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Kegiatan dan aktivitas masyarakat berperan dalam keberlanjutan hutan mangrove.  

Namun, masyarakat masih belum memperhatikan kondisi kesehatan hutan dalam 

kegiatan pengelolaanya.  Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat partisipasi 

masyarakat, nilai status kesehatan hutan mangrove, hubungan faktor internal dan 

eksternal masyarakat terhadap partisipasi, pengaruh dan hubungan antara 

partisipasi masyarakat terhadap status kesehatan hutan mangrove di Desa 

Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.  Tahapan 

penelitian ini, antara lain: pengumpulan data tingkat partisipasi menggunakan 

daftar kuesioner yang diberikan kepada anggota kelompok masyarakat, penilaian 

status kesehatan hutan mangrove menggunakan teknik Forest Health Monitoring 

(FHM), dan analisis data menggunakan regresi linear berganda dan Rank 

Spearman.  Hasil penelitian menunjukkan, tingkat partisipasi masyarakat terdiri 

dari rendah (11,42%), sedang (34,29%), dan tinggi (54,29%).  Tinggi rendahnya 

partisipasi berdasarkan tahapan pengelolaan dan bentuk partisipasi yang 

dilakukan.  Faktor internal (karakteristik individu masyarakat) yang berhubungan 

nyata terhadap partisipasi adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan 

berimplikasi terhadap aktivitas pengelolaan yang berdampak pada pelestarian. 

Nilai status kesehatan hutan mangrove Desa Margasari berada pada nilai 5,25-

5,76 berkategori sedang (5,41).  Partisipasi tidak memberikan pengaruh signifikan 

terhadap status kesehatan hutan.  Namun, terdapat hubungan nyata partisipasi 

(tahapan pengelolaan) terhadap kesehatan hutan.  Perubahan dan dinamika 

partisipasi berkaitan terhadap nilai status kesehatan hutan mangrove. Dengan 

demikian, tingkat partisipasi masyarakat berkategori tinggi, tingkat pendidikan 

berhubungan nyata terhadap partisipasi, nilai status kesehatan hutan mangrove 



 

 

 

 

 

berkategori sedang, tidak ada pengaruh partisipasi terhadap status kesehatan hutan 

mangrove, dan terdapat hubungan nyata tahapan pengelolaan terhadap status 

kesehatan hutan mangrove.  Sehingga, perlu adanya perhatian khusus terhadap 

kesehatan hutan dan dukungan berbagai pihak dalam mengelola hutan mangrove. 

 

Kata kunci: hutan mangrove, kelompok masyarakat, kesehatan hutan, partisipasi 
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Community activities and activities play a role in the sustainability of mangrove 

forests.  However, the community still does not pay attention to the health 

condition of the forest in its management activities.  This study aims to determine 

the level of community participation, the value of mangrove forest health status, 

the relationship of internal and external factors of the community to participation, 

influence and relationship between community participation in the health status of 

mangrove forests in Margasari Village, Labuhan Maringgai District, East 

Lampung Regency.  The stages of this study include collecting participation rate 

data using questionnaire list given to community group members, assessment of 

mangrove forest health status using Forest Health Monitoring (FHM) techniques, 

and data analysis using multiple linear regression and Spearman Rank.  The 

results showed that the participation rate of the community consisted of low 

(11.42%), medium (34.29%), and high (54.29%). High low participation based on 

the stages of management and the form of participation carried out.  The internal 

factor (individual characteristics of society) that relates to participation is the 

level of education.  The level of education has implications for management 

activities that impact preservation.  The health status value of the margasari 

village mangrove forest is 5.25-5.76 medium category (5.41).  Participation does 

not have a significant influence on the health status of forests. However, there is a 

real relationship between participation (management stages) and forest health.  

Changes and participation dynamics are related to the value of mangrove forest 

health status.  Thus, the level of participation of the community is high, the level 

of education is related to participation, the value of the health status of mangrove 

forests is medium categorized, there is no influence of participation on the health 



 

 

 

 

 

status of mangrove forests, and there is a real relationship of the management 

stages to the health status of mangrove forests.  So, there needs to be special 

attention to forest health and the support of various parties in managing 

mangrove forests. 

 

Keywords: community groups, forest health, mangrove forests, participation 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang dan Masalah 

Mangrove merupakan ekosistem hutan peralihan antara daratan dan lautan 

dengan banyak keunggulan dan terdapat fungsi-fungsi yang khas (Ariftia et al., 

2014).  Menurut Idrus et al. (2018), mangrove merupakan suatu ekosistem yang 

fungsi utamanya mendukung kegiatan biologi pesisir dan berperan dalam menjaga 

keseimbangan antara siklus hayati dan lingkungan.  Selain itu, terdapat fungsi 

ekologi, sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh ekosistem hutan mangrove.  

Fungsi utama mangrove dapat menjaga pantai dan tebing curam dari 

kerusakan dan erosi, memberi dorongan pada perluasan lahan dengan 

pengendapan lumpur, membatasi laju gangguan air laut, mendinginkan air sumur, 

dan menjaga sekitar kawasan hutan mangrove (khusus bagian belakang) dari 

terjadinya gelombang besar, potensi terjadinya tsunami, dan bahaya angin 

kencang (Pratikto, 2012).  Untuk sementara, hutan mangrove secara ekonomi 

menghasilkan barang-barang hutan, seperti: kayu; barang-barang non-kayu, 

seperti: obat-obatan, makanan, minuman, tanin, madu dan lain-lain; dan sumber 

alternatif bahan bakar, seperti: kayu bakar dan arang.  Hal ini membuat hutan 

mangrove sangat mungkin menjadi lingkungan biologis utama dan kondisi 

ekonomis bagi individu di sekitar sistem biologis hutan mangrove.  

Ekosistem mangrove harus selalu dijaga kelestariannya melihat dari beberapa 

manfaat dan fungsi dari hutan mangrove itu sendiri.  Menurut Gumilar (2012), 

kerusakan yang terjadi pada ekosistem mangrove dapat disebabkan oleh dua 

faktor: aktivitas manusia dan bencana alam.  Perambahan hutan; penguasaan lahan 

oleh masyarakat; pembukaan lahan untuk dijadikan pertambakan ikan; udang dan 

garam; pemukiman; lahan pertanian; dan pertambangan serta kawasan 

perindustrian adalah contoh aktivitas/kegiatan manusia yang dapat merusak hutan 
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mangrove.  Oleh karena itu, hutan mangrove harus dijaga kelestariannya guna 

mendukung ekosistem yang ideal. 

Hutan bakau adalah salah satu ekosistem lingkungan yang tidak biasa karena 

hanya mencakup 2% dari permukaan dunia (Majid, 2016).  Berdasarkan data 

ITTO (2012), luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3.189.000 hektar.  Luas 

kawasan hutan mangrove di Provinsi Lampung kurang lebih 10.533,676 hektar 

(Ghufran dan Kordi, 2012).  Desa Margasari merupakan salah satu desa yang 

terletak di Kecamatan Labuhan Maringgai memiliki potensi hutan mangrove. 

Kawasan hutan mangrove di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai 

Kabupaten Lampung Timur seluas 700 ha (Monografi Desa Margasari, 2020).  

Menurut Putra (2015) kawasan hutan mangrove diperluas yang sebelumnya seluas 

700 hektar menjadi 817, 59 hektar.  

Kelestarian hutan mangrove dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya partisipasi kelompok masyarakat di sekitar areal.  Partisipasi memiliki 

arti sebagai keikutsertaan/keterlibatan kelompok secara pasif/aktif terlibat dalam 

pengambilan keputusan atau pelaksanaan proyek pembangunan (Pribadiningtyas 

et al., 2013).  Terdapat dua jenis partisipasi yang dapat mempengaruhi yaitu 

partisipasi aktif yaitu dengan mengajak orang lain atau turun secara langsung 

dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di areal hutan mangrove dan 

kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaannya.  Selain itu terdapat pula 

partisipasi pasif  yaitu dengan tidak melakukan secara langsung kegiatan-kegiatan 

yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove (Mulyanie, 2016).  

Ada berbagai macam jenis dan bentuk partisipasi, yaitu partisipasi investasi 

ide/pikiran, dukungan individu (harta benda), partisipasi tenaga, partisipasi dan 

bentuk investasi keterampilan dan keterampilan sosial.  Berdasarkan penelitian 

Caesario et al. (2015), dalam mendukung pelestarian kawasan hutan bakau 

(mangrove), tingkat partisipasi kelompok masyarakat berada pada klasifikasi 

tinggi (73,68%) yang terdapat pada kelompok PLH dan kelompok Margajaya, 

klasifikasi sedang (19,74%) yang terdiri atas gabungan/campuran kelompok tani, 

nelayan, dan pengolah ikan, serta kategori rendah (6,58%) yang terdiri dari 

gabungan kelompok tani dan kelompok pengolah terasi.  Hal ini dapat berubah 

dalam jangka panjang dan disebabkan oleh variabel dan faktor tertentu. 
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Berdasarkan penelitian Arwanda dan Safe’i (2021), jika hutan masih dapat 

menjalankan fungsi pokok yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka hutan 

tersebut dapat dikatakan sehat.  Berdasarkan pernyataan tersebut penting untuk 

dilakukan penilaian kesehatan hutan, khususnya di hutan mangrove, untuk melihat 

kondisi biologis dan fisik dari hutan tersebut.  Menurut Safe’i (2021), kesehatan 

hutan merupakan indikator dari pengelolaan hutan lestari.  Pengukuran kondisi 

dan status kesehatan hutan diharapkan dan bertujuan untuk mengetahui keadaan 

dari hutan tersebut dan dapat menentukan perencanaan yang tepat untuk 

mengatasi dan melakukan perbaikan dari hutan mangrove.  

