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ABSTRAK

PERAN KELOMPOK PAGUYUBAN PEDULI LINGKUNGAN DALAM
PENGELOLAAN MANGROVE

(Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten
Pesawaran)

Oleh

Desrian Alfandi

Partisipasi masyarakat berperan penting dalam pengelolaan mangrove, sehingga

masyarakat dapat menjadi garda terdepan untuk menjaga mangrove agar tetap

lestari. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi kelompok

Paguyuban Peduli Lingkungan (PAPELING) dan tipe partisipasi kelompok

PAPELING dalam pengelolaan mangrove.  Penelitian ini dilakukan di Desa

Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran pada bulan Januari-

Februari tahun 2018.  Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara

mendalam dan wawancara terstruktur.  Data yang diperoleh dianalisis secara

kualitatif menggunakan Teori Arnstein tentang tingkat partisipasi masyarakat dan

Teori Hobley tentang tipe partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian,

diketahui bahwa tingkat partisipasi Kelompok PAPELING tergolong partisipasi

terapi,  partisipasi ini sudah ada komunikasi antara pihak kelompok dan
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pemerintah tetapi masih satu arah.  Tipe partisipasi kelompok PAPELING

tergolong partisipasi pasif. Partisipasi tersebut tidak adanya keterlibatan secara

langsung dan hanya menerima keputusan yang telah dibuat. Keterlibatan dari

berbagai pihak diperlukan untuk mendorong partisipasi masyarakat ke arah yang

lebih baik mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Kata kunci: mangrove, partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi, tipe partisipasi
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ABSTRACT

THE ROLE OF PAGUYUBAN PECINTA LINGKUNGAN GROUPS IN
MANGROVE MANAGEMENT

(Chase Study In Sidoadi Village Teluk Pandan Sub-District Pesawaran
Regency)

By

Desrian Alfandi

Community participation has an important role in mangrove management so that

the community can be the frontline to keep mangroves sustainable. The aim of

this study was to determine the level of community participation Paguyuban

Peduli Lingkungan (PAPELING) groups and the type of community participation

PAPELING in mangrove management. This research was conducted on Januari-

Februari 2018 in Sidodadi Village, Teluk Pandan District, Pesawaran Regency.

Data collection are used in depth interviews and structured interviews.  The data

obtained were analyzed qualitatively using Arnstein's Theory on the level of

community participation and Hobley's Theory on the type of community

participation. The results showed that the level of community participation was

classified as in therapy participation and the type of community participation was

classified as passive participation. Support and openness from various parties are
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needed to increase community participation starting from the planning stage to

implementation.

Keyword: community participation, level of participation, mangrove, type of
participation
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I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mangrove merupakan hutan yang keberadaanya dipengaruhi oleh pasang surut air

laut yang komunitasnya sangat toleran ter hadap air garam.  Ekosistem mangrove

sebagai daerah penyangga kehidupan baik manusia ataupun tumbuhan dan hewan

yang ada di mangrove.  Mangrove memiliki 3 fungsi yaitu fungsi fisik, fungsi

ekologis dan fungsi ekonomis.  Fungsi fisik keberadaan mangrove antara lain

sebagai pencegah abrasi dan penjaga dari hempasan angin laut yang menuju

daratan.  Fungsi ekologis dari hutan mangrove adalah sebagai tempat tinggal biota

laut.  Fungsi ekonomis dari keberadaan mangrove berupa hasil hutan bukan kayu

yang dapat dimanfaatkan seperti buah dan daun.

Mangrove di Indonesia merupakan yang terluas, sekitar 22,6 % dari keseluruhan

mangrove di dunia (Giri et al., 2011). Mangrove di Indonesia terus mengalami

penurunan setiap tahunnya. Tahun 2012 luas mangrove Indonesia mengalami

penurunan menjadi 22% (Ilman et al., 2016).

