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Wilayah sebaran hutan mangrove cukup luas, hanya mangrove tropis yang memiliki 

densitas spesies tinggi. Lebih dari sepertiga luasan mangrove tropis ada di Asia Tenggara. Dari 

jumlah itu yang masuk wilayah Indonesia mencapai lebih dari 80%. Sehingga Indonesia 

menjadi negara dengan hutan mangrove terluas. Hutan mangrove merupakan sekumpulan 

pepohonan yang tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut 

serta berada pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran.  

Hutan mangrove tersebar di 123 negara yang memiliki iklim tropis dan sub tropis. Biasanya 

mangrove menyukai arus laut hangat sepanjang garis khatulistiwa, 20° ke utara dan selatan. 

Terkadang ditemukan hingga lintang 32° ke Utara dan Selatan. Tanaman mangrove sensitif 

terhadap suhu dibawah nol. Hutan mangrove tersebar mulai dari benua Amerika, Afrika, Asia 

hingga ke Australia. Terhitung sejak 1980-an dunia telah kehilangan hutan mangrove sebesar 3,6 

juta hektar, atau sekitar 20%. Hingga tahun 2005  luas mangrove sebesar 15,2 juta hektar. 

Luas ini sekitar 1% dari total luas hutan tropis. Dari tahun ke tahun luasannya mengalami 

penyusutan sekitar 1%. 

 



Terhitung sejak periode 2000-2005 laju penurunannya melambat menjadi sekitar 0,66% 

per tahun. Penyebab utama hilangnya mangrove adalah konversi lahan untuk pertanian, 

permukiman dan infrastruktur pariwisata,Hutan mangrove bermanfaat besar bagi penduduk 

Indonesia yang mencapai 40%-50% tinggal di daerah dekat pantai, yakni mencegah abrasi dan 

tsunami, serta peresapan air laut ke daratan. Oleh karena itu, upaya-upaya pelestarian hutan 

mangrove perlu terus digalakkan karena Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki 

banyak pantai. Pada saat ini keadaan hutan mangrove di sepanjang pesisir pantai Indonesia begitu 

memprihatinkan. Sebagian besar rusak dan di antaranya habis akibat aktivitas penebangan dan 

lain-lain. 

 Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan hidup kita. 

Mengingat begitu pentingnya hutan mangrove bagi kelangsungan lingkungan hidup kita, perlu 

adanya solusi untuk penanggulangan masalah yang selama ini terjadi pada hutan mangrove. Solusi 

yang dapat kita lakukan diantaranya yakni ; 1) perlu adanya lahan konservasi terhadap hutan 

mangrove dalam rangka penjagaan dan pelestarian hutan agar fungsi-fungsi mangrove dapat 

dioptimalkan sebaik mungkin. 2) melakukan reboisasi atau penanaman kembali terhadap hutan 

mangrove yang telah rusak. Dalam hal ini perlu adanya keterlibatan antara pemerintah dan warga 

secara teknis dalam pelaksanaan reboisasi. 3) Perlu adanya manajemen tata ruang yang baik 

terhadap wilayah pesisir pantai berhutan mangrove, sehingga dapat berpotensi ekonomis dalam 

hal pariwisata. Provit yang diperoleh dari wisata alam ini dapat digunakan untuk keterbutuhan 

pelestarian mangrove. 4) perlu adanya penyuluhan dalam rangka memahamkan masyarakat 

terhadap pentingnya kelestarian hutan mangrove bagi lingkungan hidup. 5) Sanksi hukum yang 

tegas terhadap siapapun yang merusak kelestarian hutan mangrove. 

Trenggalek merupakan salah satu kota yang dilingkupi daerah laut yang cukup dekat 

dengan pemukiman warga. Sayangnya kondisi pantai di Trenggalek mengalami kerusakan akibat 

adanya abrasi. Menurut beberapa sumber yang peduli dengan lingkungan, kerusakan pantai di 

Trenggalek sudah sampai pada tahap memperhatikan. Berbagai usaha sudah di lakukan oleh 

penggiat kepeduian lingkungan, dan salah satu usaha yang dapat diakukan untuk mengatasi hal 

tersebut adalah dengan penanaman pohon mangrove. Penanaman pohon mangrove sampai saat ini 

masih dianggap sebagai salah satu cara yang cukup efektif untuk mengurangi dampak negatif dari 

abrasi sehingga akan mampu menyelamatkan kawasan pesisir pantai di Trenggalek. 



