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KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah AWT atas segenap rahmat dan kasih
sayang serta kemudahan yang diberikan-Nya sehingga pelaksanaan kegiatan survey
mangrove (analisa vegetasi mangrove) tahun 2017 dapat terselesiakan.
Pelaksanaan kegiatan ini sangat penting karena sebagai salah satu upaya mitigasi
kerusakan mangrove. Karena kita tahu bahwa pembangunan di Kota Surabaya mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Termasuk pembangunan di sekitar kawasan mangrove.
Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan ini dapat menimbulkan dampak terhadap
kerusakan mangrove.
Laporan ini menampilkan data dan pembahasan mengenai kondisi kawasan
mangrove di Surabaya, baik di pantai utara maupun pantai timur. Data dan pembahasan
yang ditampilkan berupa analisa vegetasi yang menghasilkan data akhir berupa kerapatan,
penutupan, dan INP (Indeks Nilai Penting). Nilai kerapatan dan penutupan ini merupakan
standar baku mutu tingkat kerusakan mangrove menurut Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan
Kerusakan

Mangrove.

Nilai

INP

(Indeks

Nilai

Penting)

merupakan

nilai

yang

menggambarkan seberapa penting (peran) suatu jenis mangrove pada suatu lokasi
(komunitas).
Dari hasil laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Surabaya dalam
menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan di kawasan pesisir dan pantai khususnya untuk
kawasan mangrove juga bagi praktisi pengelolaan lingkungan hidup serta masyarakat
pemerhati lingkungan hidup.

Surabaya, Desember 2017
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Ttd

Ir. Prastowo, MM
Penata TK. I
NIP 19670620 199803 1 003
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur dan merupakan salah satu

kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak di daerah pesisir. Secara geografis, Kota Surabaya
terletak pada 7o 9’ – 7o 21’ LS dan 112o 36’ – 112o 54’ BT dengan batas wilayah di sebelah
selatan adalah Kabupaten Sidoarjo, sebelah utara adalah Selat Madura, sebelah timur
adalah Selat Madura dan sebelah barat adalah Kabupaten Gresik. Wilayah administratif Kota
Surabaya terdiri dari 31 kecamatan dan 154 kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah No.
12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, wilayah pesisir Kota Surabaya dibagi
menjadi 4 (empat) unit pengembangan yang pembagiannya didasarkan pada kondisi,
karakteristik, dan potensi yang dimiliki oleh wilayah laut.
Unit pengembangan wilayah laut I adalah wilayah laut yang berada di perairan
bagian utara kota, di kawasan Teluk Lamong di Kecamatan Benowo, Kecamatan Tandes
dan Kecamatan Asemrowo. Fungsi kegiatan utama unit pengembangan wilayah laut I
meliputi pengembangan pelabuhan dan alur pelayaran kapal besar.
Unit pengembangan wilayah laut II adalah wilayah

laut yang berada di perairan

bagian utara kota, di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak di Kecamatan Krembangan,
Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Kenjeran. Fungsi
kegiatan utama unit pengembangan wilayah laut II meliputi pelabuhan dan angkutan
penyeberangan, pangkalan pertahanan dan keamanan Angkatan Laut, industri perkapalan,
dan alur pelayaran kapal besar.
Unit pengembangan wilayah laut III adalah wilayah laut yang berada di perairan
bagian timur laut kota, di sekitar kawasan Tambak Wedi dan Kenjeran di Kecamatan
Kenjeran dan Kecamatan Bulak. Fungsi kegiatan utama unit pengembangan wilayah laut
III meliputi wisata bahari/laut, pengembangan pariwisata alam dan buatan, area
penangkapan dan budidaya perikanan dan alur pelayaran kapal nelayan.
Unit pengembangan wilayah laut IV adalah wilayah laut di perairan bagian timur kota,
di sekitar pantai timur di Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Rungkut
dan Kecamatan Gunung Anyar. Fungsi kegiatan utama unit pengembangan wilayah laut IV
meliputi fungsi lindung dan rehabilitasi lingkungan laut, pengembangan pariwisata alam serta
sebagai area penangkapan dan budidaya perikanan.
Selain menjadi ibukota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya adalah kota jasa dan
perdagangan yang menjadi pusat kegiatan utama Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya
1

mengalami pertumbuhan kawasan perdagangan, industri dan pemukiman berpotensi
menjadi sumber pencemaran bagi wilayah pesisir apabila pembuangan limbah kegiatan
usaha maupun domestik ke perairan yang bermuara di wilayah pesisir dilaksanakan tanpa
pengelolaan terlebih dahulu. Menurut Effendi, 2003 bahwa sumber pencemar yang
dampaknya bersifat lokal berasal dari knalpot mobil, cerobong asap pabrik, dan saluran
limbah industri, sedangkan sumber pencemar yang dampaknya bersifat tersebar berasal dari
limpasan daerah pertanian yang mengandung pestisida dan pupuk, limpasan dari daerah
pemukiman (domestik) dan limpasan dari daerah perkotaan.
Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau – Pulau Kecil memberikan ketentuan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran
pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau
komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas
pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat
berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak
terhadap kerusakan mangrove. Peranan mangrove sangat penting bagi ekosistem pesisir.
Mangrove memiliki peranan penting dalam melindungi pantai dari gelombang, angin dan
badai. Akar mangrove mampu mengikat dan menstabilkan substrat lumpur, pohonnya
mengurangi energi gelombang dan memperlambat arus, sementara vegetasi secara
keseluruhan dapat memerangkap sedimen (Davies and Claridge, 1993 dan Othman, 1994).
Keberadaan hutan mangrove di wilayah pesisir selain mempunyai fungsi ekologis,
juga mempunyai fungsi ekonomis dan sosial antara lain sebagai habitat beberapa jenis
satwa yang dilindungi, tempat singgah burung migran, tempat pemijahan, pengasuhan, dan
mencari makan bagi biota akuatik, pelindung terhadap bencana alam seperti abrasi dan
tsunami, sebagai tempat wisata serta untuk pengendapan lumpur dan akumulasi
pencemaran (Ghufran.m, 2012).
Peranan mangrove dalam menunjang kegiatan perikanan pantai dapat disarikan
dalam dua hal. Pertama, mangrove berperan penting dalam siklus hidup berbagai jenis ikan,
udang dan moluska (Davies & Claridge, 1993), karena lingkungan mangrove menyediakan
perlindungan dan makanan berupa bahan-bahan organik yang masuk kedalam rantai
makanan.

Kedua, mangrove merupakan pemasok bahan organik, sehingga dapat

menyediakan makanan untuk organisme yang hidup pada perairan sekitarnya (Mann,1982).
Sehingga apabila terjadi kerusakan mangrove pada kawasan pesisir maka secara
tidak langsung juga menurunkan kualitas perairan pada kawasan pesisir dan laut. Tingkat

2

kerusakan mangrove diukur berdasarkan kriteria baku mutu kerusakan mangrove menurut
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004.
1.2

Maksud dan Tujuan
Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan saran dan masukan

terkait upaya pencegahan kerusakan kawasan ekosistem mangrove di pesisir Kota
Surabaya, sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:
a) Mengetahui adanya tingkat kerusakan berdasarkan kriteria baku kerusakan
mangrove
b) Mengetahui indeks nilai penting (INP) suatu jenis mangrove pada suatu lokasi
c) Menunjang kegiatan Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir dan Laut
Kota Surabaya

1.3

Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan suvey mangrove (analisa vegetasi mangrove) dimulai pada tahun 2013,

guna menunjang kegiatan pemantauan kualitas air laut di kawasan pesisir dan laut. Pada
ahun 2013 terdapat 15 lokasi sampling, sedangkan pada tahun selanjutnya mulai 2014
hingga 2017 terdapat penambahan 2 titik sampling survey mangrove (analisa vegetasi
mangrove) sehingga menjadi 17 titik sampling.
1.3.1

Wilayah Survey Identifikasi Mangrove
Tahun 2013

2014-2017

No.
Lokasi

Koordinat

Lokasi

Koordinat

Kecamatan Benowo
1.

Romokalisari 1

7012’17.44”S 112039’39.20”E

Romokalisari 1

7012’17.44”S 112039’39.20”E

2.

Romokalisari 2

7012’45.92”S 112039’49.89”E

Romokalisari 2

7012’45.92”S 112039’49.89”E

Kecamatan Asem Rowo
3.

Tambak Langon 1

7013’6.30”S 112040’7.30”E

Tambak Langon 1

7013’6.30”S 112040’7.30”E

4.

Tambak Langon 2

7013’13.64”S 112040’6.42”E

Tambak Langon 2

7013’13.64”S 112040’6.42”E
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Tahun 2013

2014-2017

No.
Lokasi

Koordinat

Lokasi

Koordinat

5

Greges 1

7013’24.30”S 112040’32.00”E

Greges 1

7013’24.30”S 112040’32.00”E

6.

Greges 2

7013’34.60”S 112041’8.60”E

Greges 2

7013’34.60”S 112041’8.60”E

Kecamatan Rungkut
7.

Wonorejo 1

7018’29.55”S 112050’43.38”E

Wonorejo 1

7018’29.55”S 112050’43.38”E

8.

Wonorejo 2

7018’42.06”S 112050’39.08”E

Wonorejo 2

7018’42.06”S 112050’39.08”E

9.

Wonorejo 3

7018’57.16”S 112050’34.65”E

Wonorejo 3

7018’57.16”S 112050’34.65”E

Kecamatan Gununganyar
10.

Gununganyar 1

7019’39.83”S 112049’58.42”E

Gununganyar 1

7019’39.83”S 112049’58.42”E

11.

Gununganyar 2

7019’56.89”S 112049’53.95”E

Gununganyar 2

7019’56.89”S 112049’53.95”E

Kecamatan Mulyorejo
12.

Keputih 1

7017’36.96”S 112050’46.48”E

Keputih 1

7017’36.96”S 112050’46.48”E

13.

Keputih 2

7017’42.82”S 112050’47.84”E

Keputih 2

7017’42.82”S 112050’47.84”E

Kecamatan Kenjeran
14.

Tambak Wedi 1

7011’51.70”S 112046’1.10”E

Tambak Wedi 1

7011’51.70”S 112046’1.10”E

15.

Tambak Wedi 2

7012’24.53”S 112046’30.08”E

Tambak Wedi 2

7012’24.53”S 112046’30.08”E

16.

-

-

Kenjeran 1

7015’13.35”S 112049’10.91”E

17.

-

-

Kenjeran 2

7015’29.50”S
112049’38.07”E
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1.4

Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang
Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 197 Tahun 2004 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah kabupaten dan
Daerah Kota
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya

1.5

Sumber Pendanaan
Pelaksanaan kegiatan survey mangrove ini dilaksanakan dengan sumber pendanaan

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 pada
kode kegiatan 1.08.16.0005 Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir dan laut.

5

(Halaman ini sengaja dikosongkan)
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BAB II
DASAR TEORI
2.1

Mangrove
Asal kata “mangrove” tidak diketahui secara jelas dan terdapat berbagai pendapat

mengenai asal-usul katanya. Macnae (1968) menyebutkan kata mangrove merupakan
perpaduan antara bahasa Portugis mangue dan bahasa Inggris grove. Sementara itu,
menurut Mastaller (1997) kata mangrove berasal dari bahasa Melayu kuno mangi-mangi
yang digunakan untuk menerangkan marga Avicennia dan masih digunakan sampai saat ini
di Indonesia bagian timur.
Beberapa ahli mendefinisikan istilah “mangrove” secara berbeda-beda, namun pada
dasarnya merujuk pada hal yang sama. Tomlinson (1986) dan Wightman (1989)
mendefinisikan mangrove baik sebagai tumbuhan yang terdapat di daerah pasang surut
maupun sebagai komunitas. Mangrove juga didefinisikan sebagai formasi tumbuhan daerah
litoral yang khas di pantai daerah tropis dan sub tropis yang terlindung (Saenger, dkk, 1983).
Sementara itu Soerianegara (1987) mendefinisikan hutan mangrove sebagai hutan yang
terutama tumbuh pada tanah lumpur aluvial di daerah pantai dan muara sungai yang
dipengaruhi pasang surut air laut, dan terdiri atas jenis-jenis pohon Aicennia, Sonneratia,
Rhizophora,

Bruguiera,

Ceriops,

Lumnitzera,

Excoecaria,

Xylocarpus,

Aegiceras,

Scyphyphora dan Nypa.
Tumbuhan mangrove memiliki kemampuan khusus untuk beradaptasi dengan kondisi
lingkungan yang ekstrim, seperti kondisi tanah yang tergenang, kadar garam yang tinggi
serta kondisi tanah yang kurang stabil. Dengan kondisi lingkungan seperti itu, beberapa jenis
mangrove mengembangkan mekanisme yang memungkinkan secara aktif mengeluarkan
garam dari jaringan, sementara yang lainnya mengembangkan sistem akar napas untuk
membantu memperoleh oksigen bagi sistem perakarannya. Dalam hal lain, beberapa jenis
mangrove berkembang dengan buah yang sudah berkecambah sewaktu masih di pohon
induknya (vivipar), seperti Kandelia, Bruguiera, Ceriops dan Rhizophora.
2.1.1

Ekosistem Mangrove
Ekosistem merupakan unit fungsional antara komunitas dengan lingkungan

abiotiknya (Partanto dan Al Barry, 1994). Sedangkan mangrove sering dikatakan sebagai
hutan pantai, hutan pasang surut, hutan payau, atau hutan bakau yang tumbuh khas di
wilayah tropis dan dipengaruhi oleh kondisi pasang surut (Hogarth, 2007; Dahuri et al., 2008;
Nagelkerken et al., 2008; Akamatsu et al,. 2009) yang didominasi oleh spesies yang khas
7

dan mempunyai kemampuan pada wilayah yang lembab dan berlumpur (Nybakken, 1992).
Berdasarkan beberapa pengertian, ekosistem mangrove dapat didefinisikan sebagai
hutan intertidal yang sangat produktif yang terdistribusi sepanjang pantai tropis dan mampu
menstabilkan zona pantai dari erosi serta bertindak sebagai zona penyangga antara darat
dan laut (Prasad dan Ramanthan, 2008). Ekosistem mangrove merupakan salah satu
ekosistem terpenting dalam sistem ekologi di daerah pantai Indonesia (Bengen dan Dutton,
2004). Sedangkan Nursal et al., (2005); Tam et al., 2009) berpendapat bahwa hutan
mangrove merupakan tipe vegetasi yang khas terdapat di daerah pantai tropis, mempunyai
periode basah dan kering, karena mereka secara periodik tergenangi oleh arus masuk dan
keluar.
Vegetasi mangrove umumnya tumbuh subur di daerah pantai yang landai di dekat
muara sungai dan pantai yang terlindung dari kekuatan gelombang (Kusmana et al., 2008).
Dalam ekosistem mangrove terdapat gabungan komponen daratan dan komponen lautan,
dimana termasuk di dalamnya adalah flora dan fauna yang hidup saling bergantungan satu
dengan yang lain. Parameter pembatas bagi persebaran mangrove adalah iklim,
geomorfologi dan sedimentologi pantai, range pasang surut, pengaruh air tawar dan
hidrologi (Woodroffe, 1992 dalam Perry dan Berkeley, 2009) dan terletak pada garis lintang
sekitar antara 25oN dan 25oS (Knox, 2000). Sedangkan Kennish (2001) berpendapat antara
28°N dan 25°S.

Gambar 2-1. Jaring-jaring makanan dan pemanfaatan mangrove di Indonesia
(diadaptasi dari AWB-Indonesia, 1992)
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2.1.2

Distribusi dan Zonasi
Mangrove di beberapa pantai tropis yang landai dapat tumbuh dengan lebat dan

mempunyai lebar mencapai 5 km yang dimulai dari tepi menuju ke laut dan dapat tumbuh
hingga ribuan hektar pada estuaria (Knox, 2000). Menurut Spalding et al., (1997) dalam
Hogarth (2007) luas mangrove yang ada di dunia mencapai 18.000.000 ha, dan menurut
Wilkie and Fortuna (2003) dalam McLeod dan Salm (2006) pada tahun 2003 turun menjadi
14.653.000 ha dari total yang hidup di daerah tropis dan sub tropis.
Indonesia dikenal mempunyai keanekaragaman jenis mangrove tertinggi di dunia
(Nontji, 1987). Indonesia memiliki kekayaan 202 jenis mangrove yang terdiri dari 89 jenis
pohon, 5 jenis palem, 19 jenis liana, 44 jenis epifit, dan 1 jenis sikas (Bengen, 2002).
Sedangkan Nontji (1987) berpendapat bahwa tercatat sebanyak 89 jenis tumbuhan, 35 jenis
diantaranya berupa pohon dan selebihnya berupa terna (5 jenis), perdu (9 jenis), liana (9
jenis), epifit (29 jenis) dan parasit (2 jenis).
Menurut Bengen (2002) dan Nybakken (1992), vegetasi mangrove terdiri dari 12
genus tumbuhan berbunga yaitu : Avicennia, Sonneratia, Rhizopora, Bruguiera, Ceriops,
Xylocarpus, Lumnitzera, Languncularia, Aegeceras, Snaeda dan Conocarpus yang termasuk
dalam delapan famili. Namun demikian dari keseluruhan jenis diatas, hanya 47 jenis
tumbuhan yang spesifik berupa hutan mangrove. Hogarth (2007) berpendapat bahwa
tumbuhan spesifik mangrove (true mangrove) berjumlah 55 spesies yang terbagi dari 20
genus dan dimiliki oleh 16 famili.
Menurut Noor et al., (2006), tipe vegetasi mangrove terbagi atas empat bagian antara
lain:
a. Mangrove terbuka, mangrove berada pada bagian yang berhadapan dengan laut.
Termasuk mangrove jenis ini adalah Avicennia marina.
b. Mangrove tengah, mangrove yang berada di belakang mangrove zona terbuka. Pada
lokasi ini didominasi oleh Rhizophora.
c. Mangrove payau, mangrove yang berada disepanjang sungai berair payau hingga air
tawar. Pada lokasi ini biasanya didominasi oleh Nypa atau Sonneratia.
d. Mangrove daratan, mangrove berada di zona perairan payau atau hampir tawar di
belakang jalur hijau mangrove yang sebenarnya. Zona ini memiliki kekayaan tertinggi
dan jenis-jenis yang umum ditemukan pada zona ini termasuk Ficus microcarpus (F.
retusa), Intsia bijuga, Nypa fruticans, Lumnitzera racemosa, Pandanus sp. dan
Xylocarpus moluccensis.
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Gambar 2-2. Contoh zonasi mangrove (diadaptasi dari White, dkk, 1989).

2.1.3

Karakteristik Abiotik dan Lingkungan Mangrove
Mangrove memiliki tipe karakter khusus dalam mendukung perkembangannya.

Terdapat 3 komponen yang mengatur lingkungan hidup mangrove diberbagai lokasi, yaitu :
geofisika, geomorfik, dan biologis (Thom, 1982 dalam Knox, 2000).
Menurut Hutabarat et al., (2009); Dahuri et al., (2008); Bengen dan Dutton (2004),
ada beberapa parameter lingkungan utama karakter abiotik yang menentukan kelangsungan
hidup dan pertumbuhan mangrove, yaitu:
a. Suplai Air Tawar dan Salinitas
Karakteristik habitat yang menonjol di daerah hutan mangrove diantaranya adalah
suplai atau pasokan air tawar yang cukup dari darat seperti dari sungai, mata air, dan air
tanah. Tingkatan salinitas pada air dikategorikan sebagai oligohalin (yaitu apabila memiliki
salinitas ±0.5 - ±5 ppt), mesohalin (apabila mempunyai salinitas antara ±5 - ±18 ppt) dan
polyhalin (yaitu dengan salinitas sebesar ±18 - ±30 ppt) (Bengen dan Dutton, 2004). Nirarita
et al, (1996) dalam Nursal et al., (2005) berpendapat bahwa air payau mempunyai salinitas
2-22 ppt atau asin dengan salinitas sekitar 38 ppt. Berbedanya salinitas tersebut
dikarenakan masuknya dan bercampurnya air polihalin dan air dengan salinitas rendah
dalam hutan mangrove.
Ketersediaan

air

tawar

dan

konsentrasi

kadar

garam

(salinitas)

sangat

mempengaruhi keberlangsungan ekosistem mangrove. Ketersediaan air tawar tergantung
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dari: (a) frekuensi dan volume air dari sistem sungai dan irigasi dari darat, (b) frekuensi dan
volume air pertukaran pasang surut, dan (c) tingkat evaporasi ke atmosfir.
b. Pasokan Nutrien
Pasokan nutrien tidak semata-mata diproduksi secara langsung oleh ekosistem
mangrove, namun juga disuplai oleh sungai dan laut (Bengen dan Dutton, 2004). Nutrien
sangat dibutuhkan oleh mangrove untuk melangsungkan hidupnya. Dalam memelihara
produktivitasnya, ada dua hal yang sangat mempengaruhi konsentrasi relatif dan nisbah
(rasio) optimal dari nutrien: (1) frekuensi, jumlah dan lamanya penggenangan oleh air asin
atau air tawar, dan (2) dinamika sirkulasi internal dan kompleks detritus. Proses-proses
tersebut sangat mempengaruhi terhadap pasokan nutrien bagi ekosistem mangrove.
c. Substrat
Vegetasi mangrove umumnya tumbuh pada tanah lumpur, namun berberapa spesies
dapat tumbuh di tanah berpasir, koral, tanah berkerikil, dan tanah gambut (Kusmana et al.,
2008). Tanah mangrove mempunyai ciri-ciri selalu basah, mengandung garam, oksigen
rendah, dan kaya bahan organik. Pembentukan tanah mangrove dipengaruhi: (1) faktor fisik,
seperti transport nutrient oleh arus pasang surut dan aliran sungai; (2) faktor fisik-kimia,
seperti agregasi berbagai partikel; dan (3) faktor biotik, seperti produksi dan perombakan
bahan organik. Tanah mangrove tersusun atas pasir (sand), lumpur/ debu (silt) dan tanah liat
(clay) dengan komposisi berbeda-beda.
Karakteristik habitat yang menonjol di daerah hutan mangrove diantaranya adalah
jenis tanah berlumpur, berlempung atau berpasir, lahan tergenang air laut secara periodik,
kestabilan
substrat, rasio antara erosi dan perubahan letak sedimen diatur oleh velositas air tawar,
muatan sedimen, dinamika pasang-surut dan gerakan angin. Arti penting dari perubahan
sedimentasi terhadap spesies mangrove tergambar dari kemampuan hutan mangrove dalam
menahan

berbagai

akibat

yang

menimpa

ekosistemnya.

Pokok-pokok

perubahan

sedimentasi dalam ambang batas kritis meliputi: (1) penggumpalan sedimen yang diikuti
dengan kolonisasi oleh hutan mangrove; (2) nutrien, bahan pencemar dan endapan lumpur
yang dapat menyimpan nutrien dan menyaring bahan beracun (waste toxic).
d. Oksigen Terlarut
Oksigen terlarut sangat dibutuhkan oleh tumbuhan dan hewan yang berasosiasi
dengan mangrove dalam melangsungkan proses fotosintesis dan respirasi (Aksornkoae,
1993). Tanah mangrove umumnya berupa lumpur yang selalu jenuh air, sehingga hampir
tidak memiliki rongga udara untuk menyerap oksigen. Jumlah oksigen terlarut dalam
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perairan mangrove umumnya lebih rendah dari pada laut terbuka (Bengen dan Dutton,
2004).
Kandungan oksigen akan semakin rendah pada tempat yang memiliki bahan organik
berlebih, mengingat oksigen diserap untuk peruraian bahan organik, sehingga terbentuk
zona anoksik. Oksigen pada permukaan sedimen digunakan bakteri untuk mengurai bahan
organik dan respirasi (Aksornkoae, 1993). Oksigen ini diperoleh dari sirkulasi pasang-surut
dan pengaruh atmosfer.
Untuk mengatasi kekurangan oksigen, tumbuhan mangrove beradaptasi melaui
sistem perakaran yang khas. Sebagai contoh adalah Aegialitis spp. dan Sonneratia spp.
menyiasatinya dengan adanya pneumatofora. Kekurangan oksigen juga dipenuhi oleh
adanya lubang-lubang dalam tanah yang dibuat oleh hewan, misalnya kepiting. Konsentrasi
oksigen terlarut bervariasi menurut waktu, musim, kesuburan tanah, keanekaragaman
tumbuhan dan organisme akuatik. Konsentrasi oksigen terlarut harian tertinggi terjadi pada
siang hari dan terendah pada malam hari.
e. Pasang-surut Air Laut
Durasi pasang surut berpengaruh besar terhadap perubahan salinitas area mangrove
Aksornkoae (1993). Salinitas air meningkat pada saat pasang naik, dan menurun pada saat
pasang surut. Hal ini dapat membatasi zonasi dan distribusi spesies mangrove, terutama
distribusi horizontal (Kusmana et al., 2008). Indonesia pada umumnya memiliki tipe pasang
surut mixed semi diurnal tides yaitu dengan 2 kali pasang tertinggi dan 2 kali surut terendah
dalam sehari dengan posisi ketinggian yang tidak sama (Bengen dan Dutton, 2004).
Area pantai diantara pasang tertinggi highest high water spring tide (HHWST) dan
surut terendah low water spring tide (LLWST) atau yang disebut daerah intertidal. Adapun
daerah yang ada di tengah tengahnya mid tide level (MTL) sampai dengan HHWST
merupakan daerah pertumbuhan mangrove (Bengen dan Dutton, 2004). Pada area yang
selalu tergenang hanya R. mucronata yang tumbuh baik, sedang Bruguiera spp. dan
Xylocarpus spp. jarang mendominasi area ini. Pasang surut juga berpengaruh terhadap
perpindahan massa air tawar dan laut, sehingga mempengaruhi distribusi vertikal spesies
mangrove. Ekosistem mangrove yang tumbuh di daerah pasang harian memiliki struktur dan
kesuburan yang berbeda dari daerah semi-diurnal atau pasang campuran (Aksornkoae,
1993). Rentang pasang surut dapat mempengaruhi sistem perakaran mangrove. Di daerah
dengan rentang pasang yang lebar, pneumatofora dari Rhizophora spp., Sonneratia spp.,
dan Aegialitis spp. tumbuh lebih tinggi daripada di daerah yang rentangnya sempit.
Tomlinson (1986) dan UNEP (1994) dalam Bengen dan Dutton (2004) menyatakan
bahwa mangrove sejati terbatas pada daerah intertidal diantara muka laut saat neap tide dan
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spring tide. Apabila mangrove hidup dalam kondisi yang optimal misalnya didaerah delta
sungai, estuaria dan laguna, maka pohon mangrove bisa tumbuh mencapai 45 m sehingga
dapat memberikan manfaat ekonomi yang tinggi.