Forest Health Monitoring (FHM) adalah metode yang dapat digunakan untuk 

memantau, menilai, dan melaporkan status terkini, perubahan, dan tren kondisi 

kesehatan hutan jangka panjang dengan menggunakan indikator ekologi yang 

dapat diukur (Safe’i et al., 2021).  Hal yang diukur dalam pemantauan kesehatan 

hutan yaitu pertumbuhan pohon, kesuburan tanah, kerusakan pohon dan kondisi 

tajuk (Safe’i, 2015).  Keterkaitan antara pemantauan kesehatan hutan terhadap 

partisipasi kelompok masyarakat di Desa Margasari yaitu dengan melihat 

keterlibatan dan kegiatan yang dilakukan yang kemudian dihubungkan dengan uji 

statistik korelasi data dengan menghubungkan tiap-tiap indikator kesehatan hutan 

terhadap beberapa faktor pada partisipasi masyarakat. 

Hal tersebut memungkinkan kelompok masyarakat dalam memanfaatkan dan 

melakukan kegiatan pengelolaan di areal hutan mangrove Desa Margasari secara 

optimal dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan hutan tersebut.  Hal inilah 

yang membuat penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui hubungan 

antara beberapa partisipasi kelompok masyarakat dengan nilai status kesehatan 

hutan mangrove di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten 

Lampung Timur. 

Berdasarkan latar belakang di atas, kajian masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana tingkat partisipasi anggota kelompok masyarakat dalam 

pengelolaan hutan mangrove di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan 

Maringgai, Kabupaten Lampung Timur?  
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2. Bagaimana nilai status kesehatan hutan mangrove di Desa Margasari, 

Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur? 

3. Apakah faktor internal dan eksternal masyarakat memiliki hubungan dengan 

partisipasi? 

4. Bagaimana pengaruh partisipasi anggota kelompok masyarakat terhadap status 

kesehatan hutan mangrove di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan 

Maringgai, Kabupaten Lampung Timur? 

5. Bagaimana hubungan partisipasi anggota kelompok masyarakat terhadap 

status kesehatan hutan mangrove di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan 

Maringgai, Kabupaten Lampung Timur? 

 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui tingkat partisipasi anggota kelompok masyarakat dalam 

pengelolaan hutan mangrove di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan 

Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.  

2. Mendapatkan nilai status kesehatan hutan mangrove di Desa Margasari, 

Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. 

3. Mengetahui hubungan faktor internal dan eksternal terhadap partisipasi 

anggota kelompok masyarakat hutan mangrove di Desa Margasari, Kecamatan 

Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. 

4. Mengetahui pengaruh partisipasi anggota kelompok masyarakat terhadap 

status kesehatan hutan mangrove di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan 

Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. 

5. Mengetahui hubungan partisipasi anggota kelompok masyarakat terhadap 

status kesehatan hutan mangrove di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan 

Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. 

 

 

1.3. Kerangka Penelitian 

Desa Margasari memiliki hutan mangrove yang fungsi ekologisnya untuk 

mencegah abrasi pantai. Selain itu terdapat fungsi ekonomi dan sosial pada hutan 

mangrove. Fungsi ekonomi hutan mangrove sebagai penopang perekonomian 
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masyarakat sekitar areal kawasan tersebut. Serta fungsi sosial yaitu sebagai tempat 

mata pencaharian dan sebagai wadah untuk membentuk suatu komunitas atau 

kelompok dalam kegiatan pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove tersebut. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi partisipasi/kegiatan kelompok-

kelompok masyarakat pada kegiatan pengelolaan hutan mangrove. Kemudian, 

dilakukan pengukuran kondisi/status kesehatan hutan di hutan mangrove Desa 

Margasari dengan teknik Forest Health Monitoring (FHM) yang berdasarkan pada 

stratum dan jenis tanaman dominan di wilayah penelitian. Identifikasi partisipasi 

kelompok masyarakat dengan wawancara langsung kepada responden melalui 

instrumen panduan pertanyaan (kuesioner). Kemudian dilakukan analisis 

pengaruh dan hubungan antara partisipasi anggota kelompok masyarakat terhadap 

status kesehatan hutan. Berdasarkan uraian diatas, kerangka teoritis penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka penelitian 
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1.4. Hipotesis 

Hipotesis yang diuji dalam menentukan hubungan antara variabel tingkat 

partisipasi masyarakat dan nilai status kesehatan hutan sebagai berikut:  

H0 = Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel-variabel partisipasi 

 kelompok masyarakat terhadap kesehatan hutan mangrove.   

H1 = Ada hubungan yang signifikan antara variabel-variabel partisipasi kelompok 

 masyarakat terhadap kesehatan hutan mangrove. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Margasari terletak di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten 

Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan luas wilayah  ±1.720 hektar.  

Terdapat 12 dusun di Desa Margasari dimana wilayah tersebut berbatasan dengan 

wilayah yang menyertainya, antara lain sebagai berikut:  

a. Sebelah Utara  = Desa Suko Rahayu  

b. Sebelah Selatan  =Desa Sriminosari  

c. Sebelah Barat = Desa Srigading  

d. Sebelah Timur  = Laut Jawa 

Jumlah penduduk di Desa Margasari adalah 8.784 jiwa dengan 2.106 kepala 

keluarga (KK) yang terdiri dari 48 RT dan 12 dusun (Badan Pusat Statistik, 2018).  

Menurut Kustanti et al. (2014), desa ini memiliki luas 1.702 hektar, dengan 

pembagian dan pemanfaatan tata guna lahan/tanah sebagai berikut:  

1. Tanah sawah meliputi sawah irigasi teknis dan sawah tadah hujan  

2. Tanah kering meliputi tegal/lading dan pemukiman penduduk  

3. Tanah basah berupa rawa  

4. Tanah perkebunan yang merupakan perkebunan rakyat  

5. Tanah fasilitas umum seperti perkantoran pemerintah dan kas desa 

6. Tanah hutan yang statusnya adalah hutan lindung  

Awal mula pada tahun 1994, di daerah pesisir terjadi abrasi yang tingginya 

hingga 500m sampai ke daratan, dimana abrasi tesebut terbentuk suksesi alami 

daratan.  Kemudian, pada tahun 2005, lokasi tersebut diidentifikasi dan dijadikan 

sebagai lokasi pengelolaan Kawasan mangrove yang berlokasi di Desa Margasari, 

Kecamatan Labuhan Maringgai dengan luas mangrove sebesar 700 hektar 

(Kustanti et al., 2012).  Pada daerah pesisir Kecamatan Labuhan Maringgai, Desa 
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Margasari merupakan salah satu desa yang yang memiliki Kawasan mangrove 

dengan luas 100 hektar pada tahun 1995-1996 dan seluas 700 hektar pada tahun 

2012.  Luas hutan mangrove meningkat 85% dalam kurun waktu 17 tahun, karena 

adanya Gerakan lahan dan penanaman yang dilakukan dan di inisiasi oleh pihak 

LMC (Lampung Mangrove Center) yang bekerjasama dengan masyarakat Desa 

Margasari (Wahyukinasis et al., 2014; Monografi Desa Margasari, 2020).  

Desa Margasari adalah salah satu desa dengan karakter dan tipe desa daerah 

pesisir atau pantai.  Desa ini berada pada 1,5 m diatas permukaan laut ,dengan 

suhu normal harian 1,50oC, memiliki tingkat geologi wilayah topografi yang 

datar.  Desa Margasari merupakan desa/pemukiman di pesisir dengan yang 

umumnya berwarna abu-abu (Monografi Desa Margasari, 2020).  Potensi yang 

dimiliki hutan mangrove di Desa margasari sangat unik, dimana saat ini sedang 

dikembangkan dan dibuat sebagai situs ekowisata.  Luas wilayah hutan bakau di 

Desa Margasari adalah 81,59 hektar (Putra et al., 2015).  Kawasan mangrove ini 

mengalami peningkatan sebesar 800 hektar, yang sebelumnya hanya memiliki 

luasan 700 hektar (Kustanti et al., 2014).  

