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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, wilayah daratan Indonesia (1,9 

juta km2) tersebar pada sekitar 17.500 buah pulau yang disatukan oleh laut yang 

sangat luas (sekitar 5,8 juta km2). Panjang garis pantai yang mengelilingi daratan 

tersebut adalah 81.000 km, yang merupakan garis pantai tropis terpanjang atau 

terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (Dahuri, 2003). Hal tersebut 

menyebabkan wilayah pesisir dan laut Indonesia memiliki kekayaan sumber daya 

alam yang tinggi sehingga rentan akan eksploitasi yang berlebihan. 

Dijelaskan juga dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Tahun 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 25 Tahun 2015, bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam sangat 

besar dan beragam, baik berupa SDA terbaharukan (perikanan, terumbu karang, 

padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), 

SDA tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan 

mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan 

OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion), maupun jasa-jasa lingkungan 

kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber 

keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu 

modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk mewujudkan kesejahteraan 

dan kemakmuran rakyat Indonesia. 

Wilayah pesisir dan laut merupakan suatu sumberdaya alam yang sangat 

penting bagi negara Indonesia, dimana pihak pemerintah memiliki hak dan 

menguasai lahan di bawah teritorial laut dan sumberdayanya. Pemerintah, baik pusat 

maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk membuat peraturan, atau keputusan-

keputusan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya untuk kepentingan umum. 

Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah adalah mengatur ataupun membuat 

strategi pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir. 
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Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan yang membatasi ekosistem darat 

dan ekosistem laut. Wilayah ini memiliki beberapa tipe ekosistem yang khas antara 

lain yaitu ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun 

dan ekosistem estuaria. Wilayah ini juga digunakan sebagai  prioritas utama sebagai 

pusat pengembangan berbagai kegiatan seperti kegiatan perdagangan, pariwisata, 

industri, tambang, pertanian, perikanan, pemukiman, transportasi dan pelabuhan, 

dimana jika tidak ditangani dan dikelola dengan baik, akan berakibat buruk terhadap 

kelestarian lingkungan. 

Berdasarkan Peraturan Presiden No 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional 

Pengelolaan Ekosistem Mangrove, ekosistem mangrove adalah kesatuan antara 

komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme 

sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di 

daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindungi dengan substrat lumpur 

atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup 

berkelanjutan. 

Sebagai suatu ekosistem dan sumberdaya alam, pemanfaatan mangrove 

diarahkan untuk kesejahteraan umat manusia dan untuk mewujudkan 

pemanfaatannya agar dapat berkelanjutan, maka ekosistem mangrove perlu dikelola 

dan dijaga keberadaannya. Terdapat dua konsep utama dalam kerangka pengelolaan 

hutan mangrove. Pertama, perlindungan hutan mangrove yaitu suatu upaya 

perlindungan terhadap hutan mangrove menjadi kawasan hutan mangrove 

konservasi. Kedua, rehabilitasi hutan mangrove yaitu kegiatan penghijauan yang 

dilakukan terhadap lahan-lahan yang dulu merupakan salah satu upaya rehabilitasi 

yang bertujuan bukan saja untuk mengembalikan nilai estetika, tetapi yang paling 

utama adalah untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan mangrove yang 

telah ditebang dan dialihkan fungsinya kepada kegiatan lain (Patang, 2012). 

Kawasan mangrove sangat rapuh dan mudah rusak. Kerusakan biasanya 

disebabkan oleh kegiatan manusia secara langsung dalam pemanfaatan ekosistem 

tersebut seperti memotong, membongkar dan sebagainya dan dapat juga sebagai 

akibat yang tidak langsung seperti perubahan salinitas air, pencemaran air, karena 

adanya erosi, pencemaran minyak dan sebagainya. Untuk menjaga kelestarian 
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ekosistem mangrove maka sebaiknya ekosistem mangrove di hindarkan dari 

kegiatan-kegiatan yang dapat merusak baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Hutan mangrove dan ekosistem pesisir yang lain telah sering mengalami 

perusakan dan degradasi dengan bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan 

ekonomi yang diperoleh dari hutan mangrove. Kurangnya pengetahuan akan fungsi 

hutan mangrove dalam masyarakat, telah menyebabkan kerusakan hutan mangrove 

hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dahuri (2008) menjelaskan bahwa, 

dalam kurun waktu 11 tahun (1982-1993) telah terjadi penurunan luasan mangrove 

yaitu sekitar 47,92 % dimana hal tersebut senilai dengan 2.713.358 Ha, merupakan 

lahan yang sangat luas. 