2.1.4

Dampak Kerusakan Ekosistem Mangrove
Kerusakan mangrove dapat disebabkan akibat pengalihan fungsi lahan maupun

proses alami, salah satu dampak rusaknya hutan mangrove yaitu dapat melepaskan CO2
yang telah tersimpan di dalam lumpur mangrove (CO2 akan dapat terlepas bebas ke udara).
Akibat rusaknya Hutan Mangrove diantaranya dapat menyebabkan :
1. Intrusi air laut yaitu, masuknya air laut ke arah daratan sampai mengakibatkan air
tawar menurun mutunya, bahkan menjadi payau atau asin. Dampak Intrusi air laut ini
sangat penting, karena air tawar yang tercemar intrusi air laut akan menyebabkan
keracunan bila diminum dan dapat merusak akar tanaman.
2. Penurunan Keanekaragaman hayati di wilayah pesisir, dengan rusaknya ekosistem
pesisir termasuk hutan mangrove maka tidak dapat lagi menjadi tempat bagi fauna
yang berlindung maupun singgah di hutan mangrove. Yang akan menyebabkan
menurunnya atau perginya fauna dan margasatwa yang terdapat dalam hutan
mangrove tersebut.
3. Peningkatan abrasi (pengikisan) pantai, salah satu penyebab abrasi pantai adalah
dengan berkurangnya / rusaknya akar – akar bakau (mangrove) yang menjadi
penahan hantaman ombak yang terjadi didaerah sepanjang pantai.
4. Turunnya sumber makanan , Akibat rusaknya Hutan Mangrove sebagai tempat
pemijah dan bertelur biota laut berakibat produksi tangkapan ikan menurun,
dikarenakan di sekitar mangrove yang lingkungannya terjaga dengan baik maka
banyak plankton yang hidup di sana namun bila hutan mangrove mengalami
kerusakan maka akan sulit ditemui plankton yang menjadi sumber makanan bagi
fauna yang membutuhkan dan berada di dalam hutan mangrove tersebut. Sehingga
hutan mangrove dapat berfungsi sebagai sumber makanan bagi fauna yang ada di
sekitar hutan mangrove tersebut. Stabilnya perairan di sekitar hutan mangrove juga
menjadikan hutan mangrove sebagai pemijah dan tempat bertelurnya biota laut
sehingga dapat terjadi regenerasi fauna, misalnya ikan. Hal tersebut akan
menyebabkan turunnya populasi ikan sehingga berdampak pada kurangnya
tangkapan ikan oleh nelayan,
5. Turunnya kemampuan ekosistem dalam menahan tiupan angin, gelombang air laut,
dengan rusaknya hutan mangrove yang diindikasikan berkurangnya jumlah
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tumbuhan yang berada di dalam ekosistem tersebut, maka kemampuan ekosistem
hutan mangrove dalam menahan tiupan angin dan terjangan gelombang laut juga
akan berkurang. Jumlah tumbuhan yang terdapat pada hutan mangrove berbanding
lurus dengan kemampuan hutan mangrove dalam menahan angin dan menahan
terjangan gelombang laut.
6. Peningkatan Pencemaran Pantai
Apabila hutan mangrove mengalami kerusakan, maka fungsi dari hutan mangrove
sebagai penyerap karbon juga akan berkurang atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Hal
tersebut akan menyebabkan CO2 tidak terserap oleh hutan mangrove dan akan langsung
berada pada atmosfer sehingga terjadi peningkatan pencemaran pantai.
2.1.5

Mangrove di kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya)
Kawasan Pamurbaya terletak pada koordinat : (70 15’ 19,60” LS - 70 17’ 13,25” LS

dan 1120 48’ 35,69”BT - 1120 48’ 40,72”BT). Kawasan mangrove pantai timur Surabaya
(Pamurbaya) berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah , termasuk pada Unit Pengembangan Wilayah III dan IV.
Unit pengembangan wilayah laut III adalah wilayah laut yang berada di perairan
bagian timur laut kota, di sekitar kawasan Tambak Wedi dan Kenjeran di Kecamatan
Kenjeran dan Kecamatan Bulak. Fungsi kegiatan utama unit pengembangan wilayah laut
III meliputi wisata bahari/laut, pengembangan pariwisata alam dan buatan, area
penangkapan dan budidaya perikanan dan alur pelayaran kapal nelayan.
Unit pengembangan wilayah laut IV adalah wilayah laut di perairan bagian timur kota,
di sekitar pantai timur di Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Rungkut
dan Kecamatan Gunung Anyar. Fungsi kegiatan utama unit pengembangan wilayah laut IV
meliputifungsi lindung dan rehabilitasi lingkungan laut, pengembangan pariwisata alam serta
sebagai area penangkapan dan budidaya perikanan.
Adapun wilayah yang termasuk kawasan pantai timur Surabaya:
1. Kecamatan Gunung Anyar (Kelurahan Gunung Anyar Tambak)
2. Kecamatan Rungkut (Kelurahan Medokan Ayu, dan Wonorejo)
3. Kecamatan Sukolilo (Kelurahan Keputih)
4. Kecamatan Mulyorejo (Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kalisari dan Kejawan Putih
Tambak)
5. Kecamatan Bulak (Kenjeran, dan Sukolilo Baru)
6. Kecamatan Kenjeran (Kelurahan Bulak Banteng, Tambak Wedi, dan Kedung Cowek)
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Gambar 2-3. Wilayah yang termasuk kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya)
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2.1.6

Mangrove di Kawasan Pantai Utara Surabaya (Panturbaya)
Daerah Pantai Utara Surabaya mempunyai panjang garis pantai ± 9 km dan luas

kawasan ± 1.000 ha. Kelurahan yang termasuk pantai utara adalah:
1. Kecamatan Benowo (Kelurahan Romokalisari, Tambak Oso Wilangun)
2. Kecamatan Asemrowo (Kelurahan Tambak Sarioso, Genting Kalianak)
3. Kecamatan Krembangan (Kelurahan Morokrembangan, Perak Barat)
4. Kecamatan Pabean Cantikan (Kelurahan Perak Utara)
5. Kecamatan Semampir (Kelurahan Ujung)

Kawasan mangrove pantai utara Surabaya (Panturbaya) berdasarkan

Peraturan

Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah , termasuk pada Unit
Pengembangan Wilayah I dan II.
Unit pengembangan wilayah laut I adalah wilayah laut yang berada di perairan
bagian utara kota, di kawasan Teluk Lamong di Kecamatan Benowo, Kecamatan Tandes
dan Kecamatan Asemrowo. Fungsi kegiatan utama unit pengembangan wilayah laut I
meliputi pengembangan pelabuhan dan alur pelayaran kapal besar.
Unit pengembangan wilayah laut II adalah wilayah

laut yang berada di perairan

bagian utara kota, di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak di Kecamatan Krembangan,
Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Kenjeran. Fungsi
kegiatan utama unit pengembangan wilayah laut II meliputi pelabuhan dan angkutan
penyeberangan, pangkalan pertahanan dan keamanan Angkatan Laut, industri perkapalan,
dan alur pelayaran kapal besar.
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Gambar 2-4. Wilayah yang termasuk kawasan Pantai Utara Surabaya (Panturbaya)

Gambar 2-5. Rencana pola ruang Kota Surabaya (Perda No. 12 Tahun 2014)
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BAB III
METODOLOGI
3.1

Waktu dan Tempat Pengambilan Data
Pengambilan data analisa vegetasi mangrove dilakukan selama 17 hari kerja pada

tanggal 04-28 April 2016 dan 02 Mei 2016. Adapun lokasi pengambilan data adalah di
wilayah Kecamatan Benowo (2 titik),

wilayah Kecamatan Asem Rowo (4 titik), wilayah

Kecamatan Rungkut (3 titik), wilayah Kecamatan Gununganyar (2 titik), wilayah Kecamatan
Mulyorejo (2 titik), dan wilayah Kecamatan Kenjeran (4 titik). Peta lokasi pengambilan data
dapat dilihat pada gambar 6, 7, dan 8.

Gambar 3-1. Lokasi pengambilan data analisa vegetasi mangrove wilayah Kecamatan
Benowo, dan Kecamatan Asem Rowo
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Gambar 3-2. Lokasi pengambilan data analisa vegetasi mangrove wilayah Kecamatan
Mulyorejo, dan Kecamatan Kenjeran

Gambar 3-3. Lokasi pengambilan data analisa vegetasi mangrove wilayah Kecamatan
Rungkut, dan Kecamatan Gunung Anyar
20
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Gambar 3-4. Peta keseluruhan lokasi sampling analisa vegetasi mangrove

3.2

Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan pengambilan data analisa vegetasi

mangrove adalah, GPS, meteran lapangan, meteran jahit, kertas newtop, dan alat tulis.

3.3

Cara Kerja

3.3.1

Identifikasi Mangrove
Pengamatan dan identifikasi mangrove dilakukan di lapangan dengan menggunakan

buku Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia (Noor, dkk, 2006), dan A Guide To The
Mangroves of Singapore I (Sivasothi and Peter, 2002).
3.3.2

Pengambilan Data Mangrove (Analisa Vegetasi)
Pada setiap wilayah kajian ditentukan stasiun-stasiun pengamatan secara konseptual

berdasarkan keterwakilan lokasi kajian. Pada setiap stasiun pengamatan, ditetapkan
transek-transek garis dari arah laut ke arah darat (tegak lurus garis pantai sepanjang zonasi
hutan mangrove yang terjadi) di daerah intertidal.

Gambar 3-5. Pemilihan lokasi dan posisi garis transek pada hutan mangrove

Pada saat pengambilan data, dibuat plot-plot (petak contoh) berukuran 10 x 10 meter
sepanjang garis transek. Jarak tiap plot adalah 10 x 10 meter. Plot dibuat berselang-seling
antara kanan dan kiri garis transek. Plot dibuat mulai dari tepi seaward hutan mangrove (tepi
luar mangrove, yaitu sisi yang berdekatan dengan laut). Untuk setiap plot (petak contoh),
dilakukan identifikasi jenis spesies kemudian pengukuran keliling batang setinggi dada (Girth
at Breast Height) untuk pohon (diameter > 4 cm) dengan menggunakan meteran jahit,
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dimana pengukuran keliling tersebut digunakan untuk menentukan diameter setinggi dada
(Diameter at Breast Height) atau dengan mengukur diameter secara langsung dengan
menggunakan jangka sorong.

A

B

Gambar 3-6. (A) Penentuan lingkar batang mangrove setinggi dada. (B) Penentuan lingkar
batang mangrove pada berbagai jenis batang mangrove.

Pengukuran keliling atau diameter akan sulit untuk beberapa bentuk dan
pertumbuhan pohon mangrove. Berikut merupakan prosedur yang dianjurkan untuk
melakukan pengukuran sesuai dengan gambar 8(a);
o

Ketika sistem percabangan di bawah tinggi dada, atau bertunas/bercabang dari
batang utama di tanah atau di atasnya, maka masing-masing cabang diukur sebagai
batang yang berbeda.

o

Ketika cabang dari batang setinggi dada atau sedikit di atasnya, pengukuran
keliling/diameter berada di bawah pembengkakan karena percabangan.

o

Ketika batang mempunyai akar tunjang seperti spesies dari Rhizophora, maka
pengukuran keliling/diameter 20 cm dari ketiak perakaran.

o

Ketika batang mengalami pembengkakan, bercabang, atau bentuk tidak normal pada
titik pengukuran, pengukuran dilakukan sedikit di atas atau di bawah hingga diperoleh
bentuk normal.
Pancang (Sapling) (D < 4 cm, tinggi > 1 m), diidentifikasi dan dihitung jumlah individu

tiap spesies dengan perhitungan langsung. Jika kerapatan sapling sangat tinggi dan
seragam, dapat digunakan subplot (5 x 5 meter, dimana merupakan ukuran minimum
subplot), dimana sisi sudut dari plot menjadi sisi sudut bagi subplot.
23

Semai (Seedling) (tinggi < 1 meter), diidentifikasi dan dihitung jumlah individu tiap
spesies secara langsung. Apabila kerapatan tinggi dan seragam dapat dibuat subplot seperti
perhitungan sapling.
Setelah proses pengambilan data selesai, proses selanjutnya adalah mencari nilai
kerapatan, frekuensi, penutupan dan nilai penting untuk tegakan pohon. Untuk kategori
sapling dan seedling, nilai penting diperoleh dari penjumlahan nilai kerapatan relatif (Kr) dan
frekuensi relatif (Fr) karena tidak dilakukan penghitungan nilai penutupan. Berikut
merupakan rumus untuk menghitung Frekuensi, kerapatan, penutupan dan INP :

Kerapatan
Dalam studi ekologi populasi, jumlah individu menjadi informasi dasar. Kelimpahan
(abundance) adalah jumlah individu dalam suatu area dan kerapatan (density) adalah jumlah
yang diekspresikan dalam per unit area atau unit volum. Sebagai contoh adalah 100 individu
dalam suatu area tertentu. Jika totalnya adalah 2.5 ha, maka kerapatan spesiesnya adalah
40 individu/ha.

Frekuensi
Frekuensi adalah jumlah suatu kejadian terjadi. Dalam berbagai studi, istilah
frekuensi mengindikasikan jumlah sampel dimana ditemui suatu spesies. Hal ini
diekspresikan sebagai proporsi dari jumlah pengambilan sampel yang terdapat suatu
spesies yang diteliti. Sebagai contoh, jika ditemukan 7 spesies dari 10 sampel maka
frekuensinya adalah 7/10. Karena frekuensi adalah sensitif untuk bentuk distribusi individu
maka sangat efektif untuk menjelaskan dan menguji suatu pola.
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Penutupan
Penutupan adalah proporsi dari wilayah yang ditempati dengan projeksi tegak lurus
ke tanah dari garis luar bagian atas tanaman dari sejumlah spesies tanaman. Atau dapat
digambarkan sebagai proporsi penutupan lahan oleh spesies yang mendiami dengan dilihat
dari atas. Penutupan dihitung sebagai area yang tertutup oleh spesies dibagi dengan
keseluruhan area habitat, misalnya spesies A mungkin menutupi 80 m2/ha.

Nilai Basal Area (BA) atau Luas Bidang Dasar (LBD) dapat diketahui dengan menggunakan
formulasi berikut;

dengan DBH adalah diameter setinggi dada (diameter of breast height).
Indeks Nilai penting
Indeks Nilai Penting (INP) ini digunakan untuk menetapkan dominasi suatu jenis
terhadap jenis lainnya atau dengan kata lain nilai penting menggambarkan kedudukan
ekologis suatu jenis dalam komunitas. Indeks Nilai Penting dihitung berdasarkan
penjumlahan nilai Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR) dan Penutupan Relatif
(CR), (Mueller-Dombois dan ellenberg, 1974; Soerianegara dan Indrawan, 2005).
Nilai penting adalah perkiraan pengaruh atau pentingya suatu spesies tanaman
dalam suatu komunitas. Nilai penting adalah penjumlahan dari kerapatan relatif, frekuensi
relatif dan penutupan relatif (diperkirakan dari basal area, penutupan basal atau luas tutupan
daun).

INP = Kr + Fr + Cr (Pohon)
INP = Kr + Fr

(Pancang dan Semai)
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Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 201 Tahun 2004 (KepMen
LH No. 201 Th. 2004), kriteria baku dan pedoman kerusakan mangrove diluar kawasan
konservasi didasarkan pada prosentase luas penutupan (coverage) dan kerapatan
mangrove yang hidup. Dari perhitungan penutupan dan kerapatan selanjutnya dapat
ditentukan status kondisi mangrove berdasarkan klasifikasi sebagai berikut;
Tabel 2-1. Kriteria Baku Kerusakan Mangrove
Kriteria
Baik

Rusak

Penutupan (%)

Kerapatan (pohon/ha)

≥ 75%

≥ 1500

Sedang

≥ 50% - < 75%

≥ 1000 - < 1500

Jarang

< 50%

< 1000

Sangat padat

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 201 Tahun 2004
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BAB IV
HASIL ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN
4.1

Analisa Data

4.11

Romokalsari 1
Koordinat

: 7012‟17.44”S - 112039‟39.20”E

Tanggal Survey

: 04 April 2017

Pada saat dilaksanakan survey mangrove, kondisi perairan sedang pasang, dan di
lokasi survey mangrove tidak ditemukan sampah, namun air laut berbau. Beberapa hewan
yang dijumpai di lokasi survey mangrove adalah burung-burung dari famili Ardeidae (Kuntul),
serta beberapa jenis ikan gelodok (Mudskipper). Jenis mangrove yang ditemukan adalah
Rhizophora stylosa, Sonneratia alba, Avicennia marina dan Avicennia alba.
Transek ditarik tegak lurus dari arah laut menuju darat. Pada transek kemudian
dibagi plot (kuadran) sebanyak 3 buah dengan luas masing-masing plot 10 m x10 m.

Tabel 4-1. Tabel Hasil Penghitungan Analisa Vegetasi Mangrove Romokalisari 1
No.
Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
4
Sonneratia alba
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia alba
2
Rhizophora stylosa
3
Sonneratia alba
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Rhizophora stylosa
Total
Keterangan:
ni
Ka
INP

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang
Bogem

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae
Sonneratiaceae

20.00
2.00
56.00
10.00
88.00

666.67
66.67
1866.67
333.33
2933.33

68.68
19.13
151.25
60.93
300.00

Api-api
Bakau/Tanjang
Bogem

Avicenniaceae
Rhizophoraceae
Sonneratiaceae

10.00
10.00
2.00
22.00

1333.33
1333.33
266.67
2933.33

78.79
95.45
25.76
200.00

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

58.00
58.00

193333.33
193333.33

200.00
200.00

: Jumlah spesies i
: Kerapatan absolut (jumlah pohon spesies i tiap satuan luas)
: Indeks Nilai Penting (menggambarkan kedudukan ekologis suatu spesies dalam komunitas)
: Baik-Sangat Padat (≥ 1500 pohon/ha)
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INP

4.1.2

Romokalisari 2
Koordinat

: 7012‟45.92”S - 112039‟49.89”E

Tanggal Survey

: 05 April 2017

Pada saat dilaksanakan survey mangrove, kondisi perairan sedang pasang, keruh
dan sedikit berbau, tetapi di lokasi survey mangrove tidak ditemukan sampah. Beberapa
hewan yang dijumpai di lokasi survey mangrove adalah burung-burung dari famili Ardeidae
(keluarga kuntul) serta kepiting bakau. Jenis mangrove yang ditemukan adalah Rhizophora
stylosa, Avicennia alba, dan Sonneratia alba.
Transek ditarik tegak lurus dari arah laut menuju darat. Pada transek kemudian
dibagi plot (kuadran) sebanyak 3 buah dengan luas masing-masing plot 10 m x10 m.

Tabel 4-2. Tabel Hasil Penghitungan Analisa Vegetasi Mangrove Romokalisari 2
No.
Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Rhizophora stylosa
3
Sonneratia alba
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia alba
2
Rhizophora stylosa
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia alba
2
Rhizophora stylosa
3
Sonneratia alba
Total
Keterangan:
ni
Ka
INP

Nama Indonesia
Api-api
Bakau/Tanjang
Bogem

Famili

ni

Ka

Avicenniaceae
Rhizophoraceae
Sonneratiaceae

13.00
34.00
5.00

433.33
1133.33
166.67

69.84
158.49
71.67

52.00

1733.33

300.00

Api-api
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
Rhizophoraceae

6.00
10.00
16.00

800.00
1333.33
2133.33

87.50
112.50
200.00

Api-api
Bakau/Tanjang
Bogem

Avicenniaceae
Rhizophoraceae
Sonneratiaceae

1.00
41.00
7.00
49.00

3333.33
136666.67
23333.33
163333.33

22.04
143.67
34.29
200.00

: Jumlah spesies i
: Kerapatan absolut (jumlah pohon spesies i tiap satuan luas)
: Indeks Nilai Penting (menggambarkan kedudukan ekologis suatu spesies dalam komunitas)
: Baik-Sangat Padat (≥ 1500 pohon/ha)
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INP

4.1.3

Tambak Langon 1
Koordinat

: 7013‟6.30”S - 112040‟7.30”E

Tanggal Survey

: 05 April 2017

Pada saat dilaksanakan survey mangrove, kondisi perairan sedang pasang, di lokasi
survey mangrove banyak ditemukan sampah, banyak ditemukan pohon mangrove yang
mati. Beberapa hewan yang dijumpai di lokasi survey mangrove adalah burung-burung dari
famili Ardeidae (keluarga kuntul). Jenis mangrove yang ditemukan adalah Rhizophora
stylosa, Avicennia marina, dan Avicennia alba.
Transek ditarik tegak lurus dari arah laut menuju darat. Pada transek kemudian
dibagi plot (kuadran) sebanyak 3 buah dengan luas masing-masing plot 10 m x10 m.

Tabel 4-3. Tabel Hasil Penghitungan Analisa Vegetasi Mangrove Tambak Langon 1
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total
Keterangan:
ni
Ka
INP

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

INP

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae

15.00
14.00
4.00
33.00

500.00
466.67
133.33
1100.00

142.11
130.09
27.80
300.00

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae

18.00
1.00
20.00
39.00

2400.00
133.33
2666.67
5200.00

79.49
19.23
101.28
200.00

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae

9.00
4.00
13.00
26.00

30000.00
13333.33
43333.33
86666.67

59.62
40.38
100.00
200.00

: Jumlah spesies i
: Kerapatan absolut (jumlah pohon spesies i tiap satuan luas)
: Indeks Nilai Penting (menggambarkan kedudukan ekologis suatu spesies dalam komunitas)
: Baik-Sedang (≥ 1500 - < 1000 pohon/ha)
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4.1.4

Tambak Langon 2
Koordinat

: 7013‟6.30”S - 112040‟7.30”E

Tanggal Survey

: 06 April 2017

Pada saat dilaksanakan survey mangrove, kondisi perairan sedang pasang dan
keruh. Kondisi lokasi survey mangrove masih sama seperti kondisi pemantauan tahun 2016,
masih ditemukan patok (tiang pancang), serta sesek (anyaman bambu) yang digunakan
untuk proses pengurukan. Sehingga lokasi survey tidak dapat diakses. Berikut foto kondisi
lokasi survey:

*Terdapat aktifitas pekerjaan menggunakan excavator di area belakang mangrove
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4.1.5

Greges 1
Koordinat

: 7013‟24.30”S - 112040‟32.00”E

Tanggal Survey

: 10 April 2017

Pada saat dilaksanakan survey mangrove, kondisi perairan sedang pasang dan
keruh, di lokasi survey mangrove tidak ditemukan sampah. Beberapa hewan yang dijumpai
di

lokasi

survey

mangrove

adalah

burung-burung

dari famili

Ardeidae

(Kuntul),

Threskiornithidae (Ibis), dan Anatidae (Itik). Jenis mangrove yang ditemukan adalah
Rhizophora apiculata, Rhizophora stylosa Avicennia marina, Avicennia alba, Sonneratia
alba, Bruguiera gymnorrhiza, Excoearia agallocha.
Transek ditarik tegak lurus dari arah laut menuju darat. Pada transek kemudian
dibagi plot (kuadran) sebanyak 3 buah dengan luas masing-masing plot 10 m x10 m.