Kelompok-kelompok yang berada di Desa Margasari yaitu terdiri atas 

pengurus dari berbagai kelompok yaitu Fisherman Group, Margajaya Group, 

Pamswakarsa, dan Cinta Bahari Women Farmer Group yang bertugas sebagai 

pengelola kawasan hutan mangrove Desa Margasari.  Kelompok masyarakat di 

sekitar hutan bakau berperan aktif dan memiliki peranan penting dalam 

pengelolaan/pengawasan ekowisata.  Pada tahun 2007, kelompok-kelompok ini 

berada di naungan pihak Universitas Lampung sebagai pengembangan relasi dan 

jaringan Kerjasama antar pihak secara nasional dan secara internasional.  Hal ini 

muncul karena kekhawatiran masyarakat yang berdampak dan dapat mengancam 

anak cucunya dari bahaya bencana alam seperti abrasi air laut atau tsunami yang 

kapan saja bisa menerjang apabila tidak ada hutan mangrove di sekitar desa 

(Prasetyo et al, 2019).  Saat ini kelompok yang masih rutin melaksanakan 

pengelolaan yaitu kelompok Margajaya, dimana kelompok Margajaya dan 

kelompok PHL memiliki luasan wilayah pengelolaan yang sama di Desa 

margasari yaitu seluas 700 hektar (Cesario et al., 2015).  
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Hutan mangrove Desa Margasari memiliki berbagai jenis mangrove yang 

berperan penting dalam ekosistem dan dapat dimanfaatkan masyarakat, seperti 

bakau minyak (Rhizophora apiculata), bakau minyak (Rhizophora apiculata), api-

api putih (Avicennia marina), pidada merah (Sonneratia caseolaris), dan jeruju 

(Acanthus ilicifolius).  Mangrove api-api putih (Avicennia marina) merupakan 

jenis pohon yang mendominasi pada ekosistem bakau di Desa Margasari.  Adapun 

jenis tumbuhan bakau di Desa Margasari yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-

obatan di antaranya yaitu nipah (Nypa fructicans), jeruju (Acanthus ilicifolius), 

bakau minyak (Rhizophora apiculata), api-api putih (Avicennia marina), jenu 

(Derris trifoliata), dan tapak kuda (Ipomoea pescaprae) (Supriyanto et al., 2014).  

Terdapat beberapa jenis tumbuhan yang memiliki khasiat sebagai tumbuhan 

obat yang ditemukan di Desa Margasari, yaitu diantaranya sebagai obat sakit gigi, 

borok, cacar, dan rematik yaitu jenis api-api (Avicennia marina); sebagai obat 

cacingan, gigitan ular, kulit terbakar, pembersih darah, asma, perangsang libido, 

rematik, kanker, dan bisul yaitu jenis jeruju (Acanthus ilicifolius); kemudian 

sebagai obat dipatuk ular, rematik, kusta, diabetes, asma yaitu jenis nipa (Nypa 

fruticans); sebagai obat antiseptic, menghentikan pendarahan luka, anti muntah, 

anti diare yaitu jenis bakau (Rhizophora apiculate) dan sebagainya (Supriyanto et 

al., 2014).  

Nelayan merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakat di Desa 

Margasari dan masyarakat desa sangat bergantung pada hasil laut dan perhatian 

dari pihak pemerintah desa.  Selain itu, di Desa Margasari terdapat kelompok-

kelompok masyarakat melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang berpusat 

di sekitar hutan mangrove seperti kelompok pengolah ikan, kelompok pengolah 

terasi, kelompok mangrove, dan kelompok tani hutan (Cesario et al., 2015).  Ada 

juga kelompok-kelompok lain seperti kelompok Wanita Cinta Bahari, yang 

bergerak dan berkegiatan pada bidang pengolahan hasil hutan bakau dan 

pemanfaatan (Desmania et al., 2018). 

 

 

2.2. Hutan Mangrove 

Hutan bakau (mangrove) adalah hutan yang biasanya tumbuh dan hidup di 

daerah sungai yang bermuara, daerah mengalir yang dipengaruhi pasang surut, 
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dan di daerah tepi atau pesisir laut.  Keberadaan mangrove memberikan dampak, 

manfaat, dan keuntungan bagi organisme sekitar secara aspek sosial, ekonomi, 

dan biologis (ekologi).  Namun pemanfaatannya (oleh daerah setempat) secara 

berlebihan dapat menyebabkan kerusakan dan ketidakseimbangan ekosistem 

(Darmawan dan Hilmanto, 2014).  Ciri-ciri utama tumbuhan pada hutan mangrove 

yaitu dapat hidup di air dan di laut (Tihurua et al., 2020).  Menurut Eddy et al. 

(2015) dalam penelitiannya hutan mangrove merupakan suatu ekosistem yang 

fungsi utamanya untuk mendukung berbagai aktivitas dan keberlangsungan 

kehidupan organisme di wilayah pesisir pantai dan untuk menjaga peran penting 

dalam menjalankan keseimbangan sistem biologis.  Dari berbagai ekosistem yang 

ada, ekosistem mangrove (bakau) memiliki karakteristik yang khas dan unik.  

Keanekaragaman hayati berupa flora merupakan salah satu keunikan habitat ini, 

terdapat berbagai jenis flora yang ditemukan, yaitu seperti Bruguiera, Rhizophora, 

Avicennia, serta tumbuhan yang mampu bertahan hidup di salinitas air laut, dan 

berbagai fauna yang terdapat di ekosistem mangrove yaitu jenis Molusca, ikan, 

kepiting, dan lain-lain (Davinsy et al., 2015). 

Sebagai fungsi biologis, selain memberikan efek fisiknya sebagai penahan 

erosi/abrasi pantai, hutan mangrove berperan dalam menyediakan makanan bagi 

kehidupan manusia, satwa laut terutama kerang, udang, ikan, dan kepiting, serta 

sebagai sumber energi bagi kehidupan mikroorganisme seperti algae, nekton, dan 

plankton (Heriyanto et al., 2012).  Menurut Wardani et al. (2016), sebanyak 38 

jenis mangrove tumbuh di daerah pesisir Indonesia, termasuk genus Ceriops, 

Luminitzera, Barringtonia, Xylocarpus, Sonneratia, Avicennia, Bruguiera, dan 

Rhizophora.  Dari segi ekologis, penyalahgunaan pemanfaatan yang dilakukan 

pada hutang mangrove pesisir dapat berdampak mengurangi fungsi dari kawasan 

mangrove itu sendiri, selain itu berdampak negatif terhadap pengaruh kemampuan 

potensi biota dan kapasitas sistem biologis hutan lainnya yang berperan sebagai 

habitat satwa.  Pengelolaan hutan bakau (mangrove) sangat perlu dilakukan guna 

menjaga kelestariannya.  Dalam pelaksanaannya, peran masyarakat tidak terlepas 

dalam upaya berbagai pengelolaan kawasan bakau (mangrove) yang dapat 

berdampak positif bahkan negatif (Alfandi et al., 2019). 
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Dampak reduksi mangrove disebabkan oleh aktivitas manusia (faktor 

antropogenik) yaitu perubahan komposisi tumbuhan mangrove berupa aktivitas 

yang jelas pada ekosistem mangrove seperti kegiatan tebang habis pada ekosistem 

hutan mangrove.  Akibatnya, hutan bakau (mangrove) tidak bisa lagi menjalankan 

fungsinya sebagai tempat mencari makan dan berkembang biak bagi biota laut.  

Hutan bakau (mangrove) memiliki fungsi sebagai tempat pemijahan (Spawning 

ground), tempat mencari makan (Feeding ground), dan tempat pembibitan 

(Nursery ground), serta habitat dari berbagai macam jenis biota laut, namun 

apabila terjadi kerusakan maka ekosistem mangrove menjadi terganggu 

(Pattipeilohy, 2014; Hafni, 2016).  Populasi dari jenis-jenis ikan serta udang yang 

berada di perairan pesisir lepas pantai akan berkurang apabila terjadinya kegiatan 

konversi kawasan mangrove menjadi daerah pemukiman dan tambak.  Selain itu 

dapat mengancam regenerasi biota laut lainnya.  Hal ini dapat menyebabkan 

penurunan jumlah spesies biota pesisir termasuk ikan. Sehingga bagi nelayan 

yang bergantung pada hutan mangrove seperti jumlah kepiting, ikan, dan jenis 

biota lainnya yang berasal dari laut dapat menyebabkan menurunnya pendapatan 

(Ikbal et al., 2019). 

Salah satu bentuk pemanfaatan berdasarkan aspek jasa lingkungan secara 

berkelanjutan yaitu dengan adanya pemanfaatan ekowisata hutan mangrove.  Desa 

Margasari merupakan salah satu daerah yang berpotensi akan mangrovenya dan 

saat ini masyarakat setempat sudah melakukan pengembangan dan peningkatan 

hutan bakau menjadi sarana ekowisata dan secara resmi ditetapkan pada tahun 

2019 awal (Hartati et al., 2021).  Saat ini, tutupan lahan di hutan mangrove Desa 

Margasari hanya seluas 124, hektar (Qurniati et al., 2019).  Ekowisata hutan 

mangrove menjadi aset utama yang dapat bersinergi sebagai upaya konservasi. 

 

 

2.3. Partisipasi 

Inti dari program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) adalah 

kontribusi atau dukungan pada kawasan dalam melakukan pemanfaatan aset-aset 

hutan serta perlindungan dan pelestariannya untuk menjamin daya dukung 

kawasan hutan tersebut dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di 

kawasan setempat (Gunawan, 2014).  Untuk mendukung pembangunan 
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berkelanjutan, salah satu aspek penting yang diperhatikan yaitu partisipasi 

masyarakat lokal dalam melakukan pengelolaan kawasan hutan (Siahaya et al., 

2016).  Berdasarkan Kementerian Kehutanan, keterlibatan masyarakat adalah 

kunci utama dari terwujudnya jalan pencapaian program PHBM.  Secara nyata, 

adanya konsep baru ini, PHBM dapat memberikan dampak dan pengaruh yang 

positif terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat dengan melibatkan 

masyarakat itu sendiri dalam kegiatan pengelolaan hutan, mulai dari perencanaan 

sampai tahap evaluasi.  Menurunnya kasus pembalakan liar, kelestarian kawasan 

hutan yang meningkat, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan berkurangnya 

lahan kosong merupakan dampak yang diberikan melalui peran dan keterlibatan 

aktif oleh masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan lahan hutan dan kegiatan 

penghijauan (Harryanto, 2017; Ngabdani et al., 2015). 