Mangrove yang terdegradasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti konversi

mangrove menjadi tambak udang, polusi pantai oleh sampah material yang

terbawa laut ke pantai, munculnya masyarakat pendatang yang membuka lahan
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dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan mangrove

(Yuliasamaya et al., 2014). Rusaknya tempat ikan mencari makan, memijah dan

berkembang biak berdampak pada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan

(Febryano et al., 2015).

Pemanfaatan mangrove dalam hal menjaga kelestarian alam masih tergolong

sedikit yang dilakukan oleh masyarakat.  Hal ini dapat dilakukan dengan

peningkatan partisipasi dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya

mangrove. Kurangnya ketertarikan masyarakat baik secara pribadi maupun

kerjasama dapat menurunkan atau menghambat keberlangsungan pengelolaan

mangrove (Qurniati et al., 2017a).

Partisipasi masyarakat merupakan kunci penting dalam mengelola mangrove.

Keberhasilan suatu program juga ditentukan dengan seberapa besar tingkat

partisipasi masyarakat dalam mengelola mangrove. Partisipasi sebagai bentuk

keikutsertaan dan perlibatan masyarakat dalam pengelolaan mangrove guna

menjaga kelestariannya (Safitri et al., 2012).

Keseharian masyarakat sekitar yang bersinggungan dengan mangrove menjadikan

masyarakat sebagai aktor kunci dalam pengelolaan mangrove.  Peningkatan

partisipasi masyarakat merupakan langkah baik untuk menjaga mangrove.

Masyarakat berperan penting dalam penerapan aturan dan aktif pada aksi kolektif

terhadap pengelolaan mangrove yang berkelanjutan (Febryano et al., 2014).

Masyarakat yang sadar pentingnya mangrove tidak akan melakukan perusakan

(Cesario et al., 2015).
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Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan dalam

hal pengelolaan.  Pengelolaan disini berarti merencanakan, melaksanakan,

memonitor dan evaluasi baik dalam pemanfaatan hutan hingga perlindungan

hutan (Suprayitno et al., 2012). Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan

melakukan peningkatan pada tingkat motivasi masyarakat melalui kesempatan

masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu program (Ruhimat, 2013).  Berbeda

halnya dengan Amal dan Baharudin (2016) model partisipasi yang diinginkan

masyarakat adalah dengan ikut langsung dalam kegiatan ataupun program-

program baik dari tahap perencanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi.

Partisipasi adalah perlibatan atau keikutsertaan untuk mengambil bagian dalam

suatu kegiatan secara sadar dan aktif (Rizal dan Rahayu, 2015; Suprayitno et al.,

2012).  Partisipasi dapat menciptakan pola hubungan antar pihak-pihak yang

terkait.  Hubungan dalam partisipasi dapat memberikan dampak positif dan

negatif. Umumnya partisipasi dilakukan oleh masyarakat baik secara individu

maupun kelompok terhadap adanya suatu kegiatan maupun program (Safitri et al.,

2012).

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat telah banyak dilakukan sebelumnya.

Ruhimat (2013), mengukur tingkat partisipasi masyarakat menggunakan beberapa

tingkatan yaitu tingkat kemampuan masyarakat, kesempatan masyarakat dan

motivasi masyarakat, sedangkan Sudrajat et al, (2016), mengukur tingkat

partisipasi masyarakat dalam hal kehadiran dalam kegiatan penyuluhan dan

kompetensi yang dimiliki oleh petani, kemudian Tanjung et al, (2017), mengukur

tingkat partisipasi masyarakat ditahap perencanaan program, pelaksanaan



4
kegiatan, pemantauan serta evaluasi kegiatan dan pemanfaatan hasil kegiatan, lalu

Desmiwati (2016), mengukur partisipasi dan persepsi masyarakat menggunakan

metode derajat tangga Arnstein, dan Jariyah (2014), mengukur tingkat partisipasi

masyarakat menggunakan Teori Arnstein dan Teori Hobley.