Tabel 4-4. Tabel Hasil Penghitungan Analisa Vegetasi Mangrove Greges 1
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Bruguiera gymnorrhiza
4
Excoecaria agallocha
5
Rhizophora apiculata
6
Rhizophora stylosa

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

INP

Api-api
Api-api putih
Tanjang merah
Kayu wuta
Bakau minyak
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae
Euphorbiaceae
Rhizophoraceae
Rhizophoraceae

5.00
17.00
2.00
1.00
20.00
24.00

166.67
566.67
66.67
33.33
666.67
800.00

17.40
60.90
12.62
10.54
59.58
63.15

7
Sonneratia alba
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora apiculata
4
Rhizophora stylosa
Total

Bogem

Sonneratiaceae

13.00
82.00

433.33
2733.33

75.81
300.00

Api-api
Api-api putih
Bakau minyak
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae
Rhizophoraceae

5.00
36.00
3.00
12.00
56.00

666.67
4800.00
400.00
1600.00
7466.67

25.60
114.29
22.02
38.10
200.00
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Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora apiculata
4
Rhizophora stylosa
Total
Keterangan:
ni
Ka
INP

4.1.6

Api-api
Api-api putih
Bakau minyak
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae
Rhizophoraceae

7.00
4.00
2.00
4.00
17.00

23333.33
13333.33
6666.67
13333.33
56666.67

81.18
43.53
31.76
43.53
200.00

: Jumlah spesies i
: Kerapatan absolut (jumlah pohon spesies i tiap satuan luas)
: Indeks Nilai Penting (menggambarkan kedudukan ekologis suatu spesies dalam komunitas)
: Baik-Sangat Padat (≥ 1500 pohon/ha)

Greges 2
Koordinat

: 7013‟34.60”S - 112041‟8.60”E

Tanggal Survey

: 10 April 2017

Pada saat dilaksanakan survey mangrove, kondisi perairan sedang pasang, di lokasi
survey mangrove tidak ditemukan sampah. Beberapa hewan yang dijumpai di lokasi survey
mangrove adalah burung-burung dari famili Ardeidae (Kuntul). Jenis mangrove yang
ditemukan adalah Rhizophora stylosa.
Transek ditarik tegak lurus dari arah laut menuju darat. Pada transek kemudian
dibagi plot (kuadran) sebanyak 2 buah dengan luas masing-masing plot 10 m x10 m.
Tabel 4-5. Tabel Hasil Penghitungan Analisa Vegetasi Mangrove Greges 2
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Rhizophora stylosa
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Rhizophora stylosa
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Rhizophora stylosa
Total
Keterangan:
ni
Ka
INP

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

INP

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

24.00
24.00

1200.00
1200.00

300.00
300.00

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

4.00
4.00

800.00
800.00

200.00
200.00

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

2.00
2.00

10000.00
10000.00

200.00
200.00

: Jumlah spesies i
: Kerapatan absolut (jumlah pohon spesies i tiap satuan luas)
: Indeks Nilai Penting (menggambarkan kedudukan ekologis suatu spesies dalam komunitas)
: Baik-Sedang (≥ 1500 - < 1000 pohon/ha)
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4.1.7

Tambak Wedi 1
Koordinat

: 7011‟51.70”S - 112046‟1.10”E

Tanggal Survey

: 12 April 2017

Pada saat dilaksanakan survey mangrove, kondisi perairan sedang pasang, di lokasi
survey mangrove banyak ditemukan sampah. Beberapa hewan yang dijumpai di lokasi
survey mangrove adalah burung-burung dari famili Ardeidae (Kuntul). Jenis mangrove yang
ditemukan adalah Rhizophora stylosa, Avicennia alba dan Avicennia marina.
Transek ditarik tegak lurus dari arah laut menuju darat. Pada transek kemudian
dibagi plot (kuadran) sebanyak 3 buah dengan luas masing-masing plot 10 m x10 m.
Tabel 4-6. Tabel Hasil Penghitungan Analisa Vegetasi Mangrove Tambak Wedi 1
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia marina
2
Bruguiera cylindrica
3
Bruguiera gymnorrhiza
4
Rhizophora stylosa
5
Sonneratia alba
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia marina
2
Bruguiera gymnorrhiza
3
Rhizophora stylosa
4
Sonneratia alba
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia marina
2
Rhizophora stylosa

Nama Indonesia

Famili

Api-api putih
Tanjang putih
Tanjang merah
Bakau/Tanjang
Bogem

Avicenniaceae
28.00
Rhizophoraceae 5.00
Rhizophoraceae 2.00
Rhizophoraceae 22.00
Sonneratiaceae 20.00
77.00

933.33 109.21
166.67 20.80
66.67 14.33
733.33 108.82
666.67 46.84
2566.67 300.00

Api-api putih
Tanjang merah
Bakau/Tanjang
Bogem

Avicenniaceae
21.00
Rhizophoraceae 1.00
Rhizophoraceae 3.00
Sonneratiaceae
4.00
29.00

2800.00 122.41
133.33 20.11
400.00 27.01
533.33 30.46
3866.67 200.00

Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
34.00 113333.33 106.67
Rhizophoraceae 5.00 16666.67 33.33

3

Bogem

Sonneratiaceae

Sonneratia alba

Total
Keterangan:
ni
Ka
INP

ni

21.00

Ka

70000.00

INP

60.00

60.00 200000.00 200.00

: Jumlah spesies i
: Kerapatan absolut (jumlah pohon spesies i tiap satuan luas)
: Indeks Nilai Penting (menggambarkan kedudukan ekologis suatu spesies dalam komunitas)
: Baik-Sangat Padat (≥ 1500 pohon/ha)
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4.1.8

Tambak Wedi 2
Koordinat
Tanggal Survey

: 7012‟24.53”S - 112046‟30.08”E
: 13 April 2017

Pada saat dilaksanakan survey mangrove, kondisi perairan sedang pasang, di lokasi
survey mangrove banyak ditemukan sampah. Beberapa hewan yang dijumpai di lokasi
survey mangrove adalah burung-burung dari famili Ardeidae (Kuntul). Jenis mangrove yang
ditemukan adalah Rhizophora stylosa, Avicennia marina, dan Avicennia alba.
Transek ditarik tegak lurus dari arah laut menuju darat. Pada transek kemudian
dibagi plot (kuadran) sebanyak 3 buah dengan luas masing-masing plot 10 m x10 m.
Tabel 4-7. Tabel Hasil Penghitungan Analisa Vegetasi Mangrove Tambak Wedi 2
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia marina
2
Rhizophora stylosa
3
Sonneratia alba
Total

Nama Indonesia

Famili

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae

3.00
22.00
20.00
45.00

100.00 45.84
733.33 135.82
666.67 118.34
1500.00 300.00

Api-api putih
Bakau/Tanjang
Bogem

Avicenniaceae
Rhizophoraceae
Sonneratiaceae

9.00
24.00
3.00
36.00

1200.00 58.33
3200.00 116.67
400.00 25.00
4800.00 200.00

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae

8.00 26666.67 54.39
15.00 50000.00 72.81
15.00 50000.00 72.81
38.00 126666.67 200.00

Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia alba
Api-api
2
Avicennia marina
Api-api putih
3
Rhizophora stylosa
Bakau/Tanjang
Total
Keterangan:
ni
Ka
INP

ni

Ka

: Jumlah spesies i
: Kerapatan absolut (jumlah pohon spesies i tiap satuan luas)
: Indeks Nilai Penting (menggambarkan kedudukan ekologis suatu spesies dalam komunitas)
: Baik-Sangat Padat (≥ 1500 pohon/ha)
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4.1.9

Kenjeran 1
Koordinat

: 7015‟13.35”S - 112049‟10.91”E

Tanggal Survey

: 17 April 2017

Pada saat dilaksanakan survey mangrove, kondisi perairan sedang pasang, di lokasi
survey mangrove banyak ditemukan sampah. Beberapa hewan yang dijumpai di lokasi
survey mangrove adalah burung-burung dari famili Ardeidae (Kuntul). Jenis mangrove yang
ditemukan adalah Avicennia marina.
Transek ditarik tegak lurus dari arah laut menuju darat. Pada transek kemudian
dibagi plot (kuadran) sebanyak 3 buah dengan luas masing-masing plot 10 m x10 m.
Tabel 4-8. Tabel Hasil Penghitungan Analisa Vegetasi Mangrove Kenjeran 1
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia marina
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia marina
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia marina
Total
Keterangan:
ni
Ka
INP

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

Api-api putih

Avicenniaceae

50.00
50.00

1666.67 300.00
1666.67 300.00

Api-api putih

Avicenniaceae

22.00
22.00

2933.33 200.00
2933.33 200.00

Api-api putih

Avicenniaceae

17.00 56666.67 200.00
17.00 56666.67 200.00

: Jumlah spesies i
: Kerapatan absolut (jumlah pohon spesies i tiap satuan luas)
: Indeks Nilai Penting (menggambarkan kedudukan ekologis suatu spesies dalam komunitas)
: Baik-Sangat Padat (≥ 1500 pohon/ha)
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4.1.10 Kenjeran 2
Koordinat

: 7015‟29.50”S 112049‟38.07”E

Tanggal Survey

: 18 April 2017

Pada saat dilaksanakan survey mangrove, kondisi perairan sedang pasang, di lokasi
survey mangrove banyak ditemukan sampah. Beberapa hewan yang dijumpai di lokasi
survey mangrove adalah burung-burung dari famili Ardeidae (Kuntul). Jenis mangrove yang
ditemukan adalah Avicennia marina.
Transek ditarik tegak lurus dari arah laut menuju darat. Pada transek kemudian
dibagi plot (kuadran) sebanyak 3 buah dengan luas masing-masing plot 10 m x10 m.
Tabel 4-9. Tabel Hasil Penghitungan Analisa Vegetasi Mangrove Kenjeran 2
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia marina
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia marina
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia marina
Total
Keterangan:
ni
Ka
INP

Nama Indonesia

Famili

Api-api putih

Avicenniaceae

ni

Ka

INP

18.00

600.00

300.00

18.00

600.00 300.00

Api-api putih

Avicenniaceae

76.00 10133.33 200.00
76.00 10133.33 200.00

Api-api putih

Avicenniaceae

18.00 60000.00 200.00
18.00 60000.00 200.00

: Jumlah spesies i
: Kerapatan absolut (jumlah pohon spesies i tiap satuan luas)
: Indeks Nilai Penting (menggambarkan kedudukan ekologis suatu spesies dalam komunitas)
: Rusak-Jarang (< 1000 pohon/ha)
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4.1.11 Keputih 1
Koordinat

: 7017‟36.96”S - 112050‟46.48”E

Tanggal Survey

: 19 April 2017

Pada saat dilaksanakan survey mangrove, kondisi perairan sedang pasang, di lokasi
survey mangrove banyak ditemukan sampah. Beberapa hewan yang dijumpai di lokasi
survey mangrove adalah burung-burung dari famili Ardeidae (Kuntul), dan famili
Scolopacidae (Gajahan), serta beberapa jenis ikan gelodok (Mudskipper). Jenis mangrove
yang ditemukan adalah Avicennia marina, dan Avicennia alba.
Transek ditarik tegak lurus dari arah laut menuju darat. Pada transek kemudian
dibagi plot (kuadran) sebanyak 3 buah dengan luas masing-masing plot 10 m x10 m.
Tabel 4-10. Tabel Hasil Penghitungan Analisa Vegetasi Mangrove Keputih 1
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia marina
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia marina
Total
Keterangan:
ni
Ka
INP

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

Api-api
Api-api putih

Avicenniaceae
Avicenniaceae

6.00
61.00
67.00

200.00
43.11
2033.33 256.89
2233.33 300.00

Api-api putih

Avicenniaceae

24.00
24.00

3200.00 200.00
3200.00 200.00

Api-api putih

Avicenniaceae

25.00 83333.33 200.00
25.00 83333.33 200.00

: Jumlah spesies i
: Kerapatan absolut (jumlah pohon spesies i tiap satuan luas)
: Indeks Nilai Penting (menggambarkan kedudukan ekologis suatu spesies dalam komunitas)
: Baik-Sangat Padat (≥ 1500 pohon/ha)
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4.1.12 Keputih 2
Koordinat

: 7017‟42.82”S - 112050‟47.84”E

Tanggal Survey

: 20 April 2017

Pada saat dilaksanakan survey mangrove, kondisi perairan sedang pasang, di lokasi
survey mangrove banyak ditemukan sampah. Beberapa hewan yang dijumpai di lokasi
survey mangrove adalah burung-burung dari famili Ardeidae (Kuntul), serta beberapa jenis
ikan gelodok (Mudskipper). Jenis mangrove yang ditemukan adalah Avicennia marina, dan
Avicennia alba.
Transek ditarik tegak lurus dari arah laut menuju darat. Pada transek kemudian
dibagi plot (kuadran) sebanyak 3 buah dengan luas masing-masing plot 10 m x10 m.
Tabel 4-11. Tabel Hasil Penghitungan Analisa Vegetasi Mangrove Keputih 2
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
Total
Keterangan:
ni
Ka
INP

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

Api-api
Api-api putih

Avicenniaceae
Avicenniaceae

15.00
31.00
46.00

500.00 125.22
1033.33 174.78
1533.33 300.00

Api-api
Api-api putih

Avicenniaceae
Avicenniaceae

8.00
5.00
13.00

1066.67 111.54
666.67
88.46
1733.33 200.00

Api-api
Api-api putih

Avicenniaceae
Avicenniaceae

55.00 183333.33 153.97
8.00 26666.67
46.03
63.00 210000.00 200.00

: Jumlah spesies i
: Kerapatan absolut (jumlah pohon spesies i tiap satuan luas)
: Indeks Nilai Penting (menggambarkan kedudukan ekologis suatu spesies dalam komunitas)
: Baik-Sangat Padat (≥ 1500 pohon/ha)
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4.1.13 Wonorejo 1
Koordinat

: 7018‟29.55”S - 112050‟43.38”E

Tanggal Survey

: 25 April 2017

Pada saat dilaksanakan survey mangrove, kondisi perairan sedang pasang, di lokasi
survey mangrove banyak ditemukan sampah. Beberapa hewan yang dijumpai di lokasi
survey mangrove adalah burung-burung dari famili Ardeidae (Kuntul), serta beberapa jenis
ikan gelodok (Mudskipper). Jenis mangrove yang ditemukan adalah Rhizophora stylosa,
Avicennia marina, dan Xylocarpus moluccensis.
Transek ditarik tegak lurus dari arah laut menuju darat. Pada transek kemudian
dibagi plot (kuadran) sebanyak 3 buah dengan luas masing-masing plot 10 m x10 m.
Tabel 4-12. Tabel Hasil Penghitungan Analisa Vegetasi Mangrove Wonorejo 1
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia marina
2
Xylocarpus moluccensis
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia marina
2
Rhizophora stylosa
3
Xylocarpus moluccensis
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia marina
2
Rhizophora stylosa
Total
Keterangan:
ni
Ka
INP

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

Api-api putih
Nyirih

Avicenniaceae
Meliaceae

42.00
4.00
46.00

1400.00 261.25
133.33 38.75
1533.33 300.00

Api-api putih
Bakau/Tanjang
Nyirih

Avicenniaceae
11.00
Rhizophoraceae 32.00
Meliaceae
8.00
51.00

1466.67 50.14
4266.67 105.60
1066.67 44.26
6800.00 200.00

Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
9.00 30000.00 73.33
Rhizophoraceae 18.00 60000.00 126.67
27.00 90000.00 200.00

: Jumlah spesies i
: Kerapatan absolut (jumlah pohon spesies i tiap satuan luas)
: Indeks Nilai Penting (menggambarkan kedudukan ekologis suatu spesies dalam komunitas)
: Baik-Sangat Padat (≥ 1500 pohon/ha)
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4.1.14 Wonorejo 2
Koordinat

: 7018‟42.06”S - 112050‟39.08”E

Tanggal Survey

: 26 April 2017

Pada saat dilaksanakan survey mangrove, kondisi perairan sedang pasang, di lokasi
survey mangrove banyak ditemukan sampah kulit kerang. Beberapa hewan yang dijumpai di
lokasi survey mangrove adalah burung-burung dari famili Ardeidae (Kuntul) , serta beberapa
jenis ikan gelodok (Mudskipper). Jenis mangrove yang ditemukan adalah Avicennia alba,
dan Avicennia marina.
Transek ditarik tegak lurus dari arah laut menuju darat. Pada transek kemudian
dibagi plot (kuadran) sebanyak 3 buah dengan luas masing-masing plot 10 m x10 m.
Tabel 4-13. Tabel Hasil Penghitungan Analisa Vegetasi Mangrove Wonorejo 2
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia marina
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia marina
Total
Keterangan:
ni
Ka
INP

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

Api-api
Api-api putih

Avicenniaceae
Avicenniaceae

8.00
76.00
84.00

266.67 39.99
2533.33 260.01
2800.00 300.00

Api-api putih

Avicenniaceae

12.00
12.00

1600.00 200.00
1600.00 200.00

Api-api putih

Avicenniaceae

16.00 53333.33 200.00
16.00 53333.33 200.00

: Jumlah spesies i
: Kerapatan absolut (jumlah pohon spesies i tiap satuan luas)
: Indeks Nilai Penting (menggambarkan kedudukan ekologis suatu spesies dalam komunitas)
: Baik-Sangat Padat (≥ 1500 pohon/ha)
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4.1.15 Wonorejo 3
Koordinat

: 7018‟57.16”S - 112050‟34.65”E

Tanggal Survey

: 27 April 2017

Pada saat dilaksanakan survey mangrove, kondisi perairan sedang pasang, di lokasi
survey mangrove banyak ditemukan sampah pada akar mangrove. Beberapa hewan yang
dijumpai di lokasi survey mangrove adalah burung-burung dari famili Ardeidae (Kuntul), serta
beberapa jenis ikan gelodok (Mudskipper). Jenis mangrove yang ditemukan adalah
Rhizophora stylosa, Avicennia marina, Avicennia alba, dan Sonneratia alba.
Transek ditarik tegak lurus dari arah laut menuju darat. Pada transek kemudian
dibagi plot (kuadran) sebanyak 3 buah dengan luas masing-masing plot 10 m x10 m.
Tabel 4-14. Tabel Hasil Penghitungan Analisa Vegetasi Mangrove Wonorejo 3
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
4
Sonneratia alba
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia marina
2
Rhizophora stylosa
Total
Keterangan:
ni
Ka
INP

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang
Bogem

Avicenniaceae
9.00
Avicenniaceae
17.00
Rhizophoraceae 9.00
Sonneratiaceae
1.00
36.00

300.00 79.26
566.67 105.91
300.00 76.96
33.33 37.88
1200.00 300.00

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae

933.33 96.67
400.00 45.00
666.67 58.33
2000.00 200.00

Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
7.00 23333.33 74.51
Rhizophoraceae 10.00 33333.33 125.49
17.00 56666.67 200.00

7.00
3.00
5.00
15.00

: Jumlah spesies i
: Kerapatan absolut (jumlah pohon spesies i tiap satuan luas)
: Indeks Nilai Penting (menggambarkan kedudukan ekologis suatu spesies dalam komunitas)
: Baik-Sedang (≥ 1500 - < 1000 pohon/ha)
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4.1.16 Gununganyar 1
Koordinat

: 7019‟39.83”S - 112049‟58.42”E

Tanggal Survey

: 02 Mei 2017

Pada saat dilaksanakan survey mangrove, kondisi perairan sedang pasang, di lokasi
survey mangrove banyak ditemukan sampah yang didominasi limbah industri sandal dan
sampah domestik. Beberapa hewan yang dijumpai di lokasi survey mangrove adalah
burung-burung dari famili Ardeidae (Kuntul), dan famili Scolopacidae (Gajahan), serta
beberapa jenis ikan gelodok (Mudskipper). Jenis mangrove yang ditemukan adalah
Rhizophora stylosa, Avicennia alba, dan Avicennia marina.
Transek ditarik tegak lurus dari arah laut menuju darat. Pada transek kemudian
dibagi plot (kuadran) sebanyak 3 buah dengan luas masing-masing plot 10 m x10 m.

Tabel 4-15. Tabel Hasil Penghitungan Analisa Vegetasi Mangrove Gunung Anyar 1
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Rhizophora stylosa
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total
Keterangan:
ni
Ka
INP

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
7.00
Avicenniaceae
25.00
Rhizophoraceae 45.00
77.00

233.33
39.63
833.33 137.98
1500.00 122.39
2566.67 300.00

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae 31.00
31.00

4133.33 200.00
4133.33 200.00

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
11.00
36666.67
58.33
Avicenniaceae
17.00
56666.67 101.52
Rhizophoraceae 5.00
16666.67
40.15
33.00 110000.00 200.00

: Jumlah spesies i
: Kerapatan absolut (jumlah pohon spesies i tiap satuan luas)
: Indeks Nilai Penting (menggambarkan kedudukan ekologis suatu spesies dalam komunitas)
: Baik-Sangat Padat (≥ 1500 pohon/ha)
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4.1.17 Gununganyar 2
Koordinat

: 7019‟56.89”S - 112049‟53.95”E

Tanggal Survey

: 03 Mei 2017

Pada saat dilaksanakan survey mangrove, kondisi perairan sedang pasang, di lokasi
survey mangrove banyak ditemukan sampah. Beberapa hewan yang dijumpai di lokasi
survey mangrove adalah burung-burung dari famili Ardeidae (Kuntul), serta beberapa jenis
ikan gelodok (Mudskipper). Jenis mangrove yang ditemukan adalah Rhizophora stylosa,
Avicennia alba, dan Avicennia marina.
Transek ditarik tegak lurus dari arah laut menuju darat. Pada transek kemudian
dibagi plot (kuadran) sebanyak 4 buah dengan luas masing-masing plot 10 m x10 m.
Tabel 4-16. Tabel Hasil Penghitungan Analisa Vegetasi Mangrove Gunung Anyar 2
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total
Keterangan:
ni
Ka
INP

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

Api-api
Api-api putih

Avicenniaceae
Avicenniaceae

10.00
66.00
76.00

333.33 55.53
2200.00 244.47
2533.33 300.00

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
6.00
Avicenniaceae
45.00
Rhizophoraceae 30.00
81.00

800.00 27.41
6000.00 95.56
4000.00 77.04
10800.00 200.00

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
11.00 36666.67 46.40
Avicenniaceae
14.00 46666.67 71.17
Rhizophoraceae 12.00 40000.00 82.43
37.00 123333.33 200.00

: Jumlah spesies i
: Kerapatan absolut (jumlah pohon spesies i tiap satuan luas)
: Indeks Nilai Penting (menggambarkan kedudukan ekologis suatu spesies dalam komunitas)
: Baik-Sangat Padat (≥ 1500 pohon/ha)
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4.2

Pembahasan

4.2.1

Komposisi dan Struktur Vegetasi Mangrove
Hasil analisa data vegetasi mangrove dari lokasi sampling pada kawasan pantai

utara Kota Surabaya yang disampling menggunakan metode transek kuadran, pada 6 titik
berbeda, diperoleh jenis dan komposisi vegetasi mangrove terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4-17. Komposisi Famili dan Spesies Mangrove yang Ditemukan pada Lokasi Sampling
pada Kawasan Pantai Utara Kota Surabaya
No.

Jenis

Famili

Rom. 1

Rom. 2

TL 1

TL 2

Greg. 1

Greg. 2

√

−

√

−

√

−

√

−

√

−

√

√

1

Avicennia alba

Avicenniaceae

√

√

√

2

Avicennia marina

Avicenniaceae

√

−

√

3

Bruguiera gymnorrhiza

Rhizophoraceae

−

−

−

4

Excoecaria agallocha

Euphorbiaceae

−

−

−

5

Rhizophora apiculata

Rhizophoraceae

−

−

−

6

Rhizophora stylosa

Rhizophoraceae

√

√

√

7

Sonneratia alba

Sonneratiaceae

√

√

−

√

−

4

3

3

7

1

Total

Tidak
dapat
diakses
untuk
survey

Keterangan:
√

: Ada

−

: Tidak Ada

Pada Tabel 18, terlihat bahwa lokasi sampling kawasan pantai utara Kota Surabaya dengan
jumlah spesies mangrove terbanyak adalah Greges 1 (7 spesies), sedangkan dengan jumlah
spesies mangrove paling sedikit adalah Greges 2 (1 spesies).
Hasil analisa data vegetasi mangrove dari lokasi sampling pada kawasan pantai timur
Kota Surabaya yang disampling menggunakan metode transek kuadran, pada 11 titik
berbeda, diperoleh jenis dan komposisi vegetasi mangrove terlihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 4-18. Komposisi Famili dan Spesies Mangrove yang Ditemukan pada Lokasi Sampling
pada Kawasan Pantai Timur Kota Surabaya
No.

Jenis

Famili

1
2
3
4
5
6
7

Avicennia alba
Avicennia marina
Bruguiera cylindrica
Bruguiera gymnorrhiza
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba
Xylocarpus moluccensis

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae
Rhizophoraceae
Rhizophoraceae
Sonneratiaceae
Meliaceae

Total

TW 1 TW 2 Kenj. 1 Kenj. 2 Kep. 1 Kep. 2
−
√
√
√
√
√
−

√
√
−
−
√
√
−

−
√
−
−
−
−
−

−
√
−
−
−
−
−

√
√
−
−
−
−
−

√
√
−
−
−
−
−

5

4

1

1

2

2

Keterangan:
√
: Ada
−
: Tidak Ada
Lanjutan Tabel 4-18. Komposisi Famili dan Spesies Mangrove yang Ditemukan pada Lokasi
Sampling pada Kawasan Pantai Timur Kota Surabaya
No.

Jenis

Famili

Won. 1

Won. 2

Won. 3

GA 1

GA 2

1
2
3
4
5
6
7

Avicennia alba
Avicennia marina
Bruguiera cylindrica
Bruguiera gymnorrhiza
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba
Xylocarpus moluccensis

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae
Rhizophoraceae
Rhizophoraceae
Sonneratiaceae
Meliaceae

−
√
−
−
√
−
√

√
√
−
−
−
−
−

√
√
−
−
√
√
−

√
√
−
−
√
−
−

√
√
−
−
√
−
−

3

2

4

3

3

Total
Keterangan:
√
: Ada
−
: Tidak Ada

Pada Tabel 19, terlihat bahwa lokasi sampling kawasan pantai timur Kota Surabaya
dengan jumlah spesies mangrove terbanyak adalah Tambak Wedi 1 (5 spesies), sedangkan
dengan jumlah spesies mangrove paling sedikit adalah Kenjeran 1 dan 2 (1 spesies).
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4.2.2

Analisa Jenis Vegetasi Mangrove

Tabel 4-19. Kelimpahan(1), Kerapatan(2), dan Indek Nilai Penting(3) Spesies Mangrove
Kategori Pohon Kawasan Pantai Utara Kota Surabaya
Lokasi Sampling

No.

Spesies

Famil

Ni

Ka

INP

Rom. 1

1
2
3
4
Total

Avicennia alba
Avicennia marina
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae
Sonneratiaceae

20.00
2.00
56.00
10.00
88.00

666.67
66.67
1866.67
333.33
2933.33

68.68
19.13
151.25
60.93
300.00

Rom. 2

1
Avicennia alba
2
Rhizophora stylosa
3
Sonneratia alba
Total

Avicenniaceae
Rhizophoraceae
Sonneratiaceae

13.00
34.00
5.00
52.00

433.33
1133.33
166.67
1733.33

69.84
158.49
71.67
300.00

T. Langon 1

1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae

15.00
14.00
4.00
33.00

500.00
466.67
133.33
1100.00

142.11
130.09
27.80
300.00

T. Langon 2

"Lokasi tidak dapat diakses untuk suvey, karena terdapat patok"

Greges 1

1
2
3
4
5
6
7
Total

Greges 2

1
Rhizophora stylosa
Total
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Avicennia alba
Avicennia marina
Bruguiera gymnorrhiza
Excoecaria agallocha
Rhizophora apiculata
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae
Euphorbiaceae
Rhizophoraceae
Rhizophoraceae
Sonneratiaceae

5.00
17.00
2.00
1.00
20.00
24.00
13.00
82.00

166.67
566.67
66.67
33.33
666.67
800.00
433.33
2733.33

17.40
60.90
12.62
10.54
59.58
63.15
75.81
300.00

Rhizophoraceae

24.00
24.00

1200.00
1200.00

300.00
300.00

Tabel 4-20. Kelimpahan(1), Kerapatan(2), dan Indek Nilai Penting(3) Spesies Mangrove
Kategori Pohon Kawasan Pantai Timur Kota Surabaya
Lokasi Sampling

No.

