetasi : 

Metode 

transek/kuadra 

2. Daya dukung  : 

Rumus Boulin 

(1985) 

3. Strategi : 

Analisis SWOT  
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5. Teguh 

Setyo 

Nugroho 

(2009) 

Kajian Pengelolaan 

Ekosistem Mangrove Pada 

Kawasan Hutan Lindung Di 

Desa Dabong, Kecamatan 

Kubu, Kabupaten Kubu 

Raya, Kalimantan Barat 

1. Mengkaji situasi dan 

kondisi ekosistem 

mangrove 

2. Mengkaji manfaat 

ekonomi hutan 

mangrove dan 

tambak 

3. Mengkaji akar 

penyebab 

permasalahan adanya 

tambak, permukiman 

dan lahan garapan 

masyarakat di dalam 

kawasan hutan 

lindung mangrove 

dengan menganalisis 

kelembagaan 

pengelolaan 

4. Menentukan 

alternatif solusi 

kebijakan 

pengelolaan 

ekosistem mangrove 

pada kawasan hutan 

lindung yang tepat 

dan berkelanjutan 

1. Observasi, 

Kuisioner, 

Wawancara, 

dan diskusi 

2. Vegetasi : 

metode kuadrat 

3. Manfaat 

ekonomi : 

Valuasi 

ekonomi 

dengan 

pendekatan 

biaya 

4. Strategi : 

Analisis 

kelembagaan 

6. Endang 

Karlina 

(2010) 

Strategi Pengembangan 

Ekowisata Di Kawasan 

Mangrove Pantai Tanjung 

Bara Sangatta, Kabupaten 

Kutai Timur, Provinsi 

Kalimantan Timur 

1. Mengidentifikasi 

potesi penawaran 

ekowisata di 

kawasan mangrove 

Pantai Tanjung Bara 

2. Mengidentifikasi 

potensi permintaan 

ekowisata di 

kawasan mangrove 

Pantai Tanjung Bara 

3. Merumuskan strategi 

pengembangan 

ekowisata di 

kawasan mangrove 

Pantai Tanjung Bara 

1. Wawancara dan 

studi pustaka 

2. Analisis ADO - 

ODTWA 

3. Analisis SWOT 

 

 
 