Penelitian–penelitian tersebut masih bersifat parsial, partisipasi belum dipandang

dari berbagai sisi sekaligus.  Agar pemahaman tentang partisipasi masyarakat

dapat lebih komprehensif maka perlu dilakukan penelitian tentang partisipasi

menggunakan beberapa konsep partisipasi sekaligus.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat partisipasi Kelompok PAPELING dalam mengelola hutan

mangrove ?

2. Bagaimana tipe partisipasi Kelompok PAPELING dalam mengelola hutan

mangrove ?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui tingkat partisipasi Kelompok PAPELING dalam mengelola hutan

mangrove.

2. Mengetahui tipe partisipasi Kelompok PAPELING dalam mengelola hutan

mangrove.
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1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi

masyarakat dalam mengelola mangrove agar pemanfaatannya menguntungkan

baik aspek ekologi, sosial dan ekonomi.

2. Sebagai bahan evaluasi untuk pemerintah atau lembaga terkait dalam

pengelolaan mangrove di Desa Sidodadi agar pengelolaannya menjadi lebih

baik lagi.

3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian yang sejenis.

1.5 Kerangka Pemikiran

Hutan mangrove memiliki 3 fungsi pokok yaitu fungsi ekologi, fungsi ekonomi

dan fungsi sosial.  Setiap tahun mangrove mengalami deforestasi dan degradasi.

Degradasi dan deforestasi terjadi akibat pemanfaatan yang kurang lestari oleh

masyarakat.  Masyarakat sekitar hutan yang masih beranggapan bahwa

pemanfaatan hutan mangrove dapat dieksploitasi besar-besaran tanpa melihat

dampak dikemudian hari.

Desa Sidodadi merupakan desa yang berbatasan dengan mangrove.  Banyak

masyarakat yang menggantungkan hidup di mangrove.  Pengelolaan mangrove

dilakukan agar tetap terjaganya mangrove dan memberi dampak positif bagi

masyarakat.  Salah satunya adalah dengan partisipasi masyarakat.  Perlibatan

masyarakat dalam pengelolaan mangrove dapat berdampak positif dan negatif

terhadap mangrove.  Masyarakat yang mengelola mangrove dapat diketahui
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tingkat dan tipe partisipasinya menggunakan Teori Arnstein (1969) dan Hobley

(1996).  Perbedaannya adalah pada teori tingkat partisipasi Arnstein menjelaskan

bahwa tingkat partisipasi masyarakat lebih menekankan pada partisipasi

komunikasi.  Pada teori tipe partisipasi Hobley menjelaskan bawha tipe partisipasi

dilihat dari perlibatan masyarakat langsung.  Hal ini untuk mengetahui seberapa

jauh peran masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove serta faktor yang

mempengaruhi partisipasi masyarakat.  Kerangka pemikiran dapat dilihat pada

Gambar 1.
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran.
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II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mangrove

Mangrove merupakan ekosistem yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Jenis vegetasi yang tumbuh di mangrove adalah jenis yang mampu beradaptasi

dengan lingkungan yang pasang surut dan terkena air laut.  Jenis tanaman yang

biasa tumbuh seperti Avicennia sp, Rhizophora sp, Sonneratia sp dan Xylocarus

sp. Tanaman ini mampu beradaptasi dan menjadi tanaman pioner (Supardjo,

2008).

Mangrove memiliki fungsi yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis.  Fungsi

ekologis berupa daerah penyangga dan tempat tumbuh biota laut.  Fungsi

ekonomis berupa pemanfaatan hasil dari mangrove dan tempat mencari ikan atau

biota laut lainnya (Sofian et al., 2012). Selain itu, mangrove juga bermanfaat

untuk pencegah intrusi air laut, sabuk hijau, pemecah ombak dan angin dari laut.

Kerapatan dan penutupan tingkat pohon menentukan tingkat kerusakan mangrove

seperti terlihat dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 201 Tahun

2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove,

dimana jumlah pohon > 1.500 masuk kriteria baik, 1.000 – 1.500 rusak sedang

dan < 1.000 rusak berat.  Tutupan mangrove lebih dari 75% dikatakan baik, untuk
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sedang 50%-75%, sedangkan jarang yaitu dibawah 50% (Kementrian Lingkungan

Hidup, 2004).