Spesies

Famil

Ni

Ka

INP

T. Wedi 1

1
2
3
4
5
Total

Avicennia marina
Bruguiera cylindrica
Bruguiera gymnorrhiza
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba

Avicenniaceae
Rhizophoraceae
Rhizophoraceae
Rhizophoraceae
Sonneratiaceae

28.00
5.00
2.00
22.00
20.00
77.00

933.33
166.67
66.67
733.33
666.67
2566.67

109.21
20.80
14.33
108.82
46.84
300.00

T. Wedi 2

1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae

3.00
22.00
20.00
45.00

100.00
733.33
666.67
1500.00

45.84
135.82
118.34
300.00

Kenjeran 1

1
Avicennia marina
Total

Avicenniaceae

50.00
50.00

1666.67
1666.67

300.00
300.00

Kenjeran 2

1
Avicennia marina
Total

Avicenniaceae

18.00
18.00

600.00
600.00

300.00
300.00

Keputih 1

1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
Total

Avicenniaceae
Avicenniaceae

6.00
61.00
67.00

200.00
2033.33
2233.33

43.11
256.89
300.00

Keputih 2

1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
Total

Avicenniaceae
Avicenniaceae

15.00
31.00
46.00

500.00
1033.33
1533.33

125.22
174.78
300.00
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Lanjutan Tabel 4-20. Kelimpahan(1), Kerapatan(2), dan Indek Nilai Penting(3) Spesies
Mangrove Kategori Pohon Kawasan Pantai Timur Kota Surabaya
Lokasi Sampling

No.

Ni

Ka

INP

Wonorejo 1

1
Avicennia marina
2
Xylocarpus moluccensis
Total

Avicenniaceae
Meliaceae

42.00
4.00
46.00

1400.00
133.33
1533.33

261.25
38.75
300.00

Wonorejo 2

1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
Total

Avicenniaceae
Avicenniaceae

8.00
76.00
84.00

266.67
2533.33
2800.00

39.99
260.01
300.00

Wonorejo 3

1
2
3
4
Total

Avicennia alba
Avicennia marina
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae
Sonneratiaceae

9.00
17.00
9.00
1.00
36.00

300.00
566.67
300.00
33.33
1200.00

79.26
105.91
76.96
37.88
300.00

G. Anyar 1

1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae

7.00
25.00
45.00
77.00

233.33
833.33
1500.00
2566.67

39.63
137.98
122.39
300.00

G. Anyar 2

1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
Total

Avicenniaceae
Avicenniaceae

10.00
66.00
76.00

333.33
2200.00
2533.33

55.53
244.47
300.00
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Spesies

Famil

4.2.3

Kondisi Mangrove di Kota Surabaya

Tabel 4-21. Rekapitulasi perbandingan kondisi ekosistem mangrove di Surabaya
berdasarkan parameter Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun
2004 pada tahun 2016 dan 2017
No.

Lokasi Sampling

Pantai Utara Surabaya
Romokalisari 1
1

Tahun 2016

Status

Tahun 2017

Status

2016:2017

2733

Baik ; Sangat Padat

2933

Baik ; Sangat Padat

7%

1733

Baik ; Sangat Padat

-22%

2

Romokalisari 2

2233

Baik ; Sangat Padat

3

Tambak Langon 1

733

Rusak ; Jarang

4

Tambak Langon 2

5

Greges 1

2700

Baik ; Sangat Padat

2733

Baik ; Sangat Padat

1%

6

Greges 2

1300

Baik ; Padat

1200

Baik ; Padat

-8%

Pantai Timur Surabaya
Tambak Wedi 1
1

1900

Baik ; Sangat Padat

2567

Baik ; Sangat Padat

35%

2

Tambak Wedi 2

2300

Baik ; Sangat Padat

1500

Baik ; Sangat Padat

-35%

3

Kenjeran 1

2033

Baik ; Sangat Padat

1667

Baik ; Sangat Padat

-18%

4

Kenjeran 2

833

Rusak ; Jarang

600

Rusak ; Jarang

-28%

5

Keputih 1

2300

Baik ; Sangat Padat

2233

Baik ; Sangat Padat

-3%

6

Keputih 2

2433

Baik ; Sangat Padat

1533

Baik ; Sangat Padat

-37%

7

Wonorejo 1

1767

Baik ; Sangat Padat

1533

Baik ; Sangat Padat

-13%

8

Wonorejo 2

3133

Baik ; Sangat Padat

2800

Baik ; Sangat Padat

-11%

9

Wonorejo 3

1333

Baik ; Padat

1200

Baik ; Padat

-10%

10

Gunung Anyar 1

2400

Baik ; Sangat Padat

2567

Baik ; Sangat Padat

7%

11

Gunung Anyar 2

2633

Baik ; Sangat Padat

2533

Baik ; Sangat Padat

-4%

Baik ; Padat
1100
Tidak dpt diakses untuk survey

50%

Keterangan :
: Status Baik ; Sangat Padat ; jumlah Pohon ≥ 1500 per Hektar
: Status Baik ; Padat ; jumlah Pohon antara 1000 – 1500 per Hektar
: Status Rusak ; Jarang ; jumlah Pohon < 1000 per Hektar
*nilai minus (-) pada kolom “Keterangan” mengindikasikan penurunan kerapatan mangrove
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Kondisi Mangrove Kawasan Pantai Utara Kota Surabaya (PANTURBAYA)

Mangrove di pantai Utara Surabaya (Panturbaya) memiliki karakteristik yang relatif
berbeda dibandingkan di pantai Timur Surabaya (Pamurbaya). Hal ini ditandai dengan
perbedaan komposisi jenis mangrove yang dominan di kedua lokasi tersebut. Panturbaya
didominasi oleh genus Rhizophora, sedangkan di Pamurbaya didominasi oleh genus
Avicennia. Perbedaan ini diduga karena pengaruh beberapa hal, baik yang termasuk alami
ataupun karena kegiatan manusia.
Sampling di Panturbaya dilakukan pada enam titik lokasi yang telah disepakati atas
dasar keberadaan ekosistem mangrove. Keenam lokasi tersebut adalah Romokalisari 1,
Romokalisari 2, Tambak Langon 1, Tambak Langon 2, Greges 1 dan Greges 2. Sampling
telah dilakukan secara kontinu setiap tahun sejak tahun 2014, sehingga data yang diperoleh
bisa dikomparasi sebagai berikut:

Gambar 4-1. Komparasi prediksi tegakan pohon mangrove di Panturbaya pada rentang
tahun 2014 – 2017 (tanpa mengklasifikasikan jenis)
Pada gambar 4-1 terlihat jumlah prediksi pohon mangrove mengalami fluktuasi (naik
dan turun) dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Kondisi ini terjadi dimungkinkan karena
beberapa hal, diantaranya lokasi garis sampling yang mengalami pergeseran hingga
perbedaan dalam melakukan identifikasi jenis.
Secara garis besar, prediksi tertinggi jumlah tegakan pohon mangrove pada tahun
2017 adalah di lokasi Romokalisari 1 yang mencapai 2933 pohon / ha dan terendah di lokasi
Tambak Langon 2. Informasi detailnya akan dijelaskan pada masing-masing lokasi sampling,
seperti dibawah ini:
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ROMOKALISARI 1
Lokasi sampling ekosistem mangrove di Romokalisari 1 dan Romokalisari 2
ditampilkan sebagai berikut:

Gambar 4-2. Lokasi sampling analisi vegetasi ekosistem mangrove di Romokalisari 1 dan
Romokalisari 2 yang terletak di pantai Utara kota Surabaya (Panturbaya)
Secara prinsip, lokasi Romokalisari 1 dan 2 terletak relatif dekat dengan jalur akses
menuju ke Pelabuhan Teluk Lamong. Secara geografis kondisi ini membuat lokasi sekitarnya
menjadi bernilai tinggi secara ekonomis, sehingga dikhawatirkan kedepannya akan
menggusur keberadaan ekosistem mangrove menjadi lokasi bisnis. Namun, sejauh ini, kalau
dilihat ke arah Barat, lokasi ekosistem mangrove ini masih dilindungi oleh adanya petakpetak tambak yang relatif cukup lebar, sehingga kondisi ekosistem mangrove relatif masih
aman untuk saat ini, hanya perlu untuk dilindungi melalui peraturan oleh instansi terkait.
Berikut adalah data hasil perhitungan Indeks Nilai Penting (INP) di lokasi
Romokalisari 1, baik untuk kategori pohon, sapling, dan juga semai.
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Tabel 4-22. Komposisi jenis dan habitus mangrove di lokasi Romokalisari 1

Romokalisari 1
7012’17.44”S - 112039’39.20”E
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
4
Sonneratia alba
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia alba
2
Rhizophora stylosa
3
Sonneratia alba
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Rhizophora stylosa
Total
Keterangan:
Baik-Sangat Padat

Nama Indonesia Famili

ni

Ka

INP

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang
Bogem

Avicenniaceae
20.00
Avicenniaceae
2.00
Rhizophoraceae 56.00
Sonneratiaceae 10.00
88.00

666.67 68.68
66.67 19.13
1866.67 151.25
333.33 60.93
2933.33 300.00

Api-api
Bakau/Tanjang
Bogem

Avicenniaceae
10.00
Rhizophoraceae 10.00
Sonneratiaceae
2.00
22.00

1333.33 78.79
1333.33 95.45
266.67 25.76
2933.33 200.00

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae 58.00 193333.33 200.00
58.00 193333.33 200.00

≥ 1500 pohon/ha

Baik-Sedang
Rusak-Jarang

≥ 1500 - < 1000 pohon/ha
< 1000 pohon/ha

Sesuai dengan KEPMENLH No. 201/2004

Tabel 23 diatas memberikan informasi bahwa untuk habitus pohon ditemukan empat
jenis dengan jumlah tegakan terhitung bervariasi, dengan jenis Rhizophora stylosa
mendominasi mencapai 56 tegakan, disusul dengan Avicennia alba 20 tegakan, Sonneratia
alba 10 tegakan, dan Avicennia marina hanya 2 tegakan.
Mengacu pada KepMenLH No 201/2004, maka kondisi ekosistem mangrove di lokasi
Romokalisari 1 masih dianggap BAIK dan SANGAT PADAT, dan pada tabel 23 total
jumlahnya diberikan notifikasi warna hijau.
INP digunakan untuk melakukan prediksi jenis mana yang dianggap mempunyai nilai
penting di lokasi tersebut. Nilai penting ini berkaitan erat dengan jumlah yang lebih melimpah
dibandingkan jenis lain. Jika melimpah, maka diprediksi jenis tersebut merupakan jenis yang
mampu

beradaptasi

lebih

baik

dibandingkan

jenis-jenis

yang

lainnya,

sehingga

keberadaannya menjadi poin penting untuk prediksi kualitas ekosistem mangrove pada
lokasi terpilih.
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Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang diprediksi „hanya‟ sekitar 2733 tegakan
per hektar, maka pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 2933 tegakan per hektar
atau terjadi peningkatan sebesar 7%. Kondisi ini dimungkinkan karena tegakan habitus
pancang/sapling telah berkembang sehingga diameter batangnya dianggap sudah masuk
kategori habitus pohon. Secara lebih detail perbandingan kualitas ekosistem mangrove di
Pantai Utara Surabaya (Panturbaya) pada tahun 2016 dan 2017 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4-23. Komparasi prediksi tegakan habitus pohon pada ekosistem mangrove di Pantai
Utara Surabaya antara tahun 2016 dan 2017
No.

Lokasi Sampling

Pantai Utara Surabaya
Romokalisari 1
1

Tahun 2016

Status

Tahun 2017

Status

2016:2017

2733

Baik ; Sangat Padat

2933

Baik ; Sangat Padat

7%

1733

Baik ; Sangat Padat

-22%

2

Romokalisari 2

2233

Baik ; Sangat Padat

3

Tambak Langon 1

733

Rusak ; Jarang

4

Tambak Langon 2

5

Greges 1

2700

Baik ; Sangat Padat

2733

Baik ; Sangat Padat

1%

6

Greges 2

1300

Baik ; Padat

1200

Baik ; Padat

-8%

Baik ; Padat
1100
Lokasi tidak dapat diakses untuk survey

50%

Keterangan :
: Status Baik ; Sangat Padat ; jumlah Pohon ≥ 1500 per Hektar
: Status Baik ; Padat ; jumlah Pohon antara 1000 – 1500 per Hektar
: Status Rusak ; Jarang ; jumlah Pohon < 1000 per Hektar

KepMenLH No 201/2004 tidak mensyaratkan jenis tertentu dalam penentuan
statusnya, sehingga jenis apapun, jika masih termasuk dalam mangrove major (mangrove
utama), maka bisa diprediksikan kualitasnya. Semakin tinggi nilai prediksi jumlah tegakan
mangrove, maka semakin besar pula biomassa yang mampu mengoptimalkan fungsi
ekologis. Namun, keberadaan jenis mangrove pada suatu lokasi bisa menjadi informasi
tambahan terkait dengan kondisi lingkungan, salah satu diantaranya adalah konsep pola
zonasi. Oleh karena itu dari tabel 1 terkait komposisi jenis dan habitus pohon pada lokasi
Romokalisari 1, bisa dibuatkan ilustrasi sebagai berikut:
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Gambar 4-3. Komposisi dan distribusi tegakan pohon mangrove di lokasi sampling

Romokalisari 1
Berdasarkan gambar tersebut, Rhizophora stylosa mendominasi dengan prediksi
jumlah habitus pohon mangrove mencapai 1866 tegakan per hektar (63,62%), disusul oleh
Avicennia alba, Sonneratia alba dan Avicennia marina masing-masing dengan 667, 333, dan
67 tegakan per hektar.
Rhizophora adalah salah satu genus dari famili Rhizophoraceae yang sangat
dominan ditemukan pada tanah berlumpur, halus, dalam, dan tergenang pada saat pasang
normal (Saptarini, dkk., 2012). Hogart (2007), menyatakan bahwa 25 dari 30 spesies yang
mewakili mangrove major didominasi oleh famili Avicenniaceae dan Rhizophoraceae. Dan
kedua famili tersebut mendominasi ekosistem mangrove di seluruh dunia.
Ciri umum genus Rhizophora adalah tinggi pohon bisa mencapai 15-30 m tetapi
khusus R.stylosa hanya mampu mencapai 10 m (Saptarini, dkk., 2012), dengan perakaran
khas yang mencapai ketinggian 5 m, bahkan terkadang memiliki akar udara yang keluar dari
cabang. Daun berbentuk ellips melebar dengan ujung meruncing, dan khusus untuk
R.stylosa terdapat titik-titik hitam yang teratur pada bagian bawah daun.
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Gambar 4-4. Morfologi dan habitus Rhizophora stylosa ; (kiri atas) bunga terletak di ketiak
daun, berkelompok, mahkota berwarna putih, dan kelopak kuning kehijauan, (kiri bawah)
hipokotil berwarna hijau, umumnya halus, panjang antar 20 – 35 cm, kadang mencapai 50
cm.
[sumber : Saptarini, dkk.,
2012)
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Jika dikaitkan dengan kategori spesies menurut IUCN Red List, maka R. stylosa
masih dalam status Least Concern (LC) atau dianggap hanya perlu Sedikit Perhatian.

Keterangan : posisi Rhizophora stylosa dalam situs IUCN Red-List ; semakin ke kanan menunjukkan
status semakin mendekati kepunahan

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa R.stylosa masih dalam tahap belum
mengkhawatirkan terkait tingkat kepunahan. Namun, dalam situs disebutkan bahwa terjadi
tren penurunan jumlah R.stylosa di dunia, sehingga perlu untuk dimonitor terus menerus.
Berikut adalah beberapa foto sampling yang dilakukan di lokasi Romokalisari 1:

Keterangan : Dominasi genus Rhizophora di Romokalisari 1 terlihat dengan jelas dicirikan dari akar
tunjangnya. Sampling dilakukan pada saat pasang.
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Keterangan : Selain genus Rhizophora, genus Avicennia juga terlihat cukup banyak dengan batang
yang relatif besar sehingga dikategorikan pada tegakan pohon (akar napas tidak terlihat karena
tergenang oleh air laut ; sampling dilakukan pada saat pasang)

Keterangan : Sebagian besar genus Rhizophora yang terpantau dalam plot sampling mempunyai
diameter batang yang cukup besar dan berbanding lurus dengan ketinggian, maka diperlukan tenaga
ekstra untuk melakukan perhitungan keliling batang.
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Keterangan : Pemberian tanda lokasi plot sampling dengan kain berwarna orange. Tanda ini
digunakan untuk memberikan petunjuk jalur plot sampling pada saat monitoring yang akan datang

ROMOKALISARI 2
Lokasi sampling Romokalisari 2 berada di sisi selatan lokasi sampling Romokalisari
1. Letaknya lebih dekat dengan jembatan penghubung antara kabupaten Gresik dengan
lokasi Pelabuhan Teluk Lamong. Dibandingkan dengan Romokalisari 1, maka prediksi
tegakan pohon mangrove di lokasi ini relatif lebih sedikit, bahkan hampir mendekati status
kualitas ekosistem mangrove dengan kategori Baik dan Padat.
Di lokasi Romokalisari 2 diprediksi hanya terdapat 1733 tegakan pohon mangrove,
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yang diprediksi sekitar 2233 tegakan
pohon, meskipun statusnya tetap masuk kategori BAIK dan SANGAT PADAT (lihat tabel 3).
Berikut adalah komposisi jenis dan jumlah tegakan pohon pada ekosistem mangrove
di lokasi Romokalisari 2:
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Tabel 4-24. Komposisi jenis dan habitus mangrove di lokasi Romokalisari 2

Romokalisari 2
7012’45.92”S - 112039’49.89”E
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Rhizophora stylosa
3
Sonneratia alba
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia alba
2
Rhizophora stylosa
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia alba
2
Rhizophora stylosa
3
Sonneratia alba
Total
Keterangan:
Baik-Sangat Padat
Baik-Sedang
Rusak-Jarang

Nama Indonesia Famili
Api-api
Bakau/Tanjang
Bogem

ni

Ka

INP

Avicenniaceae
13.00
Rhizophoraceae 34.00
Sonneratiaceae
5.00

433.33 69.84
1133.33 158.49
166.67 71.67

52.00

1733.33 300.00

Api-api
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
6.00
Rhizophoraceae 10.00
16.00

800.00 87.50
1333.33 112.50
2133.33 200.00

Api-api
Bakau/Tanjang
Bogem

Avicenniaceae
1.00
3333.33 22.04
Rhizophoraceae 41.00 136666.67 143.67
Sonneratiaceae
7.00 23333.33 34.29
49.00 163333.33 200.00

≥ 1500 pohon/ha
≥ 1500 - < 1000 pohon/ha
< 1000 pohon/ha

Sesuai dengan KEPMENLH No. 201/2004

Tabel 25 menunjukkan bahwa spesies Rhizophora stylosa masih mendominasi di
lokasi Romokalisari 2, seperti halnya Romokalisari 1. Dominasi R.stylosa mencapai sekitar
65,38% dari keseluruhan total 1733 tegakan pohon mangrove, disusul dengan Avicennia
alba dengan 24,99% dan terakhir adalah Sonneratia alba dengan 9,64%.
Jika dibandingkan dengan Romokalisari 1, maka di lokasi ini justru mengalami
penurunan prediksi jumlah tegakan pohon mangrove dari 2233 tegakan pohon per hektar
pada tahun 2016, menjadi hanya sekitar 1733 tegakan pohon per hektar pada tahun 2017,
atau telah terjadi persentase penurunan hingga mencapai - 22%. Meskipun kualitas
ekosistem mangrove masih dalam kondisi kriteria BAIK dan SANGAT PADAT, nilai prediksi
1700-an tegakan sudah mendekati kondiri kriteria kedua yaitu Baik dan Padat saja.
Komposisi jenis dan prediksi jumlah tegakan pohon mangrove disajikan dalam
diagram pie berikut:
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Gambar 4-5. Komposisi habitus pohon mangrove di lokasi sampling Romokalisari 2
Komposisi tertinggi setelah genus Rhizophora adalah genus Avicennia. Pada lokasi
Romokalisari 1 dan 2, genus Avicennia mencakup sekitar 22 – 24 %. Genus ini menurut
IUCN juga berada pada status Least Concern (LC) seperti halnya genus Rhizophora.

Keterangan : status Avicennia alba pada IUCN Red-list ; semakin ke kanan menunjukkan status
semakin mendekati kepunahan

Avicennia alba, spesies terbanyak kedua di lokasi Romokalisari 2 secara taksonomi
tergabung dalam famili Avicenniaceae, Ordo Lamiales, dan Kelas Magnoliopsida. Seperti
halnya Rhizophora, genus Avicennia dikenal tersebar pada banyak wilayah, mudah tumbuh
dan menjadi spesies yang umum ditemukan dibanding spesies mangrove lain. Status
eksistensinya terancam oleh konversi habitat mangvoe terkait pengembangan pesisir, salah
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satunya adalah kebutuhan perumahan tinggal ataupun usaha. Diperkirakan sekitar 24%
eksistensi genus Avicennia mengalami penurunan sejak tahun 1980, baik yang disebabkan
oleh kegiatan manusia, ataupun oleh kondisi alam itu sendiri.
Bioekologi Avicennia, khususnya spesies A.alba, diketahui dapat tumbuh setinggi 20
m dengan permukaan batang yang halus dan berwarna abu-abu gelap atau kehitaman. Akar
napas atau Pneumatophora berbentuk pensil dengan tinggi mencapai 20 cm dan ditutupi
oleh lentisel. Termasuk jenis pioneer dan biasa tumbuh di zona terdepan (zona yang paling
dekat dengan laut) atau di sepanjang muara sungai. Selain Rhizophora, genus Avicennia
merupakan salah satu jenis mangrove yang paling umum dijumpai (Saptarini, dkk., 2012).

Gambar 4-6. Avicennia alba dan bagian-bagiannya, daun, bunga dan buah (berturut-turut
dari kanan atas ke bawah)
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Avicennia mempunyai daun yang berbentuk ellips atau lanset dengan ujung
meruncing, bagian atas berwarna hijau gelap dan bagian bawahnya berwarna putih serta
mempunyai lapisan lilin. Lebih jauh Saptarini., dkk (2012) menyatakan bahwa bunga A.alba
bersifat inflorescens (~bunga majemuk) dengan daun mahkota berjumlah 4, berwarna
kuning, kelopak bunga juga berjumlah 4. Diameter bunga sekitar 4 mm. Sementara untuk
buah berwarna hijau pucat, pipih, ellips memanjang dan berukuran sekitar 4 x 2 cm.
Beberapa foto lokasi kegiatan di Romokalisari 2 ditampilkan sebagai berikut:

Keterangan : Mekanisme pembentangan tali plot untuk meminimasi luasan yang tidak termasuk dalam
plotting. Tali warna putih digunakan untuk membatasi ukuran plot menjadi 10 x 10 m, dengan sub
sampling 5 x 5 m untuk sapling dan 1 x 1 m untuk semai. Kondisi pasang saat pengukuran relatif
membuat tim survey butuh ekstra tenaga dalam penarikan tali sampling.
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Keterangan : Terlihat dengan jelas kombinasi antara genus Avicennia dan genus Rhizophora di lokasi
Romokalisari 2. Meskipun begitu jumlah genus Rhizophora terlihat paling dominan di lokasi ini (lihat
gambar bagian tengah dan kanan) yang dipenuhi oleh genus Rhizophora, sementara genus Avicennia
memenuhi sebagian lokasi sampling (lihat gambar pada sisi kiri).

Keterangan : Teknis penKeterangan jumlah tegakan habitus pohon yang akan digunakan dalam
perhitungan Indeks Nilai Penting (INP) ; diameter pohon diukur dengan menggunakan data panjang
keliling.
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Keterangan : Seperti halnya lokasi Romokalisari 1, panjang keliling batang pohon Rhizophora relatif
besar, sehingga memerlukan effort lebih untuk mengukur pada ketinggian yang disyaratkan.

Keterangan : Beberapa spesies molluska juga ditemukan berasosiasi dengan pohon mangrove, salah
satu diantaranya yang berhasil didokumentasikan adalah dari Kelas Gastropoda (hewan yang berjalan
dengan menggunakan bagian perut)
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Kesimpulan dasar berdasarkan lokasi Romokalisari 1 dan Romokalisari 2, adalah:
1. Genus atau juga spesies yang mendominasi di kedua lokasi adalah Rhizophora stylosa
yang mencapai 63,62 % dan 65,38 % pada lokasi Romokalisari 1 dan 2,
2. Status kualitas ekosistem mangrove di Romokalisari 1 adalah BAIK dan SANGAT
PADAT dengan prediksi jumlah tegakan habitus pohon mencapai 2933 tegakan / hektar,
dan,
3. Status kualitas ekosistem mangrove di Romokalisari 2 adalah BAIK dan SANGAT
PADAT dengan prediksi jumlah tegakan habitus pohon mencapai 1733 tegakan / hektar.

TAMBAK LANGON 1
Bergeser ke Selatan ke lokasi sampling yang berbeda, yaitu Tambak Langon 1 dan
Tambak Langon 2, kondisi ekosistem mangrove di kedua lokasi ini juga dimonitoring untuk
mengetahui kualitasnya dari tahun ke tahun. Berikut adalah lokasi sampling Tambak Langon
1, 2 dan Greges 1, 2.