Menurut Mulyanie (2016) dalam penelitiannya terdapat beberapa jenis 

partisipasi, antara lain: 

1. Partisipasi buah pikiran/ide, menyumbangkan buah pikiran berupa 

pengetahuan, pemikiran, dan pengalaman, pada pertemuan-pertemuan seperti 

acara besar atau pertemuan rutin; 

2. Partisipasi tenaga, dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan atau mengembangkan pembangunan daerah, membantu orang 

lain, dan sebagainya; dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, keinginan 

masyarakat untuk terlibat dan ikut serta cukup kuat; 

3. Partisipasi harta benda, yaitu keterlibatan properti (barang) yang diberikan dan 

ditawarkan kepada seseorang dalam suatu kegiatan untuk peningkatan 

pertumbuhan suatu komunitas, bantuan kepada orang lain, dan sebagainya; 

4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, dimana orang-orang menyumbangkan 

kemampuan dan bakat partisipasi untuk merangsang dan mendorong berbagai 

jenis kegiatan di bidang industri dan bisnis; 

5. Partisipasi sosial, yaitu kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat, 

seperti menghadiri acara-acara sosial, koperasi, dan organisasi lainnya, yang 

ditawarkan sebagai indikasi komunitas. 

Terdapat 2 bentuk partisipasi masyarakat, antara lain: 
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1. Partisipasi aktif, yaitu bentuk ajakan atau mengimbau kepada masyarakat 

untuk membantu meningkatkan jangkauan dan keberhasilan dari program 

yang dirancang, karena keberhasilan program dianggap sebagai keberhasilan 

masyarakat. 

2. Partisipasi pasif, diartikan tidak menentang suatu program pembangunan. Hal 

ini melibatkan peningkatan infrastruktur yang ada. 

Masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendefinisikan, 

melaksanakan, dan berpartisipasi dalam pengelolaan hutan mangrove secara 

lestari (Febryano et al., 2014).  Selain faktor masyarakat itu sendiri, 

keberlangsungan kawasan ditentukan pula oleh faktor eksternal seperti 

keterlibatan lembaga-lembaga dan instansi luar.  Pihak yang berperan serta yang 

terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pengelolaan mangrove di antaranya 

pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, serta pihak 

pemerintah (Febryano et al., 2017). 

 

 

2.4. Kesehatan Hutan 

Menurut Safe’i dan Tsani (2016), kesehatan hutan merupakan salah satu 

indikator yang diperhatikan dalam pengelolaan dan pembangunan hutan.  Untuk 

menentukan kondisi kesehatan hutan dilakukan pemantauan dengan menggunakan 

Forest Helath Monitoring (FHM) (Safe’i et al., 2021).  Pemantauan kesehatan 

hutan (FHM) merupakan suatu upaya untuk mengidentifikasi keadaan saat ini 

(status), perubahan dan kecenderungan yang terjadi tentang (trends) pada keadaan 

ekosistem hutan dalam jangka waktu tertentu serta menilainya terhadap fungsi dan 

tujuan suatu ekosistem dan kawasan hutan (Safe’i dan Tsani, 2016).  Mengetahui 

dan menentukan kondisi kawasan hutan saat ini (status), perubahan yang terjadi 

(change), dan kecenderungan yang mungkin terjadi (trends) merupakan tujuan 

dari dilakukannya kegiatan penilaian kesehatan hutan (Safe’i et al., 2019).  

Berdasarkan penelitian Safe’i et al. (2019), untuk mencapai tujuan pengelolaan 

hutan berkelanjutan, informasi terkait kondisi kesehatan hutan telah menjadi 

bagian sentral di berbagai negara, misalnya di Amerika Serikat telah, melalui 

pemantauan dan penilaian kondisi kesehatan hutan secara berkala menjadikan hal 

tersebut rencana nasional dalam menjaga perlindungan dan pelestarian hutan. 
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Adanya program FHM ini harus mampu dapat mengidentifikasi serta 

menjelaskan bagaimana perubahan kondisi hutan yang terjadi dalam kurun waktu 

tertentu untuk mengatasi masalah kesehatan yang mempengaruhi kondisi serta 

kelestarian kawasan hutan (Safe’i et al., 2021).  Sehingga, tujuan utama adanya 

program FHM yaitu dapat menjawab berbagai rangkaian pertanyaan antara lain 

“Kapan, dimana, apa, mengapa, dan bagaimana” terkait kondisi kesehatan hutan 

(Safe’i et al., 2020).  Pada pemantauan kesehatan hutan terdapat 4 indikator 

pengamatan yaitu, produktivitas, vitalitas, biodiversitas, dan kualitas tapak. 



 

 

 

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1.  Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober–November 2021 di kawasan 

hutan mangrove di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten 

Lampung Timur.  Untuk lebih jelas, Gambar 2 menggambarkan peta lokasi 

penelitian. 
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3.2.  Bahan dan Alat  

 Bahan yang digunakan yaitu buku kesehatan hutan dan tally sheet kesehatan 

hutan.  Alat yang digunakan pada penelitian/riset ini yaitu roll meter (50 m), GPS 

(Global Positioning System), kompas, pita meter (150 cm), binokuler, hagameter, 

kamera digital, magic card (kartu untuk mengetahui tajuk pohon), dan kalkulator 

(Haikal et al., 2020).  Adapun subjek penelitian ini adalah kelompok/organisasi 

masyarakat yang mengelola areal Hutan Mangrove Desa Margasari, Kecamatan 

Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. 

 

3.3.  Metode 

 

3.3.1.  Jenis Data 

a. Data Primer, didapatkan melalui metode observasi langsung dan wawancara 

secara langsung dengan penyusunan kuesioner kepada responden, yaitu 

kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berperan dalam kegiatan 

pengelolaan kawasan hutan mangrove. 

Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh dan dikumpulkan melalui: 

1. Data internal yaitu data indikator kesehatan hutan meliputi vitalitas pohon 

yang terdiri dari pengukuran kondisi tajuk pohon dan kondisi kerusakan 

pohon berdasarkan pada nilai rasio tajuk (Visual Crown Ratio), nilai 

kerusakan pohon tingkat klaster - plot (Cluster plot Level Index-CLI), dan 

produktivitas berdasarkan nilai penampakan LBDs pohon, serta kualitas 

tapak yang berdasarkan pada pH tanah (Safe’i et al., 2019).  

2. Data eksternal yang meliputi: 

Menentukan tingkat partisipasi kelompok masyarakat meliputi parameter 

berdasarkan tahapan pengelolaan dan bentuk partisipasi sebagai berikut: 

a). Berdasarkan Tahapan Pengelolaan Hutan Mangrove 

• Tahap perencanaan dalam pengelolaan hutan. 

• Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan hutan. 

• Tahap pemanfaatan hasil hutan. 

• Tahap pemeliharaan dan evaluasi dalam pengelolaan hutan. 
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b) Berdasarkan Bentuk Partisipasi Masyarakat 

• Pikiran 

• Tenaga 

• Keahlian 

• Barang 

• Uang 

 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa gambaran umum 

tempat/lokasi penelitian terkait kondisi ekonomi, sosial, dan fisik masyarakat, 

maupun data tentang keadaan kependudukan serta memahami dan 

mempelajari data, buku, dan studi kepustakaan lain yang mendukung data 

tersebut.  Data sekunder ini didapatkan dari instansi terkait seperti kantor 

Dinas Kehutanan dan Kelurahan/Kepala Desa. 

 

3.3.2.  Metode Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data penelitian yang dilakukan menggunakan metode dan 

tahapan sebagai berikut: 

a. Penetapan Klaster – Plot di Lapangan 

Pengambilan data primer yaitu pengukuran di areal HutaniMangroveiDesa 

Margasari,iKecamataniLabuhaniMaringgai,iKabupateniLampungiTimur untuk 

mengetahui status kesehatan hutan menggunakan metode Forest Health 

Monitoring (FHM) (Safe’i et al., 2018).  Klaster plot yang digunakan dalam 

pengukuran yaitu sebanyak 4 klaster plot.  Penentuan jumlah klaster plot 

dilakukan dengan menentukan jenis tanaman mangrove dan strata tajuk 

dominan pada lokasi penelitian yang berdasarkan pada perspektif pengelolaan.  

 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan beberapa responden yaitu kelompok-

kelompok masyarakat.  Pengambilan sampel partisipasi kelompok masyarakat 

adalah dengan melihat populasi dari kelompok masyarakat.  Menurut Caesario 

(2015), populasi penelitian berjumlah 154 yang terdiri dari 80 anggota 
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gabungan kelompok tani, 20 anggota kelompok nelayan, 20 anggota 

kelompok nelayan, 5 anggota kelompok pengolah ikan, 5 anggota kelompok 

pengolah terasi, 20 anggota kelompok Margajaya, dan 24 anggota kelompok 

Pendidikan Lingkungan Hidup.  Berdasarkan penelitian Nasution et al. (2019), 

menentukan banyaknya responden (sampel) dapat dihitung dengan rumus 

Slovin, yaitu:  

 

Keterangan : 

n : Jumlah responden 

N : Jumlah populasi kelompok masyarakat Desa Margasari 

E : Presisi 15% 

 

Jika populasi kurang dari 100, maka lebih baik semua populasi tersebut 

diambil sebagai responden sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi.  Tetapi jika populasi lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15%, 20-

25%, atau menggunakan rumus Slovin.  Berdasarkan dari jumlah populasi 

tersebut, jumlah sampel yang akan diambil adalah sebanyak 35 responden 

yang dikhususkan kepada kelompok masyarakat yang terkait dengan 

pengelolaan dan pemanfaatan di sekitar hutan mangrove seperti kelompok 

tani, kelompok tambak, dan karang taruna.  