Kota Singkawang merupakan salah satu Kota di Kalimantan Barat yang 

memiliki sumberdaya pesisir dan laut yang cukup potensial untuk dikembangkan 

serta dikenal sebagai daerah tujuan wisata masyarakat di Kalimantan Barat. 

Sebagian besar wilayah Kota Singkawang merupakan pesisir dan perairan laut, 

dimana empat dari lima kecamatan yang ada di Kota Singkawang merupakan 

kecamatan pesisir sehingga potensi pembangunan berada di kawasan pesisir. 

Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kegiatan pembangunan sehingga 

membuat kawasan pesisir rawan terhadap kerusakan sumberdaya alam dan 

lingkungan. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Singkawang Tahun 2013-2017 sesuai Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 

10 tahun 2013 terdapat ancaman terhadap lingkungan yaitu peningkatan investasi 

dan percepatan pembangunan kota akan mendorong eksploitasi sumberdaya alam 

secara berlebihan yang berdampak negatif bagi kesinambungan pembangunan kota. 

Perubahan Lahan yang mencolok terjadi di Pesisir Kota Singkawang sejak 

tahun 2004 sampai 2009 yaitu telah terjadi bukaan lahan yang cukup luas guna 

pemanfaatan wisata alam, wisata pantai dan wisata buatan (Bappeda, 2011). 

Perubahan lahan terhadap pesisir Kota Singkawang terjadi karena adanya eksploitasi 

dari pengembangan. Pengembangan oleh pihak swasta ini terjadi karena belum 

adanya peraturan yang mengatur tentang peruntukan zona pesisir di Kota 

Singkawang sehingga payung hukum terhadap pengelolaan pesisir masih lemah. 
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Sebagai kota pesisir, Singkawang beruntung memiliki sumberdaya ekosistem 

mangrove, sehingg perlu dijaga kelestariannya. Sebaran ekosistem mangrove 

terdapat di seluruh kecamatan pesisir, terutama Kecamatan Singkawang Barat. 

Pemanfaatan kayu mangrove oleh masyarakat secara meluas dengan berbagai 

keperluan seperti kayu bakar, bahan bangunan serta perubahan kawasan telah 

memberikan kontribusi terhadap kerusakan mangrove. 

Berdasarkan hasil pengukuran dan intepretasi luas hutan mangrove yang 

dilakukan dengan menggunakan citra Alos Avnir tanggal 30 September tahun 2009, 

maka diperoleh luasan hutan mangrove di Pesisir Kota Singkawang yaitu seluas 

101.51 ha. Ketebalan mangrove di wilayah, rata-rata berkisar antara 50 sampai 150 

meter dari garis pantai. Keanekaragaman jenis mangrove di Pesisir Kota 

Singkawang tergolong kategori rendah jika dibandingkan ekosistem mangrove pada 

umumnya. Rendahnya keanekaragaman mangrove di pesisir Singkawang 

menyebabkan ekosistem kurang mantap dan rentan terhadap tekanan yang datang 

dari kegiatan manusia maupun gejala alam (Bappeda, 2011). 

Pemanfaatan yang tidak berkelanjutan akan mengganggu fungsi dari wilayah 

pesisir, yang apabila mengalami kerusakan permanen, maka tidak hanya manfaat 

ekonomi ataupun sosialnya saja yang hilang tetapi juga manfaat ekologinya. 

Penyimpangan dalam pemanfaatan ruang dan kerusakan ekosistem di wilayah 

pesisir terutama ekosistem mangrove dapat berpengaruh terhadap ekosistem pesisir 

lainnya yang berakibat terhadap hasil tangkapan ikan sehingga mempengaruhi 

perekonomian  masyarakat pesisir. 