Gambar 4-7. Lokasi sampling perhitungan indeks nilai penting (INP) ekosistem mangrove di
Tambak Langon 1 dan 2, serta di Greges 1 dan 2 yang terletak di pantai Utara kota
Surabaya (Panturbaya)
Pada tahun 2017, lokasi sampling di Tambak Langon 1 masih menggunakan lokasi
yang sama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu komparasi dengan
tahun-tahun sebelumnya juga bisa dilakukan. Secara umum, sejak tahun 2014 hingga tahun
2016 terjadi penurunan prediksi tegakan pohon mangrove di lokasi ini, dari 4225 tegakan /
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hektar pada tahun 2014, kemudian turun menjadi 3200 tegakan / hektar dan di tahun 2016
menjadi hanya 733 tegakan / hektar. Namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi
diprediksi sekitar 1100 tegakan / hektar atau mengalami kenaikan hampir 50% dibandingkan
tahun 2016 (lihat tabel 24).
Berikut adalah detail komposisi dan hasil perhitungan INP pada lokasi Tambak
Langon 1 termasuk koordinat lokasi sampling,
Tabel 4-25. Komposisi jenis dan habitus mangrove di lokasi Tambak Langon 1

Tambak Langon 1
7013’6.30”S - 112040’7.30”E
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total
Keterangan:
Baik-Sangat Padat
Baik-Sedang
Rusak-Jarang

Nama Indonesia Famili

ni

Ka

INP

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
15.00
Avicenniaceae
14.00
Rhizophoraceae 4.00
33.00

500.00 142.11
466.67 130.09
133.33 27.80
1100.00 300.00

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
18.00
Avicenniaceae
1.00
Rhizophoraceae 20.00
39.00

2400.00 79.49
133.33 19.23
2666.67 101.28
5200.00 200.00

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
9.00
Avicenniaceae
4.00
Rhizophoraceae 13.00
26.00

30000.00 59.62
13333.33 40.38
43333.33 100.00
86666.67 200.00

≥ 1500 pohon/ha
≥ 1500 - < 1000 pohon/ha
< 1000 pohon/ha

Sesuai dengan KEPMENLH No. 201/2004

Secara umum, jenis atau spesies di lokasi ini relatif berbeda dibandingkan dengan
lokasi Romokalisari 1 ataupun 2, dimana tidak ditemukan genus Sonneratia dari aspek
komposisinya serta genus yang mendominasi tidak lagi Rhizophora melainkan Avicennia,
tidak hanya satu spesies Avicennia bahkan dua, yaitu Avicennia alba dan Avicennia marina.
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Selain itu, prediksi jumlah tegakan habitus pohon di lokasi ini juga termasuk relatif
rendah dibandingkan lokasi Romokalisari 1 ataupun 2, meskipun jumlahnya justru meningkat
dibandingkan tahun 2016 sebelumnya. Prediksi tegakan habitus pohon mangrove di Tambak
Langon 1 pada tahun 2017 adalah 1100 tegakan / hektar, yang berarti kualitasnya dianggap
BAIK dan PADAT. Kondisi ini membaik dibandingkan tahun 2016 yang hanya terdeteksi 733
tegakan / hektar atau masuk dalam kategori RUSAK dan JARANG. Kondisi ini diduga
berkaitan erat dengan mekanisme tumbuh kembang dari habitus sapling sehingga diameter
batangnya sudah masuk kategori habitus pohon, bukan karena lokasi monitoring yang
mengalami pergeseran. Mengapa ? karena jenis yang ditemukan pada tahun 2016 dengan
tahun 2017 relatif sama persis, termasuk juga dominasi tertinggi tetap dari genus Avicennia.
Berikut adalah review pengelompokan habitus tegakan (pohon, sapling ataupun
semai) pada ekosistem mangrove di lokasi Tambak Langon 1:

Gambar 4-8. Komposisi jenis dan prediksi jumlah tegakan habitus pohon mangrove di lokasi
sampling Tambak Langon 1
Komposisi jenis tegakan pohon pada lokasi sampling di Tambak Langon 1 hanya
terdiri atas tiga jenis dan terliput dalam dua genus, yaitu Avicennia alba, Avicennia marina,
dan Rhizophora stylosa. Dominasi Avicennia alba mencapai sekitar 45,45%, disusul dengan
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Avicennia marina sekitar 42,45%, dan Rhizophora stylosa dengan hanya 12,09% saja.
Status Avicennia alba dan Rhizophora stylosa telah dikupas pada bagian
sebelumnya, sehingga bahasan status Avicennia marina dalam IUCN Red-List, dapat
disajikan dalam gambar berikut:

Keterangan : status Avicennia marina pada IUCN Red-list ; semakin ke kanan menunjukkan status
semakin mendekati kepunahan

Status Avicennia marina relatif sama dengan Avicennia alba ataupun Rhizophora
stylosa, yaitu pada posisi Least Concern (LC). Oleh karena itu, ketiga spesies ini masih
dalam konteks belum terlalu dikhawatirkan status kepunahannya, yang berarti masih
ditemukan di-banyak tempat dan dalam jumlah yang relatif tinggi.
Avicennia marina di Indonesia lebih dikenal dengan nama “api-api putih”. Sementara
Avicennia alba justru malah dikenal dengan nama “api-api” saja. Kata „alba‟ dari bahasa latin
sebenarnya berarti „putih‟ namun justru A.alba hanya disebut api-api saja, sementara
A.marina disebut dengan api-api putih. Hal ini diduga berkaitan erat dengan warna kulit
batang dari A.alba yang sebenarnya adalah cenderung ke abu-abu, sementara pada
A.marina justru malah berwarna lebih putih.
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Gambar 4-9. Morfologi bagian daun, bunga, dan buah (kiri atas hingga kiri bawah) serta
fenotip (kanan) dari spesies Avicennia marina
Avicennia marina mampu tumbuh hingga 30 meter. Kulit batangnya berwarna putih
dengan tekstur yang halus, bahkan seringkali terkelupas kecil-kecil. Akar napas atau
pneumathopore-nya berbentuk pensil dengan tinggi sekitar 10 – 15 cm (Saptarini, dkk,.
2012). Ditambahkan juga bahwa jenis ini merupakan jenis pioneer di area pantai yang
terlindung dan memiliki toleransi tinggi terhadap kadar salinitas. Kondisi ini membuat
A.marina menjadi salah satu jenis yang paling mudah dijumpai. Secara morfologi, daun
Avicennia marina berbentuk ellips atau oval, permukaan atasnya berwarna hijau sedangkan
bagian bawahnya berwarna agak pucat. Bunga bersifat inflorescences, terkumpul pada
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ujung tangkai bunga. Mahkota bunga berjumlah sekitar 4 berwarna kuning hingga jingga dan
kelopak bunga berjumlah 5. Diameter bunga sekitar 5 – 8 mm. Dan terakhir, ciri yang terlihat
adalah buah yang berbentuk memipih dan berwarna hijau kelabu pucat seperti berbedak.

Keterangan : Kondisi sampling di Tambak Langon 1 pada saat pasang, sehingga memerlukan effort
ekstra dalam melakukan perhitungan keliling batang, bahkan untuk mencapai lokasi plot sampling.

Keterangan : Rimbunan tegakan dari genus Avicennia terlihat dengan jelas dengan ciri batang utama
dan dedaunan yang dekat dengan batang utama, kondisi yang berbeda jika dibandingkan dengan
dominasi genus Rhizophora.
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Keterangan : Teknis pengukuran diameter batang menggunakan caliper manual. Sebagian besar
tegakan pohon di lokasi ini didominasi oleh genus Avicennia, sehingga ketinggian batang utamanya
relatif mudah dijangkau dibandingkan genus Rhizophora.

Keterangan : Salah satu pemandangan yang dijumpai di lokasi ini, dan mungkin juga di lokasi lainnya,
adalah penempelan macro-fouling dari golongan macro-invertebrata, utamanya adalah Gastropoda.
Penempelan ini mempengaruhi mekanisme dari akar tunjang Rhizophora sehingga menghambat
pertumbuhannya, utamanya pada bagian akar utama.
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Keterangan : Zonasi di lokasi ini diawali dengan keberadaan genus Avicennia yang berbatasan
langsung dengan laut. Oleh karena sampling dilakukan melalui jalur air, maka keberadaan genus
Avicennia terdeteksi langsung pada saat awal sampling.

Keterangan : Tegakan disisi kiri adalah genus Rhizophora, dan posisinya terletak acak diantara
kerimbunan pohon mangrove dari genus Avicennia (sisi belakang perahu).
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Kesimpulan dasar terkait dengan lokasi Tambak Langon 1:
1. Genus atau juga spesies yang mendominasi di lokasi Tambak Langon 1 adalah
Avicennia alba yang mencapai 45,45% dari prediksi keseluruhan tegakan pohon, disusul
dengan Avicennia marina dengan 42,45%, dan terakhir adalah Rhizophora stylosa
dengan 12%,
2. Status kualitas ekosistem mangrove di Tambak Langon 1 adalah BAIK dan PADAT
dengan prediksi jumlah tegakan habitus pohon mencapai 1100 tegakan / hektar,

TAMBAK LANGON 2
Koordinat lokasi sampling di Tambak Langon 2 adalah 7°13‟13.64”S dan
112°40‟6.42”E. Lokasi ini adalah lokasi yang mempunyai resiko tinggi bagi para surveyor
sejak tahun 2016 lalu. Tahun lalu tim surveyor menemukan patok-patok bambu yang
membatasi laut dengan suatu luasan tertentu dekat dengan daratan. Diketahui kondisi ini
tentunya disengaja dan bukan kegiatan alam. Oleh karena itu tahun 2016 tidak dilakukan
monitoring di lokasi ini terkait dengan keamanan. Tahun 2017, hal ini masih terjadi, sehingga
tim survey memutuskan juga tidak melakukan sampling di lokasi ini.
Sebenarnya kondisi ini sudah terdeteksi awalnya sejak tahun 2014, dimana pada
tahun tersebut kondisi kualitas ekosistem mangrove telah mencapai kondisi status RUSAK
dan JARANG dengan prediksi tegakan pohon hanya mencapai 933 tegakan / hektar.
Kemudian pada tahun 2015, telah terjadi penurunan prediksi jumlah tegakan pohon dengan
hanya sekitar 867 tegakan / hektar.

Keterangan : Penampakan lokasi sampling Tambak Langon 2, dimana rimbunan ekosistem mangrove
terhalang oleh patok-patok bambu sehingga sampling dari laut tidak memungkinkan untuk dilakukan
(data tahun 2016)
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Keterangan : Penampakan lebih dekat patok-patok bambu yang ditemui di lokasi Tambak Langon 2
(data tahun 2016)
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Dan kondisi terkini (tahun 2017) ditampilkan sebagai berikut:

Keterangan : Patok-patok bambu masih terlihat, bahkan relatif hampir sama kondisinya seperti tahun
2016. (atas) terlihat dengan jelas seberapa besar patok bambu yang membentuk suatu luasan
tertentu seolah seperti mengisolir aliran air. (bawah) patok bambu juga terlihat berada dibelakang
garis ekosistem mangrove yang menunjukkan bahwa ekosistem ini mengalami ancaman cukup serius.
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Keterangan : (atas) perahu tim survey mengalami kesulitan memperoleh akses menuju ekosistem
mangrove di titik Tambak Langon 2, (bawah) patok bambu terletak tepat dibelakang suatu
pergudangan.
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Kondisi ini sudah terjadi selama hampir 2 tahun berjalan, maka direkomendasikan
kepada tim Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya untuk melakukan koordinasi dengan
pihak terkait yang mempunyai kewenangan untuk klarifikasi, termasuk juga pengajuan legal
action agar kondisi ini tidak berlarut-larut.
Kesimpulan dasar dari kualitas ekosistem mangrove di lokasi Tambak Langon 2
adalah RUSAK dan JARANG. Lokasi sampling tidak dapat dijangkau karena terhalang oleh
patok bambu sehingga tidak diketahui jenis ataupun genus yang berada di lokasi tersebut.

GREGES 1
Lokasi sampling Greges 1 terletak di sisi timur dari lokasi sampling Tambak Langon
2. Terletak tepat didepan muara sungai, lokasi ini mempunyai variasi jenis yang lebih tinggi
dibandingkan lokasi Romokalisari 1 dan 2 serta Tambak Langon 1 dan 2. Jenis mangrove
yang ditemukan dilokasi Greges 1 ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4-26. Komposisi jenis dan habitus mangrove pada ekosistem mangrove di lokasi
sampling Greges 1

Greges 1
7013’24.30”S - 112040’32.00”E
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Bruguiera gymnorrhiza
4
Excoecaria agallocha
5
Rhizophora apiculata
6
Rhizophora stylosa
7
Sonneratia alba
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora apiculata
4
Rhizophora stylosa
Total

Nama Indonesia Famili

ni

Ka

INP

Api-api
Api-api putih
Tanjang merah
Kayu wuta
Bakau minyak
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
5.00
Avicenniaceae
17.00
Rhizophoraceae 2.00
Euphorbiaceae
1.00
Rhizophoraceae 20.00
Rhizophoraceae 24.00

166.67
566.67
66.67
33.33
666.67
800.00

17.40
60.90
12.62
10.54
59.58
63.15

Bogem

Sonneratiaceae

13.00
82.00

433.33 75.81
2733.33 300.00

Api-api
Api-api putih
Bakau minyak
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
5.00
Avicenniaceae
36.00
Rhizophoraceae 3.00
Rhizophoraceae 12.00
56.00

666.67 25.60
4800.00 114.29
400.00 22.02
1600.00 38.10
7466.67 200.00
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Lanjutan Tabel 4-26. Komposisi jenis dan habitus mangrove pada ekosistem mangrove di
lokasi sampling Greges 1

Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora apiculata
4
Rhizophora stylosa
Total
Keterangan:
Baik-Sangat Padat
Baik-Sedang
Rusak-Jarang

Api-api
Api-api putih
Bakau minyak
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae
Rhizophoraceae

7.00
4.00
2.00
4.00
17.00

23333.33 81.18
13333.33 43.53
6666.67 31.76
13333.33 43.53
56666.67 200.00

≥ 1500 pohon/ha
≥ 1500 - < 1000 pohon/ha
< 1000 pohon/ha

Sesuai dengan KEPMENLH No. 201/2004

Dominasi jenis di lokasi ini mirip dengan lokasi Romokalisari 1 dan 2, yaitu dari jenis
Rhizophora stylosa. Selain itu, di lokasi ini juga ditemukan spesies lain dari genus yang
sama yaitu Rhizophora apiculata. Selain Avicennia alba dan A.marina serta Sonneratia alba,
ditemukan tegakan pohon spesies lain diantaranya: Bruguiera gymnorhiza dan Excoecaria
agallocha.
Secara detail komposisi dan prediksi jumlah tegakan masing-masing pohon
mangrove disajikan pada grafik pie berikut:
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Gambar 4-10. Komposisi dan jumlah jenis mangrove serta prediksi jumlah tegakan pohon di
lokasi Greges 1
Tiga spesies utama yang dominasinya >20% adalah Rhizophora stylosa, Rhizophora
apiculata, dan Avicennia marina, masing-masing dengan 29,27%, 24,39%, dan 20,73%.
Kondisi ini menunjukkan karakteristik yang sama dengan lokasi Romokalisari 1 ataupun 2,
tetapi berbeda dibanding Tambak Langon 1. Meskipun menunjukkan karakteristik yang sama
dengan Romokalisari 1 dan 2, tetapi dominasi dari R.stylosa ataupun A.marina relatif kecil.
Hal ini menunjukkan bahwa di lokasi Greges 1 telah terjadi pemerataan jenis mangrove.
Dua spesies dominan (R.stylosa dan A.marina) telah dijelaskan dalam pembahasan
sebelumnya. Satu spesies tersisa yaitu R.apiculata yang merupakan satu genus dengan
R.stylosa dapat dijelaskan sebagai berikut: R.apiculata dikenal dengan nama lokal “tinjang”,
sedangkan R.stylosa dikenal dengan nama “bakau”. Perbedaan diantara keduanya memang
tidak terlalu signifikan, hanya saja R.apiculata mampu tumbuh tinggi hingga mencapai 15-30
meter, salah satunya karena perakarannya mampu mencapai ketinggian 5 meter.
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Ciri morfologi lain dari R.apiculata adalah kulit kayu berwarna abu-abu, mampu
tumbuh pada tanah berlumpur, halus, dalam dan tergenang pada saat pasang normal.
Berikut adalah morfologi R.apiculata secara lebih lengkapnya:

Gambar 4-11. Morfologi Rhizophora apiculata, (kiri atas) daun berbentuk ellips dengan
permukaan bawah berbintik-bintik hitam sangat kecil, ujung daun meruncing atau
acuminatus, tangkai daun seringkali berwarna kemerahan; (kiri tengah) bunga berpasangan,
daun mahkota berjumlah 4 berwarna kuning-putih, panjang 9-11 m, kelopak bunga
berjumlah 4, berwarna kuning kecoklatan; (kiri bawah) buah berwarna coklat, hipokotil
berwarna hijau saat muda dan kemerahan pada saat menua, panjang sekitar 30 cm dengan
ujung agak membulat (sumber : Saptarini, dkk., 2012)
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Dan jika dilihat dari sisi status menurut IUCN, R.apiculata juga termasuk dalam
kategori Least Concern atau LC, sama dengan R.stylosa ataupun Avicennia marina.

Keterangan : status Rhizophora apiculata pada IUCN Red-list ; semakin ke kanan menunjukkan status
semakin mendekati kepunahan

Berikut sebagian dokumentasi kondisi lokasi sampling Greges 1:

Keterangan: (atas) landscape lokasi Greges 1 pada saat dilakukan survey monitoring pada kondisi
pasang, terlihat relatif lebat (bawah) komposisi yang berseling hingga cenderung bercampur antara
jenis dari Genus Rhizophora dan Avicennia.
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Keterangan: (atas) lokasi Greges 1 mempunyai panjang garis mangrove yang relatif panjang,
sehingga terkesan sepi dan cocok untuk tempat bertengger burung pantai, (bawah) beberapa burung
pantai yang terbang melintas diatas ketinggian pohon mangrove
Keterangan :
pemasangan pita
penanda untuk
kegiatan
biomonitoring tahun
berikutnya, termasuk
dengan mencatat
koordinat lokasi
sampling sebagai
bentuk doubling
coordinate sign
dengan melakukan
crosscheck via satelit.
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Kesimpulan kecil lokasi Greges 1 adalah:
1. Dominasi jenis di lokasi Greges 1 adalah Rhizophora stylosa (29,27%) diikuti oleh
Rhizophora apiculata (24,39%), dan selanjutnya secara berurutan Avicennia marina,
Sonneratia alba, Avicennia alba, Bruguiera gymnorhiza, dan Excoecaria agallocha
dengan 20,73% ; 15,86% ; 6,10% ; 2,44% ; dan 1,22%,
2. Status kualitas ekosistem mangrove di Greges 1 menurut KepMenLH No 201/2004
termasuk kategori BAIK dan SANGAT PADAT,
3. Status Rhizophora apiculata menurut IUCN Red List adalah LC (Least Concern)

GREGES 2
Lokasi ini berdekatan dengan Greges 1, tepatnya sisi bagian Barat. Seperti halnya
lokasi Greges 1, maka di lokasi ini juga terdapat muara kecil, namun dengan tingkat
kelebatan yang jauh lebih sedikit. Bahkan di lokasi ini hanya terdeteksi satu spesies saja
yaitu Rhizophora stylosa, baik untuk habitus pohon, sapling ataupun semai. Detail datanya
ditampilkan pada tabel berikut:
Tabel 4-27. Komposisi jenis dan habitus mangrove pada ekosistem mangrove di lokasi
sampling Greges 2

Greges 2
7013’34.60”S - 112041’8.60”E
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Rhizophora stylosa
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Rhizophora stylosa
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Rhizophora stylosa
Total
Keterangan:
Baik-Sangat Padat
Baik-Sedang
Rusak-Jarang

Nama Indonesia Famili

ni

Ka

INP

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae 24.00
24.00

1200.00 300.00
1200.00 300.00

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

4.00
4.00

800.00 200.00
800.00 200.00

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

2.00
2.00

10000.00 200.00
10000.00 200.00

≥ 1500 pohon/ha
≥ 1500 - < 1000 pohon/ha
< 1000 pohon/ha

Sesuai dengan KEPMENLH No. 201/2004

83

Berdasarkan data tabel diatas, maka secara kualitatif kondisi di ekosistem mangrove
di lokasi Greges 2 menurut KepMenLH No 201/2004 adalah BAIK dan PADAT saja, dan
kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yang diprediksikan sekitar 1300
tegakan pohon / hektar. Jika menilik dari monitoring sejak tahun 2014, maka kondisinya
memang memiliki kecenderungan menurun. Jika tahun 2014 diprediksi sekitar 2000 tegakan
pohon / hektar, maka pada tahun 2015 dan 2016 hanya berkisar 1300 tegakan pohon /
hektar.
Jika dibandingkan dengan Greges 1, sebenarnya terdapat kesamaan dari sisi genus
yang mendominasi yaitu Rhizophora. Artinya lokasi Greges 1 dan 2 adalah lokasi yang
sangat cocok untuk genus Rhizophora, salah satu cirinya adalah substrat yang cenderung
masif meskipun masih digenangi oleh air laut secara berkala. Kondisi substrat yang masif
salah satunya dipengaruhi oleh terhalangnya nutrien yang dihempaskan oleh gelombang air
laut ke darat dan terjebak di ekosistem mangrove tersebut. Selain itu, aliran bahan organik
yang terbawa melalui air tawar juga terjebak di ekosistem ini dan ikut memberikan andil
dalam membuat ekosistem mangrove menjadi salah satu sistem yang mempunyai tingkat
produktivitas tinggi.

Berikut beberapa dokumentasi gambar di lokasi Greges 2:
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Keterangan : Dominasi genus Rhizophora terlihat sangat jelas di lokasi Greges 2 ; termasuk juga
terjadi kekosongan tempat atau ketiadaan genus ini pada beberapa lokasi. Salah satu penyebabnya
adalah campur tangan manusia, atau juga mekanisme tumbuh dari genus ini relatif alamiah tanpa ada
campur tangan dari manusia.

Keterangan : teknis perhitungan keliling batang utama untuk dikonversi menjadi diameter ; terlihat
bahwa ketinggian dari pohon jenis Rhizophora tersebut menandakan bahwa jenis teridentifikasi dan
sekelilingnya sudah berumur cukup tua.
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Keterangan : akar utama genus Rhizophora terlihat menggantung, menandakan bahwa pohon ini
cukup stabil mengatasi hempasan ombak karena mempunyai akar utama yang relatif besar.

Kesimpulan kecil lokasi sampling Greges 2:
1. Habitus pohon, sapling dan juga semai didominasi total oleh jenis Rhizophora stylosa,
2. Prediksi perkiraan jumlah tegakan habitus pohon Rhizophora stylosa adalah 1200
tegakan per hektar, sehingga lokasi Greges 2 dikategorikan BAIK dan PADAT.
Kondisi Mangrove Kawasan Pantai Timur Kota Surabaya (PAMURBAYA)

Jika dibandingkan dengan Panturbaya, maka spot ekosistem mangrove di
Pamurbaya jauh lebih banyak sehingga ada sebagian titik lokasi samplingnya perlu
diperbanyak menjadi tiga spot. Jumlah lokasi sampling di Pamurbaya adalah 11 titik, atau 5
titik lebih banyak dibandingkan di Panturbaya. Dan dari sebelas titik lokasi sampling di
Pamurbaya, secara detail komparasi perbandingan antara tahun 2016 dengan tahun 2017
adalah sebagai berikut:
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Tabel 4-28. Komparasi prediksi jumlah tegakan pohon mangrove di Pantai Timur Surabaya
pada tahun 2016 dan 2017
No.

Lokasi Sampling

Pantai Timur Surabaya
Tambak Wedi 1
1

Tahun 2016

Status

Tahun 2017

Status

2016:2017

1900

Baik ; Sangat Padat

2567

Baik ; Sangat Padat

35%

2

Tambak Wedi 2

2300

Baik ; Sangat Padat

1500

Baik ; Sangat Padat

-35%

3

Kenjeran 1

2033

Baik ; Sangat Padat

1667

Baik ; Sangat Padat

-18%

4

Kenjeran 2

833

Rusak ; Jarang

600

Rusak ; Jarang

-28%

5

Keputih 1

2300

Baik ; Sangat Padat

2233

Baik ; Sangat Padat

-3%

6

Keputih 2

2433

Baik ; Sangat Padat

1533

Baik ; Sangat Padat

-37%

7

Wonorejo 1

1767

Baik ; Sangat Padat

1533

Baik ; Sangat Padat

-13%

8

Wonorejo 2

3133

Baik ; Sangat Padat

2800

Baik ; Sangat Padat

-11%

9

Wonorejo 3

1333

Baik ; Padat

1200

Baik ; Padat

-10%

10

Gunung Anyar 1

2400

Baik ; Sangat Padat

2567

Baik ; Sangat Padat

7%

11

Gunung Anyar 2

2633

Baik ; Sangat Padat

2533

Baik ; Sangat Padat

-4%

Keterangan :
: Status Baik ; Sangat Padat ; jumlah Pohon ≥ 1500 per Hektar
: Status Baik ; Padat ; jumlah Pohon antara 1000 – 1500 per Hektar
: Status Rusak ; Jarang ; jumlah Pohon < 1000 per Hektar

Menurut tabel 29, sekitar 9 dari 11 titik lokasi sampling, mengalami penurunan dari
tahun 2016 ke tahun 2017 mulai -3% hingga -35%. Penurunan prediksi jumlah tegakan
pohon tertinggi terjadi di Tambak Wedi 2, sedangkan terendah terjadi di Keputih 1.
Komparasi secara total sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 disajikan pada grafik
berikut:

87

88

Gambar 4-12. Komparasi prediksi jumlah tegakan pohon mangrove di Pantai Timur Surabaya dalam rentang tahun 2014 hingga
tahun 2017 (tanpa mengklasifikasikan jenis atau genus)

Berdasarkan gambar 12 tersebut di atas, fluktuasi (kondisi naik – turun) prediksi
jumlah tegakan pohon mangrove terjadi pada semua lokasi atau titik sampling. Hal ini bisa
dianggap normal apabila lokasi sampling / monitoring tidak mengalami perubahan meskipun
titik koordinat relatif sama. Selain itu, mekanisme identifikasi morfologi yang berbeda tiap
tahun juga memberikan bias dalam konteks ini, meskipun mekanisme alamiah karena proses
tumbuh dari habitus sapling ke habitus pohon tidak bisa diabaikan.
Hanya saja untuk pembahasan tahun 2017 akan dibatasi komparasinya dengan
tahun 2016, karena sejak tahun 2016 konsistensi lokasi dan juga tenaga surveyor bisa
dipertanggungjawabkan, sehingga bisa dilakukan validasi dengan lebih tepat.