Penanaman mangrove dalam mencegah kerusakan dapat dibagi menjadi 4 zona

(Muharam, 2014). Berdasarkan jenis mangrove yang ditanam antara lain kawasan

sabuk hijau (green belt) ditanami dengan jenis api-api, kawasan alur sungai

ditanami jenis Rhizophora karena perakaran dapat mengikat tanah serta mencegah

erosi, kawasan budidaya ditanami api-api dan Rhizophora karena perakaran

mangrove yang dapat mengikat oksigen, kawasan perbatasan tambak dan sawah

ditanami jenis Tanjang (Bruguiera gymnorhiza) jenis ini mampu tumbuh di

daerah yang tanah lempung dan sedikit pejal.

2.2 Keanekaragaman Flora dan Fauna Mangrove Desa Sidodadi

Hutan mangrove di Desa Sidodadi seluas 42,17 Ha.  Secara umum jenis tumbuhan

mangrove terdiri dari api-api (Avicennia alba), api-api putih (Avicennia marina),

Burus (Bruguiera cylindrical), tengar (Ceriops tagal), buta-buta (Exoecaria

agallocha), waru laut (Hibiscus tilaceus), teruntum merah (Lumitzera littorea),

bakau minyak (Rhizophora apiculata), bakau kurap (Rhizophora mucronata),

bakau pasir (Rhizophora stylosa), bakung-bakung (Scaevola taccada), pedada

(Soneratia alba), ketapang (Terminalia catapa), waru pantai (Thespia populnea),

dan niri (Xylocarpus granatum) (Sari et al., 2015).

Satwa liar yang ditemukan berupa burung, sedangkan yang lainnya terdiri dari

jenis reptil dan mamalia. Jenis-jenis satwa tersebut terdiri dari raja udang biru
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(Alcedo coerulescens), raja udang erasia (Alcedo atthis), raja udang meninting

(Alcedo meninting), itik alis putih (Anas querquedula), walet linchi (Collocallia

linchi), tekukur (Streptopelia chinensis), elang hitam (Ictinaetus malayensis),

elang bondol (Haliartus Indus), kutilang (Pycnonotus aurygaster), prenjak jawa

(Prinia familiaris), alap-alap sapi (Falco mulucensis), walet sarang hitam

(Collocalia maxima), celepuk asia (Otus sunia), bondol peking (Lonchura

punctulata), tupai (Tupaia javanica), dan biawak (Varanus albigularis) (Sari et

al., 2015).

2.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan atau

program.  Inisiatif ataupun tindakan dapat berasal dari dalam masyarakat ataupun

diluar masyarakat (Suprayitno et al., 2012).  Partisipasi masyarakat diukur

berdasarkan tahap partisipasi, yaitu tahap partisipasi pada perencanaan program,

tahap partisipasi pada pelaksanaan kegiatan, tahap partisipasi pada pemantauan

serta evaluasi kegiatan dan tahap partisipasi pada pemanfaatan hasil kegiatan

(Radjabaycolle dan Sumardjo, 2014; Salampessy et al., 2012, Sawerah et al.,

2016).

Karakteristik individu masyarakat dalam mengelola hutan dapat mempengaruhi

tingkat partisipasi masyarakat.  Karakteristik individu masyarakat tersebut berupa

umur, tingkat pendidikan formal, jenis kelamin, jenis pekerjaan dan proporsi

pendapatan petani dari hutan (Tanjung et al,. 2017). Hal ini dapat mempengaruhi

seberapa besar partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan.
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Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari tingkat kesempatan masyarakat dalam

mengelola hutan, motivasi berupa pemenuhan kebutuhan biologis dan fisiologis,

pelestarian hutan dan tingkat kemampuan masyarakat dari kemampuan teknik

manajerial serta kemampuan sosial.  Peningkatan partisipasi masyarakat dapat

dilakukan dengan beberapa faktor antara lain faktor dukungan stakeholder, tingkat

kepercayaan masyarakat, motivasi masyarakat serta implementasi dalam

kebijakan di wilayah tertentu (Ruhimat, 2013).