Dalam rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Singkawang 

dijelaskan bahwa arah pembangunan yang tepat pada periode 5 Tahun ke depan 

adalah pemulihan kembali perekonomian daerah melalui upaya terobosan dengan 

merevitalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada serta 

menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sumber-sumber 

pertumbuhan ekonomi yang harus dikembangkan adalah berbasis keunggulan 

komparatif daerah. Resources based industries, sektor kelautan dan perikanan 

dapat menjadi salah satu keunggulan komparatif yang berpotensi menjadi 
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keunggulan kompetitif untuk menggerakkan perekonomian daerah, sehingga 

sudah saatnya sektor ini menjadi prioritas pembangunan daerah. 

Kawasan mangrove di Kecamatan Singkawang Barat merupakan salah satu 

kawasan yang memiliki fasilitas jembatan dan pondok wisata yang dibangun pada 

Tahun 2014. Pembuatan sarana dan prasarana ini diharapkan dapat meningkatkan 

minat masyarakat terhadap wisata khusus, yaitu mengunjungi mangrove sebagai 

kawasan wisata. Pembangunan sarana dan prasaran di kawasan mangrove Kelurahan 

Kuala dimaksudkan untuk menfasilitasi pengunjung yang ingin datang dan melihat 

kawasan mangrove. Pengelolaan belum dilakukan baik oleh pihak Pemerintah Kota 

maupun masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut.Terdapat kelompok 

masyarakat peduli mangrove yang telah dibentuk di Kelurahan Kuala tersebut tetapi 

kegiatan yang dilakukan masih bersifat pasif dan tergantung arahan dan bantuan dari 

pihak Pemerintah Kota melalui dinas terkait.  

Belum dilakukannya pengelolaan tersebut dikhawatirkan akan menambah 

tekanan terhadap kawasan mangrove dan berdampak negatif terhadap kondisi 

lingkungan kawasan. Selain itu dengan dilakukan pengelolaan diharapkan dapat 

menambah PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang akan 

dilibatkan dalam pengelolaan jika kawasan mangrove tersebut menjadi kawasan 

wisata. 

Keterlibatan semua stakeholders yaitu pihak Pemerintah Kota dan masyarakat 

dalam pengelolaan mangrove perlu dilakukan mengingat banyak sekali manfaat baik 

secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh kawasan mangrove 

bagi manusia dan lingkungan pesisir. Peran serta masyarakat dan pemerintah, dalam 

hal ini Pemerintah Kota Singkawang, sangat diperlukan agar kondisi mangrove di 

Kota Singkawang dapat terjaga. 

Persepsi stakeholders yang terlibat dan terkait dengan pengelolaan kawasan 

mangrove perlu diketahui untuk mengakomodir semua kepentingan sehingga tidak 

terjadi tumpang tindih kepentingan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan 

strategi pengelolaan yang baik diharapkan dapat dicapai pengelolaan kawasan 

mangrove yang berkelanjutan sehingga selain manfaat ekologi manfaat ekonomi 

juga dapat di terima oleh masyarakat sekitar. 
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Perlu dirumuskan langkah-langkah yang harus segera dilakukan untuk 

mengelola kawasan mangrove tersebut sehingga selain manfaat secara ekologi, 

manfaat ekonomi dan sosial juga bisa diterima oleh masyarakat. Perumusan yang 

dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota sehingga 

Kota Singkawang memiliki kawasan mangrove yang berkelanjutan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka pengelolaan lingkungan kawasan mangrove 

yang berkelanjutan memerlukan formulasi perencanaan strategi yang efektif dengan 

dukungan dari stakeholders yang berkepentingan. Sehingga penyusunan “Strategi 

Pengelolaan Lingkungan Kawasan Mangrove di Kecamatan Singkawang Barat Kota 

Singkawang Provinsi Kalimantan Barat” menjadi hal yang penting dan mendesak 

untuk dilaksanakan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Peningkatan sarana dan prasarana yang ada di kawasan mangrove Kecamatan 

Singkawang Barat sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan secara maksimal. 

Akan tetapi pemanfaatan yang dilakukan jangan sampai merusak fungsi ekologi dari 

kawasan tersebut sehingga perlu dilakukan pengelolaan lingkungan kawasan 

mangrove yang melibatkan semua stakeholders dan tercipta kawasan mangrove 

yang berkelanjutan. 

