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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Ekosistem Mangrove 

Luas hutan mangrove yang ada di Indonesia sebanyak 8,6 juta hektar 

atau sekitar 23% dari seluruh luas hutan di dunia (Yayasan 

KEHATI;ORI010). Hutan mangrove terluas berada di pesisir Timur 

Pulau Sumatra, pesisir Kalimantan, dan pesisir Irian Jaya. Pulau Jawa 

memiliki hutan mangrove yang saat ini sudah banyak mengalami 

kerusakan. Kerusakan hutan mangrove sendiri dikarenakan oleh ulah 

manusia yang terlalu berlebihan dalam memanfaatkan tanaman mangrove 

(Nontji).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Wilayah Persebaran Tanaman Mangrove di Indonesia 

(Sumber : earthobservatory.nasa.gov) 

Pengerusakan tanaman mangrove sendiri karena banyak masyarakat 

yang menebang tanaman mangrove dan memanfaatkan batangnya untuk 

keperluan kayu bakar, pembuatan arang, obat-obatan dan sebagai bahan 

untuk industri kertas. Lahan atau wilayah perkembangan mangrove dialih 

fungsikan sebagai tambak, lahan pertanian dan bahkan untuk 

pemukiman. Di Kota Pekalongan daerah pesisir sudah terjadi tingkat 

abrasi yang tinggi Tanaman mangrove memiliki potensi jangka panjang 

https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=47427
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yang berfungsi sebagai penanggulangan abrasi dan sebagai bentuk 

penghijauan pada daerah pesisir. 

Lingkungan perkembangan tanaman mangrove juga memberi dampak 

positif bagi lingkungan sekitar seperti, akar pada tanaman mangrove 

mampu menahan lumpur yang terbawa oleh gelombang air laut yang 

kemudian terjadi pengendapan atau sedimentasi tanah sehingga mampu 

membuat daratan baru. Melindungi daerah pesisir dari hempasan 

gelombang laut sehingga terhidar dari bencana abrasi. Memberikan udara 

pada daerah pesisir lebih bersih karena, tanaman mangrove mampu 

menyerap gas karbondioksida dan melepaskan oksigen ke daerah sekitar 

tenaman mangrove tumbuh. Manfaat positif juga didapat bagi warga 

Kota Pekalongan yaitu tanaman mangrove mampu dimanfaatkan oleh 

warga Kota Pekalongan untuk diolah menjadi sabun cair, sirup 

mangrove, tepung mangrove serta pewarna alami batik, sehingga 

tanaman mangrove memiliki banyak nilai positifnya apabila dilestarikan 

dengan baik. 

 

1.1.2 Pusat Informasi Mangrove Kota Pekalongan 

   Kota Pekalongan memiliki sebuah ekowisata mangrove yang sudah 

ada sejak 2012 dan sampai sekarang masih dalam tahap pengembangan, 

yang bertempat pada Pantai Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan 

Pekalongan Utara. Pusat Informasi Mangrove Pekalongan menjadi 

sebuah tempat edukasi tentang mangrove sekaligus menjadi tambahan 

deretan daftar tempat wisata yang berada di Kota Pekalongan khususnya 

di daerah pesisir. 
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Gambar 1.2 Pusat Informasi Mangrove Kota Pekalongan 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Suasana Pusat Informasi Mangrove Kota Pekalongan 

(Sumber : netcj.co.id) 

Ekowisata mangrove di Kota Pekalongan merupakan sesuatu yang 

baru dalam salah satu penanggulangan bencana abrasi di pesisir 

Pekalongan. Penanaman mangrove dalam mewujudkan sabuk hijau 

dipesisir Kota Pekalongan masih kurang diperhatikan oleh masyarakat 

Kota Pekalongan sendiri. Penanaman sendiri lebih banyak dilakukan oleh 

masyarakat luar seperti mahasiswa dari Universitas kota lain, turis yang 

berwisata, dan studibanding oleh dinas dari luar Kota Pekalongan serta 

kelompok kerja pertaman yang mengembangkan tujuan penanaman 

mangrove di pesisir Kota Pekalongan. 
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Menurut data Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa 

Tengah tahun 2014 yaitu Tinjauan Tata Guna Lahan RTRW Kota 

Pekalongan Tahun 2009-2029 tata guna lahan untuk tanaman bakau 

dipergunakan untuk areal tambak, pembagian lahan tersebut 

diperuntukkan untuk tanaman bakau yang direncanakan sebagai daerah 

pencegah bencana abrasi yang makin parah di daerah pesisir. Dalam 

artikel Nyoman Prayoga pada kompasiana.com juga menyebutkan bahwa 

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan sebuah hasil 

penelitian yang menyebutkan air laut sudah meluas dan akan mencapai 

daratan beberapa tahun kedepan dari garis pantai utara Kota Pekalongan. 

Meluasnya air laut, mengakibatkan bencana abrasi dan rob terjadi hampir 

bertambah menurut Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan. Dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan 

(RPJPD) juga disebutkan bahwa kawasan bencana abrasi sudah meluas 

hingga 35 Ha khususnya pada daerah pesisir yaitu di Kelurahan 

Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, 

Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Degayu serta Kelurahan Krapyak 

Lor. 

Pusat Informasi Mangrove (PIM) di bangun dengan tujuan untuk 

pengurangan bencana abrasi yang ada di Kota Pekalongan dengan konsep 

edukasi dan wisata, selain untuk edukasi dan wisata diharapkan menjadi 

penunjang perekonomian dan penghijauan bagi masyarakat pesisir. 

Banyak orang luar Kota Pekalongan yang memanfaatkan kesempatan 

untuk belajar tentang habitat tanaman mangrove seperti halnya 

mahasiswa, turis yang berdatangan ke Kota Pekalongan guna untuk 

melakukan penelitian dan wisata.  