 

c. Studi Dokumentasi 

Digunakan studi dokumentasi untuk memperoleh dan mencari referensi serta 

literatur yang berkaitan dengan kondisi kelompok masyarakat dan kondisi 

umum lokasi di kawasan hutan mangrove Desa Margasari. 

 

3.4. Pelaksanaan 

 

Tahapan pelaksanaan pada penelitian ini sebagai berikut: 
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3.4.1. Pengumpulan Data Indikator Partisipasi Kelompok Masyarakat 

 Pengumpulan data partisipasi kelompok masyarakat menggunakan metode 

purposive sampling dengan wawancara kepada responden secara langsung 

menggunakan instrumen kuesioner.  Pemberian kuesioner kepada responden 

bertujuan untuk menunjang data untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat 

yang bergantung pada kawasan hutan mangrove.  Adapun parameter yang akan 

diperoleh pada indikator partisipasi masyarakat meliputi variabel karakteristik 

individu atau faktor internal dan variabel faktor eksternal.  Variabel-variabel ini 

merupakan variabel pendukung untuk mengetahui sejauh mana faktor internal dan 

eksternal memiliki hubungan terhadap tingkat partisipasi masyarakat.  

Faktor internal atau variabel karakteristik individu antara lain: usia, tingkat 

pendidikan (formal dan non formal), pendapatan, lama tinggal, dan jumlah 

tanggungan.  Variabel faktor eksternal meliputi: intensitas sosialisasi/penyuluhan 

terkait ekosistem/kawasan hutan bakau (mangrove), aktivitas pengelolaan 

mangrove dan rehabilitas yang dilakukan kelompok tani, pengetahuan responden 

terkait fungsi dan manfaat mangrove, keterlibatan organisasi non pemerintahan 

atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelestarian dan rehabilitasi 

mangrove serta peran aktif pihak pemerintah dalam pelestarian dan rehabilitasi 

mangrove baik yang berbentuk proyek, kegiatan atau aktivitas lainnya (Halimah, 

2018). 

Berdasarkan tahap pengelolaan hutan mangrove, tingkat partisipasi 

masyarakat terdiri dari:  

• Tahap perencanaan dalam pengelolaan hutan, yang indikatornya yaitu dengan 

keikutsertaan/keterlibatan responden pada pengambilan keputusan dalam 

perencanaan pembangunan, serta pada proyek pengelolaan dan rehabilitasi 

hutan mangrove. 

• Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan hutan, dimana indikator 

keberhasilannya adalah tingkat keterlibatan/keikutsertaan masyarakat pada 

kegiatan penanaman pohon mangrove, termasuk penanaman atas inisiatif 

sendiri. 

• Tahap pemanfaatan hasil hutan, yaitu indikatornya adalah tingkat atau 

intensitas keterlibatan/keikutsertaan masyarakat (responden) pada kegiatan 
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pemanfaatan hutan mangrove (kayu dan nonkayu), baik saat kegiatan 

penyemaian, penanaman, dan pemeliharaan tanaman untuk memperoleh 

keuntungan langsung yang dirasakan. 

• Tahap pemeliharaan dan evaluasi dalam pengelolaan hutan, indikator pada 

tahap ini adalah tingkat atau intensitas keterlibatan/keikutsertaan masyarakat 

(responden) pada proses kegiatan pemeliharaan tanaman dan/atau evaluasi 

proses kegiatan serta hasil dari pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove.  

Tingkat partisipasi masyarakat juga dapat ditentukan berdasarkan bentuk 

partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, meliputi : 

• Pikiran, dengan indikator yaitu pada dasarnya ide, usulan/saran, serta 

pemikiran terkait bagaimana pengelolaan ekosistem hutan mangrove yang 

diberikan masyarakat pada setiap langkah keterlibatan di tiap tahapan 

pengelolaan. 

• Tenaga, indikatornya adalah masukan atau pemberian langsung masyarakat 

(responden) berupa tenaga/energi fisik dalam rangka pengelolaan ekosistem 

hutan mangrove di setiap keterlibatannya pada tiap-tiap proses tahapan. 

• Keahlian, yang indikatornya berupa jenis dan bentuk kompetensi/keahlian 

tertentu (pembibitan, penanaman, perawatan tambak, dan sebagainya) yang 

diberikan langsung kepada pengelolaan ekosistem hutan mangrove di setiap 

keterlibatan/keikutsertaan pada tiap tahapan pengelolaan. 

• Barang, indikatornya adalah jenis serta besaran jumlah suatu barang tertentu 

yang diberikan atau dipasok langsung oleh masyarakat (responden) untuk 

kegiatan pengelolaan ekosistem hutan mangrove di setiap keterlibatannya 

pada tiap proses tahapan. 

• Uang, indikatornya adalah jumlah atau besaran rata-rata uang (dalam rupiah) 

serta frekuensi/kontribusi langsung yang diberikan oleh masyarakat (proses) 

terhadap mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan ekosistem hutan 

mangrove di setiap keterlibatan/keikutsertaannya pada setiap proses tahapan. 

Menurut Nurhalimah (2018), adapun masing-masing variabel yang diamati 

pada pengambilan data partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan 

pengukuran dan pembobotan nilai untuk mengetahui parameter pengukuran 

terlebih dahulu, yang dapat dilihat pada Tabel 1 sampai Tabel 4. 
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Tabel 1. Variabel, definisi operasional, parameter pengukuran dan keterangan  

penilaian faktor-faktor internal 

 
No Variabel Definisi Operasional Parameter 

Pengukuran 

Keterangan 

Penilaian 

1 Umur Usia responden yang 

dihitung sejak lahir hingga 

saat penelitian 

dilaksanakan yang 

dinyatakan dalam tahun 

 

1) <  30 tahun  

2) 30 – 50 tahun  

3) > 50 tahun 

1) Rendah 

2) Sedang 

3) Tinggi 

2 Tingkat 

Pendidikan 

Formal 

Jenjang pendidikan formal  

yang pernah ditempuh/ 

dicapai responden yang 

dinyatakan dalam strata 

atau jumlah tahun 

pendidikan yang pernah 

diikuti oleh responden 

 

1) < 6 tahun 

2) 6 – 9 tahun  

3) > 9 tahun 

1) Rendah 

2) Sedang 

3) Tinggi 

3 Pendapatan Penghasilan rata-rata 

responden yang diperoleh 

dari pekerjaan tetap 

maupun sampingan dalam 

satu bulan, yang kemudian 

diperhitungkan 

berdasarkan nilai tukar 

uang (Rp/bln) 

 

1) < 1 juta  

2) 1– 3 juta  

3) > 3 juta 

1) Rendah 

2) Sedang 

3) Tinggi 

4 Lama Tinggal Masa mukim responden 

yang dihitung dari masa 

awal mukim di desa 

sampai dilaksanakan yang 

dinyatakan dalam tahun 

 

1) < 20 tahun  

2) 20-40 tahun  

3) > 40 tahun 

1) Rendah 

2) Sedang 

3) Tinggi 

5 Jumlah 

Tanggungan 

Keluarga 

Jumlah anggota keluarga 

yang menetap dan menjadi 

tanggungan kepala 

keluarga dalam rumah 

(orang) 

1) < 3 orang  

2) 3 – 5 orang  

3) > 5 orang 

1) Rendah 

2) Sedang 

3) Tinggi 

Sumber: Nurhalimah (2018) 

 

 Variabel faktor internal (Tabel 1) merupakan variabel untuk mendukung dan 

penunjang bagaimana karakteristik dari masyarakat yang berkaitan dengan 

besaran tingkat partisipasi.  Variabel faktor internal meliputi umur, tingkat 

Pendidikan, jumlah pendapatan masyarakat, lama bermukim (tinggal) di wilayah 

lokasi penelitian, dan jumlah tanggungan dalam keluarga.  Selain, itu data 

penunjang dapat diperoleh berdasarkan keterlibatan/keikutsertaan pihak luar 
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(eksternal) dalam proses pelaksanaan pengelolaan di kawasan mangrove.  

Variabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Variabel, definisi operasional, parameter pengukuran dan keterangan  

penilaian faktor-faktor eksternal 

 
No Variabel Definisi Operasional Parameter Pengukuran Keterangan 

Penilaian 

1 Intensitas 

Penyuluhan 

Kegiatan penyuluhan, 

kursus dan pelatihan yang 

dilakukan oleh pihak luar 

(pemerintah, LSM, Ornop) 

untuk meningkatkan 

pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat 

tentang ekosistem mangrove 

 

1) <  3  

2) 3- 5  

3) > 5 (dari frekuensi 

penyuluhan, kursus, 

pelatihan yang 

diikuti) 

1) Rendah 

2) Sedang 

3) Tinggi 

2 Aktivitas 

kelompok 

tani dalam 

pengelolaan 

mangrove 

Banyaknya kelompok tani 

yang aktif melakukan 

kegiatan rehabilitasi atau 

pengelolaan hutan 

mangrove baik secara 

swadaya maupun non 

ekonomi dapat diperoleh 

atau dirasakan dan diketahui 

responden 

 

1) < 1  KT  

2) 1 – 2 KT  

3) > 2 KT 

1) Rendah 

2) Sedang 

3) Tinggi 

3 Manfaat 

atau fungsi 

Setiap hasil, manfaat atau 

fungsi mangrove baik 

langsung atau tidak 

langsung baik yang 

mempunyai nilai ekonomi 

dapat diperoleh atau 

dirasakan dan diketahui 

responden 

 

1) < 3  

2) 3 – 5  

3) > 5 (dari jumlah 

manfaat atau fungsi 

yang diketahui) 

1) Rendah 

2) Sedang 

3) Tinggi 

4 Lembaga 

Swadaya 

Masyarakat 

(LSM) atau 

organisasi 

non 

pemerintah 

LSM atau organisasi (dalam 

atau luar negeri) yang 

secara aktif melakukan 

intervensi dalam proses 

pelestarian ekosistem 

mangrove 

 

 

1) < 2  

2) 2 – 4  

3) > 4 

1) Rendah 

2) Sedang 

3) Tinggi 

5 Keterlibatan 

pemerintah 

dalam 

rehabilitasi 

dan 

pelestarian 

mangrove 

Sikap kegiatan, proyek 

program yang berkaitan 

langsung dengan kegiatan 

rehabilitasi dan pelestarian 

mangrove 

1) < 3   

2) 3 – 5   

3) > 5 

1) Rendah 

2) Sedang 

3) Tinggi 

Sumber: Nurhalimah (2018) 
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 Variabel faktor eksternal meliputi keterkaitan yang diberikan oleh pihak luar 

kepada masyarakat yang melakukan pengelolaan mangrove, seperti intensitas 

sosialisasi/penyuluhan, aktivitas/kegiatan kelompok tani, serta keterlibatan LSM 

atau pemerintah.  Variabel ini berkaitan secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap bagaimana pengetahuan yang diperoleh oleh masyarakat dalam 

pengelolaan hutan mangrove dan bagaimana keterlibatan dari pihak eksternal. 

 Penentuan tingkat partisipasi masyarakat diperoleh berdasarkan pada tahap 

pengelolaan dan bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat.  Berdasarkan 

tahap-tahap pengelolaan, partisipasi kelompok-kelompok masyarakat meliputi 

pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Variabel, parameter pengukuran dan keterangan penilaian tingkat 

partisipasi masyarakat pada tahapan pengelolaan hutan mangrove 

 
No Variabel Parameter Pengukuran Keterangan Penilaian 

1 Partisipasi Masyarakat dalam 

perencanaan 

1) Tidak Pernah (<1 

kali)  

2) Jarang (3-5 kali)  

3) Sering (>5 kali) 

(dari  frekuensi 

pertemuan) 

 

1) Rendah 

2) Sedang 

3) Tinggi 

2 Partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan 

1) Tidak Pernah (<1 

kali)  

2) Jarang (3-5 kali)  

3) Sering (>5 kali) 

(dari  frekuensi 

penanaman) 

 

1) Rendah 

2) Sedang 

3) Tinggi 

3 Partisipasi masyarakat dalam 

pemanfaatan 

1) Tidak Pernah (<1 

kali)  

2) Jarang (3-5 kali)  

3) Sering (>5 kali) 

(dari  manfaat yang  

diperoleh) 

 

1) Rendah 

2) Sedang 

3) Tinggi 

4 Partisipasi masyarakat dalam 

pemeliharaan/ evaluasi 

1) Tidak Pernah (<1 

kali)  

2) Jarang (3-5 kali)  

3) Sering (>5 kali) 

(dari  frekuensi  

pemanfaatan 

1) Rendah 

2) Sedang 

3) Tinggi 

Sumber: Nurhalimah (2018) 

 

 Terdapat lima (5) tahapan pengelolaan hutan mangrove yang menjadi 

parameter pengukuran tingkat partisipasi yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, 
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pemanfaatan, pemeliharaan dan evaluasi.  Selain berdasarkan tahap pengelolaan, 

penentuan tingkat partisipasi diperoleh berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi 

yang diberikan atau disumbangkan oleh masyarakat khususnya masyarakat 

pengelola hutan mangrove Desa Margasari.   Terdapat lima (5) parameter yang 

menjadi tolak ukur penentuan tingkat partisipasi kelompok masyarakat 

berdasarkan bentuk partisipasi.  Parameter tersebut meliputi pikiran, tenaga, 

keahlian, barang, dan uang.  Secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

 

Tabel 4. Variabel, parameter pengukuran dan keterangan  penilaian tingkat 

partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk  partisipasi 

 
No Variabel Parameter Pengukuran Keterangan Penilaian 

1 Pikiran 1) Tidak Pernah (<1 kali)  

2) Jarang (3-5 kali)  

3) Sering (>5 kali) (dari  

frekuensi sumbangan  

ide/saran/pikiran) 

 

1) Rendah 

2) Sedang 

3) Tinggi 

2 Tenaga 1) Tidak Pernah (<1 kali)  

2) Jarang(3-5 kali)  

3) Sering (>5 kali) (dari 

frekuensi keikutsertaan) 

 

1) Rendah 

2) Sedang 

3) Tinggi 

3 Keahlian 1) Tidak Pernah (<1 kali) 

2) Jarang (3-5 kali)  

3) Sering (>5 kali) (dari 

frekuensi sumbangan 

keahlian) 

 

1) Rendah 

2) Sedang 

3) Tinggi 

4 Barang 1) Tidak Pernah (<1 kali)  

2) Jarang (3-5 kali)  

3) Sering (>5 kali) (dari 

frekuensi sumbangan 

barang) 

 

1) Rendah 

2) Sedang 

3) Tinggi 

5 Uang 1) Tidak Pernah (<1 kali)  

2) Jarang (3-5 kali)  

3) Sering (>5 kali) (dari 

frekuensi sumbangan 

dan nilai uang) 

1) Rendah 

2) Sedang 

3) Tinggi 

Sumber: Nurhalimah (2018) 

 

 

3.4.2. Analisis Perhitungan Skor Indikator Partisipasi 

 Tingkat keterlibatan/partisipasi kelompok masyarakat terkait pengelolaan 

kawasan hutan bakau (mangrove) dapat dihitung dengan memberikan skor pada 
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tiap-tiap parameter serta item dengan Skala Likert (Harahap, 2001).  Interval skor 

dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Kisaran = Selisih antara nilai skor tertinggi dan terendah 

Kelas = Jumlah kelas 

 

Interval skor untuk tingkat partisipasi masyarakat dapat terbagi atas tiga 

kategori atau kelas yaitu: 

1) untuk skor tingkat partisipasi rendah,  

2) untuk skor tingkat partisipasi sedang dan  

3) untuk skor tingkat partisipasi tinggi.  

Sehingga berdasarkan rumus interval skor di atas maka dapat ditentukan 

interval skor penelitian pada Tabel 5. 

 

Tabel 5.  Interval skor tingkat partisipasi masyarakat 

 
No Kategori Interval Skor 

1 Rendah 13–21  

2 Sedang 22–30  

3 Tinggi 31–39  

Sumber: Nurhalimah (2018) 

 

3.4.3. Penentuan Jumlah Klaster-Plot Pengamatan Kesehatan Hutan 

 Klaster plot yang digunakan dalam pengukuran yaitu sebanyak 4 klaster 

plot yang berdasarkan perspektif pengelolaan.  Penentuan jumlah klaster plot 

dilakukan dengan menentukan jenis tanaman mangrove dan stratum tajuk.  

Dominansi jenis mangrove di hutan mangrove Desa Margasari adalah jenis 

Avicennia marina dan Rhizophora mucronata serta strata tajuk penyusun dominan 

adalah strata B dan C.  Strata tajuk B memiliki kriteria tinggi 20 – 30 meter dan 

strata tajuk C memiliki kriteria tinggi < 4 – 20 meter.  Sehingga didapatkan 

pembuatan klaster-plot sebanyak 4 klaster-plot. 
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3.4.4. Pembuatan Klaster Plot Pengamatan Kesehatan Hutan 

 Klaster-plot yang dibuat bertujuan untuk mendapatkan beberapa objek 

pengamatan yang mewakili seluruh area yang diamati.  Teknik FHM merupakan 

acuan yang digunakan pada pembuatan desain klaster-plot (Safe’i et al., 2022).  

Luasan lahan sebesar 0,4 ha mewakili area atau lahan seluas satu (1) hektar yang 

juga mewakili satu (1) buah klaster-plot (Safe’i et al., 2015).  Adapun kriteria-

kriteria yang dipenuhi untuk membuat klaster-plot FHM yaitu:  

• Mempunyai annular plot berupa lingkaran dengan jari-jari 17,95 m dan 

subplot dengan jari-jari 7,32 m.  

• Titik pusat subplot1 (satu) merupakan titik pusat bagi keseluruhan plot, titik 

pusat sublot 2 (dua) terletak pada arah 0o atau 360o dari titik pusat subplot1 

(satu), titik pusat subplot 3 (tiga) terletak pada arah 120o dari titik pusat 

subplot 1 (satu), dan titik pusat subplot 4 (empat) terletak pada arah 240o dari 

titik pusat subplot 1, dengan masing-masing jarak antara titik pusat subplot 

adalah 36,6 m.  

• Setiap klaster-plot ditentukan tiga titik contoh tanah.  Titik contoh tanah 1 

terletak pada arah 0o atau 360o dari titik pusat subplot 1, titik contoh tanah 2 

terletak pada arah 120o dari titik pusat subplot1, titik contoh tanah 3 terletak 

pada arah 240o dari titik pusat subplot 1, dengan masing-masing jarak 18 m.  