TAMBAK WEDI 1
Ini adalah salah satu dari dua lokasi yang secara positif mengalami kenaikan prediksi
jumlah tegakan pohon per hektar-nya, bahkan yang tertinggi dengan prediksi sekitar 35%
dibandingkan pada tahun 2016. Tahun 2017 diprediksi ada sekitar 2567 tegakan pohon /
hektar sementara pada pada tahun 2016 hanya diprediksi sekitar 1900 tegakan pohon /
hektar. Oleh karena itu, jika mengacu pada KepMenLH No 201/2004, pada tahun 2017
secara kualitatif kualitas ekosistem mangrove di lokasi ini tergolong BAIK dan SANGAT
PADAT.

Berikut adalah lokasi sampling Tambak Wedi 1:

Gambar 4-13. Lokasi sampling ekosistem mangrove di Tambak Wedi 1 dan 2 yang
berdekatan dengan lokasi jembatan SuraMadu
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Lokasi Tambak Wedi 1 terletak di sisi Timur jembatan SuraMadu arah Madura dan
bukan merupakan bagian dari muara tertentu. Lokasi ini dipilih karena tingkat kelebatan
ekosistem mangrove-nya cukup tinggi, selain itu juga relatif jauh dari pemukiman karena
daerah sekitarnya hanya terdiri atas tambak, baik yang masih aktif ataupun yang sudah
mengalami konversi.
Komposisi jenis dan prediksi jumlah tegakan pohon mangrove dan fase habitus
lainnya di lokasi Tambak Wedi ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4-29. Komposisi jenis dan prediksi jumlah tegakan pohon serta fase habitus lain
di lokasi Tambak Wedi 1
Tambak Wedi 1
7011’51.70”S - 112046’1.10”E
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia marina
2
Bruguiera cylindrica
3
Bruguiera gymnorrhiza
4
Rhizophora stylosa
5
Sonneratia alba
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia marina
2
Bruguiera gymnorrhiza
3
Rhizophora stylosa
4
Sonneratia alba
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia marina
2
Rhizophora stylosa
3
Sonneratia alba
Total

Keterangan:
Baik-Sangat Padat
Baik-Sedang
Rusak-Jarang

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

INP

Api-api putih
Tanjang putih
Tanjang merah
Bakau/Tanjang
Bogem

Avicenniaceae
28.00
Rhizophoraceae 5.00
Rhizophoraceae 2.00
Rhizophoraceae 22.00
Sonneratiaceae 20.00
77.00

933.33 109.21
166.67 20.80
66.67 14.33
733.33 108.82
666.67 46.84
2566.67 300.00

Api-api putih
Tanjang merah
Bakau/Tanjang
Bogem

Avicenniaceae
21.00
Rhizophoraceae 1.00
Rhizophoraceae 3.00
Sonneratiaceae
4.00
29.00

2800.00 122.41
133.33 20.11
400.00 27.01
533.33 30.46
3866.67 200.00

Api-api putih
Bakau/Tanjang
Bogem

Avicenniaceae
34.00 113333.33 106.67
Rhizophoraceae 5.00 16666.67 33.33
Sonneratiaceae 21.00 70000.00 60.00
60.00 200000.00 200.00

≥ 1500 pohon/ha
≥ 1500 - < 1000 pohon/ha
< 1000 pohon/ha

Sesuai dengan KEPMENLH No. 201/2004

Menurut tabel di atas, komposisi jenis mangrove yang ditemukan di lokasi ini memiliki
sedikit perbedaan dibandingkan di Pantai Utara Surabaya (Panturbaya), diantaranya
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dominasi jenis di lokasi ini adalah Avicennia marina atau dari genus Avicennia, sedangkan di
Panturbaya lebih didominasi oleh genus Rhizophora.
Untuk kategori pancang atau sapling, jenis Avicennia marina juga masih
mendominasi dibandingkan jenis lainnya sehingga memberikan prediksi tahun-tahun
kedepan juga akan tetap didominasi oleh jenis ini, kecuali ada kegiatan lain oleh campur
tangan manusia. Untuk kategori semai juga menunjukkan kecenderungan yang sama.
Secara berurutan persentase dominasi jenis di lokasi ini adalah Avicennia marina
dengan 36,35%, disusul dengan Rhizophora stylosa, Sonneratia alba, Bruguiera cylindrica,
dan B.gymnorrhiza dengan 28,55% ; 25,98% ; 6,51% ; dan 2,61%. Jika menilik persentase
tersebut, sebenarnya antara genus Avicennia dan genus Rhizophora ataupun Sonneratia
tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan, kisarannya hanya sekitar 4 - 10% lebih
banyak dibandingkan yang lain. Berikut adalah diagram pie yang akan menunjukkan
komposisi jenis dan prediksi jumlah tegakan berikut siluetnya:

Gambar 4-14. Diagram pie komposisi jenis dan prediksi tegakan habitus pohon mangrove di
lokasi Tambak Wedi 1, Pantai Timur Surabaya
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Avicennia marina ataupun Rhizophora stylosa sudah dijelaskan detail ciri morfologi
maupun ekologinya. Lalu bagaimana dengan Sonneratia alba ?, Bruguiera cylindrica
ataupun Bruguiera gymnorrhiza?. Berikut adalah informasi singkat terkait dengan Sonneratia
alba yang menduduki posisi ketiga terprediksi terbanyak pada habitus pohon di lokasi
Tambak Wedi 1:

Gambar 4-15. Morfologi Sonneratia alba (kiri) dengan habitus pohon, (kanan atas) daun
terletak duduk berhadapan dengan permukaannya berwarna hijau pucat berbentuk bulat
telur atau ovatus dan ujungnya membulat ; (kanan tengah) bunga dengan daun mahkota
yang berwarna putih dan mempunyai tangkai sari berwarna putih yang sangat banyak ;
(kanan bawah) buah berbentuk seperti apel atau pear, berwarna hijau, dan berdiameter
sekitar 3,5 – 4,5 cm (sumber : Saptarini, dkk., 2012).
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Sonneratia alba atau disebut juga dengan „bogem‟ dalam bahasa lokal merupakan
bagian dari family Sonneratiaceae, dan termasuk dalam bagian mangrove sejati. Tumbuhan
ini mempunyai ciri yang hampir mirip dengan Avicennia terkait dengan akar napasnya, hanya
saja akar napas atau pneumatophore pada Sonneratia mempunyai garis lingkar yang lebih
besar, sehingga terlihat seolah seperti bentuk pensil yang besar. Habitus mampu mencapai
ukuran pohon dengan tinggi sekitar 20 meter, termasuk jenis pioneer, tidak toleran terhadap
paparan air tawar dalam waktu lama, menyukai tanah yang bercampur lumpur dan pasir,
kadang ditemui pada batuan dan karang. Umum ditemukan di lokasi pesisir yang terlindung
dari hempasan gelombang, dan merupakan bagian ekosistem mangrove di zona terdepan.
Selain Sonneratia alba, terdapat dua jenis mangrove major yang ditemukan di lokasi
ini dan belum terjelaskan dengan lebih detail karena di Panturbaya tidak ditemukan, yaitu
Bruguiera cylindrica dan Bruguiera gymnorrhiza. Berikut adalah morfologi dari masingmasing jenis tersebut:

(a)
(b)
Gambar 4-16. Perbandingan morfologi daun, bunga, buah dan habitus antara Bruguiera
cylindrica (a) dengan Bruguiera gymnorrhiza (b) [sumber Saptarini, dkk., 2012]
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Dan secara detail perbandingan tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4-30. Komparasi morfologi dari Bruguiera cylindrica dan Bruguiera gymnorrhiza
PARAMETER
Family
Nama lokal
Daun

Bruguiera cylindrica
Rhizophoraceae
Tanjang putih
Berbentuk ellips dengan
meruncing
;
berwarna
mengkilap

Bunga

Bunga mengelompok ; daun mahkota
berwarna putih lalu akan kecoklatan
pada saat menua ; kelopak bunga
berjumlah 8 helai dan berwarna hijau
kekuningan
Buah atau hipokotil berbentuk
silindris memanjang dan melengkung
membentuk kurva ; pangkal hipokotil
berwarna hijau sedangkan ujungnya
hijau keunguan ; diameter hipokotil
sekitar 5 – 10 mm dan panjangnya
mencapai 8 – 15 cm
Pohon dengan sistem perakaran
seperti lutut atau papan yang
melebar ke samping di bagian
pangkal batang ; ketinggian pohon
bisa mencapai 23 meter
Umumnya tumbuh di zona bagian
tengah
dan
dibelakang
zona
Avicennia atau juga di sempadan
sungai dan saluran air yang
substratnya berupa tanah liat

Buah

Habitus

Ekologi

ujung
hijau

Bruguiera gymnorrhiza
Rhizophoraceae
Tanjang merah
Berbentuk ellips, berwarna hijau, dan
bagian bawahnya seringkali berwarna
hijau kekuningan ; tangkai daun
berwarna merah
Daun mahkota berjumlah 10 – 14 dan
berwarna putih ; kelopak bunga
berjumlah 10 – 14 juga ; sisi luar
kelopak berwarna merah sedangkan
sisi dalamnya berwarna kuning
Hipokotil berbentuk silindris dan
memanjang hingga mencapai 20 cm ;
saat muda berwarna hijau dan pada
saat masak akan berwarna coklat

Pohon dengan sistem perakaran
seperti lutut ; permukaan batang
berwarna gelap dan ketinggian pohon
mampu mencapai 15 meter
Seringkali tumbuh di zona paling
belakang
di
hutan
mangrove,
terutama di daerah yang kering
dengan kadar salinitas yang rendah
dan aerasi cukup

(sumber : Saptarini, dkk., 2012)

Jika ditinjau dari statusnya menurut IUCN Red List, Bruguiera cylindrica dan B.gymnorrhiza
masuk dalam kategori LC (least concern) dan tren populasinya menurun saat ini.

Keterangan : status Bruguiera cylindrica dan B.gymnorhiza pada IUCN Red-list ; semakin ke kanan
menunjukkan status semakin mendekati kepunahan
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Berikut adalah ilustrasi pada saat survey di lokasi Tambak Wedi 1:

Keterangan : sampling dilakukan pada saat kondisi relatif surut sehingga terlihat dengan jelas akar
tunjang dari genus Rhizophora (sisi kiri) dan akar napas dari genus Avicennia (sisi kanan) ; hal ini
sesuai dengan hasil perhitungan prediksi tegakan pohon mangrove, dimana persentase dominasi dari
masing-masing genus yang ditemukan di lokasi ini hanya berkisar antara 28 – 36 % saja.

Keterangan : salah satu spot sampling yang menunjukkan determinasi jenis Avicennia marina di lokasi
Tambak Wedi 1
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Keterangan : sementara spot yang lain menunjukkan determinasi jenis Rhizophora stylosa ; dan salah
satu ciri khas lokasi di pantai Timur Surabaya adalah sampah plastik yang relatif sangat banyak, dan
sumber pencemaran ini diduga kuat dari pemukiman dan juga kegiatan wisata pantai.

Keterangan : melihat diameter pohon dari jenis Rhizophora stylosa, terlihat dengan jelas bahwa
komunitas ini telah eksis cukup lama, sehingga perlu untuk dilestarikan dan dijaga karena mempunyai
fungsi ekologis yang sangat besar dan penting
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Keterangan : sampah, utamanya sampah plastik yang sangat sering ditemukan di lokasi ini cukup
mengganggu pertumbuhan dari ekosistem mangrove yang tentunya akan mempengaruhi proses
ekologis.

Kesimpulan sementara untuk lokasi Tambak Wedi 1:
1. Ditemukan lima spesies mangrove di lokasi ini yaitu secara berurutan berdasarkan
prediksi jumlah tegakan pohonnya Avicennia marina, Rhizophora stylosa, Sonneratia
alba, Bruguiera cylindrica dan Bruguiera gymnorhiza, masing-masing dengan prediksi
933 ; 733 ; 667 ; 167 dan 67 tegakan per hektar,
2. Dengan jumlah total tegakan pohon mencapai sekitar 2567 per hektar, maka kualitas
ekosistem mangrove di lokasi ini tergolong BAIK dan SANGAT PADAT,
3. Sebaran sampah plastik di lokasi Tambak Wedi 1 cukup tinggi, perlu ada tindakan
antisipasi hingga aksi dalam mengatasi hal ini.
TAMBAK WEDI 2
Lokasi ini terletak lebih ke timur dari lokasi Tambak Wedi 1 dan berdekatan dengan
jembatan SuraMadu sisi Surabaya bagian barat. Kondisi ini membuat ekosistem mangrove
lebih dekat dengan kegiatan manusia sehingga kualitas ekosistemnya rentan mengalami
kepunahan. Berikut adalah hasil prediksi perhitungan tegakan pohon per hektar untuk lokasi
Tambak Wedi 2:
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Tabel 431. Komposisi jenis dan prediksi jumlah tegakan pohon serta fase habitus lain
di lokasi Tambak Wedi 2
Tambak Wedi 2
7012’24.53”S - 112046’30.08”E
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia marina
2
Rhizophora stylosa
3
Sonneratia alba
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total

Keterangan:
Baik-Sangat Padat
Baik-Sedang
Rusak-Jarang

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

INP

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
3.00
Avicenniaceae
22.00
Rhizophoraceae 20.00
45.00

100.00 45.84
733.33 135.82
666.67 118.34
1500.00 300.00

Api-api putih
Bakau/Tanjang
Bogem

Avicenniaceae
9.00
Rhizophoraceae 24.00
Sonneratiaceae
3.00
36.00

1200.00 58.33
3200.00 116.67
400.00 25.00
4800.00 200.00

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
8.00 26666.67 54.39
Avicenniaceae
15.00 50000.00 72.81
Rhizophoraceae 15.00 50000.00 72.81
38.00 126666.67 200.00

≥ 1500 pohon/ha
≥ 1500 - < 1000 pohon/ha
< 1000 pohon/ha

Sesuai dengan KEPMENLH No. 201/2004

Menilik dari data tabel diatas, terlihat bahwa dominasi Avicennia dan Rhizophora
relatif seimbang, prediksi tegakan pohon Avicennia marina mencapai sekitar 733 tegakan
per hektar sementara Rhizophora stylosa mencapai 666 per hektar, yang bila dinominalkan
dalam persentase mencapai 48,87% dan 44,47%. Sedangkan untuk Avicennia alba hanya
mencapai 6,67%, sehingga jika dijumlahkan dengan Avicennia marina mencapai 833
tegakan per hektar atau dominan sekitar 55,33% dan untuk genus Rhizophora hanya akan
mencapai 44,67% saja.
Sebaran jenis mangrove di lokasi ini relatif berbeda jika dibandingkan dengan
Tambak Wedi 1, dimana pada lokasi ini tidak ditemukan genus Bruguiera. Hanya ditemukan
tiga jenis mangrove major dari dua genus yang berbeda, yaitu Avicennia marina dan A.alba
serta Rhizophora stylosa. Ketiga jenis ini ditemukan sama persis pada habitus semai, dan
sedikit berbeda dibandingkan pada habitus sapling, karena ditemukan satu spesies baru
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yaitu Sonneratia alba.
Pada tahun 2016 di lokasi ini diprediksi sekitar 2300 tegakan pohon per hektar,
namun pada tahun 2017 turun cukup drastis hingga mencapai 1500 tegakan pohon per
hektar atau mengalami penurunan hingga mencapai -35%, berkebalikan dengan lokasi
Tambak Wedi 1 yang justru mengalami kenaikan sebanyak 35%. Diduga kondisi ini
berkaitan erat dengan lokasi Tambak Wedi 2 yang berdekatan dengan jembatan SuraMadu
sehingga mendapatkan tekanan dari kegiatan manusia.
Jika di Tambak Wedi 1 ditemukan tegakan pohon Sonneratia alba dalam jumlah yang
tidak berbeda jauh dibandingkan dengan Avicennia ataupun Rhizophora, maka di lokasi ini
tidak ditemukan tegakan pohon S.alba, hanya pada habitus sapling atau pancang saja
spesies ini ditemukan, itupun dengan prediksi tegakan sapling hanya 400 per hektar kalah
jauh dengan A.marina dan R.stylosa yang mencapai 1200 dan 3200 tegakan sapling per
hektar.
Dan jika didasarkan pada tabel 11, maka kualitas ekosistem mangrove di lokasi ini
termasuk dalam kategori BAIK dan SANGAT PADAT.
Oleh karena seluruh spesies di lokasi ini telah dijelaskan lebih lanjut pada materi-materi
sebelumnya, maka pada lokasi Tambak Wedi 2 hanya akan ditampilkan lokasi sampling dan
kondisinya saja, sebagai berikut:

Keterangan : terlihat dengan jelas akar napas atau pneumatophora dari genus Avicennia yang
menutupi hampir sebagian besar lokasi di Tambak Wedi 2. Kondisi ini menunjukkan bahwa lokasi ini
memang didominasi oleh genus Avicennia, baik yang A.marina ataupun A.alba ; kondisi sampling saat
surut sehingga memudahkan pada surveyor untuk menuju ke titik point perhitungan.
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Keterangan : hampir mirip dengan lokasi di Tambak Wedi 1, kombinasi dari jenis Rhizophora stylosa
dan Avicennia (marina ataupun alba) ditemukan di sini ; dan menilik kondisi perakarannya, maka
lokasi ini masih relatif alami, dengan isu pokok pencemaran oleh tas kresek / plastik yang masih
ditemukan diantara perakaran

Keterangan : lokasi Tambak Wedi 2 berdekatan dengan sisi barat jembatan SuraMadu (terlihat
dibagian kanan atas); dan zonasi terluar ternyata dihuni oleh sebagian besar genus Rhizophora,
bukan Avicennia.
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Keterangan : tim survey diantara latar depan pohon Avicennia yang pada bagian perakaran ataupun
cabangnya banyak ditemui sampah plastik, utamanya tas kresek (lihat benda yang berwarna hitam
dan putih)

Kesimpulan sementara terkait lokasi ini:
1. Di lokasi Tambak Wedi 2 ditemukan hanya tiga jenis mangrove major yang tergolong
dalam tegakan pohon yaitu Avicennia alba, Avicennia marina, dan Rhizophora
stylosa masing-masing dengan prediksi jumlah tegakan pohon 100, 733, dan 667 per
hektar.
2. Dominasi tertinggi adalah Avicennia marina dengan 48,87%, disusul dengan
Rhizophora stylosa dengan 44,47% dan Avicennia alba dengan 6,67%,
3. Status kualitas ekosistem mangrove di Tambak Wedi 2 adalah BAIK dan SANGAT
PADAT, meskipun tercapai pada nominal minimal yaitu prediksi sekitar 1500 tegakan
per hektar,
4. Jika dibandingkan pada tahun 2016, maka pada tahun 2017 terjadi penurunan
prediksi jumlah tegakan pohon sekitar -35%,
5. Salah satu isu pokok terkait pencemaran di lokasi ini adalah masih ditemukannya
sampah plastik / tas kresek di antara akar napas dan akar tanjang pohon mangrove.

101

KENJERAN 1
Lokasi ini berada di sekitar lokasi sampling Tambak Wedi 1 dan 2. Dan di lokasi ini
tegakan pohon, sapling, bahkan hingga semai didominasi absolut oleh jenis Avicennia
marina. Berikut data detail terkait lokasi Kenjeran 1:

Tabel 4-32. Komposisi jenis dan prediksi jumlah tegakan pohon serta fase habitus lain
di lokasi Kenjeran 1
Kenjeran 1
7015’13.35”S - 112049’10.91”E
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia marina
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia marina
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia marina
Total

Keterangan:
Baik-Sangat Padat
Baik-Sedang
Rusak-Jarang

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

INP

Api-api putih

Avicenniaceae

50.00
50.00

1666.67 300.00
1666.67 300.00

Api-api putih

Avicenniaceae

22.00
22.00

2933.33 200.00
2933.33 200.00

Api-api putih

Avicenniaceae

17.00
17.00

56666.67 200.00
56666.67 200.00

≥ 1500 pohon/ha
≥ 1500 - < 1000 pohon/ha
< 1000 pohon/ha

Sesuai dengan KEPMENLH No. 201/2004

Menilik prediksi jumlah tegakan pohon mangrove di lokasi ini sejumlah 1667 tegakan
pohon per hektar, maka status kualitas ekosistem mangrove berdasarkan KepMenLH no
201/2004 masuk kategori BAIK dan SANGAT PADAT.
Pada tahun 2016 status lokasi Kenjeran 1 diprediksi mempunyai jumlah tegakan
sekitar 2033 pohon per hektar, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sekitar
1667 tegakan pohon per hektar, atau terjadi penurunan sebesar -18%. Jika dibandingkan
dengan tahun 2016 yang masih terdeteksi adanya Avicennia alba, maka pada tahun 2017
sudah tidak terdeteksi lagi. Salah satu kemungkinan terkait hal ini adalah mekanisme
identifikasi morfologi di tahun 2016 ataupun 2017, karena perbedaan antara Avicennia alba
dengan Avicennia marina memang relatif sulit jika belum berpengalaman. Namun, intinya
genus Avicennia memang mendominasi di lokasi Kenjeran 1.
Berikut dokumentasi lokasi sampling di Kenjeran 1:
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Keterangan : background surveyor menandakan bahwa posisi tegakan relatif renggang antara satu
dengan yang lain sehingga data tahun 2017 hanya menyisakan sekitar 1667 tegakan pohon per
hektar.

Keterangan : dominasi Avicennia terlihat jelas dengan adanya akar napas atau pneumatophora ;
selain itu daun dengan bentuk ellips dan ujung meruncing merupakan ciri khas genus Avicennia.
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Kesimpulan singkat terkait lokasi Kenjeran 1 adalah:
1. Dominasi tegakan mangrove, baik untuk habitus pohon, sapling ataupun semai
adalah dari jenis Avicennia marina,
2. Prediksi jumlah tegakan pohon Avicennia marina di lokasi ini adalah 1667 tegakan
per hektar, dan tergolong dalam status BAIK dan SANGAT PADAT
KENJERAN 2
Lokasi ini relatif dekat dengan lokasi Kenjeran 1, dan dominasi jenis mangrove juga
sama persis. Hanya saja perbedaannya adalah prediksi jumlah tegakan pohon. Jika di lokasi
Kenjeran 1 terhitung Baik dan Sangat Padat, maka di lokasi Kenjeran 2 justru tergolong
RUSAK dan JARANG. Detail informasi tersebut disampaikan pada tabel 13.
Tabel 4-33. Komposisi jenis dan prediksi jumlah tegakan pohon serta fase habitus lain
di lokasi Kenjeran 2
Kenjeran 2
7015’29.50”S 112049’38.07”E
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia marina
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia marina
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia marina
Total

Keterangan:
Baik-Sangat Padat
Baik-Sedang
Rusak-Jarang

Nama Indonesia

Famili

Api-api putih

Avicenniaceae

ni

Ka

INP

18.00

600.00 300.00

18.00

600.00 300.00

Api-api putih

Avicenniaceae

76.00
76.00

10133.33 200.00
10133.33 200.00

Api-api putih

Avicenniaceae

18.00
18.00

60000.00 200.00
60000.00 200.00

≥ 1500 pohon/ha
≥ 1500 - < 1000 pohon/ha
< 1000 pohon/ha

Sesuai dengan KEPMENLH No. 201/2004

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, tegakan pohon Avicennia marina berkisar
pada 833 tegakan per hektar. Dominasi juga masih tetap, hanya dari jenis Avicennia marina
saja. Berarti terjadi penurunan prediksi jumlah tegakan pohon mencapai 200-an tegakan
atau sekitar -28%.
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Lokasi Kenjeran 2 merupakan lokasi dengan prediksi tegakan pohon terkecil untuk
seluruh daerah sampling di pantai timur Surabaya. Kondisi ini menyebabkan Kenjeran 2
menjadi daerah yang harus diprioritaskan untuk penanganan lebih lanjut, termasuk
identifikasi awal mengapa jumlah mangrove, tepatnya tegakan pohon mangrove, bernilai
kecil.

Jika ditinjau dari hasil survey lapangan, berikut dokumentasinya:

Keterangan : pada saat survey di lokasi Kenjeran 2, laut sedang pasang sehingga sampling dilakukan
dengan menggunakan perahu dari arah laut menuju ke darat. Kondisi ini memungkinkan effort yang
harus dilakukan untuk mencapai lokasi biomonitoring menjadi lebih besar dan juga mengantisipasi
terjadinya surut terendah yang membuat perahu tidak bisa kembali ke laut

Keterangan : kondisi lokasi sampling di Kenjeran 2, terlihat jelas bahwa tegakan pohon memang relatif
jarang, sehingga memungkinkan diperoleh hasil yang termasuk kategori Rusak dan Jarang. Tegakan
sapling dan juga semai relatif sulit terlihat karena kondisi genangan.
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Merujuk dari kedua gambar tersebut, terlihat jelas bahwa dominasi oleh Avicennia
memang sangat memungkinkan karena lokasinya masih berada jauh dari garis pantai.
Kondisi ini sangat disukai oleh Avicennia yang mempunyai zona pertumbuhan lebih ke
tengah laut dibandingkan pinggiran.

Keterangan : oleh karena lokasinya relatif jauh dari pemukiman, dan bukan jalur utama kegiatan
wisata pantai Kenjeran, beberapa hewan yang berasosiasi dengan tumbuhan mangrove terlihat dan
terdokumentasi, salah satunya adalah ular. Belum diketahui nama ilmiah dari hewan tersebut.

