
I.  PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

Mangrove adalah formasi vegetasi yang tumbuh di daerah yang dipengaruhi 

pasang surut air laut. Hutan mangrove merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh 

di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindungi, laguna dan muara 

sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut 

yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam (Kusmana Dkk, 2003). 

Ekosistem mangrove merupakan daerah peralihan yang unik, yang 

menghubungkan kehidupan biota daratan dan laut. Fungsi ekologis pada 

ekosistem mangrove sangat khas serta kedudukannya tidak terganti oleh 

ekosistem lainnya. hutan mangrove yang merupakan ekosistem peralihan antara 

darat dan laut, sudah sejak lama diketahui mempunyai fungsi ganda dan 

merupakan mata rantai yang sangat penting dalam memelihara keseimbangan 

siklus biologi di suatu perairan. 

Vegetasi mangrove mempunyai morfologi dan anatomi tertentu sebagai 

respon fisiogenetik terhadap habitatnya. Vegetasi mangrove yang bersifat 

halopitik menyukai tanah-tanah yang bergaram, misalnya Avicennia sp, Bruguiera 

sp, Lumnitzera sp, Rhizophora sp, dan Xylocarpus sp. Vegetasi tersebut 

menentukan ciri lahan mangrove berdasarkan sebaran, dan sangat terikat pada 

habitat mangrove. Vegetasi yang tidak terikat dengan habitat mangrove antara lain 

adalah Acanthus sp, Baringtonia sp, Callophyllum sp, Calotropis sp, Cerbera sp, 

Clerodendron sp, Derris sp, Finlaysonia sp, Hibiscus sp, pomoea sp, Pandanus 

sp, Pongamia sp, Scaevola sp, Sesuvium sp, Spinifex sp, Stachytarpheta sp, 

Terminalia catappa, Thespesia sp., dan Vitex sp. (Gunarto, 2004).   



 

Inventarisasi vegetasi merupakan suatu upaya mempelajari susunan 

(komposisi spesies) dan bentuk (struktur) vegetasi. Inventarisasi vegetasi 

diperlukan data-data kuantitatif untuk menentukan indeks nilai penting dan indeks 

keanekaragaman serta kemerataan jenis dari penyusun komunitas hutan sehingga 

dapat diperoleh informasi kuantitatif tentang struktur, kelimpahan spesies, 

distribusi vegetasi dalam suatu ekosistem, dan hubungan keberadaan tumbuhan 

dengan faktor lingkungannya. Inventarisasi vegetasi di Hutan mangrove 

merupakan salah satu perangkat yang dapat mendukung kegiatan konservasi 

khususnya dalam hal pengambilan data menyangkut ciri-ciri ekologi hutan  

mangrove dan keanekaragamannya agar kebijakan yang diambil terhadap hutan 

mangrove dapat berjalan dengan baik, salah satunya di kawasan hutan mangrove 

Desa Pune Kecamatan Galela. 

Desa Pune merupakan salah satu Desa di Kecamatan Galela, Kabupaten 

Halmahera Utara yang memiliki kawasan hutan mangrove yang sangat unik, 

dikarenakan kawasan hutan ini adalah satu-satunya hutan yang menyerupai 

kantong habitat bagi satwa maupun biota laut, dimana sebagian besar kawasan 

hutan didominasi oleh tanaman pertanian dan hutan pantai, belum lagi kawasan 

tersebut sangat berpotensi dan bisa dimanfaatkan sebagai jasa lingkungan dalam 

hal ini adalah ekowisata. Dari potensi tersebut, masyarakat seringkali salah 

mempergunakan serta memanfaatkan sebagai kebutuhan rumah tangga 

diantaranya sebagai bahan bakar, obat-obatan, maupun sumber mata pencaharian 

untuk dapat menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, 

terdapat aktvitas operasional dari PT DMK Asphalt Curah yang ada di sekitar 

hutan mangrove. Namun, minimnya upaya pelestarian dan keterbatasan 



 

pengetahuan masyarakat sekitar terkait hutan mangrove juga sangat menentukan 

keseimbangan ekosistem dan kelestarian hutannya. Olehnya itu, perlunya kegiatan 

konservasi yang lebih memperhatikan aspek kelestarian memerlukan adanya 

inventarisasi vegetasi mangrove, dari hasil inventarisasi atau pengabilan data-data 

tentang spesies mangrove dapat dijadikan suatu bentuk informasi kepada 

masyarakat serta menjadi acuan untuk melakukan strategi pelestarian hutan 

mangrove di kawasan hutan ini. Upayah Konservasi dalam bentuk inventarisasi 

adalah sebagian dari meminimalisir tindakan pemanfaatan mangrove secara 

berlebihan, kondisi ini sangat berdampak buruk pada komposisi, struktur, 

keanekaragaman dan kemerataan jenis vegetasi pada kawasan hutan mangrove 

Desa Pune. Hal ini kemungkinan besar terjadi apabila tidak ada pihak akademisi 

maupun instansi terkait yang berinisiatif melakukan riset, sosialisasi, dan 

bersinergi dengan masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis 

konservasi. Penelitian di kawasan hutan mangrove Desa Pune merupakan 

penelitian perdana yang dilakukan oleh penulis, karena belum ada data-data 

sebelumnya yang berkaitan dengan komposisi, struktur, keanekaragaman dan 

kemerataan vegetasi jenis, olehnya itu penulis mengangap penelitian tentang 

“Inventarisasi Vegetasi Pada Kawasan Hutan Mangrove Di Desa Pune 

Kecamatan Galela” sangat penting dan perlu dilakukan. 

1.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang dapat dirumuskan 

adalah; 

1. Bagaimana komposisi dan struktur vegetasi jenis yang terdapat di kawasan 

hutan mangrove Desa Pune Kecamatan Galela? 



 

2. Bagaimana keanekaragaman dan kemerataan jenis vegetasi yang terdapat di 

kawasan hutan mangrove Desa Pune Kecamatan Galela? 

1.3    Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian diuraikan 

sebagai berikut; 

1. Menginventarisasi komposisi dan struktur vegetasi jenis di kawasan hutan 

mangrove Desa Pune Kecamatan Galela. 

2. Menginventarisasi keanekaragaman dan kemerataan jenis vegetasi di 

Kawasan Hutan mangrove Desa Pune Kecamatan Galela. 

 

1.4    Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut; 

1. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan bahan 

referensi bagi peneliti-peneliti khususnya mahasiswa tentang komposisi, 

struktur, keanekaragaman dan kemerataan jenis vegetasi pada kawasan 

Hutan mangrove disekitar Desa Pune demi mewujudkan kelestarian pada 

aspek ekologisnya. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah 

Desa dan Pemerintah Daerah dalam menjaga ekosistem hutan mangrove 

yang ada di Desa Pune. 

 