Partisipasi petani dipengaruhi secara nyata oleh faktor internal, faktor eksternal

dan faktor kompetensi petani.  Terkait faktor internal petani menunjukkan bahwa

variasi umur petani, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan hutan

dan pengalaman petani mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan hutan.  Faktor kompetensi petani juga memberikan pengaruh

nyata terhadap pola partisipasi dalam pengelolaan hutan rakyat.  Kompetensi

relasional sangat berpengaruh bagi pembentukan kompetensi petani, sementara

kompetensi teknis dan kompetensi konseptual petani tidak berpengaruh secara

nyata (Sudrajat et al., 2016).

Faktor yang mempengaruhi paritisipasi masyarakat antara lain heterogenitas dan

karakteristik masyarakat. Heterogenitas yang menjadi faktor partisipasi

masyarakat antara lain jaringan dan kelompok masyarakat, kepercayaan dan

solidaritas, kerjasama, komunikasi dan informasi, hubungan sosial serta tindakan

aktif dalam pemberdayaan (Qurniati et al., 2017b).  Perbedaan tersebut dapat

menjadi kunci penentuan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan,

sedangkan karakteristik masyarakat dapat berbeda di beberapa wilayah.  Karena
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terdapat pembagian pekerjaan antara kaum laki-laki dan perempuan, sehingga

disetiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat mempengaruhi

partisipasi masyarakat.  Misalnya pada wilayah Sidodadi peran anggota kelompok

kaum perempuan antara lain ikut dalam melakukan penanaman, penyiapan media

tanam serta penyediaan bibit karena wanita labih dipercaya untuk mengambil

bagian ini dibanding laki-laki.  Daerah lain seperti Margasari dan Muara Gading

anggota kelompok yang didominasi oleh kaum laki-laki sehingga tidak ada

kegiatan seperti di Desa Sidodadi.

Pada tahap perencanaan pengelolaan hutan, masyarakat tidak terlibat atau tidak

berpartisipasi secara aktif dikarenakan model pengelolaan masih menerapkan

sistem top down dimana pemerintah berperan dalam proses perencanaan tanpa

melibatkan masyarakat. Tingkat pengelolaan sumberdaya alam, masyarakat

berperan aktif dalam pengelolaannya (Desmiwati, 2016).

2.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove

Pengelolaan mangrove merupakan kegiatan pemanfaatan mangrove untuk

mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya namun tetap menjaga

keberlangsungan mangrove.  Pengelolaan mangrove setiap daerah memiliki cara

yang berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan dari mangrove sendiri.

Dukungan atau keterlibatan dari beberapa pihak diperlukan agar pengelolaan

mangrove dapat sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya. Perlu adanya

dukungan dari para masyarakat yaitu kelompok tani hutan serta dukungan dari
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stakeholder yang terkait, sehingga hal ini dapat menjadi kekuatan dalam

pengelolaan mangrove yang lestari (Diarto et al., 2012).

Pada pengelolaan mangrove, perlu adanya pendekatan untuk menjaga dan

melestarikan mangrove secara biologi, ekonomi dan sosial (Kustanti et al., 2014).

Perlibatan stakeholder serta pemahaman penerapan aturan guna mencapai tujuan

pengelolaan mangrove.  Pendekatan kelembagaan merupakan kunci penting

karena perlunya dukungan dari beberapa pihak mengakibatkan peran

kelembagaan sangat diperlukan dalam mengatur dan memberi pemahaman kepada

masyarakat.