Sangat disayangkan informasi yang ada pada Pusat Informasi 

Mangrove masih sangat kurang sehingga informasi tentang mangrove di 

Pekalongan masih belum diketahui masyarakat Kota Pekalongan sendiri. 

Masih terdapat beberapa masyarakat Kota Pekalongan yang masih 

kurang mengetahui letak pusat informasi tentang mangrove, padahal 

pusat informasi tentang mangrove ada di daerah mereka sendiri. Warga 
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Kota Pekalongan juga masih kurang berperan dalam program penanaman 

tanaman mangrove yang menjadi tujuan dibuatnya Pusat Informasi 

Mangrove. 

 

1.2 Permasalahan Pokok 

Pekalongan memiliki ekowisata mangrove dimana menjadi potensi 

jangka panjang yang baik bagi pusat perekonomian, gerakan penghijauan, serta 

salah satu penanggulangan abrasi dan banjir rob bagi daerah pesisir Kota 

Pekalongan. Penanaman mangrove menjadi tujuan utama dalam salah satu 

penyelesaian abrasi di Kota Pekalongan. 

Dalam kampanye sosial penanaman mangrove di Kota Pekalongan ini 

ditemukan beberapa masalah seperti; 

1. Kurangnya informasi tentang penanaman serta manfaat tanaman mangrove 

bagi masyarakat Kota Pekalongan. 

2. Peran masyarakat Kota Pekalongan yang masih kurang dalam pelestarian 

tanaman mangrove khususnya di daerah pesisir. 

 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Berdasarkan data dan permasalahan yang didapat oleh penulis, maka 

pembahasan dalam penelitian ini akan diberi batasan dalam pembahasannya, 

diantaranya adalah :  

1.3.1 Batasan Permasalahan 

Permasalahan yang dibahas adalah tentang proses penanaman serta 

manfaat mangrove khususnya di Kota Pekalongan yang masih kurang 

dipahami oleh masyarakat. 

1.3.2 Batasan Wilayah 

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wilayah 

Pekalongan. Sampling responden didapat berdasarkan masyarakat Kota 

Pekalongan.  

1.3.3 Sasaran 

Sasaran primer menjadi pilihan penulis dalam penelitian ini;  

Usia   : 19 – 23 Tahun    
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Kelamin  : Pria dan Wanita  

Golongan : SES B 

Domisili  : Kota Pekalongan    

Pemilihan target sasaran yang digunakan penulis dalam perancangan 

adalah mahasiswa yang sudah memilih Unit Kegiatan Mahasiswa atau 

UKM yaitu UKM Pecinta Alam di beberapa Universitas di Kota 

Pekalongan yaitu Universitas Pekalongan (UNIKAL), Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Komputer Widya Pratama Kota Pekalongan 

(STIMIK), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan (STAIN), 

Akademi Analis Kesehatan (AAK), Politehnik Batik Pusmanu, STIE 

Muhammadiyah serta Komunitas InstaPekalongan. 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dalam perancangan, dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  

“Bagaimana cara merancang sebuah kampanye sosial untuk mengedukasi 

tentang penanaman mangrove serta manfaat mangrove bagi lingkungan dengan 

target sasaran SES B sebagai pencegah abrasi dan banjir rob di Kota 

Pekalongan?” 

 

1.5 Tujuan  

Perancangan ini memberikan edukasi tentang penanaman mangrove serta 

manfaat tanaman mangrove kepada masyarakat Kota Pekalongan khususnya 

manfaat pada lingkungan oleh pihak Pusat Informasi Mangrove dengan 

melibatkan Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam yang berada dibeberapa 

Universitas Kota Pekalongan.  

 

1.6 Manfaat 

Perancangan ini sebagai salah satu usaha jangka panjang dalam 

pencegahan abrasi dan bajir rob di Kota Pekalongan serta usaha penghijauan di 

daerah pesisir Kota Pekalongan. 
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1.7 Metode Pengumpulan data dan Pemecahan Masalah 

1.7.1 Pengumpulan Data Primer 

1.7.1.1. Metode Wawancara  

Pengumpulan data dengan metode wawancara dengan 

beberapa narasumber yaitu melakukan wawancara dengan Pusat 

Informasi Mangrove dan Dinas Kelautan dan Perikanan. 

1.7.1.2. Metode Kuesioner 

Pengumpulan data dengan metode kuesioner bertujuan untuk 

reaksi audiens terhadap pengembangan tanaman mangrove di 

Kota Pekalongan dan karakter desain yang diminati oleh 

audiens. Target kuesioner minimal 100 responden dari anggota 

mapala Universitas di Kota Pekalongan untuk mengetahui 

sejauh mana kepedulian masyarakat tetang pentingnya tanaman 

mangrove bagi lingkungan. 

1.7.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka didapat dari literatur dan artikel maupun jurnal yang 

sama dengan perancangan yang dibuat. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan pokok, 

lingkup pembahasan, perumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan 

penelitian, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Membahas tentang kerangka berfikir, teori yang menjadi dasar 

dalam penelitian, kajian data yang sesuai dengan pembahasan, serta 

studi komparasi yang bertujuan sebagai pembanding dalam 

penelitian 

BAB III : STRATEGI KOMUNIKASI 

Membahas tentang analisa data yang sudah didapat dan penggunaan 

strategi komunikasi dalam penyelesaian permasalahan yang didapat. 
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BAB IV : STRATEGI KREATIF 

Berisi tentang konsep desain yang digunakan dalam strategi 

komunikasi visual, seperti logo, desain poster, media sosial serta 

kebutuhan media lainnya. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan serta saran yang didapat dari hasil 

penelitian yang sudah dirancang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