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi kawasan mangrove di Kecamatan Singkawang Barat 

Kota Singkawang, Kalimantan Barat? 

2. Bagaimana persepsi dan peran serta stakeholders terhadap upaya pengelolaan 

lingkungan kawasan mangrove di Kecamatan Singkawang Barat Kota 

Singkawang, Kalimantan Barat? 

3. Bagaimana strategi pengelolaan lingkungan kawasan mangrove di 

Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Kalimantan Barat yang 

berkelanjutan? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengkaji kondisi kawasan mangrove di Kecamatan Singkawang Barat Kota 

Singkawang, Kalimantan Barat 

2. Mengkaji persepsi dan peran serta stakeholders terhadap upaya pengelolaan 

lingkungan kawasan mangrove di Kecamatan Singkawang Barat Kota 

Singkawang, Kalimantan Barat 

3. Merumuskan strategi pengelolaan lingkungan kawasan mangrove di 

Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Kalimantan Barat yang 

berkelanjutan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat-manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi: 

1. Manfaat Akademik 

Sebagai bahan informasi dan dijadikan bahan rujukan dalam pengembangan 

penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengelolaan mangrove yang 

berkelanjutan. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Singkawang, dalam upaya 

pengelolaan kawasan mangrove yang berkelanjutan. 

 

1.5. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang strategi pengelolaan mangrove telah banyak dilakukan 

sebelumnya, seperti Nurul Huda melakukan penelitian pada tahun 2008 tentang 

strategi pengelolaan mangrove dengan judul “Strategi Kebijakan Pengelolaan 

Mangrove Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

Jambi” dalam penelitiannya tersebut diperoleh kesimpulan bahwa perlunya 

pengelolaan terpadu dari segala aspek untuk dapat mengurangi permasalahan yang 

ada seperti konversi, tupang tindih kebijakan, dan rehabilitasi kembali fungsi 

mangrove sebagai pelindung alami pantai. Dari kesimpulan ini direkomendasikan 

untuk pengelolaan terpadu dimana terdapat pola-pola pelibatan masyarakat dengan 
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pendampingan dan bimbingan dari pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan 

untuk melakukan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dan meminimalkan 

adanya konversi atau alih fungsi lahan yang ada. 

Tahun 2009, Teguh Eko Nugroho melakukan penelitian tentang pengelolaan 

ekosistem mangrove dengan judul “Kajian Pengelolaan Ekosistem Mangrove pada 

Kawasan Hutan Lindung di Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya 

Kalimantan Barat”. Dari hasil penelitiannya Nugroho (2009) menjelaskan bahwa 

kelembagaan yang kurang efektif menyebabkan performance yang buruk sehingga 

potensi konflik sosial yang tinggi, lingkungan alam yang terdegrasi dan kondisi 

sosial ekonomi masyarakat yang buruk dapat terjadi. Dengan berbagai alternatif 

solusi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan performance yang baik dari 

pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Dabong dapat dicapai. Performance yang 

baik dari kelembagaan ekosistem mangrove yaitu kelestarian lingkungan alam 

(ekosistem mangrove) yang meningkat/ lestari, kondisi sosial ekonomi masyarakat 

yang semakin baik dan rendahnya potensi konflik sosial dengan biaya penegakan 

status yang rendah. 

Steefra Mangkay, Nuddin Harahab, Bobby Polii dan Soemarno melakukan 

penelitian tentang strategi pengelolaan mangrove pada tahun 2012 dengan judul 

“Analisis Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Berkelanjutan di Kecamatan 

Tatapaan, Minahasa Selatan, Indonesia” dan menyatakan bahwa terdapat tiga 

kriteria yang digunakan untuk menetukan kriteria strategi pengelolaan hutan 

mangrove secara berkelanjutan, antara lain kebijakan hutan mangrove, potensi hutan 

mangrove, dan lingkungan hidup.  