Sepuluh kriteria untuk mengukur persepsi masyarakat dalam pengelolaan

mangrove sebagai berikut Gumilar (2012):

1.   Kerusakan wilayah pesisir karena faktor alam.

2.   Kerusakan wilayah pesisir lebih karena perbuatan manusia.

3.   Kerusakan mangrove karena abrasi dan kepentingan ekonomi.

4.   Mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir.

5.   Mangrove memiliki manfaat penting bagi kegiatan tambak.

6.   Pengelolaan mangrove tanggung jawab bersama.

7.   Penegakan hukum lingkungan dinilai sudah cukup memadai.

8.   Partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

9.   Perusahaan lokal berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan.

10. Pemda sudah menjalankan tugas pengelolaan mangrove dengan baik.
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III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu bulan Januari-Februari 2018 di Desa

Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidodadi terdapat hutan mangrove yang dikelola

oleh Kelompok Paguyuban Peduli Lingkungan (PAPELING), sehingga perlu

adanya penelitian ini untuk mengukur tingkat serta tipe partisipasi kelompok

dalam pengelolaan hutan mangrove. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada

Gambar 2.

Gambar 2. Peta lokasi penelitian.



15
Desa Sidodadi yang dulunya dikenal dengan nama Desa Sidodadi Wates.  Nama

desa tersebut merupakan nama pemberian dari kepala desa pertama, alasan diberi

nama Sidodadi Wates karena rata-rata penduduknya berasal dari Daerah Wates

yang merupakan suatu daerah yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten

Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Seiring dengan berjalannya waktu,

Desa Sidodadi Wates terus mengalami perkembangan ditandai dengan banyaknya

penduduk berdatangan untuk ikut membuka lahan pertanian dan membangun

tempat tinggal hingga berganti nama menjadi Desa Sidodadi, sedangkan wates

digunakan sebagai nama sungai yaitu sungai yang menjadi batas Desa Sidodadi

dan Desa Gebang.  Alasan masyarakat menggunakan nama wates sebagai batas

desa yaitu karena arti kata wates dalam bahasa jawa adalah batas (Pemerintah

Kabupaten Pesawaran, 2017).

Desa Sidodadi merupakan bagian dari Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten

Pesawaran yang dibentuk pada tahun 1937 dengan luas wilayah 1.400 ha di posisi

05033’’LS dan 105015’’ BT.  Wilayah Desa Sidodadi berada pada ketinggian 7m-

25m di atas permukaan laut.  Secara geografis Desa Sidodadi memiliki batas

wilayah sebagai berikut:

1. Bagian utara berbatasan dengan Desa Hanura dan Desa Cilimus.

2. Bagian selatan berbatasan dengan Desa Gebang.

3. Bagian timur berbatasan dengan Laut Teluk Lampung dan hutan mangrove.

4. Bagian barat berbatasan dengan Hutan Lindung Register 19. (Pemerintah

Kabupaten Pesawaran, 2017).
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Keadaan topografi berada pada dataran rendah dengan luas 425 ha, kawasan

berbukit-bukit 685 ha, tepi pantai atau pesisir 125 ha, rawa 50 ha.  Jarak desa ke

kecamatan 27 km, jarak ke kota provinsi 29 km dan jarak ke kabupaten/kota 46

km (Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2017).

3.2 Alat dan Objek

Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah kelompok yang bergerak dalam

pengelolaan mangrove yaitu Kelompok Paguyuban Peduli Lingkungan

(PAPELING).  Objek ini dipilih karena terlibat langsung dalam pengelolaan

mangrove.

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan dengan metode

survei atau wawancara secara mendalam (in depth interview) dan wawancara

terstruktur kepada masyarakat.  Wawancara in depth interview bertujuan untuk

mencari informasi kepada masyarakat tentang keterlibatan dan peran masyarakat

dalam pengelolaan mangrove secara mendalam sedangkan wawancara terstruktur

bertujuan untuk mengetahui informasi dari masyarakat tentang tipe partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan mangrove secara terstruktur.  Informasi yang

dibutuhkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

masyarakat berupa pengetahuan masyarakat tentang pelestarian hutan mangrove,

keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan, diskusi kelompok
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masyarakat dengan pihak terlibat terkait program pengelolaan hutan.  Partisipasi

masyarakat dalam mengelola program, peran masyarakat dalam kegiatan

pengelolaan serta bentuk partisipasi masyarakat dalam hal kegiatan perencanaan,

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi selanjutnya akan dapat diketahui tingkat

dan tipe partisipasi masyarakat.