Oleh karena jenis yang mendominasi adalah Avicennia marina, dimana bioekologinya
sudah dibahas pada tulisan sebelumnya, maka kesimpulan sementara yang bisa
disampaikan terkait lokasi sampling Kenjeran 2 adalah:
1. Dominasi absolut sama persis dengan lokasi Kenjeran 1, yaitu dari jenis Avicennia
marina,
2. Prediksi jumlah tegakan pohon A.marina per hektar mencapai 600 tegakan, sehingga
dikategorikan dalam kondisi ekosistem mangrove yang RUSAK dan JARANG.
KEPUTIH 1
Dominasi jenis Avicennia marina masih berlanjut di lokasi sampling Keputih 1,
bahkan Keputih 2. Hanya saja dominasi jenis ini berbagi dengan A.alba, artinya tidak
absolut. Meskipun begitu A.marina masih tetap mendominasi sangat tinggi dengan 91,05%,
sementara sisanya 8,95% adalah A.alba.
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Prediksi tegakan pohon mangrove dari A.marina dan A.alba pada kegiatan survey
tahun ini adalah sekitar 2233 tegakan per hektar, yang berarti kualitas ekosistem mangrove
di lokasi ini adalah BAIK dan SANGAT PADAT. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang
diprediksi sekitar 2300 tegakan per hektar, maka terjadi penurunan meskipun hanya sekitar 3%.
Berikut adalah lokasi sampling Keputih 1 dan Keputih 2:

Gambar 4-17. Lokasi sampling ekosistem mangrove di Keputih 1 dan Keputih 2 yang
berdekatan
Dominasi A.marina kembali menegaskan bahwa lokasi di pantai Timur Surabaya
memang sangat cocok untuk genus Avicennia dibandingkan Rhizophora yang mendominasi
di pantai Utara Surabaya. Salah satu dugaan terkait dengan hal ini ada substrat dan juga
kondisi lingkungan sekitar ekosistem mangrove. Di pantai Timur Surabaya, lokasi sekitar
adalah perumahan dan juga kawasan wisata, yang relatif berbeda dibandingkan dengan
pantai Utara Surabaya yang notabene adalah kawasan industri kelautan. Substrat di pantai
Timur Surabaya cenderung mengarah pada lumpur atau biasa kita sebut sebagai muddy
beach. Kondisi ini terkait dengan elevasinya yang cenderung sangat landai sehingga arus
dan ombak tidak mampu membuat arus balik yang tinggi sehingga sedimentasi cenderung
tinggi pula. Perlu diketahui bahwa Avicennia menjadi mudah untuk hidup di lokasi seperti ini
karena persaingannya dengan Rhizophora menjadi lebih kecil. Rhizophora sangat menyukai
substrat yang cenderung berpasir atau bisa disebut juga sandy beach. Hal ini mempengaruhi
mekanisme pertumbuhan dari benih Rhizophora yang membutuhkan substrat pejal dan
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masif agar mampu menancap dengan baik. Jika kondisi substrat adalah lumpur, maka
kemungkinan untuk menancap bagi benih Rhizophora menjadi kecil dan berimbas pada
ketidakberhasilan untuk memperbanyak semai.
Hasil survey detail disampaikan sebagai berikut:

Tabel 4-34. Komposisi jenis dan prediksi jumlah tegakan pohon serta fase habitus lain
di lokasi Keputih 1
Keputih 1
7017’36.96”S - 112050’46.48”E
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia marina
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia marina
Total

Keterangan:
Baik-Sangat Padat
Baik-Sedang
Rusak-Jarang

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

INP

Api-api
Api-api putih

Avicenniaceae
Avicenniaceae

6.00
61.00
67.00

200.00 43.11
2033.33 256.89
2233.33 300.00

Api-api putih

Avicenniaceae

24.00
24.00

3200.00 200.00
3200.00 200.00

Api-api putih

Avicenniaceae

25.00
25.00

83333.33 200.00
83333.33 200.00

≥ 1500 pohon/ha
≥ 1500 - < 1000 pohon/ha
< 1000 pohon/ha

Sesuai dengan KEPMENLH No. 201/2004

Secara umum, dominas Avicennia marina untuk tegakan pohon, sapling hingga
semai terlihat tinggi. Sementara untuk A.alba hanya ditemukan pada tegakan atau habitus
pohon saja. Perbedaan antara A.marina dan A.alba sudah dijelaskan pada pembahasan
yang lalu, sehingga pembahasan pada lokasi ini bisa diabaikan.
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Dokumentasi survey lokasi di Keputih 1 disajikan sebagai berikut:

Keterangan : jika dibandingkan dengan lokasi Kenjeran 1 ataupun 2, terlihat jelas bahwa dominasi
Avicennia di lokasi Keputih 1 ditunjukkan dari banyaknya akar napas atau pneumatophora yang
menutupi perairan yang sedang surut
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Keterangan : sampah menjadi masalah besar di pantai Timur Surabaya, termasuk di lokasi Keputih 1.
Sampah yang terdiri atas botol plastik, tas kresek, sandal jepit, kotak stereoform, dan material sampah
lainnya ditemukan di lokasi. Kondisi ini memungkinkan terus terjadi selama peraturan tentang
pembuangan sampah ke laut tidak diikuti. Selama ini masyarakat masih mempunyai pola pikir bahwa
laut adalah tempat membuang sampah yang murah bahkan cenderung gratis. Namun akibatnya akan
fatal apabila berkaitan erat dengan kehidupan biota di lokasi tersebut.

Kesimpulan yang bisa dikaitkan dengan kondisi di Keputih 1 adalah:
1. Dominasi genus tumbuhan mangrove di lokasi Keputih 1 adalah Avicennia, dengan
dominasi A.marina yang mencapai 91,05% dan A.alba sekitar 8,95%,
2. Secara keseluruhan, lokasi Keputih 1 masih berada pada kualitas ekosistem yang
BAIK dan SANGAT PADAT meskipun terjadi penurunan sekitar -3% dari tahun 2016
dengan prediksi sekitar 2300 tegakan pohon per hektar menjadi hanya sekitar 2233
tegakan pohon per hektar,
3. Isu pokok terkait lokasi di Keputih 1 adalah menumpuknya sampah (plastik, sandal,
tas kresek dan lain sebagainya) yang memerlukan solusi pemecahan agar tidak
mengganggu pertumbuhan tumbuhan mangrove.
KEPUTIH 2
Setali tiga uang dengan lokasi Keputih 1, maka di lokasi ini dominasi tertinggi masih
dicapai oleh Avicennia marina dengan prediksi tegakan pohon sekitar 1033 per hektar.
Sementara untuk Avicennia alba hanya sekitar separuhnya yaitu 500 pohon per hektar. Jika
di-persentase-kan maka A.marina sekitar 67,4% dan A.alba sekitar 32,6%. Dan jika
dijumlahkan prediksi tegakan pohon kedua spesies tersebut, maka diperkirakan ada sekitar
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1533 tegakan pohon per hektar. Sehingga kualitas ekosistem mangrove di lokasi Keputih 2
adalah BAIK dan SANGAT PADAT, meskipun berada pada batas kritis kearah Baik dan
Padat saja.

Berikut tabel detail tegakan pohon, sapling, dan semai di lokasi Keputih 2:
Tabel 4-35. Komposisi jenis dan prediksi jumlah tegakan pohon serta fase habitus lain
di lokasi Keputih 2
Keputih 2
7017’42.82”S - 112050’47.84”E
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
Total

Keterangan:
Baik-Sangat Padat
Baik-Sedang
Rusak-Jarang

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

INP

Api-api
Api-api putih

Avicenniaceae
Avicenniaceae

15.00
31.00
46.00

500.00 125.22
1033.33 174.78
1533.33 300.00

Api-api
Api-api putih

Avicenniaceae
Avicenniaceae

8.00
5.00
13.00

1066.67 111.54
666.67 88.46
1733.33 200.00

Api-api
Api-api putih

Avicenniaceae
Avicenniaceae

55.00 183333.33 153.97
8.00 26666.67 46.03
63.00 210000.00 200.00

≥ 1500 pohon/ha
≥ 1500 - < 1000 pohon/ha
< 1000 pohon/ha

Sesuai dengan KEPMENLH No. 201/2004

Prediksi tegakan pohon mencapai 1533 per hektar. Jika dibandingkan pada tahun
2016, jumlah tegakan pohon dengan komposisi yang sama (Avicennia marina dan A.alba)
yang mencapai 2433 tegakan per hektar, maka pada tahun ini sekitar 900-an telah hilang,
dan jika di-persentase-kan sekitar -37% atau mencapai rekor penurunan tertinggi di
pamurbaya.
Belum diketahui dengan pasti prediksi kehilangan yang begitu besar tersebut apakah
dikarenakan lokasi mengalami perpindahan ataukah benar terjadi pengurangan karena force
majeur ataukah oleh kegiatan manusia. Hanya saja beberapa foto hasil survey menunjukkan
informasi sebagai berikut:
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Keterangan : terlihat jelas beberapa batang pohon mati (necromass) dijumpai di lokasi Keputih 2.
Belum ada bukti yang menyatakan bahwa matinya tegakan ini karena kegiatan manusia ataukah
mekanisme alam. Namun, sedimentasi yang cenderung sangat tinggi dilokasi ini karena tumpukan
sampah bisa jadi pemicu menurunnya genangan dan otomatis genus Avicennia mengalami
penurunan waktu genang yang berimbas pada ketidakoptimalan dalam periode hidupnya.
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Keterangan : terlihat jelas bahwa dominasi tumbuhan memang dari genus Avicennia, bahkan dengan
batang-batang yang mempunyai diameter besar yang menunjukkan bahwa ekosistem mangrove di
lokasi ini memang cenderung tua. Di latar belakang gambar ini terlihat bahwa dundukan putih dan
sampah menghalangi dan mengurangi masa penggenangan oleh air laut sehingga menyebabkan
terjadinya penguapan yang cenderung tinggi dan berimbas pada menurunnya kemampuan reproduksi
dari tumbuhan mangrove tersebut.

Jika disimpulkan secara singkat, maka kondisi ekosistem mangrove di lokasi sampling
Keputih 2 adalah:
1. Jenis tumbuhan mangrove yang ditemukan di lokasi sampling Keputih 2 adalah
Avicennia marina dan A.alba, masing-masing dengan dominasi sekitar 67,4% dan
32,6%,
2. Status ekologi ekosistem mangrove di lokasi Keputih 2 adalah BAIK dan SANGAT
PADAT, meskipun nilainya relatif mendekati batas minimal yaitu 1533 tegakan pohon
per hektar,
3. Isu pokok lokasi ini hampir mirip dengan Keputih 1, yaitu permasalahan sampah yang
cukup banyak di lokasi sampling.
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WONOREJO 1
Satu-satunya lokasi sampling di pamurbaya yang titik samplingnya dilakukan hingga
tiga kali adalah di Wonorejo. Lokasi ini memang menjadi primadona lokasi ekosistem
mangrove karena keberadaannya yang cukup tinggi sekaligus sebagai icon dari konsep
konservasi ekosistem mangrove, dengan dibukanya Wisata Mangrove Wonorejo.
Lokasi sampling dan titik samplingnya disajikan sebagai berikut:

Gambar 4-18. Lokasi sampling ekosistem mangrove di Wonorejo 1, 2, dan 3, dan juga lokasi
Gunung Anyar 1 dan 2
Jika menilik dari gambar diatas, maka lokasi sampling Wonorejo 1 terletak sangat
berdekatan dengan muara kali Wonorejo, dan lokasi Wonorejo 2 serta 3 menyusul dibagian
sisi selatan, atau menjauh dari muara kali Wonorejo.
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Tabel 4-36. Komposisi jenis dan prediksi jumlah tegakan pohon serta fase habitus lain
di lokasi Wonorejo 1
Wonorejo 1
7018’29.55”S - 112050’43.38”E
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia marina
2
Xylocarpus moluccensis
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia marina
2
Rhizophora stylosa
3
Xylocarpus moluccensis
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia marina
2
Rhizophora stylosa
Total

Keterangan:
Baik-Sangat Padat
Baik-Sedang
Rusak-Jarang

`
Nama Indonesia

Famili

Api-api putih
Nyirih

Avicenniaceae
Meliaceae

42.00
4.00
46.00

1400.00 261.25
133.33 38.75
1533.33 300.00

Api-api putih
Bakau/Tanjang
Nyirih

Avicenniaceae
11.00
Rhizophoraceae 32.00
Meliaceae
8.00
51.00

1466.67 50.14
4266.67 105.60
1066.67 44.26
6800.00 200.00

Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
9.00
Rhizophoraceae 18.00
27.00

30000.00 73.33
60000.00 126.67
90000.00 200.00

ni

Ka

INP

≥ 1500 pohon/ha
≥ 1500 - < 1000 pohon/ha
< 1000 pohon/ha

Sesuai dengan KEPMENLH No. 201/2004

Pada tahun 2016, lokasi sampling Wonorejo 1 tercatat terdapat empat jenis
mangrove yang mempunyai tegakan pohon, yaitu Avicennia marina, Rhizophora stylosa,
Xylocarpus moluccensis, dan Excoecaria agallocha, dengan prediksi jumlah tegakan sekitar
1767 pohon per hektar. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah prediksi tegakan pohon
menurun menjadi sekitar 1533 pohon per hektar atau menurun sekitar -13%. Selain itu dari
empat jenis mangrove yang teridentifikasi pada tahun 2016 juga mengalami penurunan
menjadi hanya dua jenis saja yaitu Avicennia marina dan Xylocarpus moluccensis dengan
persentase mencapai 91,3% dan 8,7%.
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Belum diketahui dengan pasti penyebab komposisi penurunan jumlah jenis dari
empat menjadi dua tersebut. Hanya saja dominasi jenis memang masih didominasi oleh
Avicennia marina. Dugaan yang mungkin terjadi adalah bergesernya lokasi atau titik
sampling dalam membuat plotting, mengingat prediksi jumlah tegakan pohon untuk
Rhizophora stylosa dan Excoecaria agallocha memang relatif kecil pada saat survey tahun
2016.
Dengan jumlah prediksi pohon mangrove yang mencapai 1533 tegakan per hektar,
maka lokasi Wonorejo 1 dikategorikan sebagai ekosistem mangrove yang BAIK dan
SANGAT PADAT, meskipun nilainya mendekati batas minimal. Yang menarik adalah jenis
Xylocarpus moluccensis masih eksis bahkan mengalami kenaikan prediksi pada tahun 2016
sekitar 100 tegakan pohon per hektar menjadi 133 tegakan pohon per hektar.
Avicennia marina sudah dijelaskan lebih detail pada pembahasan sebelumnya, oleh
karena itu hanya Xylocarpus moluccensis yang akan dijelaskan detail seperti gambar
dibawah. Selain itu, informasi lain terkait dengan X.moluccensis adalah habitusnya mampu
mencapai kategori pohon dengan ketinggian antara 6 – 10 m, permukaan batangnya
berwarna abu-abu gelap, kulit kayu halus, sementara pada batang utama memiliki guratanguratan permukaan yang tergores dalam. Sebagian peneliti menyatakan bahwa Xylocarpus
merupakan mangrove sejati, tetapi ada juga sebagian kecil peneliti menyatakan merupakan
mangrove asosiasi. Hal ini dikarenakan mangrove ini ditemukan di hutan pasang surut
maupun pematang sungai. Meskipun sebagian besar seringkali ditemukan di sepanjang
pantai.
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Gambar 4-19. Morfologi dan habitus Xylocarpus moluccensis (kiri) ; daun berbentuk ellips
dengan ujung meruncing dan warna hijau gelap (kanan atas), pada satu pohon hanya akan
terdapat satu jenis bunga (jantan atau betina saja), bergerombol acak, daun mahkota
berjumlah 4 berwarna kekuningan, kelopak bunga berjumlah 4 dan berwarna hijau
kekuningan (kanan tengah), sedangkan buah berbentuk bulat dengan diameter mencapai 10
– 15 cm (kanan bawah) [Saptarini, dkk., 2012]
Jika dikonfirmasi terkait dengan statusnya di IUCN Red List, maka Xylocarpus
moluccensis mempunyai status yang sama dengan Avicennia marina, Rhizophora stylosa,
ataupun Bruguiera cylindrica yaitu Least Concern (LS) dengan kecenderungan mengalami
penurunan atau descending.
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Keterangan : status Xylocarpus moluccensis pada IUCN Red List yang berada pada status Least
Concern (LC)

Berikut adalah dokumentasi gambar survey di lokasi Wonorejo 1:
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Keterangan : tampaknya isu yang sama terkait dengan sampah yang luarbiasa banyak di pamurbaya
juga terjadi di lokasi sampling Wonorejo 1. Tampak diatas adalah sampah domestik yang menumpuk
diantara perakaran napas Avicennia, yang tentu saja akan membuat akar napas tertutup sehingga
mempengaruhi mekanisme alamiahnya.
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Selain itu, lokasi yang memang dekat dengan muara sangat memungkinkan
terjadinya penumpukan sampah, utamanya yang berasal dari dataran lebih tinggi atau
sungai. Sehingga sampah yang ditemukan umumnya adalah sampah domestika yang
berasal dari daerah pemukiman. Perlu diketahui juga daerah Wonorejo merupakan salah
satu daerah yang relatif cepat pertumbuhan penduduknya karena kegiatan pembangunan
perumahan di daerah ini sangat intens, terlebih dekat dari lokasi sampling merupakan
daerah wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik pada saat week-end.

Keterangan : rerimbunan ekosistem mangrove di lokasi Wonorejo 1, dan terlihat dengan jelas
tumbuhan non mangrove major disisi kiri kanan sehingga menimbulkan kerimbunan, yang merupakan
salah satu ciri dari minimnya genangan air di lokasi ini.
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Keterangan : adanya jalur setapak di kanan foto menunjukkan bahwa lokasi ini sering dikunjungi oleh
manusia.

Kesimpulan kecil dari lokasi Wonorejo 1 adalah:
1. Survey tahun 2017 ditemukan hanya dua jenis mangrove sejati yang mempunyai
habitus tegakan pohon di lokasi Wonorejo 1 yaitu Avicennia marina dan Xylocarpus
moluccensis dengan prediksi jumlah tegakan pohon masing-masing 1400 dan 133
tegakan per hektar,
2. Dengan jumlah total tegakan pohon 1533, maka status lingkungan hidup ekosistem
mangrove di lokasi sampling Wonorejo 1 adalah BAIK dan SANGAT PADAT,
meskipun mendekati nilai minimal,
3. Isu pokok berupa sampah yang menutupi sebagian ekosistem mangrove di Wonorejo
1 juga menjadi bagian yang harus dipecahkan bersama-sama dengan lokasi lain di
pamurbaya.
WONOREJO 2
Lokasi sampling yang berdekatan dengan Wonorejo 1 memberikan indikasi dominasi
yang cenderung sama yaitu Avicennia marina. Pada tahun 2016 dominasi Avicennia marina
mencapai 100% dengan prediksi jumlah tegakan pohon mencapai 3133 pohon per hektar.
Sementara pada tahun 2017 ini jumlah tegakan pohon mengalam penurunan sebesar -11%
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menjadi hanya sekitar 2800 tegakan pohon per hektar, itupun terbagi atas Avicennia marina
dan A.alba, masing-masing dengan prediksi jumlah tegakan 2533 dan 267 pohon per hektar.
Meskipun terjadi penurunan hingga -11%, kualitas ekosistem mangrove di lokasi
Wonorejo 2 termasuk dalam kategori BAIK dan SANGAT PADAT. Berikut adalah data detail
ekosistem mangrove di lokasi ini pada tahun 2017:

Tabel 4-37. Komposisi jenis dan prediksi jumlah tegakan pohon serta fase habitus lain
di lokasi Wonorejo 2
Wonorejo 2
7018’42.06”S - 112050’39.08”E
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia marina
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia marina
Total

Keterangan:
Baik-Sangat Padat
Baik-Sedang
Rusak-Jarang

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

INP

Api-api
Api-api putih

Avicenniaceae
Avicenniaceae

8.00
76.00
84.00

266.67 39.99
2533.33 260.01
2800.00 300.00

Api-api putih

Avicenniaceae

12.00
12.00

1600.00 200.00
1600.00 200.00

Api-api putih

Avicenniaceae

16.00
16.00

53333.33 200.00
53333.33 200.00

≥ 1500 pohon/ha
≥ 1500 - < 1000 pohon/ha
< 1000 pohon/ha

Sesuai dengan KEPMENLH No. 201/2004

Dominasi genus di lokasi ini adalah Avicennia, tidak ditemukan satupun genus lain
selain Avicennia. Dengan jumlah prediksi total tegakan pohon mangrove yang mencapai
2800 pohon per hektar, maka lokasi Wonorejo 2 secara kualitas termasuk dalam kategori
ekosistem mangrove BAIK dan SANGAT PADAT. Secara prinsip, kualitas ekosistem
mangrove di lokasi ini sama dengan di Wonorejo 1. Selain itu, jenis yang mendominasi juga
relatif sama. Yang berbeda adalah jenis Xylocarpus tidak ditemukan di lokasi Wonorejo 2,
diduga hal ini terkait dengan lokasi sampling yang menjauh dari muara.
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Berikut kondisi visual sampling di Wonorejo 2:

Keterangan : visualisasi lokasi sampling di Wonorejo 2 dari sisi laut. Terlihat dari jauh dengan jelas
batas antara air laut yang sedang surut dengan daratan yang dipenuhi oleh sampah. Isu sampah
tampaknya memang menjadi isu krusial di Pantai Timur Surabaya. Terlihat juga dominasi Avicennia
(baik A.marina ataupun A.alba).
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Keterangan : latar belakang habitus mangrove dari genus Avicennia yang relatif lebat dan juga
beberapa sampah yang terlihat jelas seperti bagian dari tempat duduk kayu yang tersandarkan ke
pohon. Ada dugaan lokasi ini sering dikunjungi oleh manusia mengingat kondisi papan yang relatif
masih bagus dan berada pada posisi tersandarkan.

Keterangan : dominasi Avicennia terlihat jelas jika dilihat di sudut pandang seperti ini. Surveyor masih
dengan mudah menemukan habitus pohon karena terlihat jelas diameter batang utamanya diprediksi
> 4 cm.
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Keterangan : kondisi lokasi Wonorejo 2 dengan tumpukan sampah yang cukup banyak perlu
mendapat perhatian dari pihak dinas terkait ; pariwisata, lingkungan hidup, dan perikanan kelautan.

Kesimpulan singkat terkait lokasi Wonorejo 2:
1. Dominasi jenis yang ditemukan di lokasi ini adalah Avicennia marina dan A.alba
masing-masing dengan prediksi jumlah total pohon 2533 dan 267 per hektar, atau
prediksi 90,47% dan 9,53%,
2. Mengacu pada status kualitas ekosistem mangrove menurut KepMenLH No.
201/2004, maka mangrove di Wonorejo termasuk berstatus BAIK dan SANGAT
PADAT,
3. Isu sampah juga menjadi perhatian utama di lokasi sampling Wonorejo 2.

125

WONOREJO 3
Wonorejo merupakan satu-satunya lokasi yang mempunyai tiga titik sampling. Hal ini
disebabkan ekosistem mangrove di lokasi ini memang cukup representatif untuk mewakili
kondisi ekosistem mangrove terbaik di Surabaya timur. Lokasi sampling Wonorejo 3 tidak
terlalu jauh dibanding Wonorejo 1 ataupun 2, atau tepatnya lebih kearah selatan.
Tabel 4-38. Komposisi jenis dan prediksi jumlah tegakan pohon serta fase habitus lain
di lokasi Wonorejo 3
Wonorejo 3
7018’57.16”S - 112050’34.65”E
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
4
Sonneratia alba
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia marina
2
Rhizophora stylosa
Total

Keterangan:
Baik-Sangat Padat
Baik-Sedang
Rusak-Jarang

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

INP

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang
Bogem

Avicenniaceae
9.00
Avicenniaceae
17.00
Rhizophoraceae 9.00
Sonneratiaceae
1.00
36.00

300.00 79.26
566.67 105.91
300.00 76.96
33.33 37.88
1200.00 300.00

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae

7.00
3.00
5.00
15.00

933.33 96.67
400.00 45.00
666.67 58.33
2000.00 200.00

Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
7.00
Rhizophoraceae 10.00
17.00

23333.33 74.51
33333.33 125.49
56666.67 200.00

≥ 1500 pohon/ha
≥ 1500 - < 1000 pohon/ha
< 1000 pohon/ha

Sesuai dengan KEPMENLH No. 201/2004

Jika dibandingkan dengan dua lokasi sebelumnya, maka di Wonorejo 3 komposisi
mangrove, utamanya habitus pohon lebih bervariasi dengan 4 spesies yang berbeda.
Meskipun begitu, justru di lokasi ini prediksi jumlah total tegakan pohon mangrove lebih
sedikit dibandingkan dua lokasi sebelumnya.
Proporsi komposisi Avicennia alba, A.marina, Rhizophora stylosa, dan Sonneratia
alba adalah 25%, 47,25%, 25%, dan 2,75%. Kondisi ini masih menunjukkan bahwa A.marina
masih lebih dominan dibandingkan ketiga jenis lainnya. Yang relatif berbeda adalah
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ditemukannya juga Sonneratia alba, dimana pada kedua lokasi sebelumnya tidak ditemukan
sama sekali. Dengan 2,75%, ditinjau dari konsep dominasi jenis ini memang tidak signifikan.
Yang cukup mengkhawatirkan adalah terjadinya kecenderungan penurunan prediksi
jumlah tegakan pohon di lokasi ini. Pada tahun 2016 masih diprediksi sekitar 1333 tegakan
pohon per hektar, dan pada tahun 2017 kembali menurun menjadi sekitar 1200 pohon per
hektar. Meskipun secara kualitas tahun 2016 dan 2017 termasuk dalam kategori BAIK dan
PADAT, tren penurunan ini perlu diwaspadai seperti halnya di lokasi Kenjeran 2. Bahkan
pada tahun 2015 prediksi tegakan pohon di Wonorejo 3 malah mencapai 1933 pohon per
hektar.