 

Masyarakat Trenggalek hendaknya dijadikan sebagai ujung tombak dalam program 

rehabilitasi mangrove yang dilakukan pemerintah Kabupaten Trenggalek. Pemerintah diposisikan 

sebagai penyandang dana, sedang untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi keberhasilan dan 

pemanfaatan kedepan diserahkan oleh masyarakat dengan pelibatan Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), perangkat desa, pemimpin umat, ketua adat dan lain-lain. Dengan pendekatan 

semacam ini proses rehabilitasi mangrove yang dimulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, 

penyulaman dilakukan oleh masyarakat.   

Melalui mekanisme ini masyarakat tidak merasa dianggap sebagai buruh tapi masyarakat 

merasa sebagai pemilik dari hutan mangrove itu sendiri. Secara tidak langsung masyarakat jadi 

mempunyai rasa tanggung jawab untuk turut menjaga kelestarian dari hutan mangrove di sekitar 

mereka.Upaya rekalamsi mangrove sudah berjalan sedemikian lama. Untuk pelaksanaan kedepan 

hendaknya pemerintah meggunakan sistem pendekatan bottom up dengan meletakkan mayarakat 

sebagai subyek bukan sebagai objek. 

 Banyaknya pihak yang terjun langsung untuk menyelamatkan daerah pesisir Trenggalek 

juga memotivasi bagi kami untuk ikut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan, khususnya 

lingkungan pesisir pantai daerah Trenggalek. Program penanaman pohon mangrove guna 

penyelamatan lingkungan pesisir di Trenggalek. Penanaman mangrove  juga dapat difungsikan 

sebagai objek wisata, guna menunjang potensi ekonomi di daerah tersebut,.  

Sebagai Satuan Karya Pramuka yang membidangi langsung dalam hal kelautan atau sering 

disebut dengan “Saka Bahari”, Satuan Karya ini di naungi langsung oleh TNI Angkatan Laut . 

Kami melakukan aksi kepedulian lingkungan masyarakat bersama pokmas dan tokoh masyarakat 

lain turut melakukan penanaman mangrove di sekitar area pantai guna mengurangi adanya 

pengikisan dan tsunami oleh air laut yang kerap sekali menghantui serta meresahkan warga sekitar 

pantai  

Meskipun kawasan hutan mangrove merupakan kawasan yang sangat penting. Namun, tak 

dapat dipungkiri bahwa kawasan hutan yang satu ini juga menghadapi berbagai macam jenis 

masalah. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan seperti : 

 



 

1. Melakukan upaya penanaman Ulang 

 Salah satu upaya pelestarian hutan mangrove yang bisa dilakukan adalah dengan 

melaksanakan upaya penanaman ulang. Menanami daerah-daerah di sekitar pantai yang 

memiliki peluang besar terancam kerusakan. Pada upaya yang satu ini peran serta dan 

campur tangan manusia memang sangat lah penting.  

2. Perluasan kawasan Hutan mangrove 

Untuk saat ini banyak kawasan yang kalah dengan perkembangan manusia yang 

semakin menjadi. Banyak kawasan pantai yang seharusnya memiliki potensi besar untuk 

menjadi kawasan hutan mangrove harus mengalah dan hilang. Perluasan kawasan hutan 

mangrove ini sendiri dapat dilakukan dengan memperbaiki tata kelola dari kawasan pesisir 

yang ada. Ketika kawasan hutan mangrove dapat diperlukan, maka fungsi hutan 

mangrove dan manfaat hutan mangrove akan lebih terasa. 

3. Perbaikan Lingkungan Hutan 

Pada dasarnya proses perbaikan kondisi lingkungan dimana mangrove berada 

bukanlah sebuah hal yang mudah. Salah satu hal yang menyebabkan kesulitan tersebut 

adalah adanya faktor polusi air di dalamnya. Air laut yang mengandung polutan ini sendiri 

juga memiliki banyak efek negatif terhadap pekembangan hutan mangrove sendiri.  

 Pada intinya, Hutan Mangrove memiliki peran ekologis yang besar bagi kehidupan 

manusia. Telah berabad-abad lamanya dijadikan tumpuan jutaan orang yang hidup di pesisir. 

Hutan ini memiliki banyak fungsi mulai dari penyedia sumber makanan, bahan baku industri, 

mencegah banjir, mencegah erosi, hingga fungsi rekreasi. Dapat disimpulkan bahwa mangrove 

memiliki berbagai macam manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Kami 

sebagai penerus bangsa ikut mengembangkan dalam kegiatan kepramukaan berupa bakti 

penanaman mangrove di daerah konservasi yang terletak di kec.Watulimo Trenggalek dengan 

dampingan pokmas setempat .Sehingga sudah menjadi keharusan untuk kita menjaga ekosistem 

hutan mangrove untuk mencegah bencana-bencana yang juga akan merugikan kita pada akhirnya. 

https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/fungsi-hutan-mangrove
https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/fungsi-hutan-mangrove
https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/manfaat-hutan-mangrove