3.3.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka dan monografi

desa.  Data sekunder meliputi keadaan geografis, keadaan fisik lingkungan, sarana

dan prasarana di lokasi penelitian, lembaga yang terkait di lokasi penelitian seperti

Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Pemerintah

Kabupaten Pesawaran.

3.4 Metode Penentuan Jumlah Sampel

Populasi adalah masyarakat yang menjadi anggota kelompok PAPELING.

Responden diambil pada seluruh anggota kelompok PAPELING. Menurut Ana et

al, (2015) jumlah anggota kelompok PAPELING berjumlah 33 orang.

Pengambilan sempel untuk tipe partisipasi Hobley (1996) menggunakan sensus

karena jumlah responden dibawah dari 100.  Namun, hasil dilapangan hanya

mendapatkan 27 responden. Hal ini terjadi karena ada beberapa responden yang

telah pindah domisili dan ada juga yang telah meninggal dunia.

Responden yang diambil untuk tingkat partisipasi Arnstein (1969) menggunakan

teknik snowball sampling dan didapatkan sebanyak 5 responden yang dianggap
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telah memenuhi informasi yang dibutuhkan. Teknik ini merupakan pendekatan

untuk mencari informan dengan banyak informasi yang kemudian membesar

secara bertahap berdasarkan hubungan-hubungan terhadap responden sampai

jawaban yang diterima mencapai titik jenuh (Nurdiani, 2014).  Teknik tersebut

digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan

Teori Arsntein (1969).

3.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.  Penelitian kualitatif ini

bertujuan untuk menghasilkan data dan informasi berupa data tertulis maupun

lisan dari objek yang dapat diamati.  Dari analisis kualitatif akan didapatkan

informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat

dan bagaimana tipe partisipasi masyarakat.  Untuk mengetahui tingkat dan tipe

partisipasi masyarakat, dilakukan wawancara mendalam tentang kegiatan

masyarakat di mangrove.  Kegiatan tersebut berupa keseharian masyarakat dalam

pengelolaan mangrove dan peran masyarakat dalam pengelolaan mangrove.  Tipe

patisipasi masyarkat dapat diketahui dengan sejauh mana keterlibatan anggota

kelompok dalam pengelolaan mangrove.  Tingkat partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan hutan mangrove dianalisis menggunakan tangga partisipasi Arstein

(1969) dan untuk tipe partisipasi masyarakat dianalisis menggunakan tipe

partisipasi Hobley (1996). Pada Teori Arnstein (1969) menitikberatkan pada

bagaimana hubungan komunikasi antar masyarakat, kelompok dan pemerintah

ataupun lembaga terkait lainnya, sedangkan pada Teori Hobley (1996) partisipasi

masyarakat dipandang dari segi keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Tingkat partisipasi kelompok PAPELING tergolong partisipasi terapi, dimana

pada level ini telah ada komunikasi namun terbatas.  Informasi dan inisiatif

datang satu arah hanya dari pemerintah.

2. Tipe partisipasi kelompok PAPELING tergolong partisipasi pasif, dimana

anggota kelompok tidak memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan

dan perencanaan kegiatan, hanya dilibatkan dalam kegiatan.

5.2. Saran

1. Perlu adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi  dengan

meningkatkan keterlibatan anggota kelompok PAPELING mulai dari

perencanaan, pelaksanaan dan monitoring.

2. Perlu ada upaya memperbaiki jaringan komunikasi antara masyarakat,

kelompok dan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi.
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