• Klaster plot terdiri dari 4 annular plot, 4 subplot dan 4 microplot yang dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

  Sumber: Safe’i dan Tsani (2016) 

 

Gambar 3. Desain klaster-plot FHM 
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3.4.5. Pengumpulan Data Indikator Kesehatan Hutan 

 Pengumpulan data yang dilakukan di lapangan diperoleh dengan mengukur 

parameter dan indikator ekologi kesehatan hutan yang berdasarkan pada teknik 

FHM. Adapun indikator dan parameter ekologis kesehatan hutan yang diukur 

meliputi: 

1. Vitalitas merupakan indikator yang menentukan dan menggambarkan kondisi 

kesehatan pada kawasan hutan dengan melakukan pengamatan kerusakan pada 

individu suatu pohon. Vitalitas dapat diperoleh dengan pengamatan 

berdasarkan parameter kerusakan pohon dan kondisi tajuk. Pengukuran 

kerusakan pohon dan kondisi tajuk dilakukan terhadap pohon-pohon yang 

terdapat di dalam subplot, berikut uraiannya: 

a) Pengamatan kerusakan individu tiap pohon dilakukan pada seluruh 

populasi pohon yang terletak pada tiap-tiap klaster-plot. Menurut Safe’i et 

al (2020), Identifikasi terhadap kerusakan pada pohon diukur dengan 

berdasarkan tiga aspek, yaitu lokasi kerusakan, tipe kerusakan, dan tingkat 

keparahan. Gejala yang diamati pada pengamatan kerusakan pohon yaitu 

dapat dilihat pada bentuk, warna, tekstur, dan ukurannya. Terbagi atas 9 

kode lokasi kerusakan yang dapat dilihat pada Tabel 6 dan Gambar 4. 

 

Tabel 6.  Lokasi kerusakan pohon 

 
Kode Lokasi Kerusakan Pohon 

0 Tidak ada kerusakan 

1 Akar dan tunggak muncul (12 inch/30 cm tingginya titik ukur di atas tanah) 

2 Akar dan batang bagian bawah 

3 Batang bagian bawah (setengah bagian bawah dari batang antara tunggak dan 

dasar tajuk hidup) 

4 Bagian bawah dan bagian atas 

5 Bagian atas batang (setengah bagian atas dari batang antara tunggak dan dasar 

tajuk hidup) 

6 Batang tajuk (batang utama di dalam daerah tajuk hidup, di atas dasar tajuk 

hidup) 

7 Cabang (lebih besar 2.45 cm pada titik percabangan terhadap barang utama 

atau batang tajuk di dalam daerah tajuk hidup) 

8 Pucuk dan tunas (pertumbuhan tahun-tahun terakhir) 

9 Daun 

Sumber: Safe’i dan Tsani (2016) 
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 Sumber: Safe’i dan Tsani (2016) 

 

Gambar 4.  Lokasi kerusakan pohon 
 

Berbagai macam bentuk kerusakan dapat dihasilkan yang 

dipengaruhi oleh kerusakan individu pohon tersebut.  Adapun kode-kode 

dan tipe-tipe kerusakan pada individu pohon dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7.  Tipe kerusakan pohon 

 
Kode Tipe Kerusakan 

01 Kanker 

02 Konk, tubuh buah dan indikator lain 

03 Luka terbuka 

04 Resinosis/gummosis 

05 Batang pecah 

06 Sarang rayap 

11 Batang/akar patah <3 kaki dari batang 

12 Brum pada akar/batang 

13 Akar patah/mati > 3 kaki dari batang 

20 Liana 

21 Hilangnya pucuk dominan/mati 

22 Cabang patah/mati 

23 Percabangan/brum yang berlebih 

24 Daun, pucuk atau tunas rusak 

25 Daun berubah warna 

26 Karat puru/tumor 

31 Lain-lain 

Sumber: Safe’i dan Tsani (2016) 
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Setelah mengidentifikasi lokasi kerusakan dan tipe kerusakan 

pohon, berdasarkan penelitian Maulana (2021), tahap selanjutnya yaitu 

dilakukan perhitungan terhadap kondisi kerusakan pada pohon 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

TLI = [IK1] + [IK2] + [IK3] 

 

Keterangan: 

CLI = Indeks kerusakan tingkat klaster-plot 

PLI = Indeks kerusakan tingkat plot 

TLI = Indeks kerusakan tingkat pohon 

IK 1,2,3 = Indeks kerusakan ke 1,2 dan 3 

 

Untuk menentukan nilai perhitungan indeks kerusakan memuat 

tiga aspek yaitu nilai pembobotan pada kode-kode kerusakan yang 

ditemukan pada kerusakan pohon, tipe kerusakan yang ditemukan dan 

seberapa besar tingkat parah kerusakan individu pohon mangrove yang 

dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Nilai pembobotan pada setiap kode lokasi, tipe kerusakan, dan 

tingkat keparahan/kerusakan pohon 

Kode Lokasi 

Kerusakan 

Pohon 

Nilai 

Pembobo

tan (X) 

Kode Tipe 

Kerusakan 

Pohon 

Nilai 

Pembobota

n (Y) 

Kode 

Tingkat 

Keparahan/

Kerusakan 

Pohon 

Nilai 

Pembobotan 

(Z) 

0 0 01; 26 1,9 0 1,5 

1 2,0 02 1,7 1 1,1 

2 2,0 03; 04 1,5 2 1,2 

3 1,8 05 2,0 3 1,3 

4 1,8 06 1,5 4 1,4 

5 1,6 11 2,0 5 1,5 

6 1,2 12 1,6 6 1,6 

7 1,0 13; 20 1,5 7 1,7 

8 1,0 21 1,3 8 1,8 

9 1,0 22; 23; 24; 

25; 31 

1,0 9 1,9 

Sumber: Safe’i dan Tsani (2016) 
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b) Kondisi Tajuk 

Berdasarkan penelitian Safe’i et al. (2021), parameter-parameter 

yang diukur dan dihitung pada kondisi pada tajuk pohon yaitu  rasio tajuk 

hidup (Live Crown Ratio/LCR), kerapatan tajuk (Crown Density/Cden), 

transparansi tajuk (Foliage Transparancy/FT), diameter tajuk (Crown 

Diameter Width dan Crown Diameter at 900), dan dieback (CDB).  Untuk 

pembobotan/kriteria pada parameter-parameter kondisi pada tajuk dapat 

dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Kriteria kondisi tajuk pohon 

Parameter 
Kriteria 

Bagus (nilai=3) Sedang (nilai-2) Jelek (nilai=1) 

Rasio tajuk hidup ≥ 40% 20-35% 5-15% 

Kerapatan tajuk ≥55% 25-50% 5-20% 

Transparansi tajuk 0-45% 50-70% ≥75% 

Diameter tajuk ≥10.1 m 2.5-10m ≤ 2.4 m 

Dieback 0-5% 10-25% ≥30% 

Sumber: Safe’i et al. (2021) 

 

2. Produktivitas 

Pada indikator produktivitas dengan melakukan pengukuran pada 

pertumbuhan individu pohon yang dilakukan terhadap pohon-pohon yang 

berada di dalam subplot.  Pertumbuhan pohon diukur dari penambahan 

diameter pohon.  Diameter pohon diukur pada ketinggian 1,3 m di atas 

permukaan tanah.  Pohon yang memiliki diameter ≥20 cm dikategorikan 

sebagai pohon, pohon dengan diameter 10-19,9 cm dikategorikan sebagai 

tiang dan pohon dengan diameter <10 cm dikategorikan pancang. 

 

3. Biodiversitas 

Rumus Shannon-Wiener Indeks merupakan rumus yang digunakan untuk 

melakukan perhitungan pada pengukuran indikator biodiversitas di suatu 

kawasan hutan yang didasarkan pada nilai indeks keanekaragaman hayati 

(diversity indeks) (Rumanasari et al., 2017), rumus tersebut sebagai berikut: 
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H’ = -∑ pi.ln.pi 

 

Keterangan: 

H’ = Shannon-Wiener Index 

pi = ni/N 

ni = jumlah individu jenis ke-i 

N = jumlah individu seluruh jenis 

 

Jika nilai H’ < 1, maka komunitas vegetasi memiliki kondisi lingkungan 

kurang stabil; jika nilai H’ antara 1-2, maka komunitas vegetasi memiliki 

kondisi lingkungan yang stabil; jika nilai H’ >2, maka komunitas vegetasi 

memiliki kondisi lingkungan sangat stabil (Supriadi et al, 2015; Dendang dan 

Handayani, 2015). 

 

4. Kualitas Tapak 

Parameter yang diukur pada indikator kualitas tapak dapat menggunakan 

pengamatan pH tanah.  pH tanah menunjukkan tingkat dari kesuburan pada 

tanah, sehingga kandungan nutrisi yang terdapat pada klaster plot pengamatan 

dapat mempengaruhi dari tingkat kesediaan makanan bagi tumbuhan (Safe’i et 

al., 2015).  Pengukuran kualitas tapak dapat dilihat dari nilai pH pada tanah 

tersebut untuk memperoleh tingkat kesuburan penyusun organik tanah, yang 

dilakukan dengan mengambil contoh sampel pada tanah dengan kedalaman 10 

cm dari 3 titik lingkaran yang berada dan terletak di antara 2 petak yang di 

mana masing-masing berdiameter 15 cm (Supangat et al., 2013).  Sampel 

tanah dari masing-masing petak tersebut kemudian diuji untuk mengetahui 

tingkat kesuburan tanahnya dengan menggunakan alat pH meter dengan 

dilakukan terlebih dahulu pencampuran air dengan sampel tanah pada jumlah 

tertentu. 