Sementara itu, Patang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Strategi 

Pengelolaan Hutan Mangrove (Kasus Di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai)” 

pada Tahun 2012. Penelitian ini memberikan banyak strategi dalam pengelolaan 

mangrove di daerah tersebut.  Pada prinsipnya posisi model pengelolaan hutan 

mangrove di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, 

masuk dalam kategori pertumbuhan dan stability strategy yaitu suatu strategi yang 

diterapkan tanpa mengubah arah strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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Selanjutnya, Oky Yuripa Pradana, Nirwani dan Suryono pada tahun 2013 

melakukan penelitian dengan judul “Kajian Bioekologi dan Strategi Pengelolaan 

Ekosistem Mangrove : Studi Kasus di Teluk Awur Jepara”, dimana didapat 

kesimpulan bahwa strategi pengelolaan yang direkomendasikan adalah pengadaaan 

kegiatan rehabilitasi mangrove dengan melibatkan masyarakat secara langsung; 

pendidikan tentang wawasan lingkungan dan pemanfaatan mangrove secara lestari 

kepada masyarakat setempat; dan pembuatan peraturan dan standar operasional 

prosedur (SOP) pengelolaan secara khusus ekosistem mangrove Teluk Awur oleh 

Universitas Diponegoro: Marine Station. 

Strategi Pengelolaan mangrove telah diteliti juga oleh Mohammad Subhan 

pada tahun 2014 dengan judul “Analisis Tingkat Kerusakan dan Strategi 

Pengelolaan Mangrove di Kawasan Suaka Perikanan Gili Ranggo Teluk Seriwe 

Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat”, dengan rumusan strategi terdiri 

dari strategi SO : memaksimalkan fungsi utama mangrove dan kaidah-kaidah 

pengelolaan disesuaikan dengan status kawasan, strategi ST : meningkatkan 

pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan dan meningkatkan 

perekonomian masyarakat, strategi WO : meningkatkan keterlibatan masyarakat dan 

meningkatkan kajian serta penelitian dalam pengelolaan mangrove di Kawasan 

Suaka Perikanan Gili Ranggo, strategi WT : penyusunan rencana pengelolaan 

bersama yang melibatkan seluruh stakeholder, meningkatkan pengawasan dan 

monitoring.  

Penelitian ini selain mengkaji kondisi kawasan mangrove, menganalisis 

persepsi dan peran serta stakeholders terhadap upaya pengelolaan lingkungan 

kawasan mangrove juga merumuskan strategi pengelolaan kawasan mangrove yang 

berkelanjutan dengan menggunakan analisis SWOT melalui faktor internal (IFAS) 

dan faktor eksternal (EFAS) sekaligus penetapan rekomendasi strategi dengan 

menggunakan AHP dimana belum pernah dilakukan di lokasi penelitian. Roadmap 

penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 1- 1.  
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Tabel 1- 1. Penelitian Terdahulu 

No Nama/Tahun Judul Tujuan 

1. Huda, 2008 Strategi Kebijakan 

Pengelolaan 

Mangrove 

Berkelanjutan di 

Wilayah Pesisir 

Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur Jambi 

Mengidentifikasi kerusakan 

mangrove dan penyebabnya 

untuk dapat dirumuskan sebuah 

strategi pengelolaan yang lebih 

mengarah ke pengelolaan yang 

berkelanjutan dengan tetap 

memperhatikan aspek fungsi dan 

peran mangrove sebagai alat 

untuk perlindungan dan 

pengamanan pantai secara alami. 

2. Nugroho, 

2009 

Kajian Pengelolaan 

Ekosistem Mangrove 

pada Kawasan Hutan 

Lindung di Desa 

Dabong Kecamatan 

Kubu Kabupaten 

Kubu Raya 

Kalimantan Barat 

Mencari alternatif kebijakan 

dalam pengelolaan mangrove 

sehingga perlu dikaji situasi dan 

kondisi mangrove, nilai ekonomi 

mangrove dan tambak serta akar 

permasalahan adanya tambak, 

pemukiman dan lahan garapan di 

kawasan hutan lindung 

mangrove 

3. Mangkay, 

2012 

Analisis Strategi 

Pengelolaan Hutan 

Mangrove 

Berkelanjutan di 

Kecamatan Tatapaan, 

Minahasa Selatan, 

Indonesia 

Menganalisis potensi hutan 

mangrove dan mengidentifikasi 

kriteria - kriteria yang dapat 

dipakai untuk menentukan 

strategi pengelolaan hutan 

mangrove di Kecamatan 

Tatapaan Kabupaten Minahasa 

Selatan 

4. Patang, 2012 Analisis Strategi 

Pengelolaan Hutan 

Mangrove (Kasus Di 

Desa Tongke-Tongke 

Kab Sinjai) 