Berikut adalah visualisasi sampling di lokasi Wonorejo 3:

Keterangan : proses sampling di lokasi ini dilakukan pada saat pasang, sehingga gundukan tanah
tidak terlihat (terkait sampah dll) ; sementara, terlihat bahwa sebenarnya lokasi ini cukup rimbun tapi
titik basal area dari masing-masing pohon terletak berjauhan satu sama lain.
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Keterangan : terlihat dengan jelas juga bahwa tegakan pohon di lokasi ini mempunyai diameter yang
cukup besar, menandakan bahwa lokasi ini telah eksis cukup lama.
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Kesimpulan singkat terkait lokasi ini adalah:
1. Terdapat empat jenis mangrove untuk tegakan habitus pohon, yaitu Avicennia alba,
A.marina, Rhizophora stylosa, dan Sonneratia alba dengan prediksi jumlah tegakan
sekitar 300, 567, 300, dan 33 tegakan pohon,
2. Dengan jumlah total tegakan mencapai 1200 per hektar, maka lokasi ini tergolong
dalam ekosistem mangrove BAIK dan PADAT,
GUNUNG ANYAR 1
Lokasi ini juga terletak tidak terlalu jauh dari lokasi Wonorejo 1, 2, ataupun 3. Dan
lokasi Gunung Anyar 1 merupakan lokasi yang tepat berada di sisi luar mulut muara sungai
Gunung Anyar. Oleh karena itu efeknya berimbas pada substrat yang cenderung agak
masif/pejal sehingga menyebabkan dominasi jenis mangrove bergeser.

Tabel 4-39. Komposisi jenis dan prediksi jumlah tegakan pohon serta fase habitus lain
di lokasi Gunung Anyar 1
Gunung Anyar 1
7019’39.83”S - 112049’58.42”E
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Rhizophora stylosa
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total

Keterangan:
Baik-Sangat Padat
Baik-Sedang
Rusak-Jarang

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

INP

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
7.00
Avicenniaceae
25.00
Rhizophoraceae 45.00
77.00

233.33 39.63
833.33 137.98
1500.00 122.39
2566.67 300.00

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae 31.00
31.00

4133.33 200.00
4133.33 200.00

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
11.00 36666.67 58.33
Avicenniaceae
17.00 56666.67 101.52
Rhizophoraceae 5.00 16666.67 40.15
33.00 110000.00 200.00

≥ 1500 pohon/ha
≥ 1500 - < 1000 pohon/ha
< 1000 pohon/ha

Sesuai dengan KEPMENLH No. 201/2004

Jika di lokasi Wonorejo (baik 1,2, dan 3) didominasi tertinggi oleh genus Avicennia,
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maka di lokasi Gunung Anyar 1 didominasi oleh Rhizophora. Secara detail informasi terkait
dengan tegakan pohon, sapling, ataupun semai di lokasi disajikan pada tabel diatas.
Terlihat dengan jelas bahwa Rhizophora diprediksi mempunyai kerapatan absolut
mencapai 1500 tegakan pohon per hektar, sementara Avicennia marina dan A.alba masingmasing berkontribusi 833 dan 233 tegakan pohon, atau berbanding 1,5 : 1 untuk genus
Rhizophora dan Avicennia. Sehingga total jumlah tegakan pohon mencapai 2567 pohon per
hektar, dan lokasi ini dikategorikan dalam ekosistem mangrove yang BAIK dan SANGAT
PADAT. Dan kondisi ini meningkat sekitar 7% dibandingkan pada tahun 2016 yang
mencapai 2400 tegakan pohon per hektar.
Dominasi Rhizophora stylosa mencapai 58,43%, sementara Avicennia marina hanya
mencapai 32,45% dan sisanya adalah A.alba yang mencapai 9,07% saja. Jika dilihat dari
proporsi komposisi tersebut, maka kondisi di Gunung Anyar 1 diduga mempunyai substrat
dengan frekuensi penggenangannya relatif lebih kecil dibandingkan jika lokasi tersebut
didominasi oleh genus Avicennia. Hal ini terkait dengan mekanisme tumbuh dari propagule
Rhizophora yang akan menancapkan diri ke substrat. Jika substrat berupa lumpur dan pasir,
maka proses penancapan tersebut akan mudah sehingga persentase untuk tumbuh akan
tinggi. Namun, jika genangan terjadi lebih lama dibandingkan kondisi surut, maka akan
meminimasi proses penancapan propagule tersebut.

Berikut visualisasi pada saat sampling:
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Keterangan : relatif berbeda dibandingkan lokasi Wonorejo, maka di lokasi Gunung Anyar 1
elevasinya cukup rendah, selain itu kondisi ekosistem mangrove terlihat terlokalisir dengan tingkat
kerimbunan yang cukup lebat. Oleh karena sudut elevasi sangat rendah dan juga kondisi laut sedang
surut, maka relatif menyulitkan bagi surveyor untuk mencapai lokasi monitoring.

Keterangan : selain itu, tingkat ketebalan lumpur juga cukup tinggi, sehingga untuk mencapai lokasi
monitoring surveyor harus merangkak agar tidak terjebak dikedalaman lumpur.

Keterangan: salah satu jenis karakter sampah yang sering ditemukan di lokasi pamurbaya juga
ditemukan di lokasi Gunung Anyar 1.
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Keterangan : kombinasi keterdapatan spesies mangrove di lokasi Gunung Anyar 1 terlihat jelas, ada
kombinasi Rhizophora dan juga Avicennia pada lokasi monitoring, diselingi juga dengan banyaknya
sampah yang terjerat diantara akar napas ataupun akar tunjang.

Keterangan : visualisasi hasil foto terkait sampah plastik dan sejenisnya yang banyak ditemukan di
lokasi Gunung Anyar, diantaranya karet bekas cetakan sandal, tas kresek, dan bungkus plastik
lainnya.
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Kesimpulan singkat terkait lokasi ini adalah:
1. Ditemukan tiga jenis mangrove dengan habitus pohon yang terdiri atas Avicennia
alba, Avicennia marina, dan Rhizophora stylosa, masing-masing dengan prediksi
tegakan mencapai 233, 833, dan 1500 per hektar,
2. Total prediksi jumlah tegakan pohon mangrove di lokasi ini adalah 2567, sehingga
apabila dikonfirmasi dengan KepMenLH no 201/2004, maka lokasi Gunung Anyar 1
termasuk dalam status ekosistem mangrove yang BAIK dan SANGAT PADAT,
3. Jika dibandingkan tahun 2016, maka pada tahun 2017 terjadi peningkatan prediksi
jumlah tegakan pohon dari 2400 menjadi 2567 tegakan pohon per hektar,
4. Isu terkait sampah plastik di sebagian besar lokasi sampling pamurbaya juga
ditemukan di lokasi Gunung Anyar 1.
GUNUNG ANYAR 2
Lokasi Gunung Anyar 2 adalah lokasi terakhir yang akan di-review di Pamurbaya.
Lokasi ini terletak di sisi sebelah selatan dari lokasi Gunung Anyar 1. Mempunyai
karakteristik yang sama persis dengan lokasi Gunung Anyar 1, di lokasi ini justru tumpukan
sampahnya terlihat lebih banyak. Karakteristik yang juga terlihat lebih jelas adalah air di
lokasi ini cenderung berwarna kehitaman, yang menunjukkan tingkat kadar bahan organik
yang relatif tinggi.

Keterangan : terlihat dari cropping gambar diatas bahwa substrat di lokasi Gunung Anyar 2 cenderung
berlumpur, ini menandakan lokasi yang berlumpur adalah lokasi dengan sudut elevasi yang rendah,
sehingga pada saat tergenang oleh air relatif lebih lama kembali ke laut. Kondisi ini menyebabkan
friksi substrat cenderung sangat kecil sehingga menghalangi air untuk merembes, akibatnya bagian
atas permukaan substrat menjadi tergenang. Ditambah dengan jatuhan daun tumbuhan mangrove
maka, proses pemecahan bahan organik menjadi intens dilakukan senyampang masih ada bantuan
dari bakteri aerob.
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Namun, meskipun begitu, status kualitas ekosistem mangrove di lokasi ini masih
tergolong BAIK dan SANGAT PADAT. Hal ini ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 4-40. Komposisi jenis dan prediksi jumlah tegakan pohon serta fase habitus lain
di lokasi Gunung Anyar 2
Gunung Anyar 2
7019’56.89”S - 112049’53.95”E
No. Spesies
Kategori pohon (tree)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
Total
Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia alba
2
Avicennia marina
3
Rhizophora stylosa
Total

Keterangan:
Baik-Sangat Padat
Baik-Sedang
Rusak-Jarang

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

INP

Api-api
Api-api putih

Avicenniaceae
Avicenniaceae

10.00
66.00
76.00

333.33 55.53
2200.00 244.47
2533.33 300.00

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
6.00
Avicenniaceae
45.00
Rhizophoraceae 30.00
81.00

800.00 27.41
6000.00 95.56
4000.00 77.04
10800.00 200.00

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
11.00 36666.67 46.40
Avicenniaceae
14.00 46666.67 71.17
Rhizophoraceae 12.00 40000.00 82.43
37.00 123333.33 200.00

≥ 1500 pohon/ha
≥ 1500 - < 1000 pohon/ha
< 1000 pohon/ha

Sesuai dengan KEPMENLH No. 201/2004

Terlihat dengan jelas bahwa dominasi tegakan pohon ditempati oleh genus Avicennia
saja, meskipun pada habitus lainnya (sapling dan semai) ditemukan juga Rhizophora stylosa
dalam jumlah yang juga cukup tinggi. Diduga hal ini terkait dengan penentuan titik lokasi
sampling yang kebetulan tidak ditemukan satupun habitus pohon dari Rhizophora stylosa
pada plot perhitungan.
Jumlah prediksi total habitus pohon di lokasi ini adalah 2533 tegakan per hektar,
relatif hampir sama dengan di lokasi Gunung Anyar 1. Proporsi jumlah tegakan pohon dari
Avicennia marina adalah 2200 dan A.alba adalah 33 tegakan per hektar. Dominasi tersebut
bernilai sekitar 86,85% untuk Avicennia marina, dan sisanya adalah A.alba.
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Jika dibandingkan dengan tahun 2016, memang terjadi penurunan sekitar -4% dari
2633 menjadi 2533 tegakan per hektar, tidak banyak tetapi tetap mengalami penurunan
prediksi tegakan pohon.

Berikut adalah visualisasi sampling di lokasi Gunung Anyar 2:

Keterangan : visualisasi lokasi Gunung Anyar 2 dilihat dari sisi laut, kondisinya relatif mirip dengan
Gunung Anyar 1. Hanya saja di lokasi ini terdapat patok-patok bambu yang masih belum jelas
informasi terkait hal itu, kemudian elevasinya juga relatif sama dengan Gunung Anyar 1, termasuk
juga penampakan sampah dari jarak jauh.
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Keterangan : lokasi di Gunung Anyar 2 masih terlihat lebat sehingga total prediksi jumlah tegakan
statusnya masih dalam kategori BAIK dan SANGAT PADAT, sama seperti pada tahun 2016 meskipun
mengalami penurunan -4%.
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Namun, polemik hal sampah masih ditemukan di lokasi Gunung Anyar 2 seperti pada visual
berikut:

Keterangan : sampah di lokasi ini juga menjadi masalah besar yang harus diselesaikan
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Kesimpulan kecil untuk lokasi Gunung Anyar 2 adalah:
1. Genus dengan habitus pohon yang ditemukan di lokasi ini hanya Avicennia, yang
terdiri atas dua spesies yaitu Avicennia marina dan A.alba,
2. Prediksi tegakan pohon dari Avicennia marina adalah 2200 per hektar, sementara
A.alba sekitar 333 pohon per hektar, sehingga total mencapai 2533 pohon per hektar
yang berarti termasuk dalam ekosistem mangrove kategori BAIK dan SANGAT
PADAT,
3. Isu pokok sampah di lokasi ini juga perlu menjadi perhatian utama seperti halnya
kondisi secara umum di Pamurbaya.
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BAB V
KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI
5.1

Kesimpulan
1. Lokasi sampling ekosistem mangrove di Pantai Utara kota Surabaya dilakukan pada
enam titik yaitu Romokalisari 1, Romokalisari 2, Tambak Langon 1, Tambak Langon
2, Greges 1, dan Greges 2,
2. Lokasi sampling ekosistem mangrove di Pantai Timur kota Surabaya dilakukan pada
sebelas titik yaitu Tambak Wedi 1, Tambak Wedi 2, Kenjeran 1, Kenjeran 2, Keputih
1, Keputih 2, Wonorejo 1, Wonorejo 2, Wonorejo 3, Gunung Anyar 1, dan Gunung
Anyar 2,
3. Prediksi tegakan pohon mangrove di Panturbaya untuk masing-masing lokasi
sampling Romokalisari 1, Romokalisari 2, Tambak Langon 1, Tambak Langon 2,
Greges 1 dan Greges 2 secara berturut-turut adalah 2933, 1733, 1100, data not
available, 2733, dan 1200 tegakan pohon per hektar,
4. Status ekosistem mangrove yang termasuk BAIK dan SANGAT PADAT di lokasi
Panturbaya adalah Romokalisari 1, Romokalisari 2, dan Greges 1 ; yang termasuk
BAIK dan PADAT adalah Romokalisari 2 dan Greges 2 ; sementara lokasi Tambak
Langon 2 tidak teridentifikasi karena tidak bisa diakses,
5. Prediksi tegakan pohon mangrove di Pamurbaya untuk masing-masing lokasi
sampling Tambak Wedi 1, Tambak Wedi 2, Kenjeran 1, Kenjeran 2, Keputih 1,
Keputih 2, Wonorejo 1, Wonorejo 2, Wonorejo 3, Gunung Anyar 1, dan Gunung
Anyar 2 secara berturut-turut adalah 2567, 1500, 1667, 600, 2233, 1533, 1533, 2800,
1200, 2567, dan 2533 tegakan pohon per hektar,
6. Status ekosistem mangrove yang termasuk BAIK dan SANGAT PADAT di lokasi
Pamurbaya adalah Tambak Wedi 1 dan 2, Kenjeran 1, Keputih 1 dan 2, Wonorejo 1
dan 2, Gunung Anyar 1 dan 2 ; yang termasuk BAIK dan PADAT adalah Wonorejo 3 ;
dan yang termasuk RUSAK dan JARANG adalah Kenjeran 2,
7. Pada tahun 2017 diperkirakan terjadi penurunan prediksi jumlah tegakan pohon
mangrove pada 2 dari 6 lokasi sampling di Panturbaya, yang tertinggi di Romokalisari
2 sekitar -22% dan yang terendah di Greges 2 sebanyak -8%. Sementara kenaikan
prediksi jumlah tegakan pohon mangrove tertinggi di Tambak Langon 1 sebanyak
50% dan terendah di Greges 1 sebanyak hanya 1%,
8. Sementara di lokasi Panturbaya, penurunan prediksi jumlah tegakan pohon
mangrove terjadi pada 9 dari 11 lokasi sampling. Penurunan tertinggi terjadi di
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Keputih 2 sebanyak -37% dan terendah di Keputih 1 sebanyak -3%. Sementara
kenaikan prediksi jumlah tegakan pohon mangrove tertinggi terjadi di Tambak Wedi 1
sebanyak 35% dan terendah di Gunung Anyar 1 sebanyak 7% saja,

5.2

Saran dan Rekomendasi

Pemerintah Kota Surabaya
Terkait dengan kondisi di Panturbaya, secara khusus harus ditindaklanjuti oleh instansi yang terkait
dan saling berkoordinasi, yaitu lokasi Tambak Langon 2 yang telah di monitoring sejak tahun 2014
hingga 2017, mengalami penurunan prediksi jumlah tegakan pohon mangrove hingga tidak bisa
disurvey sejak tahun 2016 lalu [lihat data berikut]:
No.

Lokasi Sampling

Pantai Utara Surabaya
Romokalisari 1
1
Romokalisari 2
2
Tambak Langon 1
3
Tambak Langon 2
4
Greges 1
5
6
No.

Greges 2
Lokasi Sampling

Pantai Utara Surabaya
Romokalisari 1
1
Romokalisari 2
2
Tambak Langon 1
3
Tambak Langon 2
4
Greges 1
5
Greges 2
6

No.

Lokasi Sampling

Pantai Utara Surabaya
Romokalisari 1
1
Romokalisari 2
2
Tambak Langon 1
3
Tambak Langon 2
4
5
6

Greges 1
Greges 2
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Tahun 2014

Status

Tahun 2015

Status

2014:2015

1733
2900
4225
933
1350

Baik ; Sangat Padat
Baik ; Sangat Padat
Baik ; Sangat Padat
Rusak ; Jarang
Baik ; Padat

1233
1600
3200
867
3167

Baik ; Padat
Baik ; Sangat Padat
Baik ; Sangat Padat
Rusak ; Jarang
Baik ; Sangat Padat

-29%
-45%
-24%
-7%
135%

2000

Baik ; Sangat Padat

1300

Baik ; Padat

-35%

Tahun 2015

Status

Tahun 2016

Status

2015:2016

1233

Baik ; Padat

2733

Baik ; Sangat Padat

122%

1600
3200
867
3167
1300

Baik ; Sangat Padat
Baik ; Sangat Padat
Rusak ; Jarang
Baik ; Sangat Padat
Baik ; Padat

2233
733

40%
-77%

2700
1300

Baik ; Sangat Padat
Rusak ; Jarang
Tidak dpt diakses
Baik ; Sangat Padat
Baik ; Padat

Tahun 2016

Status

Tahun 2017

Status

2016:2017

-15%
0%

2733
2233
733

Baik ; Sangat Padat
Baik ; Sangat Padat
2933
Baik ; Sangat Padat
Baik ; Sangat Padat
1733
Rusak ; Jarang
Baik ; Padat
1100
Tidak dpt diakses

7%
-22%
50%

2700
1300

Baik ; Sangat Padat
Baik ; Padat

1%
-8%

2733
1200

Baik ; Sangat Padat
Baik ; Padat

Pada tahun 2014 lokasi Tambak Langon 2 masih bisa disurvey dan diprediksi jumlah tegakan
mangrove mencapai 933 pohon per hektar, kondisi ini sudah termasuk kategori RUSAK dan JARANG.
Kemudian pada tahun 2015 lokasi ini memang masih bisa disurvey, tetapi terjadi penurunan prediksi
jumlah tegakan mangrove menjadi hanya 867 pohon per hektar dengan kategori yang sama RUSAK
dan JARANG. Dan kemudian pada tahun 2016 sudah tidak bisa dimonitoring lagi karena lokasi ini
mengalami pematokan bambu dengan luasan yang cukup besar sehingga menimbulkan dugaan
kegiatan ini dibiayai oleh oknum dengan modal yang cukup besar (lihat gambar berikut):

Visualisasi sampling tahun 2016

Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kesengajaan dalam melakukan
pematokan garis pantai dengan luasan tertentu, sehingga menghalangi sampling yang dilakukan di
Tambak Langon 2.

Pada tahun 2017, kondisi ini masih berlanjut [lihat visualisasi sampling berikut]
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Kondisi yang sama dengan tahun 2016, hanya saja pada tahun 2017 sepertinya masih belum ada
kegiatan yang signifikan seperti pengurukan tanah atau yang lainnya. Hal ini ditandai dengan kondisi
patok bambu yang sebagian sudah mengalami pelapukan. Dan jika dilihat lebih dekat, posisi patok ini
sangat dekat dengan muara tambak langon.
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Tambak
Langon 2

GREGES

Disebutkan juga kiranya bahwa daerah Tambak Langon merupakan bagian dari “mix-use”
pengembangan kawasan pelabuhan, terkait dengan Kali Lamong. Hanya saja dalam Perda No
12/2014 disebutkan pula bahwa disyaratkan ekosistem mangrove minimal mempunyai lebar hingga
100 meter, sehingga bisa memberikan perlindungan ekologi di lokasi tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup Surabaya
Jika di pantai Utara kota Surabaya isu utamanya adalah terdapat kegiatan ilegal di lokasi
Tambak Langon 2, maka di pantai Timur kota Surabaya, isu utama selain penurunan jumlah prediksi
tegakan pohon mangrove, isu selanjutnya adalah sampah plastik yang masih sering dan banyak
ditemukan dilokasi-lokasi sampling.
Terdeteksi delapan dari sebelas lokasi sampling di Pamurbaya dipenuhi oleh banyaknya
sampah, baik plastik maupun non plastik (non degradable). Sisanya kemungkinan juga bernasib
sama, namun tidak terdeteksi karena saat sampling kondisi sekitar dalam keadaan pasang. Sampahsampah ini tertahan pada akar napas ataupun akar tunjang pada di ekosistem mangrove.
Dikhawatirkan kondisi ini akan mempengaruhi mekanism tumbuh kembang ekosistem mangrove
karena substrat menjadi terhalang dan tidak bisa ditumbuhi oleh propagule-propagule yang siap
untuk tumbuh sebagai individu baru. Beberapa action yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak DLH
Surabaya dengan melibatkan masyarakat sekitar agar tergugah dan juga mampu menjadi pengawal
ekosistem mangrove didaerahnya:
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a. Regular maintenance (perawatan secara rutin) dengan ‘manual action’ turun ke lapangan,

Gambar 1. (a) jaring ikan para nelayan yang kadang kala bila rusak dibuang begitu saja ke laut dapat
tersangkut pada batang ataupun akar mangrove ; (b) termasuk alga yang juga terlilit pada habitus
semai mangrove ; (c) sehingga diperlukan aksi secara langsung secara manual dan reguler untuk
diambil dan dibuang di luar area mangrove agar tidak terjerat lagi pada akar ataupun batang
mangrove (sumber : Primavera, et al., 2013)
Mekanisme pengambilan sampah bisa dilakukan oleh volunteer, baik dari instansi tertentu ataupun
bisa dikoordinasi oleh Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan tema lingkungan:
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Gambar 2. Hasil penelusuran kegiatan bersih-bersih sampah di Jawa Tengah dan Jawa Timur oleh
beberapa instansi ataupun organisasi yang turun langsung ke lapangan untuk membersihkan sampah
di pantai Jatimalang Purworejo dan pantai Kenjeran Surabaya
Regular maintenance melalui kegiatan seperti diatas memang efektif, tetapi hanya dalam waktu yang
singkat saja dan kemungkinan penumpukan sampah terulang kembali tetap akan terjadi. Oleh karena
itu, pihak DLH bisa mengupayakan sesuatu yang bersifat edukatif sehingga dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat akan arti penting membuang sampah pada tempatnya dan menghargai laut
sebagai bagian dari fungsi ekologis yang akan berdampak langsung terhadap manusia, utamanya
mencegah banjir.
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Gambar 3. Edukasi pada masyarakat melalui mass-media dirasa cukup ampuh dengan
membandingkan dan memberi sanksi moral terhadap pelaku ; hal seperti ini memang akan
memberikan pembelajaran yang tidak akan terlupakan bagi pelaku dan juga bagi masyarakat lain
untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan hal yang sama.
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b. Hal yang dapat melibatkan masyarakat secara aktif selain real action, adalah mengedukasinya
melalui suatu contoh pembelajaran dari kesalahan seperti informasi dari gambar 3 diatas.
Pelaku akan belajar dari kesalahan dan non pelaku akan belajar untuk tidak melakukan hal yang
sama. Terkadang contoh seperti ini cukup ampuh dan mampu mengedukasi target ataupun non
target untuk menjadi lebih ramah lingkungan.
Pihak DLH Surabaya bisa melakukan promosi ataupun edukasi melalui selebaran poster yang
selalu di update mengikuti kondisi permasalahan lingkungan yang sedang terjadi. Seperti
contoh, saat ini kali di Sidoarjo dan Surabaya sedang disorot permasalahan popok bayi yang
dibuang di sungai, sementara sungai merupakan bahan baku air minum.

Gambar 4. Edukasi sekaligus demonstrasi yang dilakukan oleh sebuah LSM di Sidoarjo yang
berkunjung ke PemKab Sidoarjo sambil membawa popok bekas yang ditemukan dan dievakuasi
dari sungai sekitar Sidoarjo. Hal ini untuk mengingatkan kepada PemKab agar segera membuat
lokasi pembuangan khusus popok selain tempat sampah organik ataupun anorganik, karena
limbah popok bayi ditakutkan akan menyebarkan efek dari peningkatan bakteri Escherichia coli
yang dapat menyebabkan sakit perut dan diare pada manusia
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Dengan kasus yang sedang update tersebut diatas, maka pihak DLH Surabaya bisa aktif juga
melakukan edukasi langsung ke masyarakat melalui sarana poster, seperti contoh berikut:

Gambar 5. Contoh poster-poster edukasi yang sederhana tetapi menarik untuk dilihat dan juga
sangat mudah untuk disebarluaskan sebagai viral dalam medsos. Minimal hal ini akan
memberikan pembelajaran secara tulisan, dan harapannya akan diterapkan secara aksional oleh
masing-masing pribadi yang membacanya.
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Gambar 6. Stiker dan poster yang diinisiasi oleh DLH Kota Surabaya. Dengan adanya media seperti ini akan
memberikan pembelajaran secara tulisan, dan harapannya akan diterapkan secara aksional oleh masingmasing pribadi yang membacanya.

c. Edukasi lainnya adalah menyasar pada beberapa golongan tertentu yang dianggap mempunyai
masa depan lebih baik dan mampu bertahan lebih lama, yaitu pada para siswa SD/SMP/SMA
dengan konsep edukasi formal, artinya melalui suatu kegiatan khusus dengan tema yang telah
ditetapkan. Semisal seminar kesehatan lingkungan, pelatihan kader lingkungan, surabaya bersih
dan sehat, dan lain sebagainya.
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A

B

C

Gambar 7. Beberapa contoh seminar, dan Sosialisasi terkait dengan lingkungan hidup yang diinisiasi
oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan menyasar pada kader lingkungan hidup, dan instansi terkait. (a)
Seminar Hasil Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir dan Laut Kota Surabaya, (b) Sosialisasi
SOP Penanganan Ikan Mabuk di Kota Surabaya, (c) Sosialisasi Dampak Pembuangan Popok Sekali
Pakai Secara Sembarangan dan Penanganannya.
Intinya, pihak Dinas Lingkungan Hidup harus bersifat aktif dan partisipatif untuk mengajak
banyak elemen masyarakat bekerjasama dalam hal menjaga lingkungan hidup di kota Surabaya, baik
ekosistem mangrove ataupun ekosistem lainnya agar menjadi bagian dari kehidupan manusia,
seperti umat Islam yang memosisikan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, umat Hindu
memosisikan manusia melalui konsep tri-hita karana, umat Kristen memosisikan manusia yang cinta
kasih terhadap sesama dan lingkungannya, dan lain sebagainya.
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