Hasil pembobotan atau kriteria dari tiap-tiap indikator kesehatan hutan 

kemudian dilakukan klasifikasi pada kategori tinggi, sedang, dan rendah yang 

didasari dengan hasil nilai terendah dan tertinggi pada tiap indikator pada masing-

masing klaster-plot. Setelah itu, dilakukan penilaian akhir pada kondisi kesehatan 

hutan untuk menentukan nilai akhir serta kondisi kesehatan hutan (NKH) pada 

hutan mangrove berdasarkan perolehan hasil penilaian dan pengukuran pada tiap 

indikator dan parameter biologis kesehatan hutan.  Menurut Safe’i et al. (2015), 
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nilai NKH merupakan nilai status kesehatan hutan yang dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut: 

 

NKHm = ∑(NT x NS) 

 

Keterangan: 

NKHm = Nilai akhir kondisi kesehatan hutan mangrove 

NT = Nilai tertimbang parameter dari masing-masing indikator ekologis 

    kesehatan hutan mangrove 

NS = Nilai skor parameter dari masing-masing indikator ekologis 

    kesehatan hutan 

 

Nilai tertimbang diperoleh berdasarkan hasil perbandingan pasangan 

terhadap indikator kesehatan hutan (Maulana, 2021).  Sedangkan nilai skor 

didapatkan berdasarkan transformasi pada masing-masing nilai parameter dari 

tiap-tiap indikator kondisi ekologis kesehatan hutan.  Nilai tertimbang yang 

digunakan pada penelitian mengacu pada referensi rujukan jurnal penelitian 

terkait kesehatan hutan dengan judul penilaian kesehatan hutan pada berbagai tipe 

hutan di Provinsi Lampung oleh Safe’i et al., (2019). 

 

3.4.6. Penentuan Pengaruh antara Partisipasi Kelompok Masyarakat 

terhadap Kesehatan Hutan Mangrove Desa Margasari 

Analisis data untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap 

kesehatan hutan dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda.  Analisis 

ini menggunakan program aplikasi SPSS Statistical 20 dengan menggunakan 

selang kepercayaan 95% dan nilai standar error sebesar 5% (0,05).  Bentuk umum 

analisis ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel independen 

atau variabel bebas (X) terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Y).  

Berdasarkan Adalina et al. (2015), variabel terikat (Y) yang dapat 

digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai status  kesehatan hutan mangrove yang 

didapatkan dari penentuan skor berdasarkan indikator vitalitas, produktivitas, dan 

kualitas tapak.  Sedangkan, variabel bebas (X) yang digunakan yaitu umur 

responden, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, pendapatan, lama tinggal, dan 

tingkat partisipasi. 
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Menurut Sitomorung (2008), model persamaan regresi linear berganda yang 

dapat digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi kelompok masyarakat 

terhadap kesehatan hutan, sebagai berikut: 

 

 
 

Keterangan: 

 = Status Kesehatan Hutan 

 = Konstanta 

 = Tingkat Pendidikan 

 = Jumlah Tanggungan 

 = Pendapatan 

 = Lama Tinggal 

 = Tingkat Partisipasi  

 = Estimasi of error 

 

3.4.7. Penentuan Hubungan antara Partisipasi Kelompok Masyarakat 

terhadap Kesehatan Hutan Mangrove Desa Margasari 

Penentuan hubungan antara nilai status kesehatan hutan dengan partisipasi 

kelompok masyarakat yaitu menggunakan analisis uji korelasi dan analisis 

inferensial menggunakan analisis Rank Spearman dengan menggunakan program 

SPSS Statistical 20.  Analisis hubungan antara variabel/peubah nilai status 

kesehatan hutan dengan partisipasi masyarakat menggunakan uji correlation 

coefficient.  Uji ini dapat digunakan untuk mengetahui dan menentukan keeratan 

antara peubah dua variabel ordinal; dimana Rank Sprearman adalah ukuran 

tingkat/derajat hubungan keeratan antara data yang diklasifikasikan (Classified 

Data). 

Variabel X (Variabel independen) didapat dari mencari nilai status 

kesehatan hutan yang diperoleh dari faktor internal kesehatan hutan 

(produktivitas, CLI, VCRc dan pH tanah) yang diperoleh dari perhitungan nilai 

tiap-tiap indikator dari jumlah klaster plot yang suda ditentukan (4 klaster-plot).  

Variabel Y (variabel dependen) datanya diperoleh dari perhitungan nilai 

partisipasi yang didapat berdasarkan variabel faktor eksternal dan internal dari 

tingkat partisipasi masyarakat.  Menurut Sugiyono (2012), adapun rumus yang 

dapat digunakan yaitu: 
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Keterangan: 

rs  = koefisien korelasi Rank Spearman 

D = perbedaan ranking antara variabel X dan Y (selisih antar variabel) 

n = jumlah kasus atau sampel yang diurutkan 

 

Apabila Rs bernilai nol, maka tidak ada korelasi, apabila Rs bernilai +1,00 

atau -1,00 maka terdapat korelasi sempurna.  Menurut Sugiyono (2012), untuk 

menentukan interval koefisien tingkat hubungan dapat dilihat pada pedoman 

interpretasi koefisien korelasi (Tabel 10). 

 

Tabel 10. Pedoman kekuatan hubungan tiap variabel 

 
Koefisien Kekuatan Hubungan 

0,000 – 0,199 Korelasi Sangat rendah/lemah 

0,200 – 0,399 Korelasi Rendah 

0,400 – 0,599 Korelasi Sedang 

0,600 – 0,799 Korelasi Kuat 

0,800 – 1,000 Korelasi Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2012) 

 

Oleh karena itu, diperlukan software SPSS for Windows dan Microsoft Excel 

untuk melakukan pengolahan dan analisis data.  Perlu dilakukan analisis untuk 

melihat nilai Sig. guna memperoleh nilai serta ada atau tidaknya hubungan secara 

signifikan antara dua variabel menggunakan kriteria nilai Sig., sebagai berikut: 

1) H1 diterima apabila nilai Sig. < 0,05 yang berarti terdapat hubungan yang 

signifikan antar variabel.  

2) H0 diterima apabila nilai Sig. > 0,05 yang berarti tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antar variabel.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1.   Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang didapat pada penelitian ini, 

simpulan yang didapat sebagai berikut: 

1. Tingkat partisipasi masyarakat berkategori tinggi dengan (54,29%).  

Masyarakat masih tergolong aktif dalam melakukan kegiatan pengelolaan 

hutan mangrove di Desa Margasari dari tahap perencanaan sampai tahapan 

evaluasi.  

2. Nilai status kesehatan hutan mangrove di Desa Margasari, Kecamatan 

Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur berkategori sedang dengan 

skor rata-rata 5,41.  Pengelolaan hutan mangrove sudah mengarah pada aspek 

pemantauan kesehatan hutan.  Selain kondisi ekologis, kondisi kesehatan 

hutan mangrove sangat dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat di sekitar. 

3. Variabel faktor internal dan eksternal memiliki hubungan terhadap tingkat 

partisipasi masyarakat.  Pada faktor internal hubungan yang secara positif 

terdapat pada variabel tingkat pendidikan, hal ini berkaitan dengan bagaimana 

pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan hutan mangrove.  Sedangkan, 

pada faktor eksternal tidak terdapat variabel yang berhubungan secara 

signifikan.  Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat hampir 

mendekati 100% mengacu pada karakteristik atau faktor dari internal 

masyarakat pengelola dan kurang adanya kaitannya terhadap faktor eksternal. 

4.  Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel tingkat partisipasi 

terhadap nilai status kesehatan hutan.  Variabel yang berpengaruh berdasarkan 

nilai t hitung terbesar ke terkecil yaitu tingkat partisipasi, pendapatan, tingkat 

pendidikan, jumlah tanggungan, dan lama bermukim. 

5.  Terdapat hubungan antara variabel tingkat partisipasi masyarakat khususnya 

masyarakat pengelola terhadap status kesehatan hutan.  Hubungan yang kuat 
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terletak pada variabel tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tahapan 

pengelolaan.  Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah melakukan 

kegiatan pengelolaan yang baik dimulai pada tahapan perencanaan sampai 

tahapan evaluasi. 

 

 

5.2.   Saran 

Pengelolaan pada kawasan hutan mangrove Desa Margasari sudah baik. 

Namun dalam pelaksanaan harus memperhatikan beberapa aspek penting 

pengelolaan.  Hal ini berhubungan dengan berbagai aktivitas para pihak dalam 

mendukung kelestarian hutan mangrove berbasis hutan yang sehat.  Sehingga, 

untuk mengoptimalkan hal tersebut perlu dukungan dari berbagai pihak, 

khususnya pihak eksternal seperti pemerintah, LSM, sampai pihak perguruan 

tinggi.  Perlu lebih intensif dilakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang 

berbasis lingkungan seperti penyuluhan, sosialisasi, serta pelatihan yang berkaitan 

dalam pengelolaan hutan mangrove.  Hal ini bertujuan untuk melihat, memberikan 

informasi, dan mengaitkan dengan kondisi hutan pada kawasan tersebut supaya 

pengelolaan yang akan dilakukan selanjutnya lebih optimal. 
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