Menganalisis potensi hutan 

mangrove serta strategi 

pengelolaan hutan mangrove 

yang terbaik untuk dilaksanakan 

di Kabupaten Sinjai 

5. Pradana dkk,   

2013 

Kajian Bioekologi dan 

Strategi Pengelolaan 

Ekosistem Mangrove : 

Studi 

Kasus di Teluk Awur 

Jepara 

Mengkaji kondisi bioekologi 

mangrove serta kondisi sosial 

ekonomi masyarakat sekitar 

untuk menentukan arah 

kebijakan pihak terkait dalam 

pengelolaan ekosistem 

mangrove di Teluk Awur Jepara 
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(Tabel Lanjutan) 

No Nama/Tahun Judul Tujuan 

6. Subhan, 2014 Analisis Tingkat 

Kerusakan dan 

Strategi Pengelolaan 

Mangrove di Kawasan 

Suaka Perikanan Gili 

Ranggo Teluk Seriwe 

Kabupaten Lombok 

Timur Nusa Tenggara 

Barat 

Menganalisis tingkat kerusakan 

dan kekritisan mangrove di 

Kawasan Suaka Perikanan Gili 

Ranggo, Mengetahui persepsi 

stakeholder terhadap pengelolaan 

mangrove di Kawasan Suaka 

Perikanan Gili Ranggo dan 

Merumuskan strategi 

pengelolaan yang berkelanjutan 

dengan melibatkan semua 

stakeholder yang ada 

 

1.6. Kerangka Pikir Penelitian 

Langkah awal penelitian dilakukan pengumpulan data terkait dengan kondisi 

hutan mangrove di Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Kalimantan 

Barat meliputi data biotik (vegetasi) dan data fisik (luas, letak serta sarana dan 

prasarana). Selanjutnya dilakukan pengumpulan data persepsi dan peran serta 

stakeholders terhadap upaya pengelolaan kawasan mangrove di wilayah tersebut. 

Dari data yang terkumpul dilakukan analisis secara deskriptif untuk menggambarkan 

persepsi stakeholders. Selanjutnya dilakukan analisis faktor internal dan eksternal 

yaitu kekuatan dan peluang sebagai pendukung dan kelemahan dan hambatan 

sebagai pembatas sehingga dapat diidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi 

pengelolaan mangrove. Langkah selanjutnya ditentukan strategi pengelolaan 

lingkungan kawasan mangrove yang berkelanjutan terkait faktor internal dan  

eksternal tersebut. Dari beberapa strategi yang dihasilkan dilakukan penilaian 

strategi dengan menggunakan AHP yang melibatkan key person sehingga didapat 

strategi yang paling penting untuk mewujudkan kawasan mangrove yang 

berkelanjutan.
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Gambar 1- 1. Diagram Kerangka Pikir Penelitian 

 

Pertanyaan 

Penelitian 

Rekomendasi strategi pengelolaan 

lingkungan kawasan mangrove yang  

berkelanjutan 

 Bagaimana kondisi kawasan mangrove  

 Bagaimana persepsi dan peran serta stakeholders 

terhadap upaya pengelolaan lingkungan kawasan 

mangrove 

 Bagaimana strategi pengelolaan lingkungan kawasan 

mangrove yang berkelanjutan 

Analisis Faktor Biotik 

dan Abiotik Kawasan 

Mangrove 

FGD 

Alternatif langkah-langkah yang perlu dilakukan 

dalam menetukan strategi pengelolaan lingkungan 

Analisis Persepsi dan 

Peran Serta 

Stakeholders 

Analytic Hierarchy Proses (AHP) 

Keluaran 

Latar 

Belakang 

Degradasi kawasan mangrove di Kecamatan Singkawang Barat karena 

peningkatan pembangunan dan pertambahan penduduk 

Belum ada pengelolaan kawasan mangrove 

di Kecamatan Singkawang Barat yang berkelanjutan. 

 

Pokok 

Permasalahan 

 

Analisis SWOT 


